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حول التقرير يتمحور هذا  

 طبيعي في الالغاز  ولمحة موجزة عن والسكر، لمنتجات البتروليةل الدولي لسياقتحليل ا

  دولة قطر

 ر تحمالت صندوق المقاصة لشهري يناير وفبراي ، وتحليلوطنيالسياق موجز عن ال

2017  

 2017مارس  31إلى غاية  المقاصة صندوقأداءات  وضع 
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 الدولية لتوجهاتا

  تراجع محدود ألسعار النفطالنفط: 

حاليا عدة ضغوطات، أسعار النفط تعرف 

 تراجعت قيمتبداية شهر مارس  فمنذ

أدنى  صل إلىوو، %8أكثر من ب البرميل

، 2016 برننو شهر مستوى له منذ منتصف

 دوالر 46 سعره بحواليكان يتداول حيث 

 .برميللل

 منظمة دول األعضاء فيال توقد توصل

وبك، بقيادة المملكة العربية السعودية األ

 30والمنتجين اآلخرين وأبرزهم روسيا، في 

 ، إلى اتفاق بخفض إنتاج النفط2016 رنونب

لعام أشهر األولى من ا الستة في %2بمقدار 

مستوى ، وذلك من أجل تحسين الجاري

أسعار النفط التي شهدت انخفاضا حادا منذ 

 .2014 سنة صيف

إغالق جزئي وساهم هذا االتفاق في 

قفزت أسعار النفط حيث  النفط، لصمامات

 46من انتقل سعر البرميل ، و%15بنسبة 

 للبرميل. دوالر 55إلى  دوالر

 الذي الوقت في ،المفاجئجاء هذا االنخفاض 

 إشارات عن بحثت فيه السوق النفطية تكان

  .السوق إلى التوازن عادةستال

 

 االتجاه ظاهرة لتفسير سبابأ ثالثة وهناك

 :لألسعار الهبوطي

 تنامي و الخام مخزونات ارتفاع أوال

، حيث المتحدة بالواليات الحفر أنشطة

 في مستوياتها أعلىالمخازن  سجلت

 أكثرب وارتفعت ،مارسشهر  منتصف

 فرانسيس حسبو. برميل ماليين 5 من

 "خالل والغاز النفط مجلة مدير بيرين

 الخام مخزونات ارتفعت واحدة، سنة

 برميل مليون 31 بحوالي مريكيةاأل

 برميل مليون 533 لتصل اليوم في حدود

 "، وهو ما يعتبر رقما قياسيا.اليوم

 الذهب إنتاج دةوع هو الثاني التفسير 

 وحسب ،المتحدة الواليات في األسود

ط النف نتاج، يستطيع إالدولية الطاقة وكالة

أقل  سعر مستوى مع أن ينتعش الصخري

وقد استطاع  ،للبرميل دوالر 45من 

المنتجون األمريكيون بفضل المجهودات 

 تكلفة من يللتقال جديدةال تقنياتوال

سنة  %30 ب، بحيث انخفضت نتاجاإل

 .2016سنة  %22 وب 2015

 ،فاعليةالتي تحوم حول  شكوكال وأخيرا 

" أوبك" منظمة بين اإلنتاج تخفيض اتفاق

 (.روسيا) خارج المنظمة ومنتجين

يتم تداول عدة معلومات  ،شأنفي هذا الو

 عدم تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج إمكانية حول

، وذلك خالل يونيو المقبل 30إلى ما بعد 

 26، في الكويت فيالوزارية  لجنةاجتماع ال

 ت اللجنة التقنيةأجل وقد مارس،من شهر 
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 2017 أبريل أواخرإلى  مناقشة هذا االقتراح

 بشراكة مع روسيا.

 أعضاءعلى قتراح اال هذا عرضوسي

، نصف السنويالاالجتماع المنظمة خالل 

الذي سينعقد في الخامس والعشرين من شهر 

 .فييناماي في 

أسعار النفط جد  تظلس ،وإلى حين ذلك

 ،الهبوطي االتجاه مرحلة تدخل وربما متقلبة،

 بين %13بحوالي  انتعشت األسعار أن بعدف

 شهر وأواخر 2016شهر دجنبر  أوائل

 هذه نصف النفط أسعار فقدت ،2017 فبراير

 .المكاسب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :دولة قطر: طبيعي المسالال الغاز

 في مصدر أكبر القطرية، جزيرةال شبهتعد 

 بفارق ةمتقدم المسال، الطبيعي للغاز العالم

 والنرويج، كندا، روسيا على كل من كبير

 العالم في غاز حقل أكبر إيران معتتقاسم و

 ،"الجنوبي فارس حقل أو الشمال غاز حقل"

 للغاز احتياطي أكبر ثالث قطر تمتلككما 

 (،%27) إيران بعد العالم الطبيعي في

 من %14أي (، %17)روسيا و

 .المؤكدة العالمية االحتياطيات

القدرة اإلنتاجية، والتي تصل  عيتوس وبفضل

ت قطر سنويا، أصبح طن مليون 77إلى 

 لالمسا الطبيعي للغاز العالم في ولالمنتج األ

 .العالمي اإلنتاج من %32بنسبة 

لتحويل  منتج أكبر لتصبح قطر تهدفو

 تحويل تقنيةوهي " )سوائل إلى لغاز"ا

 الغاز أو الفحم مثل الكربون مركبات

 .(نفطية منتجاتإلى  الطبيعي
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دعم أسعار السكر : العالمي السكر سوق

  :2017العالمية خالل سنة 

من  العالميةالسكر أسعار  شهدتهما عقب 

حيث ، 2016 سنةخريف خالل  ارتفاع

تغير سرعان ما ، سجلت أعلى مستوى لها

نحو  2017سنة األسعار منذ بداية  منحى

ثمن السكر الخام ما  تأرجححيث الهبوط، 

، دوالر للطن الواحد 530دوالر و 500بين 

العجز  تقديراتوبالتالي تمت مراجعة 

 العالمي للسكر. 

، (FO Lichtيتوقع مكتب األبحاث الدولية )

زيادة في اإلنتاج العالمي للسكر خالل 

وذلك راجع ، 2017/2018الموسم الفالحي 

وضع اإلنتاج في كل من البرازيل، لتحسن 

 االتحاد األوروبي، تايالند والهند.

وينتظر أن يصل اإلنتاج العالمي ما يناهز 

مليون طن، مسجال بذلك ارتفاعا يقدر  178

ماليين طن مقارنة مع الموسم الفالحي  3ب 

 نزامخ إعادة تكوين بما أنو .2016/2017

بعد  ، خصوصايةضرورعملية  السكر

العجز التي شهدتها السوق الدولية سنوات 

سعار في دعم األ ذلك ساعدفقد ي للسكر،

 خالل هذه السنة.

 ييمثل محصول قصب السكر حوال ،عليهو

والتي ، لسكرل ينتاج العالماإل من 75%

 البرازيل والهند، على التوالي،دولتا  تعتبر

 .األول والثاني في العالممنتج ال

السكر تصنيع  تكلفة بكونويفسر هذا الوضع 

 تكلفةأقل من تعد قصب السكر من مادة 

مردودية استخراج  ، إضافة إلى أنالشمندر

تكون من قصب السكر  لهكتارفي ا السكر

 الشمندر. مادةاستخراجه من  تكلفة من أعلى

، 2010/2011ويالحظ أنه منذ سنتي 

محصولي قصب السكر الفجوة بين  تقلصت

من  أوسواء من حيث التكاليف والشمندر، 

 .المردودية حيث

مردودية  زيادة ورغم المتوسط،وعلى المدى 

لن  إال أنه قصب السكر إنتاج السكر من

 إلى سيؤدي مما، الشمندر ةفستمكن من مناي

يؤثر سالشمندر و السكر من مادة إنتاج زيادة

 للسكر.العالمية  ةعلى التكلف بالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل  كر الخام الدوليةسوبالتالي شهدت أسعار ال

%، مقارنة مع 6ا قدر بحوالي نخفاضا شهر مارس

 .شهر يناير المنصرم
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تحمالت صندوق : الوضع الوطني

  المقاصة

قطاع السكر والطاقة بالمغرب خالل  عرف

 حدثين مهمين:تنظيم  2017 مارسشهر 

 :الطاقةقطاع  .1

 مارس 9 يوم االقتصادية العاصمة استضافت

 حول لقاءات لمنتدى الثانية الدورة ،2017

  .الطاقية النجاعة كفاءة

مجموعة  طرف من الحدث هذا تنظيم تم وقد

AOB، اعتماد على والتي سبق أن حصلت 

 "،22"كوب الحدث الدولي  تنظيم ورئاسة

 المنظمات من العديد مع وذلك بشراكة

 المغربية الوكالة ذلك في بما المؤسساتية،

 العام االتحاد ،)AMEE(الطاقية  للفعاليات

 البنك، و(CGEMالمغرب ) لمقاوالت

 .للتنمية األوروبي

 كموضوع الثانية لدورته المنتدى هذا اختار

 في االستثمار عائدات: المستدامة الطاقة"

 ،"مستدامة طاقية نجاعة في إطار المغرب

 مستديرة وموائد عامة جلسات عقد تم حيث

 الواليات فرنسا، المغرب، من خبراء قبل من

 مصر ومن نيجيريا بريطانيا، المتحدة،

 مصرفيين، مؤسساتيين، ممثلين وبحضور

 استشاريين، دراسات، مكاتب أعمال، رجال

  .النظيفة لتكنولوجيا وموردين

 ،لها كهدف التظاهرة هذه حددت وقد

 كافة توعية إلى الرامية الجهود مواصلة

 الرفع منمن أجل ، ييناالقتصاد الفاعلين

، طاقةلا الستخدام االستراتيجية ةمساهمال

 الراهنة، المغربية على التجربة الوقوف وكذا

 تخفيض أجل من المعتمدة الجديدة والتقنيات

 الصناعية القطاعات في الطاقية التكلفة

 .البناء وقطاع

دور  إلبراز فرصة المؤتمر، هذا شكل وقد

 استخدام لكفاءة عمل خطط تنفيذ فيالمغرب 

 في بما الرئيسية القطاعات جميع في الطاقة

 النقل، البناء، ة،يالصناع قطاعاتال ذلك

 التقييم، ولعل والزراعة ،العمومية اإلنارة

 المغربية الوكالة به الذي قامت المفصل

 حتياجاتاالالطاقية، يبرز مدى  للفعالية

التي حددتها الدولة  القطاعاتلهذه  الطاقية

في  برامج، والتي وأ مشاريعسواء في إطار 

 الهادفة للطاقة، الوطنية االستراتيجية سياق

 نسبةب الطاقة استهالك في االقتصاد إلى

 . 2030سنة  أفق % في20

 

 

 

 

 

 



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

Page 7 sur 13 
 

 :سكرقطاع ال .2

القطاع  شهدبالموازاة مع قطاع الطاقة، 

، خالل هو اآلخر ،الوطني إلنتاج السكر

دراسي وطني  يومتنظيم  شهر مارس

 ةمهنيبيال الفيديراليةمشترك من طرف 

 (FIMASUCRE)للسكر ةالمغربي

ات اتمهنية للبذور والنببيالوطنية ال والفدرالية

(FSIN)الجينية، تطوراتال " :، تحت شعار 

 ." السكر قصب لحماية قاطرة

 جلمشاركة  ،هذا اليوم الدراسيعرف 

الفاعلين الفالحيين في قطاع السكر خصوصا 

ممثلي وزارة الفالحة والصيد البحري، 

وممثلي الجمعيات الجهوية للفالحة باإلضافة 

وكذلك ممثلين  ،إلى باحثين وطنيين ودوليين

عن شركات بذور الشمندر السكري، 

فرصة لتبادل المعلومات  اعتبرت هذهو

 لبلدان المنتجة للشمندراونتائج تجارب 

 التي تتقاسم نفس ظروف اإلنتاج.والسكري 

عبر  الوطني الدراسي مكن هذا اليومو

 االطالع علىدراسات مقارنة دولية من 

معلومات حول أهم برامج األبحاث 

م بها منتجي االتي ق ةالمتنوع اتواالبتكار

مقاومة إيجاد حلول جينية لمن أجل البذور 

 مختلف األمراض.

 ينالفيدراليتبين  وللتذكير، فإن الشراكة

 للبذور والنباتات والوطنية للسكر ةالمغربي

شكلت إطارا وقد ، 2012قائمة منذ سنة 

من للتوافق وتظافر جهود البحث والتنمية 

ور ذات فعالية مالئمة ذب إدخالو تطوير أجل

 .ة المغربيةيبيئف الوظرلل

 ،عن بذور جديدة فإن عمليات البحث هكذاو

ساهمت قد  ،الشراكةإطار هذه في  هاطويرتو

نتاجية إمن حيث التحسن الملموس في بقوة 

 7انتقلت من  حيث ،الهكتار الواحدالسكر في 

بين سنة  هكتارطن/ 12إلى  هكتار/نط

أفضى إلى رفع اإلنتاج  مما ،2012و 2006

آالف  607اإلجمالي من السكر األبيض إلى 

تغطية حاجيات البلد  إلى بالتالي أدى، وطن

 .%50 بنسبة من السكر

الفدرالية المغربية للسكر والفدرالية  سعىوت

تحسين إلى المغربية للبذور والنباتات، 

، كي تصل المردوديةاإلنتاج من أجل رفع 

ً في الهكتار الواحد في األمد  14إلى  طنا

 .القصير
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 : تحمالت صندوق المقاصة .3

عرف مطلع السنة الحالية، ارتفاعا مهما في 

رجع باألساس يتحمالت صندوق المقاصة، 

في  لمواد المدعمةا إلى ارتفاع أسعار

 ةداأسعار م وتغيير بنية العالمية،األسواق 

 ة.، وكذا ارتفاع الكميات المستهلكبوتان غازال

 :الغاز بوتان 

ن عم استهالك الغاز بوتادالمالي ل المبلغ بلغ

 يشهرخالل  ،مليون درهم 1.691 ما يعادل

مليون  1.115مقابل  ،2017 وفبراير يناير

، مسجال 2016درهم لنفس الفترة من سنة 

 %.52ب  يقدر رتفاعابذلك ا

 

 

 

 

 

 

 

 

، غاز البوتانمادة الاستهالك  وصلوقد  

 إلى ،2017 وفبراير يناير يخالل شهر

 371.272 طن مقابل ألف 368.666حدود 

، أي 2016لنفس الفترة من سنة طن  ألف

حوالي بالكميات المستهلكة في  انخفاضب

1% . 

 

 

 

  

 ا

ل

 سكر: 

شهدت قيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر 

انخفاضا يوازي االنخفاض المسجل في كمية 

 يناير يشهراستهالك السكر، وذلك خالل 

بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة  2017وفبراير

 %.3والذي قدر ب  2016

السكر المستهلك ما  المالي لمادة دعمالوبلغ 

 يناير يشهرمليون خالل  520يناهز 

مليون درهم  541، مقابل 2017 وفبراير

 لنفس الفترة. 2016سنة 

 

السكر المستورد  دعم أما فيما يخص ملفات

المستوردة كميات الانخفضت  الخام، فقد

بنسبة  2017 الفصل األول من سنةخالل 

 نفس الفترة لسنة مقارنة مع 10,57%

2016.  
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بلغ مبلغ الدعم عكس ارتفاع الكميات، وعلى 

مليون  241 ما يناهزالخام الستيراد السكر 

 خالل الثالثة أشهر األولى لسنةدرهم 

مليون  71مقابل إيرادات قدرت ب  ،2017

 .2016لنفس الفترة من سنة درهم 

 

 

 

 

 أسعارتقلبات يعزى هذا الوضع، إلى و

متوسط  سجلحيث في السوق الدولية،  السكر

 األول من سنةالفصل خالل  السكر سعر

دوالر للطن،  499,22قدره ما  ،2017

، أي 2016 سنةطن للدوالر  357,74قابل م

)وذلك حسب ملفات  %39,5بزيادة قدرها 

 االستيراد المودعة لدى صندوق المقاصة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعم تحمالت بلغتناء على ما سبق ذكره، بو

 سنة برسم والسكر، بوتان الغاز مادتي

 :يلي ما ،2016سنة مع  مقارنة 2017

 2016 2017 
معدل التطور 

 %ب

 توزيع الغاز بوتان

 فبراير-يناير
1.115 1.691 +52 

 52+ 1.691 1.115 مجموع الغاز بوتان

 المحلي السكر المستهلك

 فبراير-يناير
541 520 -3 

 السكر الخام المستورد

 مارس-يناير
-71 241 - 

 - 761 470 مجموع السكر

 55+ 2.452 1.585 المجموع

 

لم يتوصل صندوق المقاصة تنبيه: 

 بملفات دعم نقل الغاز بوتان.
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 األداءات: .4

 مارس 31إلى 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 

 3.211فقد وصلت إلى والسكر،  بوتان

، 2017 مارس 31حدود  إلى درهم مليون

دجنبر شهر دعم المتعلق بملفات التشمل و

 .2017 وفبراير يناير، 2016 لسنة

بخصوص  الشركات مستحقات وتتوزع

 كالتالي: مادتي الغاز بوتان والسكر

  :مليون درهم 2.123الغاز بوتان. 

  :مليون درهم 1.083السكر. 
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