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 الظرفية العالمية  

 

برنت المتوسط سعر  بلغ حيث، 2014ر النفط العالمية منذ يونيو عام اسعأاستمر انخفاض 

 محققا بذلك ،2015في بداية سنة  برميللل دوالر 47ما وصل إلى بين، برميللل دوالر 112

 .2009أدنى مستوى له منذ مارس 

 

 65 لتستقر في حدود انتعاشا النفط أسعارعرفت ، 2015 سنةمن  خالل الفصل األولو

اإلعالنات انخفاض إلى هذا االنتعاش خاصة  يعزى. وبريلأ شهر أواخر حتىبرميل للدوالرا 

في  لنفط الصخريعن ا من التنقيب تقليلال وإلى ،االستثمارية للشركات النفطية الكبرى

منذ سجل أدنى مستوى له الذي قيمة اليورو مقابل الدوالر ) انخفاضإلى الواليات المتحدة و

 .(أزيد من عشر سنوات

التوازن  سيحققالذي سعر ال عنبحث يما زال النفط الدولي إلى أن سوق وتجدر اإلشارة 

 .لسوقل

استفاد اقتصاد بعض بالرغم من هذا السياق االقتصاد العالمي الذي يتسم بعدم االستقرار، فقد 

الزيادة عودة إلى ال اللتان سجلتاخصوصا الواليات المتحدة واليابان،  ،وضعالدول من هذا ال

ر تدهووالتي زاد هذا الوضع من ، الدول الناشئة بعض ، على عكساماقتصاده وتيرة نموفي 

البالد  شهدهلم تالذي ضع هو الو، واالقتصاد الصيني وتيرة نمو تراجعتحيث ، اقتصاداتها

 انخفاضبعد  خاصة أيضا في روسيااالقتصادي الوضع تدهور  ، إضافة إلى1990 منذ سنة

 .الروبلسعر 

 ل والسكر؟اعلى أسعار كل من غاز البترول المس ،انخفاض أسعار النفط ما هو تأثير

 

 :غاز البترول المسال

 

كما للغاز  مرجعيسعر  يمكن تحديد ال ،غاز البترول المساللتعدد األسواق اإلقليمية ل نظرا

لنفط، وبالتالي فإن السعر العالمي للغاز البترول المسال يتبع نفس اتجاه هو الحال بالنسبة ل

 برنت.ال سعر
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 على وجهة بقوة )العرض والطلب باإلضافة إلى(ة غاز البترول المسال تسعيرتحديد  يعتمدو

 كانعن م ستخدامالا بعد مكانبباهظة  تصبحكلفة تال فإن وبالتالي ،استخدامهماهية و جوالمنت

 األسواق. بين ق األسعارارفو فسر جزئياي كلفةتال درجات تفاوتكما أن  اإلنتاج،

مقارنة  ر البيع المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتيةاسعأويبين الجدول التالي الفرق بين 
 في سوق روتردام: المسال لبأسعار غاز البترو

 

 

 ماي دوالر للطن خالل شهر 416,97 إلى حسب تركيبة األسعار بوتان لغازاسعر  وصل

انخفاض  أي بمعدل ،2014دوالر للطن في نفس الفترة من سنة  817,16مقابل ، 2015

 .2015 أبريلمقارنة مع شهر  %26,3بنسبة  نخفض، وا%50قدره 

 

 السكر
 

 ؟2015لسنة أسعار السكر في األسواق العالمية  سلبا علىأسعار النفط  أثر انخفاض هل

 

األكثر استخداما من قبل المادة صعب تحديد وجود عالقة سببية بين الوقود يللوهلة األولى، 

العديد  من طرفاألكثر استهالكا التي تعتبر  مادة السكرالمستهلكين في جميع أنحاء العالم، و

، فع المضاربةادبي عالم االقتصاد فإن العالقة موجودة ف ومع ذلك. الصناعات الغذائيةمن 

 ر كمية إنتاج مهمةي، يجب توفللسيارات المستعمل كوقود انولثاإليفمن أجل الحصول على 

 .شمندرلقصب السكر وال

 

 في ظرف %20 بنسبةمقابل الدوالر  البرازيل العملةانهيار قيمة و ،طانخفاض أسعار النف إن

 على حساب لتصديرنحو السكر ا إنتاج توجيه إلى البرازيلين المزارعين، ، دفع ستة أشهر

قد ألن السعر العالمي للطن من السكر األبيض  ستمر. ولكن هذا الوضع قد ال يثانولاإليإنتاج 

  السعر بالدوالر للطن

بالدوالر  لفارقنسبة ا
 للطن

 مؤسسة البترول الكويتية سوق روتردام
 

 2015 أبريل 470 566,90 95,60+

 2015 ماي 475 416,97 58,03-
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 إلى 2014للطن خالل ماي  دوالر 475,41من  تقلبشكل ملحوظ، حيث ان انخفض

 في االنخفاض.منحنى األسعار مرجح نحو ، و2015 سنة يما للطن دوالر 365,48

 

منها مليون طن  83مليون طن سنويا،  173حوالي  للسكرستهالك العالمي االنسبة تتراوح 

الهند واالتحاد األوروبي والصين والبرازيل  ، أو مجموعة دول خمس دولفقط  تتقاسمها

 والواليات المتحدة.

 

 اتهدراصمن الهند  فقد زاد ،سوق السكر العالمية نوآخرن ومنتجاكتسح إلى جانب البرازيل، 

من  هإدارة تخزين الهند حاولتفائض اإلنتاج الذي  فضال عن ،من السكر في السوق العالمية

 . األخرى المال العام ودعم بعض الصادرات نخالل تمويل م

 

 تنوي أن ال ، فهيثاني أكبر مصدر لقصب السكر وراء البرازيل والتي تعد تايالند،أما 

 . عالمية للسكرفي األسواق ال عن الركب خلفتت

 

مستدام فوق الطلب العالمي في  بشكلسوف يكون  من مادة السكر العرض فإن وبالتالي،

 .العالمية قاسوألا

 

سعر السكر الخام في األسواق ل الشهري متوسطال ، انخفضواعتبارا لكل هذه األسباب
، 2014 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %23 بنسبة 2015 مايالعالمية خالل شهر 

 .ضياممقارنة بالشهر ال %1قدر ب  انخفاضا طفيفاعرف و
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 الظرفية الوطنية 

 ب ب 50 لغازوالا عن مادة الدعم رفعبقطاع النفط الوطني تميز  نب الوضع الدولي،اإلى ج

 النفطية.، وعلى هذا األساس ال تدعم الدولة حاليا أيا من  المواد م

  .ويواصل صندوق المقاصة دعمه لمادتي الغازبوتان والسكر فقط

ماليير درهم خالل  10بنسبة من المرتقب أن تنخفض تكاليف المقاصة ف، اعتبارا لما تم ذكره

 هذه السنة.

 

 ستحقات الدعماألداءات وم 

 درهم مليون 7.109 ما قدره ،2015 يونيو 30 غاية إلىداءات صندوق المقاصة أبلغت 

 .%42 بنسبة ، أي بنسبة انخفاض2014مليون درهم لنفس الفترة من سنة  12.300مقابل 

تم تسديد جميع المتأخرات المتعلقة ، 2015إلى حدود نهاية شهر مارس وتجدر إلى أنه 

 بالمواد النفطية. 

 بنسبة موزعة مليون درهم 4.470فقد بلغت حوالي ، ستحقات الدعمم أما فيما يخص

 .مادة السكرعلى  %22بنسبة والغاز بوتان  على78%

انخفاضا كبيرا بنسبة  لدعما ستحقاتمفقد حققت  ،2014سنة من الفترة مع نفس  مقارنةوبال

 مليون درهم. 7.182 إلى وصلتحيث كانت قد  ،70%

 مارسمستحقات شهري  بصفة عامة يشململيون درهم  4.470وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ 

 .2015 أبريلو

 المواد المبلغ بمليون درهم               

  2014 2015 %نسبة التغيير ب
 الغاز بوتان 6.372 3.467 45-
 السكر  600 1.003 24+
 المجموع 7.182 4.470 38-
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 تحمالت صندوق المقاصة 

من  أشهر األولى لخمسةخالل ا، والسكر انتالبو غازال دعمالمتعلقة ب مقاصةالبلغت تحمالت 

 :كما يلي وزعةم درهم مليون  5.255 ما يناهز ،2015سنة 

 .دهم ونملي 3.722: بوتان الغاز 

 مليون درهم 112نقل الغاز بوتان:  

 :مليون درهم 1.421: السكر 

 مليون درهم السكر المستهلك1.406 

 وردتمليون درهم السكر الخام المس 15 

 

بالنسبة لنفس المواد المقاصة  دعم تحمالت تبلغفقد  ،2014 سنةمن نفس الفترة  معرنة مقاو

 .درهم ونليم 8.337

 

 أشهر خمسةلملفات الدعم ب متعلقةال المحينة رقاماأل نالتقرير يتضمدر اإلشارة أن هذا تجو

 .2015 ونيوي 30التي توصل بها صندوق المقاصة إلى غاية و، 2015 سنة من ىاألول

 

 

 

 

 

الغاز بوتان

78%

السكر 

22%

توزيع متأخرات األداء

الغاز بوتان السكر 



 الغازبوتان 

 



 نقل الغاز بوتان 



 

 مليون 3.722 يعادل ما بوتان الغاز استهالكمبلغ دعم  بلغ، 2015 ماي متم إلى حدود

انخفاضا  بذلك المسج ،2014 خالل نفس الفترة من سنةدرهم  مليون 6.649درهم، مقابل 

 .%44ب  انخفاضا نسبيا يقدر و ،درهم مليون 2.927ب  يقدر

 

الدعم ، وانخفاض أسعار %1حوالي بستهالك اال رتفاعالتأثير المشترك الويرجع ذلك إلى 

 .%45 نسبةب

 

بنسبة  نخفضافقد  ، 2015 أبريلو ماي يشهر غاز البوتان بينال دعمأما بالنسبة لتطور 

-) االستهالكميات وك، (%32-) سعاراأل نخفاضرجع أساسا إلى اي االنخفاض اهذ .34%

2%). 

 

من الدعم  %16 مقابل ،غاز البوتاناستهالك ال دعم من %84 كلغ 12قنينة  يمثل دعمو

 .كلغ 3لقنينة 

 

 بمعدل انخفاضمليون درهم  112فقد بلغ  التعويض على نقل غاز البوتان،أما بخصوص 

 .2014من سنة  مقارنة مع نفس الفترة 1%

 

 

 

 

 

 

 



 السكر 

 



 

 بأنواعه استهالك السكر كمية نخفاضالوازيا م نخفاضااعلى السكر  تعويضاتالقيمة  شهدت

  ر قدرت بالسك حبيباتقالب وال، السكر المقرط الصغير والكبير لخمسة أشهر األولىا

0,18%. 

 

مقابل ، 2015أشهر لسنة  لخمسةمليون خالل ا 1.406المستهلك ما يناهز  السكردعم  بلغو

 .2014 مليون درهم سنة 1.409

 

 .لمادة السكر من القيمة اإلجمالية المستهلكة %55 حبيبات السكر حصة استهالك ثلمي

 

 ة، حيث بلغتدوليالسعار األانخفاض ب ه تأثرلسكر الخام المستورد، فإنا لدعم أما بالنسبة

مليون درهم، مقابل إيرادات  15عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها  اتتعويضال

أسعار الذي عرفته قياسي الهبوط البعد ذلك ، و2014مليون درهم في عام  166قدرها 

 في األسواق الدولية العام الماضي.السكر 

 

 

 

 


