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حول التقرير يتمحور هذا  

 يصخرالغاز ال ولمحة موجزة عن والسكر، لمنتجات البتروليةل الدولي لسياقا تحليل  

 2017شهر يناير المقاصة لتحمالت صندوق  ، وتحليلوطنيالسياق موجز عن ال  

 2017فبراير  28إلى غاية  المقاصة صندوقأداءات  وضع 
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 الدولية لتوجهاتا

  سعارلأل هش انتعاشالنفط: 

وقع على  حاليا العالمية سوق النفطيةال تعيش

إمكانية انخفاض العرض العالمي وارتفاع 

 ترقب انخفاض اإلنتاج معالطلب، وتيرة 

 .النفط من العالمي  

 الحالي الوقت في الدولية النفط سوق تركز

 البلدان منظمة اتخذتها التي اإلجراءات على

 وشركائها،( أوبك) للبترول المصدرة

، أي %100بنسبة  بتنفيذها الجاد وااللتزام

 برميل ونملي 1,8 بنحو النفط إنتاج بتقليص

 .يوميا

حسب وزير الطاقة الجزائري، فإن منظمة و

 تخفيضااللتزام باألوبك استطاعت فعال 

 1,5 وصل هذا األخير إلىاإلنتاج، حيث 

 يناير شهر ، خالليومال في برميل مليون

 المنصرم.

أيضا،  ،(AIE) الدولية الطاقة وكالةقدرت و

في  نتاجإلا خفضب اللتزاما معدل متوسط

 .2017خالل شهر يناير  %90 حدود

ة فإن نسب، لألنباء رويترز لوكالة أما بالنسبة

، وذلك حسب %88االلتزام قدرت بحوالي 

 قامت به.   يسح األخير الذالم

 فمن النفط، على العالمي الطلب فيما يخصو

 من أعلى نمو معدل أن يشهد المتوقع

 التطور نتيجة ،2017 سنة في المتوسط

نتيجة توقعات  والهند، الصين في االقتصادي

 .المحدودة لطاقةل االستشاريين لخبراءا

تذبذبات  تعيش أسعار النفط تلاماز ،عليهو

في  ،للبرميل دوالرا 60و 50 بين ما سعرية

مقابل نشاط واسع حدث لإلنتاج األمريكي 

وزيادة في الحفارات استفادة من انتعاش 

 .مستوى األسعار

 

 ارتفاع ن" فإ وحسب خبراء "كومرس بنك":

انتعاش  ضمني الواردات في طفيف

 ." المتحدة لوالياتا في من النفط االحتياطي

 الذي الدولي، البترول أسبوع مؤتمروخالل 

 الماضي، فبراير في الطاقة معهد نظمه

 قبل من المتحدة الواليات سياسة اعتبرت

على  تأثير ذو ثالث عاملك المشاركين

السنة خالل ألسواق النفطية األسعار 

 تطوير أخريين هما عاملين وراء ،الجارية

 في والتوترات الجيوسياسية اآلسيوية السوق

 .األوسط الشرق

 

 

50,47 

56,82 
55,45 56,01 

2017فبراير 2017يناير 2016دجنبر 2016نونبر 

متوسط سعر البرميل بالدوالر
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 دونالد برئاسة ،الجديدة اإلدارة أقبلت وقد

 على حدود ضريبة فرض نحو ،ترامب

 الخارج من منتجاتها تستورد التي الشركات

سيتم  بينما ،البالد في المحلي السوق إلى

  .الجمارك من صادراتها إعفاء

الذين  المحللين من لعديدا حسبولكن 

 هذه السياسة شكلت المؤتمر، نفسروا ضح

 في النفط صناعةعلى  ضخمة ضغوطا

ها عتمادا فرص فإن، لذا المتحدة الواليات

 .ضئيلة جد تبقى

أن  ،وبكمنظمة األل العام ميناأل وقال

 األمريكي الرئيس حول سياسة الشكوك

 غير واضحة. اآلن حتى التزال، الجديد

هو  نهائي حكم أي صدارإ بالتالي، فإنو

فقد تكون  العكس ربما يحدثو ،وانهأل سابق

المنظمة المزمع  جتماعال "فكرة أفضل"هذه 

 وضعتحديد الل انعقاده في شهر ماي المقبل،

 .الجديد

 

 غني مصدر: الصخري الغاز

  :لكن معقد اإلنتاج لطاقةبا
 الغاز ويسمى كذلك الصخري الغاز

 بعض في موجود غاز هو، الحجري

نسبة  حاليا ويمثل القارات كل في الصخور

 .العالم في الطبيعي الغاز من 32%

 غازال من لنوعية الصخري الغاز ينتمي

 داخل الصخور وجديو. األساسي بالحجر

 .العضوية بالمواد الغنية ،والطينية الرسوبية

 الصخري للغاز الحاضنة الصخور وتتميز

 في السر هو وهذا النفاذ، وعدم بالصالبة

 من األنواع هذه استخراج صعوبة

 األنواع عن وتميزها الهيدروكربونات

 .والغاز النفط من الشائعة التقليدية األخرى

غاز  من أساسا الصخري ويتكون الغاز

 روجينهيدال على أيضا ويحتوي الميثان،

 تكوينه يختلف وال الكربون، وثاني أوكسيد

 تحت الموجودة األخرى الغازات عن

 الفحم وأيضا غاز الطبيعي، الغازك: األرض

 .الميثان غاز من أساسا يتكونان انذالل

 :استخراج الغاز الصخري 

 ،األرضأعماق  في الصخري الغازجد اويت

 .األرض تحت متر 4000و 1500 نفيما بي

 الغاز استخراج تقنيةإن  الواقع، في

 من العديد وتطرح ،معقدةجد  الصخري

 مكلفة أنها إلى باإلضافة ،البيئية المشاكل

 .للغاية

 المسببة الغازات انبعاثات حيث منو

تعد الغازات المنبعثة  الحراري، لالحتباس

 تلك من تلويث أقل األحفوري الوقود هذامن 

 .الفحم أو النفطالطاقات األخرى كب الموجودة

 الصخري الغاز استخدامات: 

في أساسا  الصخري الغاز احتياطي اجدتوي

 بدأت التي األمريكية، المتحدة الواليات

 تعتبر حيث ،2000 سنة مند إنتاجه بتطوير

ل  الصخري   للغاز ومصدرة   منتجة   دولة أو 

 في طفرة وجود بسبب وذلك العالم دول بين

 .أميركا في اآلن استخراجه عملية
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 الواليات في المورد هذا لستغالاعن كيفية و

 الغاز حقن يتمفإنه  ،األمريكية المتحدة

 الطبيعي الغاز شبكة في مباشرة الصخري

 . المنازل في الطاقة الستهالك ويستخدم

 لثم أوروبا، في الدول بعض كانت إذاو

 قد سمحت وبولندا الدنمارك المتحدة، المملكة

هناك ف الصخري، الغاز لىع التنقيب اتعمليب

 امنعت وبلغاريا فرنساك أخرى دول

 .استخراجه

 تكلفة على الصخري الغاز سعرتحديد يعتمد 

 األمريكية، المتحدة الواليات في الغاز

 التي يمكن أن البيئية القوانين إلى باإلضافة

 . انتشار استعمالهتحد من 

 حقيقيال منافسال الغاز الصخري ويعتبر

 بلغ عندما أنه تجدر اإلشارة،و النفط، ألسعار

 ذلك يحد لم للبرميل،دوالر  30 النفط سعر

 من العديد ألن ،الصخري الغاز نمو من

 اتمكنو األمريكية المتحدة بالواليات المنتجين

 .إنتاجهم زيادةكذا و التكاليف خفض من

 

 

 

 

 

 

 

 العجز نهاية: العالمي السكر سوق

  :بقريب ليس العالمي

 ،(ISO) الدولية السكر منظمة خفضت

 لموسم الفالحيل السكر لعجزحول ا تقديراتها

طن  مليون 5.869 في حدود ،2016-2017

 فبراير شهرخالل تقرير نشرته  أحدث في

 تم التيو ،طن مليون 6.193 بدل ،2017

 . 2016شهر نونبر  في تقديرها

 اتحسنالمنظمة العالمية للسكر تتوقع كما 

، خالل هذا الموسم العالمي نتاجلإل تدريجيا

 أي طن، مليون 168,3 إلى سيصلحيث 

 السنةمع  مقارنة طن مليون 2,7 بزيادة

 .الماضية

 المتوقع فمن العالمي لالستهالك بالنسبة أما

 بنسبة أي طن، مليون 2.772 إلى يرتفع أن

 العالمي االستهالك مجموع لليص ،1.62%

 .طن مليون 174,203 إلى

 في الحاد االنخفاض هذا من الرغم علىو

الفالحي الموسم  خالل المسجل اإلنتاج

 منتج أكبرتعد  البرازيل تزال ال ،المنصرم

 ،العالمي اإلنتاج ثلثبمعدل  لمادة السكر،

 السكر من الصادرات من %60وبنسبة 

 بإنتاج منتج، أكبر كثاني الهند تليها الخام،

الموسم  المسجلة طن مليون 25 ب يقدر

 .2016/2015الفالحي 

 انخفض الجفاف، متتالية من فترات وبعد

 طن مليون 9,66 إلى تايالند في السكر إنتاج

 للموسم الفالحي طن مليون 11,30 مقابل

2014/2015. 
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 األوروبي، التحادمن ا الحالي ويبقى التخوف

 .طن مليون 14,9ها إلى نتاجإ التي يصل

 صادرات على المفروضة القيود نهايةمع و

 نأ يمكن العالمية السوق في األوروبية السكر

 .اكتفائه الذاتي األوروبي االتحاد حققي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدر كر الخام الدولية ارتفاعا طفيفاسوبالتالي شهدت أسعار ال 

 .%، مقارنة مع شهر يناير المنصرم2بحوالي 

 

597,2
579,4

526
504,88

538,86547,14

2017فبراير 2017يناير 2016دجنبر 2016نونبر 2016أكتوبر 2016شتنبر 

متوسط سعر السكر الخام بالدوالر
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تحمالت صندوق : الوضع الوطني

  المقاصة

قطاع السكر والطاقة بالمغرب خالل  عرف

 حدثين مهمين:تنظيم  2017فبراير شهر 

 :الطاقةقطاع  .1

 استضاف فضاء المعارض بمكتب الصرف

 21ما بين  بالعاصمة االقتصادية للمملكة

، حيث عاش على ادولي افبراير حدث 23و

إيقاع الدورة السادسة للمعرض الدولي 

 .ر إكسبو المغرب"يللطاقة الشمسية "صول

بلدان  عارضا من 90أكثر من حضر  وقد

 سبانيا، البرتغال، ايطاليا،إتونس، ك مختلفة

عدة بولونيا، باإلضافة إلى وبريطانيا، 

شركات مغربية، كانوا في الموعد مع هذه 

للطاقة المخصصة حصريا  ةالتظاهر

 .الشمسية

حول رؤية شاملة معرض هذا القدم و

خر آ مع عرض ،والمغربي اإلفريقي ينلسوقا

 واالبتكارات لتطورات التقنية والتكنولوجيةل

ة في مجال الطاقات المتجددة والفاعليالجديدة 

 .المعنيين على المهنيين الطاقية

 

مدير مؤسس والسيد رشيد بوكرن،  أكد وقد

بمثابة  يعتبر" هذا المعرض ، أنالمعرض

لدعم تنمية قطاع الطاقة  مهمة فرصة

الطاقية في المغرب،  نجاعةالو ،الشمسية

تعميم المعلومة وجعلها متاحة  فضال عن

مفتوحة في وجه ية عبر دورات تكوينية مجان

 ."الجميع

بعد النجاح الحقيقي الذي حققته الدورات و

صولير "معرض  تمكنالخمس السابقة، 

جعل المغرب منطقة  من "إكسبو المغرب

محورية في مجال الطاقات المتجددة بدول 

ن منصة نوعية لتبادل التجارب بيوالجنوب، 

الشركات المحلية واألجنبية الراغبة في 

تطوير نشاطها في السوقين اإلفريقي 

 والمغربي.

 

 :سكرقطاع ال .2

قطاع السكر  شهدبالموازاة مع قطاع الطاقة، 

تنظيم المؤتمر الدولي للسكر في  هو اآلخر

 22في أطوارها والتي جرت  ،ته الثانيةخنس

 ،فبراير بمدينة مراكشمن شهر  23و

موضوعات غنية، بما في ذلك  خالله قشتون

الوضع وآفاق االستهالك الحالي وإنتاج 

الشرق األوسط  -أفريقيا منطقة السكر في

 .(مينا) وشمال أفريقيا

إنتاج أفصح المتدخلون أن  ،خالل المؤتمرو

مليون  7,7 بلغ مينا-في منطقة أفريقياالسكر 

من اإلنتاج العالمي  %4,56 أي بنسبةطن 

أما ، 2016/2017 الفالحي خالل الموسم

 فقدفي المنطقة،  السكر ستهالكا بخصوص
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أي بنسبة  مليون طن، 18,9 وصل إلى

 للسكر. االستهالك العالمي من 10,81%

 من السكرمينا -منطقة أفريقيا وتمثل واردات

 %30التجارة العالمية للسكر،  من 87%

 .السكر البنيمن واردات هي منها 

واردات المن  %50أن  كذلك تجدر اإلشارةو

منطقة  تستوردهامن السكر األبيض  يةالعالم

 .مينا- أفريقيا

من ة العديد من الفاعلين ركامشتميزت وقد 

عروض ومداخالت  ، بتحضيرمختلف الدول

 المداخالت وتمحورت هذهبمستوى عالمي، 

ت قطاع السكر بالمغرب رهانا حول

كذا وفاق السوق العالمية للسكر، آوأفريقيا، 

الفالحية تنويع واستدامة القطاعات 

  ة السكرية.الغذائي والفالحات

 لتقاسم فرصةشكلت هذه النسخة الثانية وقد 

 بين الفاعلين الدوليين في والتجارب الخبرات

قطاع السكر، أصحاب القرار، المهنيين 

التقنيين، المؤسسات، الخبراء والجمعيات 

األطراف للوقوف  فرصة لمختلفوالمهنية، 

االستفادة كذا و ،د توصيات النسخة األولىعن

من مداخالت الفاعلين األفارقة في هذا 

 قطاع.ال

 : تحمالت صندوق المقاصة .3

ا مهما في مطلع السنة الحالية، ارتفاع عرف

باألساس  رجعيتحمالت صندوق المقاصة، 

 العالمية األسواق في األسعار تفاعرا إلى

 ةدام أسعار وتغيير بنية المدعمة، للمواد

إلى ارتفاع الكميات كذا غاز بوتان، وال

المستهلكة من الغاز بوتان المصرح بها من 

 .طرف الشركات

 :الغاز بوتان 

 791بلغ دعم استهالك الغاز بوتان ما يعادل 

مقابل  ،2017شهر يناير خالل  ،مليون درهم

مليون درهم لنفس الفترة من سنة  604

 %.31ب  يقدر رتفاعا، مسجال بذلك ا2016

 

 

 

، غاز البوتانمادة الاستهالك  وصلوقد  

حدود  إلى ،2017خالل شهر يناير 

 ألف 186.129 طن مقابل ألف 190.684

، أي بزيادة 2016لنفس الفترة من سنة طن 

 . %2,45حوالي بالكميات المستهلكة في 
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  :السكر 

شهدت قيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر 

انخفاضا يوازي االنخفاض المسجل في كمية 

شهر يناير استهالك السكر، وذلك خالل 

 2016بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة  2017

 %.4والذي قدر ب 

 

 260وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 

 276، مقابل 2017 شهر ينايرمليون خالل 

 لنفس الفترة. 2016 مليون درهم سنة

 

السكر المستورد  دعم أما فيما يخص ملفات

المستوردة كميات الانخفضت  الخام، فقد

مقارنة  %22بنسبة  2017خالل شهر يناير 

 .2016 نفس الفترة لسنة مع

 

 

 

بلغ مبلغ الدعم عكس ارتفاع الكميات، وعلى 

مليون  85 ما يناهزالخام الستيراد السكر 

مقابل  ،2017يناير خالل شهر درهم 

لنفس مليون درهم  20إيرادات قدرت ب 

 .2016الفترة من سنة 

 

 أسعارتقلبات يعزى هذا الوضع، إلى و

 معدل سجلحيث في السوق الدولية،  السكر

قدره ما  ،2017لشهر يناير متوسط ال

 367,35قابل دوالر للطن، م 495,50

، أي بزيادة قدرها 2016 سنةطن للدوالر 

)وذلك حسب ملفات االستيراد  35%

 المودعة لدى صندوق المقاصة(.

 

 بوتان الغاز مادتي دعم تحمالت بلغت

مع  مقارنة 2017شهر يناير  برسم والسكر،

 :يلي ما ،2016سنة 

معدل  2017 2016 
 %التطور ب

 31+ 791 604 توزيع الغاز بوتان
 31+ 791 604 مجموع الغاز بوتان
 4- 260 276 السكر المستهلك المحلي
  85 20- السكر الخام المستورد

 35+ 345 256 مجموع السكر

 32+ 1.136 860 المجموع

 

لم يتوصل صندوق المقاصة تنبيه: 

 بملفات دعم نقل الغاز بوتان.
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 األداءات: .4

 فبراير 28إلى غاية  المؤدى بلغ مبلغ الدعم

، لمادتي الغاز بوتان والسكر، ما قدره 2017

 مليون درهم موزعة كالتالي: 2.350

 القيمة بمليون درهم

 1.400 الغاز بوتان

 950 السكر

 2.350 المجموع
 

الغاز  تيمستحقات الدعم لمادأما فيما يخص 

 1.964فقد وصلت إلى والسكر،  بوتان

، 2017 فبراير 28حدود  إلى درهم مليون

دجنبر  يشهردعم المتعلق بملفات التشمل و

تجدر اإلشارة ، و2017 ويناير 2016 لسنة

 يوما. نيستتتعدى ال أن آجال األداء 

بخصوص  الشركات مستحقات وتتوزع

 كالتالي: مادتي الغاز بوتان والسكر

  :مليون درهم 1.245الغاز بوتان. 

  :مليون درهم 719السكر. 

 

 

 

 

 


