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 الظرفية العالمية  

 

 : ليمبرالانخفاض سعر استمرار 

 

 
 

 70و 50بين ، 2015األول من سنة خالل النصف  العالمية في السوق نفطالسعر تأرجح 

ل بريل تفاؤال بالنسبة للدول المصدرة للبتروأ سعار خالل شهردوالر للبرميل، وشكل تحسن األ

والشركات المنتجة، غير أن التوقعات االقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم حالت دون 

 رسعمتوسط  وصلو  ،المزيد من قيمتها البترول ، حيث فقدت أسعارحصول هذا االرتفاع

 من بينها:إلى عدة عوامل ، ويرجع هذا التراجع دوالر 50البرميل إلى أقل من 

 

 طويرتوتيرة  عتسري بفضلفي الواليات المتحدة  إنتاج النفطنتيجة الرتفاع أوال كالعرض،  وفرة 

 اعتمدتذ إلحفاظ على حصتها من السوق العالمية، ثانيا كاستراتيجية ل الصخري، النفط إنتاج

 ،البلدان المصدرة للبترول )أوبك( في منظمة ساسياألي قيادالالمملكة العربية السعودية، 

 راستمرا على الرغم من ،مليون برميل يوميا( 30)حاليا  هانتاجإسقف  المحافظة على مستوى

 .لطلباانخفاض 

 

48,49 

66,61 64,84 

56,05 

غشت يوليوز يونيو  ماي أبريل مارس  فبراير يناير

2015غشت -تطور متوسط سعر البرميل بالدوالر يناير
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تهالك ذات االساالقتصاد العالمي، وخاصة بالنسبة للبلدان و على ضعف نمتدل  مقلقة مؤشرات 

 التجارة وأفي التوزيع سواء  وتراجع األرقام البرازيل وروسيا.  ،المرتفع للطاقة، مثل الصين

 .الدولية خير مؤشر على ذلك

 

في  باعتبارها تعيق النمو ورومنطقة األتضغط اقتصاديا على والتي أزمة الديون في اليونان،  

 ؛أوروبا

 

اع من العوامل األساسية التي ستؤدي إلى ارتف مع إيرانالموقع  ويعتبر االتفاق النووي التاريخي

 .العرض من البترول في األسواق العالمية

 

يث ح، اوبحر ابر ،الغاز مادةل احتياطي وأول، النفطعالمي لمادة  احتياطي رابعإيران  متلكت

برميل  مليون 2,7بنحو  ويقدر إنتاجها، مليون برميل 40و 10بين  نسب االحتياطي تتراوح

راجع ت ىإل بالتالي، والعالمية األسواق في النفطإمدادات إضافية من  ضخ مما سيؤدي إلى يوميا

، وهو ما تم فعال خالل شهر غشت من هذه السنة، حيث انخفضت أسعار البرنت سعارلأل كثرأ

 دوالر للبرميل. 45إلى ما دون 

 

ق صادرتها وتسوي) العالمية سوقالإلى  ييراناإل النفطفي حالة عودة  ،البنك الدوليحسب تقرير 

يون برميل الملما يقارب بزيد العرض ي أن نتظرمن المإلى البلدان الغربية بعد رفع العقوبات( 

سعار األ ضاخفانو إلى للبرميل،  دوالر 10بأسعار النفط مما سيؤدي إلى انخفاض يوميا، 

  .2016سنة  حدود في الحاليةمن قيمتها  %20 بنسبة

 

 ، خصوصاتضخم العرض دي، من المتوقع أن يزاليوما هي عليه ما سارت األمور على مإذا و

 ات منظمةمإطار التزا داخلإنتاجه  ةدازيبالعراق  عودوذلك بو اإلنتاج،ارتفاع  استمرارمع 

 ،يالقتصاد الصينا ضعف وسطالطلب  تراجع إضافة إلى ،مدادات النفطإخفض  بعدموبك األ

 انخفاض أسعار استمرار إلى المحالة يؤديسو الخلل المتزايد بين العرض والطلب، من 

 البرنت.
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 :غاز البترول المسال

 

 
 

 

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

 سعر منحى نفس نحوالبترول المسال يالسعر العالمي للغاز على أن لنفط، بالنسبة ل عليه الحال

 برنت.ال

 

 على وجهة بقوة )العرض والطلب باإلضافة إلى(ة غاز البترول المسال تسعيرتحديد  يعتمدو

 كانن مع ستخدامالا بعد مكانبباهظة  تصبحكلفة تال فإن وبالتالي ،استخدامهماهية و جوالمنت

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

 

 مارس شهري في سرعان ما انتعشتلكنها ، بوتانالغازسعار أل السنة تراجعابداية  هدتش

 التي تشهدها الفترة، الطقسلتقلبات  هو نتيجة لألسعار وأبريل، وهذا االتجاه التصاعدي

 ركز أساساتيالطلب  ، فإنموسمي وليس مستمر نتاج الغازإ أن وبماومستويات المخزونات، 

 فترات الشتاء، حيث ترتفع األسعار. خالل

ر البيع المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية مقارنة اسعأبين ويبين الجدول التالي الفرق 
 المعلنة في سوق روتردام. المسال لبأسعار غاز البترو

 
 

559,87

375,52

507,22
539,90

390,97

462,50

342,27

372,48

غشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

2015غشت -تطور أسعارالغازبوتان يناير



5201 زيوليوالتقرير الشهري  صندوق المقاصة                                                                                                      

5 

 
 
 
 

 

ز يوليو دوالر للطن خالل شهر 372,48إلى  حسب تركيبة األسعار بوتان لغازاسعر  وصل

انخفاض  أي بمعدل ،2014دوالر للطن في نفس الفترة من سنة  809,23مقابل ، 2015

 .2015 يونيومقارنة مع شهر  %19بنسبة  نخفضوا، %54قدره 

 

 الرئيسية لسوق السكر العالمية: لخصائصالسكر: ا
 

حوالي ب يقدر اسنوي انمويحقق مليون طن سنويا، و 183بلغ االستهالك العالمي من السكر ي

افة إلى إضفي البلدان النامية،  يالفردالدخل العالمي، وارتفاع  يالديمغراف، بفعل النمو 2%

مليون  30العادات الغذائية. على مدى العقد الماضي، ازداد االستهالك العالمي للسكر ب  غيرت

 طن.

 

ك ، أكبر مستهليلفرداستهالك االسكانها، وعلى الرغم من انخفاض  دعد اعتباربآسيا، تعد 

كا أمري، بين أوروبا قسم الباقيني، واالستهالك العالميمن  %46 شكلحيث تفي العالم،  سكرلل

، اد األوروبياالتح، متبوعة بلسكرلالهند أول مستهلك وتعد أمريكا الشمالية وأفريقيا.  ،الجنوبية

 البرازيل والواليات المتحدة.، الصين

 

بلغ إنتاج السكر حيث أيضا،  عرف نموالسكر يلالعالمي  فإن العرضمواجهة هذا الطلب، لو

لى تسيطر عحيث ، من حيث إنتاجهالمرتبة األولى تحتل البرازيل ومليون طن،  182العالمي 

من الصادرات  %25البلدان المصدرة الرئيسية األخرى  وتمثل، العالمية من الصادرات 50%

 أستراليا، غواتيماال والمكسيك. ،تايالندك العالمية

 

االتحاد ، الهند، البرازيل دول في 2014/2015 فترة الفالحيةبسبب المحاصيل الهامة لل

 .انخفاضتشهد أي لم  السكر العالميأسعار  فإناألوروبي وتايلند، 

 

  السعر بالدوالر للطن

بالدوالر  لفارقنسبة ا
 للطن

 مؤسسة البترول الكويتية روتردامسوق 
 

 2015 يونيو 440 462,50 22,50+

 2015 زيويول 425 372,48 52.52-
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ويرجع  ،2009 لها منذ عامأدنى مستوى  إلى أسعار السكر الخام وصلت غشتفي أواخر شهر 

 االقتصاديين.  خبراءال حسب إلى سنوات من اإلنتاج الفائض أساسا ذلك

 

مسجال بذلك متوسط سعر يقدر ب ، مارس نهاية شهر االسكر ارتفاع أسعارمنحى عرف 

 343دود ، ليستقر في حاالنخفاض التدريجي اعاودم ،دوالر للطن خالل شهر أبريل 374,90

 .2015 غشتدوالر في شهر 

 

مؤشرات  مع تفاعللاسكر القدرة سوق أن عدم  (منظمة السكر الدولية) ISOويعتقد خبراء 

 في عدد من ةالحكومي قوانينيمكن أن يعزى في جزء كبير منه إلى ال ،منخفضةالاألسعار 

 البلدان المنتجة والمستهلكة.

 

عار. ساأل تحديد مجال في" القائد" عتبرتو ،العالميةالسكر  سوقمن  %50 على هيمن البرازيلت

على سوق السكر العالمية عن طريق  هانفوذالبرازيل  تمارسضافة إلى تكاليف اإلنتاج، إو

 من ضعف اللاير ،خاصة في األشهر األخيرة، األسعار كيةدينامي تتأثر حيثسعر الصرف، 

 .البرازيلي مقابل الدوالر

سعر السكر الخام في األسواق العالمية ل الشهري متوسطال ، انخفضواعتبارا لكل هذه األسباب
عرف و، 2014 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %22 بنسبة 2015غشت خالل شهر 

 .ضياممقارنة بالشهر ال %3قدر ب  نخفاضاا

383,40 

371,80 

350,90 

374,90 

349,10 

364,60 

354,00 

343,38 

غشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

2015غشت -تطورمتوسط سعر السكر يناير 
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 الظرفية الوطنية 

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

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

  .ويواصل صندوق المقاصة دعمه لمادتي الغازبوتان والسكر فقط

 ااقانخفضت نفقات الميزانية مما فتح آفتراجع انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من النصف،  ومع

 العلم أن ، معيالتجار الميزانبالتأكيد على   اإيجابي الإلصالح في المغرب، سيكون له تأثير

 .ماحجتأثير األو ليس يرجع أساسا إلى تأثير األسعار تكاليف الطاقة في ارتفاع  أي

 حتياجاتهمن ا %95ستورد ي المغربوبما أن لنفط، لالعالمية المستوردة  انبلدال وعلى غرار

يمة واردات انخفضت ق فقد عليه وبناءا انخفاض األسعار،من  ةال محالا وطنن ستفيدفسية، يلطاقا

 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %31,8بنسبة  2015يناير إلى يونيو  خالل فترةالطاقة 

 )األرقام المؤقتة لمكتب الصرف(. 2014

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

 هذه السنة.

 المغرب:في السكر  سلسلة إنتاج

 ارتفعت حيث، من الشمندر جيدمحصول  بتحقيق 2014/2015 الفترة الفالحية تميزت

 478.000إلى اإلنتاج صل وو  ،2013/2014 قارنة مع الفترةم %32بنسبة  لالمحاصي

(. FIMASUCRE) للسكر المغربية الفيدراليةرقام الصادرة عن لألطن من السكر، وفقا 

فقط  %29مقابل  %40من خالل اإلنتاج المحلي  لزطنيةالسوق ا حاجياتوبلغ معدل تغطية 

 .2013 سنةفي 

 تجاوز ذيال الشمندر زراعة ارتفاع محصول السكر في المغرب أساسا إلى تحسنيرجع و

استثنائي يكسر  وهو رقم ،2013 مقارنة مع سنة %51، بارتفاع بنسبة ماليين طن 3 إنتاجه

 االتجاه السائد في السنوات الثالث الماضية.

معدالت اإلنتاجية من السكر في الهكتار التحسين من أجل أيضا يواجه هذا القطاع تحدي و

 معدلزيادة مع ، 2016 سنةطن/ هكتار في  12تصل إلى  من المرتقب أنالواحد، والتي 

 حاليا. %40مقابل  2020 في حدود سنة %55إلى  الوطني االستهالك تغطية
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لشمندر، وأكثر من اعة ازرلهكتار  66.500مساحة  خصيصت منالبرنامج  -هدف عقدوي

 .2020 قصب السكر بحلول عام  ةهكتار لزارع 20.000

موزعة بين هكتار،  60.000 الحالية يبلغ إجمالي المساحة المزروعة وتجدر اإلشارة إلى أن

 قصب السكري.لزراعة ال هكتار 5.000و الشمندر  هكتار لزراعة 55.000

 ستحقات الدعماألداءات وم 

 مليون درهم 9.636 ما قدره ،2015 غشت 31 غاية إلىصندوق المقاصة  داءاتأبلغت 

 .%49 بنسبة ، أي بنسبة انخفاض2014مليون درهم لنفس الفترة من سنة  19.103مقابل 

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

 بالمواد النفطية. 

 بنسبة موزعة مليون درهم 3.367فقد بلغت حوالي ، ستحقات الدعمم أما فيما يخص

 .مادة السكرعلى  %31بنسبة والغاز بوتان  على69%

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

 مليون درهم. 8.735 إلى وصلتحيث كانت قد  ،61%

ماي مستحقات شهري  بصفة عامة يشململيون درهم  3.367وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ 

 .2015 ويوليوز يونيو

 المواد المبلغ بمليون درهم               

  2014 2015 %نسبة التغيير ب
 الغاز بوتان 7.391 2.337 68-
 السكر  1.344 1.030 23-
 المجموع 8.735 3.367 61-
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 تحمالت صندوق المقاصة 

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

 :كما يلي وزعةم درهم مليون  7.117 ما يناهز ،2015سنة 

 .دهم ونملي 4.999: بوتان الغازتوزيع  

 مليون درهم 145نقل الغاز بوتان:  

 مليون درهم 196استيراد الغاز بوتان:  

 :مليون درهم 1.778: السكر 

 درهم السكر المستهلك مليون 1.731 

 وردتمليون درهم السكر الخام المس 47 

 

 .2015 ونيوي 30فترة يناير إلى ، فإن مبلغ الدعم يتعلق بالسكربخصوص مادة و

 

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

 .درهم ونليم 10.873

 

 ىاألول شهرأ ستةلملفات الدعم ب متعلقةال المحينة رقاماأل نالتقرير يتضمدر اإلشارة أن هذا تجو

 .2015 غشت 31 التي توصل بها صندوق المقاصة إلى غايةو، 2015 سنة من

 

 

 

 

 

الغاز بوتان

69%

السكر 

31%

توزيع متأخرات األداء

الغاز بوتان السكر 



 الغازبوتان 

 



 نقل الغاز بوتان 

 

 

 



 

 مليون 4.999 يعادل ما بوتان الغاز استهالكدعم  بلغ، 2015 زيولشهر يو متم إلى حدود

انخفاضا  بذلك المسج ،2014 خالل نفس الفترة من سنةدرهم  مليون 8.918درهم، مقابل 

 .%44ب  انخفاضا نسبيا يقدر و ،درهم مليون 3.920ب  يقدر

 

كذا ، و%2بنسبة ستهالك الطفيف الذي عرفه االالرتفاع ل زدوجالتأثير المويرجع ذلك إلى 

 .%45 نسبةباألحادي  الدعمانخفاض أسعار 

 

 .%37بنسبة  نخفضافقد  ، 2015 ونيووي زيوليو يشهر غاز البوتان بينال دعمل أما بالنسبة

 .(%6) ةكالمستهلميات كالو، (%31) سعاراأل نخفاضرجع أساسا إلى اي االنخفاض اهذ

 

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

 .كلغ 3

 

قدر ب  انخفاضبمليون درهم  145فقد بلغ  التعويض على نقل غاز البوتان،أما بخصوص 

 .2014من سنة  نفس الفترة مقارنة مع 5%

مليون درهم خالل النصف األول من  195وبخصوص استيراد الغاز بوتان، فقد بلغت قيمته 

 ، مع العلم أن ملفات االستيراد2014مليون درهم لنفس الفترة من سنة  228مقابل  2015سنة 

 ال تمثل جميع ملفات استيراد الغاز بوتان. .التي توصل بها صندوق المقاصة

 

 

 

 

 

 



 السكر 

 



 

ا أنواعهب استهالك السكر كمية نخفاضالوازيا م نخفاضااعلى السكر  تعويضاتالقيمة  شهدت

  درت بر قالسك حبيباتقالب وال، السكر المقرط الصغير والكبير ة أشهر األولىتلساخالل 

1%. 

 

مقابل ، 2015أشهر لسنة  ةتلسمليون خالل ا 1.731المستهلك ما يناهز  السكردعم  بلغو

 .2014 مليون درهم سنة 1.748

 

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

 

 لغتة، حيث بدوليالسعار األانخفاض ب ه تأثرلسكر الخام المستورد، فإنا لدعم أما بالنسبة

مليون درهم، مقابل إيرادات قدرها  46عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها  اتتعويضال

ي فالسكر أسعار الذي عرفته قياسي الهبوط البعد ذلك ، و2014مليون درهم في عام  184

 األسواق الدولية العام الماضي.

 

 

 

 


