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حول التقرير يتمحور هذا  

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

  الجزائردولة 

 للربع األول من سنةتحمالت صندوق المقاصة  ، وتحليلوطنيالسياق موجز عن ال 

2017  

 2017أبريل  30إلى غاية  المقاصة صندوقأداءات  وضع 
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 الدولية لتوجهاتا

 يالعالم الطلب نمو تراجعالنفط: 

 عرف ،2017 سنة من األول فصلال أفق في

 سعر، حيث استمر التقلبات بعض النفط سوق

بأي  تنبؤلا جعل مما التذبذب، في برميلال

، ة النفطتسعير خصوصا ،ةدقيقسيناريوهات 

 .أمرا صعبا

 استقرار يهالمعتمدة  الفرضية نإف التالي،وب

 للبرميل، دوالرا 55 في حدود النفط سعر

 ينايرى المسجل في شهر مستوال وهو

 على حاليا، ،النفط سعر يتوقفو. 2017

 إنتاج ارتفاعو النفطي، المخزون مستوى

 بلدانكذا قدرة و األمريكي، الصخري النفط

 هماإنتاج خفض على وروسيا األوبك منظمة

 . سابقا   عليها المتفق بالوتيرة

 تقريرها في للطاقة، الدولية الوكالة وتتوقع

 شهر في نشر الذي" 2017 نفط" األخير

 خارج من اإلنتاج فعترأن ي احتمال بريل،أ

 الصخري النفط منتجي بقيادة أوبك

 يوميا برميل ألف 485 ما قدرهب، األميركيين

 .2017 سنة في

 األمريكي اإلنتاج يواصل ذاته، الوقتفي و

 بدافع الملحوظ انتعاشه الصخري للنفط

 اإلنتاج عاود حيث ،النفط أسعار ارتفاع

 الوكالة وتتوقع. منحاه التصاعدي النفطي

 الواليات إنتاج يتجاوز نأ الدولية للطاقة

 لفأ 680 العامهذا  أواخر في األمريكية

 في ى المسجلمستووهو ال في اليوم برميل

 لفأ 200 ي بزيادةأ) 2016 سنة نهاية

  (.السابقة التقديرات عن في اليوم برميل

 خفضت العرض، مستوى جانب ىلإو

بخصوص  توقعاتها للطاقة الدولية الوكالة

الذي سيصل  النفط ىعل العالمي الطلب نمو

 1,4 مقابل اليوم في برميل مليون 1,3 إلى

 النفط ستهالكا انخفاض سببب ،اسابق مليون

 األسيوية والبلدان المتحدة الواليات في

 .الجنوبية وكوريا اليابانك

زاد وخالل الربع األول من هذه السنة، 

 1,1 الخام بمقدار النفط ىعل العالمي الطلب

 دوالر مليون 1,3 مقابل برميل مليون

 .سابقا ةمتوقعال

 يمكن العالمي، لطلبل نخفاضغير أن هذا اال

 حيث ،اإلنتاج في بانخفاض نظريا تعويضه

والذي  ،اإلنتاج بشأن خفض األوبك اتفاق أن

 سيساعد دخل حيز التنفيذ منذ ثالثة أشهر،

  .سوق العالميةلفي ا التوازن إعادة على

 ألف 365ه بمعدل الكارتل إنتاج خفضوقد 

 في ليونم 31,68، أي إنتاج يوميا برميل

 .الماضي الشهرخالل  اليوم

أيضا،  ،(AIE) الدولية الطاقة وكالةوقدرت 

في  نتاجإلا خفضب اللتزاما معدل متوسط

 .2017خالل شهر مارس  %99 حدود
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 داخل األعضاء غير لبلدانل أما بالنسبة

 قدف وعمان، روسيا ذلك في بما الكارتل،

شهر  في %64 إلى التزامها معدل رفعت

 برايرشهر ف في فقط %38بل مقا مارس،

 المنصرم. 

 إنتاج خفض قرار نأ تجدر اإلشارة وأخيرا،

 مطلع السنة، في شرع تنفيذه األوبكمنظمة 

 بين أسابيع ةعد ترقب الطبيعي من نهأو

 ىعل ثيرهاأوت األوبك استراتيجية في تغييرال

 مع النفط، من األمريكية الواليات واردات

 للنفط االقتصادية اتكيدينامي نأ العلم

معادلة  من ارئيسي اعنصر تشكل األمريكية

 .السوق في االستقرار استعادة

 ةخلفي ىعل مارس، في هدوء بعدو ،عليهو

 العرض، خفض فرص حول الشكوك من

خالل شهر  ممتازة بداية النفط أسعار سجلت

 مع مقارنة %3بنسبة  تتحسنحيث  بريل،أ

 .ضيامال الشهر

 

 
 

 

 

دولة : طبيعي المسالال الغاز

  :الجزائر

 النفط ثروة باطنية مهمة من الجزائر، تمتلك

 الدول بين من جعلتها الطبيعي، والغاز

 .المسال الطبيعي للغاز المنتجة الرائدة

 من ةواحد منها جعلت الرائدة، المكانة هذه 

 تجهيزات على تتوفر التي القالئل البلدان

 وحدات ربعبفضل امتالكها أل ،الغاز تسييل

 منطقتي في الساحل على تقع كبرى تسييل

 إجمالية إنتاجية بطاقة وسكيكدة، أرزيو

 الغاز من مكعب متر مليار 44 قدرها

 .الطبيعي

 المسال الطبيعي الغاز الجزائر تصدر حاليا،

 جغرافية توزعوت. العالم مناطق جميع نحو

 أوروبا في التقليدي السوق من صادراتها

 الهادي والمحيط آسيا دول إلى الغربية

 ،(ماليزيا الجنوبية، كوريا الصين، اليابان،)

 المركز وتحتل. الجنوبية بأمريكا مرورا

 الطبيعي الغاز منتجي ترتيب في السابع

 تستحوذو ،(GNL) المسال الطبيعي والغاز

 العالمية الصادرات من %5 على الجزائر

 .المسال الطبيعي الغاز مادة من

 العابرة الغاز أنابيب خطوط ثالثة أن يذكر

 بالغاز أوروبا بتزويد تقوم للقارات

 :الجزائري

 ماتي إنريكو" األنابيب خط" (GEM) ،

 إيطاليا، نحو التونسية األراضييمر عبر 

 فاريل دوران بيدرو" أنابيب خط" 

(GPDF  ) نحو المغرب عبريمر 

والذي  ميدغاز أنابيب خط كذاو ،إسبانيا

51,39   
50,47   

56,82   
55,4556,01

52,36
53,82

أكتوبر 
2016

نونبر 
2016

دجنبر 
2016

يناير  
2017

فبراير 
2017

مارس 
2017

أبريل 
2017

متوسط سعر البرميل بالدوالر
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 البحر عبر يمر 2011تم إنجازه سنة 

 .إسبانيا المتوسط نحو األبيض

  تحت أنابيب خط "غالسي"مشروع 

 به العمل انطالقة أعطيت الذيو البحر،

 عام أشغاله تجميد وتم ،2003 سنة

 ويتوفر الواجهة إلى مجددا عاد ،2014

 متر ماليير 8 تناهز تصديرية قدرة على

 بأوروبا الجزائر يربط وسوف مكعب

 .سردينيا منطقة  عبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام نهاية: العالمي السكر سوق

  :األوروبي االتحاد في الحصص

 االتحاد سينهي المقبل، أكتوبر شهر من ابتداء

ضل  الذي حصصال بنظام العمل األوروبي

 . 1968 سنة منذ السكر إنتاج في حكمتي

 ال ،ةالمحدد لاجاآل من ستة أشهر بعد علىو

 لهذا المحتملة اآلثار حول قوية الشكوك زالت

 .لسكرمادة اعلى السوق العالمية ل التحرير

 نظام حصص إلغاء أن إلى اإلشارة تجدرو

 ،للشراء األدنى السعر كذا تحديدو اإلنتاج

 مستوى على مهمة تغيرات في سيتسبب

 أسس ريغيوبالتالي ت ،العالمي السكر سوق

 من مما سيمكن كذلك المنتجين بين المنافسة

 .جدد فاعلين بروز

 نأ ،الجانبية كذلك لهذا القرار اآلثار منو

 أكبر اندماج يؤدي إلىس اإلنتاج حجم تحرير

 العالمية السوق داخل األوروبية لسوقل

 السنة من ابتداء ،حتما سيؤثر مما ،للسكر

 العالمي االقتصادي الوضع على ،المقبلة

 .قبل ذي من أقوى بشكل

 مصافي تقلص أن أيضا، توقعومن الم

 موازاة إنتاجها، تكاليف من تحاد األوروبياال

  .لتخزينعلى ا قدراتها تنمية مع
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 إنف القبلية، الفالحية بالسلسلة يتعلقفيما  ماأ

 البعيدة العقود توقيع إلى سيتجهون المنتجون

 إلى فأكثر أكثر يتجهون سوف كما األجل،

 .المختصة التجهيزات في االستثمار

 السنوات خالل األوروبية المنطقة شهدستو

 أسعار مستوى على استقرارا القادمة، العشر

 زيادة الذاتي، االكتفاء تحقيق مع السكر،

 .ستهالكاال خفضكذا و اإلنتاج

وحسب محللين  العالمي، الصعيد وعلى

 السكر سوق شهدسي ،مختصين في المجال

 2018-2017 الفالحي الموسم خالل العالمي

 طن، ماليين 4و 2 بين ما إلى يصل فائضا

 ما السكر من العالم إنتاج يبلغ أن يحتمل حيث

 مليون 3 بزيادة أي طن، مليون 178 يناهز

الفالحي  الموسم برسم تحقيقه تم عما طن

  .السابق

وانفتاح  إصالح أيضا، بعد المتوقع ومن

أن يتم تسجيل  األوروبي، السكر سوق

على مستوى  في أسعار مادة السكرارتفاعا 

إلى  يتحكم فيه أيضا ذيال، والعالمية السوق

تأثير تقلبات و ،والطلب العرضجانب قانون 

 النفط. سعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا قدرنخفاضا أبريلخالل شهر  كر الخام الدوليةسوبالتالي شهدت أسعار ال 

 .المنصرم ر مارس%، مقارنة مع شه7ي بحوال

 

594,99   
551,60   
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بالدوالر م  لخا متوسط سعر السكر ا
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تحمالت صندوق : الوضع الوطني

  المقاصة

 ييعمل كل من قطاع الوطني، الصعيد ىوعل

 ،التنافسية القدرة تحسين على والسكر الطاقة

 هدافاأل لتحقيق الفعاليات جميع توحيدكذا و

 المسطرة.

 ةجديد استراتيجية :الطاقةقطاع  .1

 للطاقة

 من %90 عن يزيد ما حاليا المغرب يستورد

 مّما البترول، منها خاصة الطاقة، حاجياته

 االقتصادية التوازنات على كبير بشكل يؤثر

 اعتماد إلى ، حاليا،الحكومة دفع مما للبالد،

 المتجددة الطاقات لتنويع جديده استراتيجية

 لتنمية طاقة عديدة برامج إطالق خالل من

 الطاقة الشمسية.و الرياح

 عقد اتفاق قريبا سيبرم الغرض، ولهذا

 للفعاليات المغربية الوكالة بين برنامجي

 بشراكة ،الطاقة لكفاءة( EAME) الطاقية

 .المحلية مؤسساتوال الحكومةمع 

 الطاقية للنجاعة الوطنية االستراتيجية تشتمل

وتدابير  خططعلى  ،2030 سنة أفق في

 لتطوير وأفقية ،قطاعية جهوية، ،وطنية

 ،االستراتيجية هذه وتهدف . الطاقة استخدام

 %20 بنسبة الطاقة استهالكإلى تقليص 

 على الوطني االعتمادنسبة  خفضكذا و

 مقابل ،2030 عام بحلول %82 إلى الطاقة

  .2008سنة  في 97%

 انطالقة بإعطاء المغرب قام لتذكير،ول

 شهر في " I ورزازات نور" محطة استغالل

 بناء أشغال في والبدء ،2016 فبراير

 حاليا تقدم التي "IIIو II نور" المحطتين

 %76 بنسبة التوالي على فيهما العمل

تحت ، 2017 أبريل شهر وتميز. %74و

 محمد الملك الجاللة صاحب إشراف

 إنجاز أشغال انطالقة إعطاء على ،السادس

 أكبر ضمن المشروع من األخيرة المحطة

 العالم، في الشمسية الطاقة إلنتاج مركب

 إلى اإلجمالية اإلنتاجية طاقته تصل والذي

 .ميغاوات 582

 إطار في المشروع هذا إطالق ينخرط

 بخفض المتعلقة للمملكة الدولية االلتزامات

 لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات

 الرامي المملكة توجه وكذا ،الحراري

 المتجددة الطاقات حصة زيادة إلى باألساس

 في %52 بنسبة الوطني الطاقي المزيج في

 . 2030 سنة أفق

 إرادة ليعزز المشروع هذا كذلك ويأتي

 رشيدال االستخدام تحقيق في المغربية المملكة

 البيئة، على الحفاظ الطبيعية، للموارد

 واالجتماعية، االقتصادية التنمية استدامة

  .قادمةال األجيال مستقبل وضمان
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 :سكرقطاع ال .2

بعد تحقيق نتائج قياسية على مدى موسمين 

 السكر إنتاج يعود موسم ،فالحيين متتالين

فقد ". ةالطبيعي حالةال" إلى 2017 سنةل

إنتاج السكر خالل الموسم  تحسن

مع مقارنة % 19 بنسبة 2015/2016

 607 ما يناهزحيث بلغ  ،الموسم السابق

ة تغطي من ومكن حجم اإلنتاج ،آالف طن

 مادة من الوطنية حاجياتال من 50%

 الموسم الفارط.خالل  %42 مقابل ،السكر

المتخذة في  جراءاتاإل ساهمت ،هكذاو

 إطار في المطبقة البحث والتنمية مجال

 رفع أجل من اإلنتاج تحسن في الشراكة

 اإلنتاج انتقل ، حيثالهكتار الواحد مردودية

 طن/ 12 إلى 2006سنة  لهكتارطن/ل 7 من

مع العلم أن الهدف هو . 2016للهكتار سنة 

طن/للهكتار في أفق  14الوصول إلى 

وبهذا الخصوص، تم وضع خارطة . 2020

    .2012طريق طموحة منذ سنة 

ويتطلب تحقيق هذا الهدف مجموعة من 

 :منها التدابير نخص بالذكر

 •  تطوير أصناف بذور فعالة ومالئمة

 ؛للبيئة والظروف المناخية المغربية

 ؛التقنية عمليةال تحديث 

  تعميم وتشجيع مشاريع الري باألنظمة

التي تمكن من االقتصاد في استعمال 

 .الماء

العلمي  البحث تعزيز هذا، كل إلى ينضاف

 جهوية، مراكز إنشاء خالل من ،وتطويره

 الغرب منطقة في على غرار المركز المنشأ

 بمنطقة خرآومركز  ،والذي شرع العمل به

  .ملوية وهو حاليا في طور التجهيز

 من المزروعة المساحة بلغت وبالتالي،

 هكتار، 54.500 حوالي يالسكر شمندرال

 اللخ مبرمجةال اهكتار 56.000 من مجموع

منها  %92 حيث زرعت ،هذا الموسم

 .البذور أحاديةمتعددة ف بأصنا

 المساحة بلغت السكر، بقصب يتعلق وفيما

 هكتار 1.763 هكتارا، 11.130 المزروعة

 .2016خريف سنة ال فصل في تعزر منها

 في زرعت هكتار 2.000باإلضافة إلى 

وبذلك ترتفع  ،2017سنة  ربيعفصل ال

 فالحيال الموسم خالل المساحة المزروعة

 .هكتار 3.763 إلى الحالي
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 : تحمالت صندوق المقاصة .3

عرف مطلع السنة الحالية، ارتفاعا مهما في 

رجع باألساس يتحمالت صندوق المقاصة، 

إلى ارتفاع األسعار في األسواق العالمية 

 ةداأسعار م وتغيير بنيةللمواد المدعمة، 

 .غاز بوتانال

  بوتان:الغاز 

 عم استهالك الغاز بوتان ما يعادلبلغ د

الربع األول من خالل  ،مليون درهم 2.776

مليون درهم  1.601مقابل  ،2017سنة 

، مسجال بذلك 2016لنفس الفترة من سنة 

 %.73ب  يقدر رتفاعاا

 

  

، خالل غاز البوتانمادة الاستهالك  وصلوقد 

 إلى ،2017 ومارس فبراير، يناير يشهر

 572.250 طن مقابل ألف 566.884حدود 

، أي 2016لنفس الفترة من سنة طن  ألف

حوالي بالكميات المستهلكة في  انخفاضب

1% . 

 

 

 

  

  :السكر 

شهدت قيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر 

انخفاضا يوازي االنخفاض المسجل في كمية 

 يناير يشهراستهالك السكر، وذلك خالل 

بالمقارنة مع نفس الشهر  2017 وفبراير

 %.3والذي قدر ب  2016لسنة 

 520وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 

، 2017 وفبراير يناير يشهرمليون خالل 

لنفس  2016مليون درهم سنة  541مقابل 

 الفترة.

 

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  267 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

 معدل بلغحيث في السوق الدولية،  السكر

 الفصل األول من سنةخالل متوسط ال

قابل دوالر للطن، م 493,1قدره ما  ،2017

، أي بزيادة 2016 سنةطن للدوالر  357,74

ملفات بيانات )وذلك حسب  %38قدرها 

 االستيراد المودعة لدى صندوق المقاصة(.

 

 

 

 

 

 

 بوتان الغاز مادتي دعم تحمالت بلغت

مع سنة  مقارنة 2017 برسم والسكر،

 :يلي ما ،2016

 2016 2017 
معدل التطور 

 %ب

 توزيع الغاز بوتان

 مارس-يناير
1.601 2.776 +73 

 73+ 2.776 1.601 مجموع الغاز بوتان

 المحلي السكر المستهلك

 فبراير-يناير
541 520 -3 

 السكر الخام المستورد

 مارس-يناير
-71 267 - 

 - 787 470 مجموع السكر

 72+ 3.563 2.071 المجموع

 

لم يتوصل صندوق المقاصة تنبيه: 

 بملفات دعم نقل الغاز بوتان.
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 األداءات: .4

 أبريل 30 إلى غاية المؤدى بلغ مبلغ الدعم

، لمادتي الغاز بوتان والسكر، ما قدره 2017

 مليون درهم موزعة كالتالي: 4.349

 

 القيمة بمليون درهم

 2.789 الغاز بوتان

 1.550 السكر

 4.349 المجموع
 

الغاز  تيمستحقات الدعم لمادأما فيما يخص 

 2.632فقد وصلت إلى والسكر،  بوتان

، 2017 أبريل 30حدود  إلى درهم مليون

 فبرايري شهردعم المتعلق بملفات التشمل و

 .2017 ومارس

بخصوص  الشركات مستحقات وتتوزع

 كالتالي: مادتي الغاز بوتان والسكر

  :مليون درهم 1.868الغاز بوتان. 

  :مليون درهم 764السكر. 
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