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 المملكة المغربية

 مصالح رئيس الحكومة

لحكومةا الوزارة المنتدبة لدى رئيس  

والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة   
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حول التقرير يتمحور هذا  

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

  روسيا.دولة 

 سنة لخالل األربعة أشهر تحمالت صندوق المقاصة  ، وتحليلوطنيالسياق موجز عن ال

2017.  

 2017ماي  31المقاصة إلى غاية  أداءات صندوق وضع. 
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 الدولية لتوجهاتا

تمديد  رغم سعر النفط انخفاضالنفط: 

 خفض اإلنتاج اتفاق 

زيادة ملموسة لنفط ل العالمية سوقال عرفت

الثاني من  مع النصففي أسعار النفط مقارنة 

 تذبذبا األسعار عرفت، حيث 2016سنة 

 دوالرا للبرميل. 50و 45بين ما  تراوح

تحديد على ، وبكاأل قد ساعد اتفاق منظمةو

          إلنتاج لمدة ستة أشهر األولى مناسقف 

لنفط فوق أسعار افي العودة ب، 2017سنة 

بين شهر ما خالل الفترة دوالراً للبرميل  50

 .2017أبريل  حدود شهر إلى 2016دجنبر 

 سحب أعضاء، رفع األسعارمن أجل و

أي ما )من اإلنتاج % 3 ناهزالمنظمة ما ي

ارتفع و، مليون برميل يوميا( 1,2يعادل 

أي ما يناهز ) %20 نسبةالنفط ب سعربالتالي 

 لبرميل(.ل اتدوالرعشر 

اتفاق  تفعيلورغم مرور خمسة أشهر على 

دول "أوبك" ما زالت خفض اإلنتاج، إال أن 

تعاني بسبب تخمة معروض النفط، حيث 

فوق ما  العالمية إلىمخزونات ال تيداتز

منذ يذكر ، الماضية سنوات لخمسامتوسط 

منظمة البلدان المصدرة ل االتفاق األولي

 للبترول وحلفاؤها على خفض اإلنتاج.

 منذ منتصف اتراجعالنفط  أسعار وقد شهدت

الخبراء تخوفهم من  أبدىأبريل، حيث  شهر

عدم قدرة الدول على خفض العرض العالمي 

 المستمر في االرتفاع. 

شهر ماي  خالل هذا التراجعحدة  تزاد كما

انتعاش اإلنتاج ب اوتأثرت األسعار أساس

من اتفاق خفض العضو المعفى  ،الليبي

قوية أسفرت  ر ضغوطاتوظه كذاو اإلنتاج،

 .ضاخفهذا االن عن

  2017ماي  25اجتماع: 

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول 

ة )أوبك( والدول المنتجة الغير األعضاء بقياد

على ماي المنصرم،  25 يومروسيا في فيينا 

تسعة لستويات االنتاج تخفيض متمديد اتفاق 

 شهر           حتى نهاية ،أشهر إضافية

استعادة  لك من أجل، وذ2018مارس 

 .للسوق النفطية والتوازناالستقرار 

، 172 في دورته األوبك جتماعا وعرف

تجديد االتفاق في شكله الحالي بخفض 

مليون برميل يوميا موزعة  1,8اإلنتاج ب 

 13منهم ، المنتجين الكبار للنفط من 24بين 

غير  أخرى 11منظمة والفي  اعضو دولة

 .أعضاء بما في ذلك روسيا

 نجاحه ،لتكتلهذا ااإليجابية ل النقط بينمن و

وبك، على منظمة األخارج في توحيد الدول 

اإلنتاج  تقليصفي  مديدالرغم من أن هذا الت

مدفوعا بشكل رئيسي من قبل المملكة كان 

 .االعربية السعودية وروسي
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 ورغم حالة التفاؤل التي سادت اجتماع فيينا،

حيث  كان ألسعار النفط ردة فعل سلبية،

 ، مباشرة%5بنسبة  ضاتجهت نحو االنخفا

  .نتاجبعد اإلعالن عن اتفاق تمديد خفض اإل

 

  بلوغ عراقيل ل تواجهقد استراتيجية

 الهدف:

شهر نونبر منذ  ،تسلك منظمة األوبك

لنهوض ، من أجل اطريقا صعبا الماضي،

. وتجدر اإلشارة، أن معدل النفط بأسعار

، %85 خفض اإلنتاج ناهزاألعضاء ب مالتزا

 كفيتال  هذه النسبة على ما يبدو،إال أن 

 .إلعادة التوازن للسوق النفطية

أسعار النفط عودة على  نخفاضاتساعدت اال

دون حالت دوالرا للبرميل لكنها  50فوق 

الثبات  أي ،نشودالمستوى الم الوصول إلى

 60و 55 بين يتراوح عند متوسط سعر

ل الدو زميل االتفاق هذا أنإذ . للبرميل دوالر

في  ،للنفط تاج العالمياإلن %60 تمثلالتي 

آخرين ذوو  حين أنه يستثني منتجين

مستويات مرتفعة من اإلنتاج، مثل الواليات 

 كندا والنرويج.، الصين، المتحدة

وبك لتقليص األ مجهودات على الرغم منو

فائض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس 

 لم للنفط العالميةاالحتياطيات  إال أن، سنوات

    بنسبة ضئيلة.تنخفض في الوقت الراهن إال 

ومن أكبر المعيقات التي تواجه أوبك 

استمرار الواليات  والمنتجين خارجها،

مشارك في اتفاق الير البلد الغ هذا ،المتحدة

 ارتفاع عخاصة م في إنتاج النفط ،اإلنتاج

مما  ،أنشطة التنقيب عن النفط الصخري

 ستعادة التوازن بين العرضا وتيرة ؤبطي

للشركة  لإلحصاء األسبوعيووفقا  .والطلب

 در في أواخراصال "بيكر هيوز"الخاصة 

اآلبار النشطة للتنقيب عدد رتفع ا، شهر ماي

 طفيفة. بنسبةفي الواليات المتحدة عن النفط 

 تحققكيف سي: امطروحالسؤال ويبقى 

 انتهاء االتفاق النفطية، بعد توازن السوق

.   2018 سنةبعد الربع األول من  المبرم، أي

 العديد من المشاريع الجديدة إنجازفي ظل 

 أومن الزيت الصخري  ،في مجال النفط

إلى متى ستبقى و ؟الحفر في المياه العميقة

األوبك قادرة على الحفاظ على  منظمة

خفض  فيمستوى عال من االنضباط 

 اإلنتاج"؟

 

 

 

. 

 

55,45
56,01
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53,82

52,36

يناير  
2017

فبراير 
2017

مارس 
2017

أبريل 
2017

ماي 
2017

متوسط سعر البرميل بالدوالر
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  :روسيادولة : طبيعي المسالال الغاز

 على مزيج الطاقة الروسيمن  %80 يرتكز

في  الغاز الطبيعي ، ويأتيالوقود األحفوري

يلبي وحده ما يقارب نصف  المرتبة األولى

 استهالك الطاقة في روسيا.

 ادول أوروب % من واردات30أكثر من 

من مادة )خصوصا فنلندا وسلوفاكيا( حاليا، 

% 70ونحو الغاز الطبيعي تأتي من روسيا، 

% 90رب امن صادرات النفط الخام وما يق

 عبرتمر  من صادرات الغاز الروسي

روسيا العالقة بين  جعلمما يأوروبا. 

 تسعى موسكو أنإال  .مترابطةجد وأوروبا 

الصين  إلى تطوير شراكات جديدة مع

 وتركيا.

          الغاز الطبيعي لوحق مع تطوير

 مركب ذلك (، بما فيLNGالمسال )

إنتاج الغاز الطبيعي في بدأ  الذي "يامال"

 سيساهم في زيادة الذيو ،2017 المسال سنة

 إلى آسيا.روسيا  حجم صادرات

حتى  ملتزمة أن روسياوتجدر اإلشارة أيضا 

 السبب الكربونية، تنبعاثاالتقليص اباآلن 

 حتباس الحراري في الكرةالرئيسي لال

تدابير من أجل الحد تعتمد حيث ، األرضية

 .االنبعاثات من هذه

 "غالسي" مشروع تنكب روسيا علىكما 

 أعطيت والذي البحر، تحت أنابيب خط

 تجميد وتم ،2003 سنة به العمل انطالقة

 الواجهة إلى مجددا عادو ،2014 عام أشغاله

 قدرة هذا المشروع وفرسيوهذه السنة 

 وسوف مكعب متر ماليير 8 تناهز تصديرية

 .سردينيا عبر منطقة بأوروبا الجزائر يربط
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العودة إلى  :العالمي السكر سوق

  :التوازن

سوق السكر الدولي عجزا للعرض  عرف

قدر ب ، 2016 سنةالطلب منذ نهاية  أمام

لى إ بالتالي مليون طن، مما أدى 5,9

 %48من  استهالك/المخزون نسبةانخفاض 

  %.43,78إلى 

االستهالك، تعتبر روسيا المستورد  ومن جهة

ن، مليون ط 5 معدلب األول لمادة السكر

 وعلىبإندونيسيا. أما بالنسبة للصين،  ةمتبوع

 هااحتياجاتجزءا من  تضمن الرغم من أنها

ا السيطرة على وارداتهتحاول ، فإنها ةالداخلي

  من مادة السكر.

بقى البرازيل بدون فتمن حيث اإلنتاج، أما 

 لمادة السكرالمنتج والمصدر األول  ،منازع

حيث يستخدم نصف إنتاج قصب  ،في العالم

 .لسكرل العالمي نتاجاإل في يالسكر البرازيل

ي ف البرازيلبعد  المرتبة الثانية دتايالنتحتل و

 فتأنها عرالرغم على ، السكر تصديرمجال 

 .يةالمناخالتقلبات  بسببرديئا  افالحي اموسم

تحقيق على الهند أخيرا، تحرص دولة 

رغم ال من مادة السكر، على االكتفاء الذاتي

أنها عانت أيضا من موسمين فالحيين غير 

 مالئمين.

 مادة السكر عجز سجلالقارة األفريقية، وفي 

 ،مليون طن 8حوالي  (الطلب أماملعرض ا)

، االكتفاء الذاتيتحقيق  رة علىعدم القدأمام 

استهالك السكر للفرد متوسط  أن الرغم منب

ويبلغ المتوسط العالمي.  دونالواحد ال يزال 

ي مليون طن، أ 10,3إنتاج السكر في أفريقيا 

في حين نتاج العالمي، اإل من %6 ما يعادل

 18ن احتياجات القارة اإلفريقية تفوق أ

 من السكر. مليون طن

انخفضت أسعار السكر العالمية حاليا بسبب 

 اعاارتفشهدت  وفرة المحاصيل، علما أنها قد

خالل الموسم      عجز بتفاقم ال مقرونا

 .2018-2017 الفالحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل شهر كر الخام الدوليةسشهدت أسعار ال وبالتالي 

 أبريلر %، مقارنة مع شه5ي ا قدر بحوالنخفاضا ماي

 .المنصرم

 

538,86 545,47 
508,08 

470,13 448,74 

ر  ي ا ن ي
2017

ر  ي ا ر ب ف
2017

مارس  
2017

ل  ري ب أ
2017

ماي 
2017

دوالر ل ا ب م  خا ل ا لسكر  ا متوسط سعر 
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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.

المغرب: -نيجيريا :الطاقةقطاع  .1

 مشروع خط أنابيب انطالقة 

مشروع خط أنابيب الغاز الذي تم تفعيل 

الذي سيربط و ،يربط بين "نيجيريا المغرب"

لعديد من نيجيريا بالمغرب، من خالل ا

منتصف شهر  فيأفريقيا، البلدان في غرب 

ماي المنصرم، تحت رئاسة صاحب الجاللة، 

س مراسم تدشين هذا المشروع ترأالذي 

 .الضخم

 نقل الغاز الطبيعي، مشروع أنابيب يروم

 0004. حواليطول خط مقترح يصل إلى 

في ية المبرمة التفاقفي إطار ا ،كيلومترا

صندوق "استثمار بين  ،2016شهر دجنبر 

والهيئة االستثمارية الموارد" المغربي، 

 السيادية النيجيرية.

آالف  5 الممتد على طولذا الخط ويعتبر ه

خط أنابيب "الغاز في غرب ل ادادتمام، لك

غانا عن وأفريقيا"، الذي يربط نيجيريا 

، مثاال 2010سنة منذ ، بنين وتوغوالطريق 

 .جنوب -جنوب شراكةنموذجياً لل

على  اتأثير كما سيكون لهذا المشروع أيًضا

خطوط الغاز المستقبلية التي يتم إنشاؤها 

 .عبر إسبانيابهدف إيصال الغاز إلى أوروبا 

شركاء على هذا المشروع لدعم يعتمد ال

لجذب  هامة إنشاء أقطاب صناعية

 ،السياقوفي نفس االستثمارات األجنبية. 

من أنبوب العديد من القطاعات ستستفيد 

إلى قطاع  التنمية الصناعية منالغاز، 

القدرة التنافسية ، كما ستحسن من الزراعة

 للصادرات، ال سيما بين البلدان األفريقية.

بين بشراكة  ،المشروع تمويل سيتمو 

صندوق "استثمار الموارد" المغربي، 

  .والهيئة االستثمارية السيادية النيجيرية

روع خط أنابيب الغاز ويسعى مش

تمكين  رهانات عالية:إلى كسب  االستراتيجي

من تحقيق االستقاللية  غرب إفريقيا منطقة

توليد ، بفضل تزويد محطات في مجال الطاقة

األسر ، الوحدات الصناعية وكذا الطاقة

 .بوقود الغاز

 بعد المستدام مشروعا الهذ وللتذكير، يأتي

إطالق المغرب لخطة  علىأكثر من عامين 

ذلك و ،"لطاقةالغاز: "الغاز إلى لشاملة 

زيادة استهالك الغاز الطبيعي في هدف ب

 2014 سنةفي  3ممليار/ 0,9من المغرب 
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نتاج إل ،2025 سنةبحلول  3ممليار/ 5إلى 

 الصناعة. تزويدالكهرباء و

  

ارتفاع إنتاج  :سكرقطاع ال .2

 الشمندر السكري

سجلت المديرية الجهوية للفالحة بجهة الدار 

سطات، ارتفاعا في اإلنتاج المرتقب -البيضاء

، على مستوى الجهة الشمندر السكريمن 

  .2017-2016برسم الموسم الفالحي 

من أهم  يالسكرتعتبر زراعة الشمندر و

 والتي ،في المنطقة فالحيةالصناعات ال

  .اإلنتاج الوطنيمن % 40غطي حوالي ت

 طناً في 85تم تسجيل معدل مردودية عليه، و

كجزء من محصول السنة  الهكتار الواحد،

ً في الهكتار 73، مقابل الحالية خالل  طنا

 ا.أداء قياسييعتبر مما ، الموسم الفارط

إنتاج السكر تضاعف وبفضل هذا األداء، 

حيث السنوات الماضية، الخمس تقريبا في 

 ألف 113إنتاج السكر في المنطقة من  ارتفع

سنة طن  ألف 187إلى  ،2013 سنةطن 

 .طن ألف 230، ليصل حاليا إلى 2015

فلم ترتفع  ،لمساحة المزروعةلأما بالنسبة 

 18.900 وتمثل % فقط.10بنسبة سوى 

  مزارع. 20.000هكتار يستغلها 

 إلى يرجع تطور إنتاج الشمندر السكريو

 :تخذةالم مجموعة من التدابير

 80 % مادة الشمندر السكري حصادمن 

  ؛ةميكانيكي تم بطريقةي

 " مخطط المغرب لاألثر اإليجابي

بفضل نظامه الخاص فاألخضر"، 

، مكن من تنظيم وتأطير هذا بالتجميع

 .القطاع

 ة إلى المجهودات المبذولة من طرفضافإ

في هذه  بمعية باقي المتدخلينجميع الجهات 

جميع الخطوات الالزمة  تؤطرالتي  ،السلسلة

الموسم الفالحي للشمندر لبدء وإعداد 

 مناسبة.جد  ظروف في السكري

 ،فريقيةاإل السكرناعة صتطوير يرتبط و

البحث  مجاالت تطوير، القطاعهذا تنظيم ب

 تنمية اجتماعيةتحقيق  ، من أجلوالتنمية

ة داخل ينافستاجهة الومكذا و واقتصادية

 .العالمية السكر سوق
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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، 

 .وكذا ارتفاع االستهالك غاز بوتانال

 :الغاز بوتان 

استهالك الغاز بوتان ما  تكاليف دعم تبلغ

األربعة خالل  ،مليون درهم 3.766 يعادل

 2.140مقابل  ،2017من سنة  ىاألول أشهر

، 2016مليون درهم لنفس الفترة من سنة 

 %.76ب  يقدر رتفاعابذلك ا ةمسجل

 

  

 

، خالل البوتانغاز مادة الاستهالك  وصلوقد 

 إلى ،2017 األربعة أشهر األولى من سنة

 769.933 طن مقابل ألف 783.577حدود 

، أي 2016لنفس الفترة من سنة طن  ألف

 . %2حوالي بالكميات المستهلكة في رتفاع اب

 

 

 

  

  :السكر 

شهدت قيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر 

المسجل في كمية  رتفاعيوازي اال اارتفاع

األربعة أشهر استهالك السكر، وذلك خالل 

 ةرالفتبالمقارنة مع نفس  2017 األولى لسنة

 %.3والذي قدر ب  2016لسنة 

 1.139وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 

 األربعة أشهر األولى من سنةمليون خالل 

مليون درهم سنة  1.103، مقابل 2017

 لنفس الفترة. 2016

 

السكر المستورد  دعم فيما يخص ملفاتأما 

المستوردة كميات الانخفضت  الخام، فقد

بنسبة  2017 من سنة األربعة أشهرخالل 

 نفس الفترة لسنة مقارنة مع 10,11%

2016.  
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مبلغ  عرفالكميات،  نخفاضعكس اوعلى 

 ناهزارتفاعا  الخامالدعم الستيراد السكر 

أشهر  خالل األربعةمليون درهم  304

مقابل إيرادات قدرت ب  ،2017 األولى لسنة

لنفس الفترة من سنة مليون درهم  105

2016. 

 

 أسعارتقلبات يعزى هذا الوضع، إلى و

 معدل بلغحيث في السوق الدولية،  السكر

من  الشهور األربعة األولىخالل متوسط ال

دوالر للطن،  490,1قدره ما  ،2017 سنة

، أي 2016 سنةطن للدوالر  356,66قابل م

بيانات )وذلك حسب  %37بزيادة قدرها 

ملفات االستيراد المودعة لدى صندوق 

 المقاصة(.

 

 

 

 

 بوتان الغاز مادتي دعم تحمالت بلغت

مع سنة  مقارنة 2017 برسم والسكر،

 :يلي ما ،2016

 

 -يناير

أبريل 

2016 

 -يناير

أبريل

2017 

معدل التطور 

 %ب

 76+ 3.766 2.140 توزيع الغاز بوتان

 76+ 3.766 2.140 مجموع الغاز بوتان

 3+ 1.139 1.103 المحلي السكر المستهلك

 - 304 105- السكر الخام المستورد

 - 1.443 998 مجموع السكر

 66+ 5.209 3.138 المجموع

 

تكاليف دعم الغاز بوتان ال تشمل تنبيه: 

 .مصاريف النقل
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 األداءات: .4

 ماي 31 إلى غاية المؤدى الدعمبلغ مبلغ 

، لمادتي الغاز بوتان والسكر، ما قدره 2017

 كالتالي: مليون درهم موزع 6.549

 

 القيمة بمليون درهم

 4.199 الغاز بوتان

 2.350 السكر

 6.549 المجموع
 

الغاز  تيمستحقات الدعم لمادأما فيما يخص 

 1.820فقد وصلت إلى والسكر،  بوتان

، 2017 ماي 31حدود  إلى درهم مليون

 ي مارسشهردعم المتعلق بملفات التشمل و

 .2017وأبريل 

بخصوص  الشركات مستحقات وتتوزع

 كالتالي: مادتي الغاز بوتان والسكر

  :مليون درهم 1.510الغاز بوتان. 

  :مليون درهم 310السكر. 
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