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 الظرفية العالمية  

 

 ل:يمبرالانخفاض سعر استمرار 

 

 
 

، دوالر للبرميل 115حدود  برنت فيالسعر لبعد أربع سنوات من االستقرار النسبي 

ومن المحتمل أن يشكل هذا ، 2014منذ يونيو لها  إلى أدنى مستوى نفطر الاسعأ تراجعت

 .شهدتها نهاية التسعيناتالتي  المواد األوليةأسعار  رتفاعاتا سلسلةل ا حداالنخفاض 

 

على مدى ف. اجديدحدثا  ليس ه، ولكنىأهمية كبر لهأسعار النفط انخفاض  أنمن المؤكد 

مر سعر النفط بخمس محطات متشابهة تأرجحت فيها األسعار، العقود الثالثة الماضية، 

 في أقل من سبعة أشهر.  %30بأكثر من  اضاانخفوعرفت 

 

مشتركة  خصائصيتسم االنخفاض الحالي الذي تعرفه السوق النفطية العالمية بوجود و

 .1986-1985لتراجع أسعار النفط خالل الفترة 

 

بسبب ضخ إمدادات مهمة من  1986-1985أسعار النفط بانخفاض خالل فترة وقد منيت 

ص السوق عن طريق زيادة في حصكذا النفط من طرف منتجين خارج منظمة األوبك و

 تاج بعض دول األوبك.توسيع إن

49,26 52,99 

112,36 114,01 

97,80 

122,66 
125,89 

2015شتنبر -2011تطور متوسط سعر البرميل بالدوالر يناير 
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لركود نتيجة ك، اكمشترو اأساسيآخر  عامال الطلب العالمي على النفط فضع ويعتبر

ألزمة كذا لو 1997ألزمة األسيوية سنة ول، 2000وسنة  1990االقتصاد األمريكي سنة 

 .2008المالية العالمية لسنة 

 

 ضعفب ،االقتصاد العالمينمو  ولها، أعدة عواملط إلى فاالنخفاض الحالي ألسعار الن عزىوي

بينما  ،(االتحاد األوروبي)كما هو الحال في منطقة  ضعيفانموا اقتصاديا  تشهدمناطق ال

االقتصادي )كما هو الحال في العديد من  النمو في طؤابتمرحلة من  مناطق أخرى تعرف

اقتصاد البرازيل(. وبالنسبة للدول الصناعية، تراجع و الصين ي ذلكالناشئة، بما ف لدولا

 النفط. ه منوارداتقلة  نتج عنه، اليابان مؤخرا

 

النفط إنتاج زيادة  أدت ، حيثإمدادات النفط العالمية بنيةوحجم بالثاني  ويرتبط العامل

تشهد سياسة  إضافة إلى ذلك،، بشكل كبير العرض ةاديزإلى الواليات المتحدة، في الصخري 

إبقاء سقف إنتاجها دون على  فهي تصر، تغييرا كبيرا )أوبك( البلدان المصدرة للبترول

 .على األقلتراجعه من أجل رفع السعر أو وقف إنتاجها حصص ترفض خفض  تغيير، حيث

 

ما يعادل )نتاج النفط وتصديره إ إلى السوق العالمية ورجوعها إلى إيران عودةفإن وأخيرا، 

أن فكرة يعزز مما ، للنفط العالمي إلى زيادة اإلنتاج حتما ؤدييس (يون برميل يوميامل 2,7

 لن تتعافى في الوقت القريب.سعار األ

 

 النفط  انخفاض سعر مفاجآت

 

بعض آثاره  حيث، 2015سنة  مالعال هز اقتصادي حدث أكبر النفط أسعار انخفاض شكل

 .اآلخر ال هامباشرة وملموسة، وبعض تكان

 هاميزانتشهد تدهورا في سعلى صادرات النفط،  باألساس اقتصادها عتمديالتي  دولالبعض 
 تراجع الناتج عنفي التوازن المالي  االخارجي مع انكماش في قيمة الصادرات، وتدهور

وضع ب جل هذه المؤشرات تنبئ .ض قيمة عمالتهااخفوأيضا ان ،صادرات النفطإيرادات 
 للدول سنويةالعائدات التراجع ستوحسب التقديرات، بشكل عام، وصعب. و سيئ اقتصادي

 .دوالر مليار 2.000 ب المصدرة للطاقة

الدول المصدرة للنفط نجم عنه انتقال الثروة من يسالنفط  ، فإن انخفاض سعرموازاة مع ذلكو

في  .حفز النشاط االقتصادي على المدى المتوسطيسوف  هو ما، وله إلى الدول المستوردة

الباحثون أن  يقدر، بيانات التاريخيةلبعض البعض االقتصاديين تحليل حسب هذه الحالة، و

على نقطة مئوية  1بنحو العالمي  االقتصاد نمو سيرفع ،%45بقيمة  أسعار النفط انخفاض
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انخفاض  ضلففب : انتعاشابلدان المستوردة للالنشاط االقتصادي  كما سيشهد المدى القصير.

القوة الشرائية لألسر. وسيعرف  ترتفعخفض تكاليف إنتاج الشركات ونستأسعار النفط 

 تحسنا ملموسا. الميزان الخارجي للمستوردين

 

الوقود والكهرباء أسعار الحفاظ على  على العديد من الحكوماتتحرص من ناحية أخرى، 

وتشير دراسات البنك  ،مساعداتببعض الن عن الخسائر منتجيوتعويض ال ،بشكل منخفض

 ألن هذه النفقاتالفارق الطبقي،  فاقمتزيد من حدة تالدولي إلى أن مثل هذه السياسة 

 .كثر ثراءالطبقة األتستفيد منها  والتعويضات

 

ماليزيا والكويت المغرب،  ،األسعار، فإن بعض البلدان مثل الهند انخفاضومع استمرار 

انخفاض أسعار النفط وبالتالي فإن : الطاقةقطاع الموجه إلى  دعمالالتقليص من جأت إلى ل

 .التدابيرتأثير هذا من العالمية يخفف اآلن 

 

 

 
 

، 2015 أبريلهاية شهر ن %26 بحوالي تراجعبعد أن فدائما، تذبذبا  أسعار النفط  عرفت
 ، حيث بلغ متوسط برنتشهر شمرة أخرى منذ بداية  فقدت أسعار البترول المزيد من قيمتها

 .برميللل ادوالر 48,99البرنت 
 
 ا تقريبياتوازنستعرف ن سوق النفط فإ (AIE) الدولية لطاقةااألخير لوكالة  التقرير حسبو

 الطلب نمو توقعحيث ي، هسابق مع مقارنة اإيجابيير رتقال يعتبر هذاو، 2016سنة  أفق في
ومع  في الواليات المتحدة،ف ،ستمريعرض مفرط ال يمكن أن  مقابل النفط علىالعالمي 

عمليات استخراج تنخفض  وزارة الطاقة أن توقعتارتفاع تكلفة استخراج النفط الصخري، 

48,99

64,14 
57,96 

64,84 

56,05 

شتنبر غشت يوليوز يونيو  ماي أبريل مارس  فبراير يناير

2015شتنبر-تطور متوسط سعر البرميل بالدوالر يناير
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 حصص وبكإضافة إلى رفع األيوم، برميل/ ال 400.000بنسبة  2016سنة الخام النفط 
)مع العلم  2016 من سنة وميا في النصف الثانيمليون برميل/ي 32صل إلى وقد ي هاإنتاج
 /اليوم(.مليون برميل 30ة يتجاوز حاليا حصأنه 

 :غاز البترول المسال

 

 
 

 

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

 سعر منحىنفس  نحوالسعر العالمي للغاز البترول المسال يعلى أن لنفط، بالنسبة ل عليه الحال

 برنت.ال

 

 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،

 

 شهري فياألسعار  سرعان ما انتعشتلكنها ، بوتانالغازسعار أل السنة تراجعابداية  هدتش

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

ركز تيالطلب  ، فإنموسمي وليس مستمر نتاج الغازإ أن وبماومستويات المخزونات،  الفترة،

 .رهفترات الشتاء، حيث ترتفع أسعا خالل أساسا

559,87

375,52

507,22
539,90

390,97

462,50

342,27

372,48

337,46

شتنبرغشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

2015شتنبر -تطور أسعارالغازبوتان يناير
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ر البيع المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية مقارنة اسعأبين ويبين الجدول التالي الفرق 
 سوق روتردام:في  المسال لبأسعار غاز البترو

 
 

 

 غشت دوالر للطن خالل شهر 337,46إلى  حسب تركيبة األسعار لغازبوتاناسعر  وصل

قدره انخفاض  أي بمعدل ،2014دوالر للطن في نفس الفترة من سنة  765مقابل ، 2015

 .2015 زيوليومقارنة مع شهر  %9بنسبة  نخفض، وا56%

 

 : السكر ةلسوق العالميلالرئيسية  لخصائصالسكر: ا
 

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

إضافة إلى في البلدان النامية،  يالفردالدخل ، بفعل النمو السكاني العالمي، وارتفاع 2%

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

 مليون طن.

 

، أكبر مستهلك يلفرداستهالك االسكانها، وعلى الرغم من انخفاض  دعد اعتباربآسيا، تعد 

أمريكا ، بين أوروبا قسم الباقيني، واالستهالك العالميمن  %46 لمثحيث تفي العالم،  سكرلل

االتحاد ، متبوعة بلسكرلالهند أول مستهلك وتعد أمريكا الشمالية وأفريقيا.  ،الجنوبية

 البرازيل والواليات المتحدة.، الصين، األوروبي

 

بلغ إنتاج السكر العالمي حيث لسكر ينمو أيضا، لالعالمي  فإن العرضمواجهة هذا الطلب، لو

 %50تسيطر على حيث ، من حيث إنتاجه تحتل البرازيل مكانا بارزاومليون طن،  182

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

 أستراليا، غواتيماال والمكسيك. ،تايالندك العالمية

 

االتحاد ، الهند، البرازيل دول في 2014/2015 فترة الفالحيةالمحاصيل الهامة للبسبب 

 انخفاض األسعار. ؤد إلىلم ي إنتاج السكر العالمي فإناألوروبي وتايلند، 

 

  السعر بالدوالر للطن

بالدوالر  لفارقنسبة ا
 للطن

 مؤسسة البترول الكويتية سوق روتردام
 

 2015 يوليوز 425 372,48 52.52-

 2015 غشت 400 337,46 62.54-
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ويرجع  ،منذ أواخر مارسا انخفاضا ثالث أسعار السكر الخام شهدتنبر شتفي أواخر شهر 

 االقتصاديين.  خبراءال حسب إلى سنوات من اإلنتاج الفائض أساسا ذلك

 

رتفاع في إلى غاية شهر ماي، هذا اال مارس نهاية شهر اعرف منحى أسعار السكر ارتفاع

 االنخفاض التدريجي. بعد ذلك فيمعاودا  لم يدم طويال األسعار

  

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.

 

سعار. األ في تحديد" 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 ل الشهري متوسطال ، انخفضواعتبارا لكل هذه األسباب
، 2014 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %20 بنسبة 2015 غشتالعالمية خالل شهر 

 .ضياممقارنة بالشهر ال %1قدر ب نخفاضا اعرف و

383,40 

371,80 

350,90 

374,90 

349,10 

364,60 

354,00 

343,38 

346,28 

شتنبرغشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

2015شتنبر -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.

أنه بعد إلغاء الدعم عن المواد البترولية، فإنه من المقرر تحرير هذا القطاع وتجدر اإلشارة، 

 ، وذلك وفقا لالتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركات النفطية.2015نهائيا بداية شهر دجنبر 

 .ويواصل صندوق المقاصة دعمه لمادتي الغازبوتان والسكر فقط

انخفضت نفقات الميزانية مما فتح النصف،  تراجع انخفاض أسعار النفط إلى أكثر من ومع

، مع العلم يالتجار الميزان بالتأكيد على اإيجابي الإلصالح في المغرب، سيكون له تأثير اآفاق

 .ماحجتأثير األ بدليرجع أساسا إلى تأثير األسعار تكاليف الطاقة في ارتفاع  أي أن

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

خالل انخفضت قيمة واردات الطاقة  عليه وبناءا انخفاض األسعار،من  قد استفادفة، يلطاقا

 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %29بنسبة  2015 زيوليناير إلى يو الممتدة من فترةال

مليار درهم لنفس  58 مليار درهم مقابل 41ما يناهز حيث بلغت قيمة الواردات ، 2014

احتياطيات العمالت  أنوتجدر اإلشارة إلى  أرقام مكتب الصرف(.) .2014الفترة من سنة 

 أي ،2015 يونيو 26غاية  درهم إلى مليار 195,1 عرفت تحسنا حيث بلغت األجنبية

 .على أساس سنوي%9,1بزيادة قدرها 

درهم في سنة  مليون 1.670بقيمة  انخفاضاواردات منتجات الطاقة والوقود وقد عرفت 

منتجات الطاقة أصبحت حتل المرتبة األولى من المنتجات المستوردة، كانت ت افيم .واحدة

 ك، مثل الكيماويات، واألمونياالنصف جاهزةمنتجات الالمركز الثالث بعد  تحتل حاليا

 .والمعدات الصناعية المتعلقة بالطيران والسيارات

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

 هذه السنة.
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 المغرب:في السكر  سلسلة إنتاج

 يصل متوسطو، السكرمادة لتطوير إنتاج  هدوبذل جه ثالثين عامامنذ  يواصل المغرب

/كلغ 7 يبلغ مقابل متوسط استهالك أفريقي ،/ كلغ للفرد31 إلىاستهالك السكر في المغرب 

 ./كلغ للفرد21 يبلغ في االتحاد األوروبيومتوسط استهالك ، للفرد

بنسبة المحاصيل  ارتفعت حيثجيد، محصول  بتحقيق 2014/2015 الفترة الفالحية تميزت

طن من  478.000إلى اإلنتاج صل حيث و ،2013/2014قارنة مع الفترة م 32%

(. وبلغ معدل FIMASUCRE)للسكر المغربية الفيدراليةرقام الصادرة عن لأل السكر، وفقا

 سنةفقط في  %29مقابل  %40تغطية احتياجات السوق المحلية من خالل اإلنتاج المحلي 

2013. 

السكر لمادة قد بذل المغرب جهودا كبيرة لضمان االكتفاء الذاتي ف، ووفقا لنفس المصدر

حسب ما ورد ون طن سنويا، ملي 1,65األبيض عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية 

قطاع " في جلسة عامة حول ( FIMASUCREمسؤول داخل( السيد حسن منير على لسان

 11و 10يومي  مراكشالذي انعقد في لسكر لدولي المؤتمر ال في مداخلةك  "السكر المغربي

مليار درهم كحجم  5,5إلى أن المغرب قد خصص أكثر من  أيضا ، وأشار2015بر شتن

 مادةمعالجة والرفع من القدرة على  ،وتحديث مرافق اإلنتاجاإلنتاج الستثمار لرفع مستوى ل

 .ماليين طن سنويا 5إلى  الخام السكر

 

 ستحقات الدعماألداءات وم 

 مليون درهم 9.636 ما قدره ،2015 غشت 31 غاية إلىداءات صندوق المقاصة أبلغت 

 .% 49 بلغت ، أي بنسبة انخفاض2014درهم لنفس الفترة من سنة  مليون 19.103مقابل 

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

 المتعلقة بالمواد النفطية. 

 بنسبة موزعة مليون درهم 3.817فقد بلغت حوالي ، ستحقات الدعممب تعلقأما فيما ي

 .مادة السكرعلى  %27بنسبة والغاز بوتان  على73%

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

 مليون درهم. 7.235 إلى وصلتحيث كانت قد  ،47%

 ،وماي مستحقات شهر بصفة عامة يشململيون درهم  3.817وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ 

 .)غشت غير مستحق( 2015 وغشت يوليوز ،يونيو
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 المواد المبلغ بمليون درهم               

  2014 2015 %نسبة التغيير ب
 الغاز بوتان 6.132 2.800 54-

 السكر  1.103 1.017 8-
 المجموع 7.235 3.817 47-

 

 

 

 تحمالت صندوق المقاصة 

أشهر  ثمانيةلا خالل، والسكر انتالبو غازال مادتي دعمالمتعلقة ب مقاصةالبلغت تحمالت 

 :كما يلي وزعةم درهم مليون 7.900ما يناهز ،2015سنة من  األولى

 .دهم ونملي 5.523: الغازبوتانتوزيع  

 مليون درهم 180نقل الغاز بوتان:  

 مليون درهم 259استيراد الغاز بوتان:  

 :مليون درهم 1.938: السكر 

 درهم السكر المستهلك مليون 2.003 

 وردتدرهم السكر الخام المس مليون 65- 

 

 .2015 زيوولي 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 12.314

 

 أشهرثمانية لملفات الدعم ب متعلقةال المحينة رقاماأل نالتقرير يتضمدر اإلشارة أن هذا تجو

 .2015شتنبر  30 التي توصل بها صندوق المقاصة إلى غايةو، 2015 سنة من ىاألول

الغاز بوتان

73%

السكر 

27%

توزيع متأخرات األداء

الغاز بوتان السكر 



 الغازبوتان 

 



 نقل الغاز بوتان 

 

 

 



 

 مليون 5.523 يعادل ما بوتان الغاز استهالكدعم  بلغ، 2015 غشتشهر  متم إلى حدود

 بذلك المسج ،2014 خالل نفس الفترة من سنةدرهم  مليون 10.058درهم، مقابل 

 .%45ب  انخفاضا نسبيا يقدرو ،درهم مليون 4.535ب  يقدرانخفاضا 

 

كذا ، و%1بنسبة  ستهالكالطفيف الذي عرفه االالرتفاع ل زدوجالتأثير المويرجع ذلك إلى 

 .%46 نسبةباألحادي  الدعمانخفاض أسعار 

 

 .%6بنسبة  ارتفعفقد  ، 2015 غشتويوليوز  يشهر غاز البوتان بينال دعمل أما بالنسبة

فقد انخفضت  ةستهلكأما الكميات الم، (%13) سعاراأل رتفاعأساسا إلى ا االرتفاع اهذرجع ي

 .(%7)بنسبة 

 

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

 .كلغ 3لقنينة 

 

قدر ب  رتفاعابمليون درهم  180فقد بلغ  التعويض على نقل غاز البوتان،أما بخصوص 

 .2014من سنة  نفس الفترة مقارنة مع 4%

سنة من  لنفس الفترةمليون درهم  259وبخصوص استيراد الغاز بوتان، فقد بلغت قيمته 

، مع العلم أن ملفات االستيراد 2014مليون درهم لنفس الفترة من سنة  281مقابل  2015

 غير كاملة.

 

 

 

 

 

 



 السكر 

 



 

 استهالك السكر كميةالرتفاع وازيا م طفيفا رتفاعااالسكر  إلىدعم الموجه القيمة  شهدت

لفترة ا ر، وذلك خاللالسك حبيباتقالب والاألربعة، السكر المقرط الصغير والكبير،  ابأنواعه

 .%1 قدر ب 2015الممتدة ما بين يناير ويوليوز 

 

 مقابل، 2015أشهر لسنة  ةبعلسمليون خالل ا 2.003المستهلك ما يناهز  السكر دعم بلغو

 .2014 مليون درهم سنة 1.990

 

سواء  لمادة السكر من القيمة اإلجمالية المستهلكة %56ة حبيبات السكر حص استهالك ثلمي

 .2015أو سنة  2014فيما يخص سنة 

 

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

مليون  184مليون درهم، مقابل  65عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها  إيرادات

في األسواق السكر أسعار الذي عرفته قياسي الهبوط البعد ذلك ، و2014درهم في عام 

 الدولية العام الماضي.

 

 

 

 


