
 

1 
 

 
 

 A/19/1رقم رأي مجلس المنافسة 

 2019فبراير  14الخميس 
 

 ،إن مجلس المنافسة
 

الموجهة من لدن  2018دجنبر  06بتاريخ  3664/18اعتبارا لإلرسالية تحت رقم 

 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛
 

يونيو  30)  1435رمضان  2الصادر في  1.14.116اعتبارا للظهير الشريف رقم 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة؛ 104.12( بتنفيذ القانون رقم 2014
 

يونيو  30)  1435رمضان  2الصادر في  1.14.117اعتبارا للظهير الشريف رقم 

 المتعلق بمجلس المنافسة؛ 20.13( بتنفيذ القانون رقم 2014
 

( 2014) فاتح ديسمبر  1436ر صف 8الصادر في  2.14.652اعتبارا للمرسوم رقم 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة؛ 104.12بتطبيق القانون رقم 
 

( 2015يونيو  4) 1436من شعبان  16الصادر في  2.15.109اعتبارا للمرسوم رقم 

 المتعلق بمجلس المنافسة؛ 20.13بتطبيق القانون رقم 
 

 وبعد توفر النصاب القانوني؛
 

 العام ومقرر طلب الرأي؛ إلى المقرر واالستماع
 

 

 واالستماع إلى مندوب الحكومة؛

 

 وبعد المداولة، صادق على الرأي التالي:
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I- اإلطار العام لطلب الرأي 

 موضوع طلب الرأي  -1

المسجلة ، و2018نبر دج 06المؤرخة في  3664/18بواسطة إرساليته تحت رقم 

زير المنتدب لدى رئيس ، طلب الوS/18/1لدى األمانة العامة للمجلس تحت رقم 

           الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رأي مجلس المنافسة بخصوص

اإلدراج المؤقت ألسعار  المحروقات ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات 

حول حرية األسعار  104.12من القانون  2المنظمة أسعارها وفقا للمادة 

 والمنافسة.

اإلدراج المؤقت للمحروقات ضمن قائمة السلع والمنتوجات وينبني طلب إعادة 

 والخدمات المنظمة أسعارها، حسب مضمون اإلحالة،  على ثالثة اعتبارات: 

 المنتدبة المكلفة بالشؤون  وزارةالالدراسات االقتصادية المنجزة من لدن  -

التام منذ فاتح دجنبر  العامة والحكامة ألسعار المحروقات بعد تحريرها

أسعار المحروقات السائلة  ، حسب هذه الوزارة،  بأن "والتي بينت 2015

عرفت ارتفاعات ال يمكن تبريرها ال بالظرفية الدولية، وال بالظرفية 

الوطنية، وعلى وجه الخصوص تطور أسعار المحروقات في السوق 

 الدولية"؛

ات خالصات اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة االستطالعية حول المحروق -

 منذ تحريرها؛

 الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى تنافسية القطاعات اإلنتاجية. -
 

 اإلطار القانوني لطلب الرأي -2

حول حرية  104.12من القانون  4يندرج طلب الرأي في إطار أحكام المادة 

أعاله دون  3و  2األسعار والمنافسة الذي ينص على أن " ال تحول أحكام المادتين 

م اإلدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ التدابير المؤقتة ضد إمكانية قيا
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أو  ،أو كارثة عامة ،ارتفاع أو انخفاض فاحش في األسعار تعلله ظروف استثنائية

وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. وال يجوز أن تزيد مدة 

مرة واحدة من طرف  ( أشهر قابلة للتمديد6تطبيق التدابير المذكورة على )

 اإلدارة".

 

II-  مالحظات عامة حول شكل طلب الرأي 

لطلب متعلقة باإلطار العام يمكن تقديم بعض المالحظات األولية لتوضيح بعض النقط ال

 :الرأي الذي تقدمت به الحكومة

  يندرج طلب الرأي المذكور في إطار االختصاصات االستشارية وغير

في تصرفات  تيب ليه، فإن المجلس سوف لن. وبناء عالتنازعية للمجلس

المتدخلين في سوق المحروقات أو في ممارساتهم التجارية بالنسبة  لقانون 

 بصدد معالجة مجلس المنافسة وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص بأن  المنافسة.

ممارسات التجارية للمتدخلين في سوق المحروقات والتي مالءمة بعض ال

 .ى دوراته المقبلةستكون موضوع قرار إلحد

  لألسعار أو  األمثلال يمكن للمجلس إبداء رأي حول ما قد يكون عليه المستوى

 للسلطة التقديرية الكاملة للحكومة. يرجع  هذا االختصاص الربح، ألن هوامش

تقنين مجلس المنافسة، باعتباره سلطة للنظامة وليس سلطة ل لذا سيعتمد

إجراء من هذا النوع وفقا للعناصر  ىوجدومشروعية  دراسة  األسعار، على

حول حرية األسعار  104.12من القانون رقم  4لمادة المحددة طبقا ل

 والمنافسة.

  20.13من القانون رقم  7يندرج طلب الرأي المذكور في إطار المادة ال 

تخص االستشارات اإللزامية لمجلس المنافسة  التياو ،المشار إليه أعاله

 شريعي أو تنظيمي له تأثير على المنافسة.بخصوص كل مشروع نص ت



 

4 
 

 بحيث يجمع بين  ،غير مدققالمقدم من لدن الحكومة أي يعتبر طلب الر

اإلجراء األول يهم اتخاذ التدابير المؤقتة انسجاما ف .ن قانونيين مختلفينإجراءي

المشار إليه أعاله، أما اإلجراء اآلخر فإنه  104.12القانون  من 4مع المادة 

اج المحروقات ضمن قائمة المنتوجات المنظمة أسعارها يخص إدر

من نفس القانون. ويعتبر المجلس بأن المادتين  2المنصوص عليها في المادة و

المشار إليهما أعاله تشكالن إطارين للتحليل يجب الفصل بينهما ألنهما  4و  2

 ال يخضعان لنفس المنطق وال يستجيبان لنفس الهدف.

 من طرف الحكومة: هل وجات الخاضعة للتدابير المرسومة عدم دقة نطاق المنت

اتخاذ تدابير مؤقتة بالنسبة لكل المحروقات السائلة ) الغازوال، يتعلق األمر ب

 الوقود الممتاز، الفيول، وقود الطائرات( أو فقط الغازوال والوقود الممتاز.

 تم طلب رأي إعالميا، لم ي له ما يروجف أسعار أو هوامش الربح؟  خالفا لتسقي

المجلس مباشرة بالنسبة لمسألة تسقيف هوامش الربح؛ ذلك أن طلب الرأي 

يتمحور حول إعادة إدراج المحروقات السائلة ضمن قائمة المواد المنظمة 

 أشهر. 6أسعارها، وذلك لمدة مؤقتة من 

  يالحظ بأن أيا من مشروعي القرارين المشار إليهما أعاله لم يحدد أو يوضح

و األفق الزمني الذي بعده ينبغي  ،( أشهر6حية التدبير المتوخى )تاريخ صال

 أو إعادة إدراجهما لمدة أخرى من ستة أشهر.ازوال والوقود الممتاز، سحب الغ
 

III-  مشروعية طلب الرأي 

من القانون  4أدرجت الحكومة طلبها لتسقيف األسعار وهوامش الربح في إطار المادة 

رخص هذا األخير لإلدارة باتخاذ التدابير المؤقتة المشار إليه أعاله. وي 104.12

 المستثنية لمبدأ حرية األسعار) االستثناءات الظرفية(.

 حرية األسعار: النطاق واالستثناءات  - أ

 تشكل حرية األسعار القاعدة األساسية لسير سوق حر، مفتوح وتنافسي.
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االستثناءات.  بعضلمبدأ . فهو يخضع كأي غير أن تطبيق حرية األسعار ليس مطلقا

وقد سهر المشرع على وضع ضمانات قانونية ومؤسساتية خاصة باللجوء لهذه 

ة أوغير غير مبررألسباب  هاستعمال ة مبالغة فياالستثناءات، وذلك بهدف تفادي أي

لهذه الصالحية المخولة لإلدارة بالتحديد المؤقت ألسعار المواد والخدمات  مناسبة

 حسب التغيرات السياسية.

فإن استشارة مجلس المنافسة إلزامية من لدن المشرع قبل أي تحديد  ،ي هذا الصددوف

من القانون. وتهدف هذه االستشارة إلى التأكد  4أو  3لألسعار سواء في إطار المادتين 

وكذا  ،ين األسعار المقترحةلتدابير تقن لمناسبمن الطابع المشروع، والمبرر، وا

لشروط الجوهرية المنصوص ، وأيضا لضوعية للسوقمتها للمعطيات الموءمالدراسة 

 عليها في القانون.

 :ثالثة عناصرستثناءات لمبدإ حرية األسعار االوتتضمن  

  (2قائمة المواد المنظمة أسعارها ) المادة 

  (3) المادة االستثناءات البنيوية المادة 

  (4) المادةاالستثناءات الظرفية المادة 

 

 على االستثناءات الظرفية المطبق  يطار التحليلاإل - ب

( المبررة بعجز بنيوي في السوق يسبب نقصا في 3المادة )خالفا لالستثناءات البنيوية 

المنافسة على مستوى هذا السوق، تهدف االستثناءات الظرفية إلى وضع حد لتدخل 

 ظرفي مرتبط بوضعيات استثنائية أو غير عادية.

المشار إليه أعاله، فإن هذا األخير يمزج  104.12من القانون  4وباإلشارة إلى المادة 

بين اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى االستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية 

 وهما:ومتالزمين األسعار، وبين تحقيق شرطين متزامنين 

 الشرط األول: حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش لألسعار؛ 

 تفاع أو االنخفاض الفاحش مبررين.الشرط الثاني: التأكد مما إذا كان هذا االر 
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  طلب الرأيتطبيق نظام االستثناءات الظرفية على قابلية  -ج

 حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش لألسعار -1

ال يمكن لإلدارة أن تؤكد االستفادة من هذه المادة إال إذا تعلق األمر بارتفاعات أو 

وق، وليس ارتفاعات أو انخفاضات فاحشة أو غير عادية بالمقارنة مع شروط الس

 انخفاضات عادية لألسعار.

 ويلتزم القانون الصمت بالنسبة لمعيار تقييم الطابع الفاحش لالرتفاعات واالنخفاضات.

للعناصر الخاصة بكل حالة وكل قطاع  تعلق األمر بالتالي بتحليل وضعيةيوعليه، 

 .ىعلى حد للنشاط

لطلب الرأي، أي  جدر بالجهة المحيلة، فإنه يتنازعيةوبما أن المسطرة لدى المجلس 

االقتصادية والواقعية التي تبين الطابع الفاحش لألسعار الحكومة، أن تقدم العناصر 

 المطبقة في السوق.

وفي هذا اإلطار، فإن المذكرة التقديمية الموجهة من قبل الحكومة توضح بأن: " 

ر القديمة واألسعار الجاري بها الفارق بين األسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة األسعا

العمل ازداد تعمقا حيث تعدى هذا الفارق في بعض الفترات ولدى بعض الموزعين 

درهم للتر وخاصة في بداية التحرير. وإذا أضفنا هاته الفوارق إلى  1.50حوالي 

سنتيما للتر  60.35الهوامش التي استفاد منها القطاع قبل التحرير والتي تبلغ 

سنتيما بالنسبة للبنزين وسيتعدى هذا الفارق درهمين للتر، مما  75.61و للكازوال 

يفيد ارتفاعا في هامش الربح الخام "... قبل أن تضيف بأنه: " أكد بعض المهنيين على 

الرفع من هوامش ربحهم، وخاصة خالل السنتين األولتين بعد التحرير، وقد تراوحت 

موزعة بين شركات التوزيع وأرباب  للتر 1.45درهم و 1.20هذه الهوامش بين 

 المحطات.."

وبناءا على هذه العناصر، فقد خلص المجلس إلى أن مستويات األسعار وهوامش 

المشار إليها  4الربح الواردة ضمن اإلحالة يمكن اعتبارها فاحشة في مفهوم المادة 
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رف طلب من ط فإن العنصر األول المطلوب في هذه المادة مستوفى ،أعاله. وبالتالي

 الرأي. 

وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص أن مجلس المنافسة يحتفظ بحقه في تقديم المعطيات 

والهوامش المتعلقة بالمحروقات،  األسعاراإلحصائية التي يعتبرها مطابقة لواقع بنية 

 .وذلك عند دراسته لإلحالة المتعلقة بالممارسات التجارية للفاعلين في هذا القطاع
 

 :لألسعارفاحش النخفاض االرتفاع أو تعليل اال -2

لم تشترط المادة فحسب أن يكون االرتفاع أو االنخفاض في األسعار فاحشين، بل 

 إضفاء طابع الشرعية على  احددت بشكل حصري قائمة األسباب التي من شأنه

 اللجوء إلى هذه التدابير المؤقتة، وعددها ثالثة:

 ظروف استثنائية؛ 

 كارثة عامة؛ 

 ر عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.وضعية غي 
 

  وجود ظروف استثنائية 

يمكن تطبيق هذا اإلجراء بشكل عادي إال في حالة حدث غير اعتيادي وغير متوقع  ال

ويستلزم تدخال فوريا للحكومة قصد وضع حد ألي مسلسل  ،من شأنه المساس بالسوق

 كخصاص في المواد مثال.تضخمي 

الة أن الظروف الموضوعية لطلب الرأي ال تسمح بمثل هذا ومن الواضح في هذه الح

التأويل، نظرا ألن االرتفاعات الفاحشة لألسعار وهوامش الربح المدروسة أعاله 

 ليست ناتجة عن ظروف أزمة أو ظروف استثنائية.

 .الحالة ونتيجة لذلك، فإن التبرير المرتبط بوجود ظروف استثنائية ال يطبق على هذه
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 رثة عامة حدوث كا 

تشمل كلمة كارثة عامة كل العناصر ذات الخطورة القصوى والطابع االستثنائي 

 –والقوة غير المتوقعة، والتي أدت إلى خسائر هامة. ويمكن أن تكون طبيعية )زالزل 

 مثال(. الكهرباء إلنتاجعواصف..( أو مطبوعة بالنشاط اإلنساني ) حادث في محطة 

 المرتبط بحدوث كارثة عامة ال يطبق على هذه الحالة.ونتيجة لذلك، فإن التبرير 

 

 وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني 

تهم هذه الفرضية حالة ارتفاعات أو انخفاضات لألسعار فاحشة مبررة بظرفية خاصة، 

ولهذا السبب استعمل المشرع كلمة "وضعية غير عادية بوضوح" من أجل التركيز 

عن سبب ة كون ناتجادي" و"الواضح" للوضعية الذي قد تالععلى الطابع "غير 

 ظرفي.

ومن الواضح أن هذا االرتفاع الفاحش لألسعار ليس ذا طبيعة ظرفية ألنه لم يحدث 

بصفة فجائية وغير عادية على إثر ظرفية خاصة، لكن هذا التوجه نحو االرتفاع 

منذ األشهر األولى  تمت مالحظته ربح الفاعلين في القطاعلألسعار و/أو هوامش 

 (.2015للتحرير )متم سنة 

فإن هذا التبرير المرتبط بحدوث ارتفاع أو انخفاض ظرفي ال يطبق أيضا  عليه،وبناءا 

 على هذه الحالة.

واعتبارا ألن تقنين األسعار بمختلف أشكاله )تحديد سعر أدنى،  ،وبالتالي وكاستنتاج

الحكومة بشرط التقيد سعر أقصى، تسقيف الهوامش...( هو من اختصاص 

 بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛

المتعلق بحرية األسعار والمنافسة قد نص على  104.12اعتبارا ألن القانون رقم و

مبدإ حرية األسعار، مع السماح للحكومة بعدم االلتزام بهذا المبدأ بصفة استثنائية في 

 بعض الحاالت المحددة بموجب القانون؛
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ا ألن المشرع اشترط ضرورة استشارة مجلس المنافسة قبل أي إجراء لتحديد اعتبارو

من القانون. واعتبارا بأن هذه االستشارة  4أو المادة  3األسعار، سواء بموجب المادة 

تهدف إلى تقييم مشروعية وتعليل وتناسب التدابير الهادفة إلى تقييم األسعار، وكذا 

ات الموضوعية للسوق، باإلضافة إلى الشروط جدوى هذه التدابير بالنظر للمعطي

 الجوهرية الموضوعية من قبل القانون؛ 

من  4اعتبارا ألن طلب الرأي المقدم من طرف الحكومة يندرج في إطار المادة و

السالف الذكر، والذي يحدد االستثناءات الظرفية لمبدأ حرية  104.12القانون 

 األسعار؛

ارتفاع أو  -1ين وهما: يالذكر تنص على شرطين أساس السالفة 4اعتبارا ألن المادة و

تعليل هذا االرتفاع أو االنخفاض الفاحش باعتبارات  -2انخفاض فاحش في األسعار.

 محددة بصفة حصرية من قبل القانون؛

اعتبارا، بخصوص الشرط األول، ألن المجلس يعتبر بأن مستويات األسعار و

المقدم من طرف الحكومة مرتفعة كما جاء في والهوامش المشار إليها في طلب الرأي 

فإن  ،المشار إليها أعاله. وبالتالي 4إرساليات الجهة طالبة رأي المجلس طبقا للمادة 

السالفة الذكر والمتعلق باالرتفاع أو  4الشرط األول المنصوص عليه في المادة 

 االنخفاض الفاحش لألسعار، قد تم استيفاؤه؛

للشرط الثاني المتعلق بضرورة تعليل هذا االرتفاع لألسعار، تم اعتبارا ألنه بالنسبة و

التوصل إلى أن هذا االرتفاع ال يمكن تبريره ال بحدوث كارثة عامة، وال بظروف 

 استثنائية، وال بوضعية غير عادية للسوق.

اعتبارا أيضا ألن الطابع الفاحش لألسعار والهوامش المطبقة في السوق ليس مرتبطا و

رفية، بل باعتبارات ذات طابع بنيوي رهينة ببنية سوق المحروقات السائلة بوضعية ظ

ألنه ال يحدث  ،هذا االرتفاع الفاحش لألسعار ليس بالتالي ذا طبيعة ظرفيةفنفسها. 

 بشكل فجائي وغير عادي نتيجة لظرفية خاصة؛

ار ونتيجة لما سبق، فإن الشروط المطلوبة من أجل تطبيق التدابير المؤقتة في إط

المشار إليه أعاله ليست كلها مجتمعة ضمن طلب رأي  104.12من القانون  4المادة 

 الحكومة.
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 سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين األسعارالحكومة  وباعتبار ،غير أنه

اختارت تسقيف هوامش الربح  ولها الصالحية الحصرية في هذا الشأن، فإن هي

من  غير كاف وغير مجديمجلس يعتبر بأن هذا االختيار للمحروقات السائلة، فإن ال

 العدالة االجتماعية. ومن زاويةالناحية االقتصادية، والتنافسية، 

 

IV. بالنسبة  تسقيف هوامش الربح لجدوى تقييم مجلس المنافسة

 للمحروقات السائلة

ال يجيب على المشاكل البنيوية التي يعرفها قطاع  التسقيف تدبير ظرفي -1

 :قاتالمحرو

 6ال يلخص طلب الرأي، كما تم تقديمه، للحكومة باتخاذ سوى تدابير مؤقتة لمدة  

أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وهذا يجعل من التسقيف حال مؤقتا بآثار محدودة على 

عاني منها السوق تتطلب أن المشاكل البنيوية التي تغير المدى المتوسط والطويل. 

 سير هذه السوق.طرق لو بنيةهذه التأهيال حقيقيا ل

 

 

 الشرائية:  من زاوية حماية المستهلك وللحفاظ على قدرتهتدبير غير فعال  -2

خضع السوق . وتحاجياتها من المواد النفطية باالستيراد من  %93بنسبة ترتبط بالدنا 

 األسواق الدولية. تقلباتللمحروقات السائلة بالتالي وبحدة إلى  ةالوطني

تمثل الجزء األكبر تكلفة شراء المواد المكررة وصية البنيوية فإن ونظرا لهذه الخص

و  %50 ما بين (، وذلك علما بأن تكلفة االسترداد تمثل %91.5سعر االسترداد )  من

رسم بموجب  ال الجبايات المستوفاة من لدن الدولة كما أنللعموم.  من سعر البيع 60%

 أن  ذلك  عن  من سعر البيع. وينتج   %40  حوالي  تمثل  االستهالك  على الداخلي 
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زوال والبنزين اتسقيف الهوامش الذي لن يغطي سوى جزء يسير من بنية أسعار الغ

ليس كفيال بحل مشكل القدرة الشرائية في حالة ارتفاع أسعار المواد المكررة على 

 الصعيد الدولي.

وح للحفاظ على القدرة وال يشكل التسقيف بالتالي إال جوابا جزئيا على المشكل المطر

الشرائية للمستهلكين. وبالفعل، فإن السؤال الحقيقي ليس في معرفة ما إذا كان من 

ولكن في اتخاذ تدابير مصاحبة لحماية الفئات االجتماعية األكثر  ،الضروري التسقيف

الغازوال  ألسعارتأثرا وأجزاء السوق األكثر ضعفا في مواجهة االرتفاعات المهمة 

 ن.والبنزي

تسقيف األسعار  وهوامش الربح تدبير غير منصف يطبق على جميع الفاعلين  -3

 كيفما كان حجمهم وبنية تكاليفهم: 

قد يطبق على كل المتدخلين دون أي استثناء نظرا ألنه يهدف إلى وضع هامش موحد 

سواء على مستوى التموقع التنافسي في السوق، أو على مستوى حجمهم والنموذج 

ي ) االنتماء إلى مجموعة دولية مقابلة الفاعلين الوطنيين، اندماج عمودي االقتصاد

مقابل التخصص، االستعانة بمصادر خارجية مقابل االستعانة بمصادر داخلية، 

االستيراد المباشر أو الشراء لدى مزود محلي، طبيعة شبكة التوزيع، التقائيات 

 المجموعات(.

حسب حجم كل فاعل في السوق وكذا  تختلف راألسعاذلك أن قيمة كل جزء من بنية 

الشركات المحلية المرتبطة بشركات متعددة استراتيجيته التجارية. حيث أن بعض 

ضمانه للمستثمرين األجانب، كما تؤدي يتعين عليها  سقفا ثابتا للربح الجنسية تعتمد

 إتاوات متعلقة باستعمال العالمة التجارية للشركة األم.بعض الشركات 

فإن إجراء التسقيف يخضع  ،متماثلةالى الرغم من هذه االختالفات المهمة وغير وعل

، لألثمنةالسقف األعلى نفس مما سيلزمهم باعتماد  ،كل الفاعلين لنفس هوامش الربح

 مع العلم أن ظروفهم االقتصادية واالجتماعية مختلفة.
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لمتوسطة ويطور يقوي من هشاشة المكونات الصغيرة وا التسقيف تدبير تمييزي -4

 وضعيات االحتكار داخل القطاع:

ر االصغسيكون مستوى الهامش المعتمد بالضرورة تمييزيا بالنسبة للفاعلين  

وهؤالء اليتوفرون على نفس المؤهالت االقتصادية على مستوى   ينوالمتوسط

التزويد  ) التفاوض حول هامش ربح المزودين، اقتصاديات الحجم، اندماج 

 عمودي(. 

كذا، إذا كانت مستويات الهوامش المحددة مقيمة بشكل مفرط، فإن ذلك سيشكل وه

ريعا غير مستحق بالنسبة للبنيات الكبرى. أما إذا كانت هذه الهوامش مقيمة بشكل 

 الذين ينر والمتوسطالصغافإن هذا لن يكون في مصلحة المتدخلين  ،منخفض

تعتبر لديهم تكاليف التزويد والتخزين والتوزيع أكثر أهمية من تكاليف المتدخلين 

 الكبار.
 

 و ال يحيط بالبنية الحقيقية للسعر المطبق: تسقيف األسعار القصوى تقريبي -5

ينبني التسقيف، كما هو مقدم على مستوى طلب الرأي، على بنية لألسعار معدة من 

. سعار مقننة من لدنها مع إضافة بعض التعديالت الطفيفةعندما كانت األ لدن اإلدارة

وهذه وقد تكون هذه البنية بالضرورة منفصلة عن البنية الفعلية لتكاليف المتدخلين. 

تقريبية ألنها ال تعكس بالضرورة السعر الحقيقي للتكلفة ومستويات تكاليف  البنية

ناجعا إال إذا تمكنت الحكومة  الربح هوامشن تسقيف األسعار والمتدخلين. وقد ال يكو

من تحديد هوامش قد تقترب من البنية الفعلية لتكاليف المتدخلين على أساس عناصر  

 موثوقة نابعة من محاسبتهم التحليلية.
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المستقبلية للفاعلين في رؤية العلى يؤثر  الربح هوامشتسقيف األسعار و -6

 :قطاع المحروقات

تدخلون في القطاع إلى إنجاز استثمارات في قدرات بادر الم تحرير األسعار،بعد 

 التخزين واالستيالم وشبكة التوزيع. 

وقد تم رصد هذه االستثمارات انطالقا من فرضية حرية لألسعار قد تمكن المتدخلين 

من تحديد هامشهم التجاري  حسب حجم االستثمارات المنجزة و بنياتهم الخاصة 

 بأسعار التكلفة.

تحرير األسعار، ولو مؤقتا، وتحديد هامش موحد يطبق على كافة إن التراجع عن 

 المتدخلين سيعطي إشارة سلبية للسوق وللمستثمرين سواء المغاربة أو األجانب.

 يعانيوفي هذا السياق االستثماري المطبوع بضعف الرؤية والتغير المفاجئ للوجهة 

التي هي جميد استثماراتهم أو على األقل ت ،خطر التراجع إلى الوراءمن المستثمرون 

فليست لهؤالء المستثمرين فكرة واضحة حول ما  ،في طور اإلنجاز. وإضافة إلى ذلك

ستكون عليه الهوامش التنظيمية المطبقة في حالة التسقيف، وما إذا كان هذا األخير 

 سيجيب على حاجياتهم في االستثمارات ويغطي تكاليفهم.
 

  :الماضي محدوديته في عنتدبير أبان   -7

منذ مرحلة التقنين، كانت أسعار البيع العمومي المحددة من طرف الحكومة أسعارا 

قصوى. وهكذا فخالل الفترة المؤقتة لتسجيل األسعار، كانت اإلدارة تحدد أسعار 

ويمكن مالحظة أنه  ،االسترداد والبيع القصوى في الفاتح والخامس عشر من كل شهر

تدخلين القيام بالمنافسة تحت األسعار المقننة، فإن حتى لو كان من المسموح للم

الدرجات القصوى المحددة من طرف تعتمد األغلبية الساحقة للموزعين بالجملة كانت 

 التشريع.
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V-  إعداد جيددون تحرير لألسعار  

 سياق وطني غير مالئم لتحرير األسعار - أ

اصر السياق الوطني التي دون اعتبار عدد من عن التام لألسعار تم القيام بالتحرير

جدوى تنفيذ قرار التحرير وتحديد الطرق كان من المفروض أن تنبه الحكومة إلى 

ين على يالمالءمة ألجرأته. وفي هذا الصدد، تمكن اإلشارة إلى عنصرين أساس

وغياب تدابير مواكبة لضبط المنافسة في  للتكرير المحليةإغالق الشركة  األقل:

 لة.سوق المحروقات السائ

 إغالق الشركة المحلية للتكرير  -1

شهرين فقط قبل  2015تم إغالق وحدات التكرير لشركة "سامير" خالل شهر غشت 

 لألسعار. ياألجل المحدد للتحرير الكل

وقد كان من المفروض أن ينبه توقف نشاط الشركة الوطنية للتكرير الحكومة من أجل 

، أو على األقل إرجاء 2015ح دجنبر المقرر في فات يالتخلي عن قرار التحرير الكل

 .2015مسلسل التحرير المنطلق ابتداء من يناير 

وقد كانت الشركة الوطنية للتكرير تلعب دورا استراتيجيا في السوق على األقل على 

 ثالثة مستويات:

على مستوى تزويد السوق الوطني: كانت الشركة الوطنية للتكرير تضمن حوالي  - أ

الوطني من المواد المكررة موزعة على الشكل التالي:  من حاجيات السوق 64%

من وقود  %80من الوقود الممتاز و  %70من الفيول،  %60من الغازوال،  47%

 الطيران.

على مستوى قدرات التخزين: كانت الشركة الوطنية للتكرير تتوفر على قدرات -ب 

حيث خصص  ،ةهائلة للتخزين تقدر بحوالي مليوني متر مكعب كل المواد مجتمع

 نصفها للمواد البيضاء.
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وعلى سبيل المقارنة، فإن قدرات التخزين المتوفرة لدى كل الموزعين بالجملة تساوي 

مليون طن، أي فقط نصف ما كان متوفرا في عهد الشركة الوطنية للتكرير. لقد تم 

حرمان البالد دفعة واحدة من نصف قدراتها للتخزين بعد توقف الشركة الوطنية 

تكرير، مع ما يحمله ذلك من خطر داهم على تزويد البالد في حالة خصاص أو لل

 توترات في السوق الدولي أو الوطني.

على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية للسوق: كان السوق مطبوعا بوضعية  -ج

" ميزان للقوى" بين من جهة نشاط التكرير، ومن جهة أخرى الواردات المنجزة من 

 موزعين ) المستردين في شركات التكرير(.طرف ال

 وقد مكن توازن القوى هذا:

  السلطات العمومية من ضمان المنافسة بين الدعامتين لتحقيق تزويد منتظم للسوق

 الوطني ضمن منطق للتكامل.

 بين التزويد عند االستيراد  ،على اختيار للتزويد الموزعين بالجملة من الحصول

 القتناء محليا لدى الشركة الوطنية للتكرير.إذا كان أقل سعرا، أو ا

 ين، الذينر والمتوسطية للتكرير بالنسبة للمتدخلين الصغاوشكلت الشركة الوطن 

لم تكن لديهم قدرات لوجيستيكية ومالية كافية لالستيراد، أفقا جديا بل وحيدا قد 

 يمكنهم من االستمرار في التواجد بالسوق.

ية للتكرير لعب دورا هاما في تعزيز مسلسل المنافسة وهكذا فإن حضور الشركة الوطن

(. وبعد حرمانهم من Greenoil-Innovبالسوق بتيسير ولوج متدخلين جدد في السوق )

القدرات اللوجيستيكية والمالية لالستيراد، كان هؤالء المتدخلون يكترون قدرات 

شركة التكرير" رد بولمست ير"، مما خولهم الصفة القانونية "للتخزين لدى " سام

 د بالسوق.جوبالتالي التوا



 

16 
 

. 2015بعد توقف شركة التكرير في شهر غشت  لم يعد قائماإن هذا التوازن السليم 

وهكذا تحولت موازين القوى لفائدة المستوردين بالجملة الذين توسعت سلطتهم في 

 السوق بعد استردادهم للمبيعات المنجزة من لدن شركة التكرير.

الشركة الوطنية للتكرير البالد في وضعية تبعية بنيوية أمام االستيراد،  لقد وضع غياب

مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على مستوى تصاعد الفاتورة الطاقية والميزان التجاري 

 للبالد:

  4،41انتقل معدل تغطية حاجيات السوق الوطني من المواد المكررة من% 

 .2015سنة  %6،4إلى  2014سنة 

 3،54 -حيث انتقل من  % 6،16ز التجاري للمواد الطاقية من تعمق العج 

 مليار درهم.  2،63مليار درهم إلى 

لهذه األسباب مجتمعة كان من المفروض أن ينبه توقف نشاط الشركة المحلية للتكرير 

، أو 2015المقرر في فاتح دجنبر  يلقرار التحرير الكالحكومة من أجل إما التخلي عن 

 يخ آخر.ه إلى تارئإرجا

 غياب تدابير مواكبة لضبط المنافسة في سوق المحروقات السائلة -2

ال تعتبر المنافسة في السوق وضعية طبيعية ، لكنها تشكل بناءا ال بد من إعداده وتتبعه 

 بإجراءات مواكبة على مستوى النظامة التنافسية لألسواق.

ضرورة بين المتدخلين فليس عن طريق تحرير أسعار مادة أو خدمة ستتم المنافسة بال

 في السوق المعني.

وبتطبيق تحرير لألسعار في غياب مجلس للمنافسة فاعل في تلك الفترة، قامت 

الحكومة بالتخلي عن السوق لنفسه دون أن يكون هذا األخير مواكبا بتدابير للنظامة 

التنافسية تسهر، وتراقب، وتعاقب، إن اقتضى الحال، كل مساس بقواعد قانون 

 افسة )اتفاقات، استغالل تعسفي لوضع مهيمن...(.المن
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تحرير للقطاع دون األخذ بعين االعتبار بنية السوق الموروثة أو الناتجة   - ب

 عن مرحلة تقنين األسعار 

 وجود عوائق قوية للمنافسة  -1

  المستوى القبلي:العوائق على  -1.1

 على مستوى االستيراد*

المكررة نشاطا لرؤوس أموال مهمة  نشاط استيراد المواد البتروليةتتطلب ممارسة 

ليست في متناول كل الفاعلين. حيث أنه من ضمن عشرين فاعال في هذه السوق تسعة 

 فقط هم الذين يمارسون نشاط استيراد المنتوجات المكررة:

وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل الحصول على رخصة المستورد فإن التشريع المعمول 

قدرات مهمة للتخزين مما ينتج عنه تكلفة مالية إضافية  به يلزم المعني بالتوفر على

 مقصية للفاعلين الجدد المحتملين.

 االستقبالية والتخزينية القدراتعلى مستوى سوق *

على رخصة المستورد  لتشترط النصوص التنظيمية المعمول بها من أجل الحصو

مع العلم أن متر مكعب على األقل،  2000التوفر على إمكانيات للتخزين تعادل 

 ا.يما يخص  األموال التي يجب تعبئتهاالستثمار في هذه اإلمكانيات مكلف ف

على المستوردين التوفر على منشآت وباإلضافة إلى ذلك، تفرض النصوص التنظيمية 

نافسية مهمة لتحسين ظروف للتخزين متصلة بالموانئ، إذ يشكل هذا األمر ميزة ت

شارة إلى أن كل الفاعلين ال يتوفرون على منشآت تجدر اإل ،بهذا الخصوصالتموين. 

بعضهم فقط يتوفر على إمكانية الولوج  ، حيث أنلالستقبال والتخزين متصلة بالموانئ

للمحطات الخاصة بالمواد النفطية، مما يؤثر بصفة مباشرة على إمكانية  المباشر

 استيراد هذه المواد.

على مستوى استقبال وتخزين المواد  ن المنافسةمن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أ

حتكارية في بعض كررة بالخصوص ضعيفة بسبب بنية هذه السوق االالبترولية الم

 أو شبه االحتكارية في موانئ أخرى.  الموانئ
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فإن الفاعلين الصغار والمتوسطين يجدون أنفسهم متضررين على مستوى  ،وبالتالي

للفاعلين الكبار، يخص التموين والتخزين ألنهم من جهة تابعون فيما  ،كلفة تموينهم

من تحقيق هوامش الربح الممكنة من عملية االستيراد،  ومن جهة أخرى ال يتمكنون

كما هو الشأن بالنسبة لرائدي السوق. وباإلضافة إلى ذلك، يجدون أنفسهم مثقلين بتكلفة 

ئدة شراء محلية مهمة على اعتبار أنهم يؤدون ثمنا يتضمن هامشا للربح لفا

وتؤثر هذه الوضعية أثمنة البيع وكذا هوامش الربح التي يحققها  .الرائدينالمستوردين 

 الفاعلون الصغار والمتوسطون في الجزء األسفل من السوق.
 

 على المستوى البعديالسوق  في. عوائق المنافسة 2.1

سة، مما تم الوقوف على عوائق متعددة بالنسبة للولوج إلى السوق من قبل مجلس المناف

 يؤثر على المنافسة في الجانب المتعلق بأسفل السوق:

محطة(: تشترط النصوص  30التوفر على شبكة مهمة من محطات الوقود )  - أ

التنظيمية المعمول بها مسبقا، وقبل البدء بممارسة أي نشاط، التوفر على شبكة 

 محطة جاهزة للعمل. 30تجارية مهمة تتكون على األقل من 

هذه الشروط تعجيزية نظرا لصعوبة تحقيقها منذ  بداية مزاولة أي  يعتبر المجلس

 نشاط في القطاع نظرا للعبئ المالي الثقيل الذي ينتج عن هذه الشروط.
 

إن نشاط التوزيع بالتقسيط للمواد النفطية مخصص بصفة حصرية لفائدة المستوردين  -ب

ات الوقود المستقلة ) بدون والمشترين في المصفاة، مما يعني عدم إمكانية إحداث محط

 عالمة(.

تفرض التنظيمات الجاري بها العمل نظاما تسلسليا ما بين محطات الوقود: اعتبارا  -ج

للمشاكل المرتبطة بقلة وغالء العقار، فإن هذا التسلسل يقيد بصفة مهمة العرض داخل 

 السوق مما يضعف قوة المنافسة في هذا األخير.

سبة إلحداث محطات الوقود داخل مدار الجماعات الحضرية، وجود قيود قاسية بالن -د

 .ممنوحة من قبل السلطات المحلية باستثناء التوفر على إعفاءات خاصة
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عدم دقة بعض الشروط التنظيمية: بعض شروط الولوج إلى السوق المنصوص عليها  -ه

قديرية بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها غير دقيقة وعامة، مما يمنح سلطة ت

  .واسعة لإلدارة لتقييم نطاق ومجال تطبيق هذه الشروط

 آثار هذه العوائق على التنافس داخل السوق: -2

وكذا مستوى التركيز المرتفع الذي تعرفه هذه السوق سلبا المشار إليها، تؤثر العوائق 

لم تعرف السوق أي ولوج لفاعل جديد منذ ولوج  . حيثعلى بنية سوق المحروقات

لم يتم تسجيل أية عملية مغادرة إلى هذه السوق، كما  2011سنة  « Green oil » شركة

 لسوق منذ عشر سنوات.ل

من جهة أخرى، مكن تحليل السوق من استنتاج مستوى مرتفع للتركيز داخلها مع وجود 

بنية شبه احتكارية كما يتضح ذلك من خالل الجدول أسفله. ذلك أن الفاعلين الخمسة 

، في حين يتوفر الفاعلين الثالثة 2017من حصة السوق سنة  %70رون على الرواد يتوف

 .2017من حصة السوق سنة  %4،53الرواد ) أفريقيا، طوطال، فيفو إنرجي( على 

 

 (2014-2017التركيز على مستوى السوق )  نسبةالعنوان: تطور 

 2014 2015 2016 2017 

 56.6%  56.4% 55.4% 53.4% (RC3)نسبة التركيز 

 71.8%  71.4% 70.1% 69.9% (RC5)نسبة التركيز 

 

 : أنجز من قبل مجلس المنافسة اعتمادا على معطيات وزارة الطاقة والمعادن.المصدر

 

دون األخذ بعين  األسعاربادرت بتحرير  الحكوميةيمكن القول أن السلطات  استنتاج،وك

ذلك أنه كان من قنين، للسوق عندما كانت خاضعة للت االعتبار الطبيعة المتصلبة
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وتحسين  إليهاالضروري إعادة النظر في بنية السوق أوال، بتخفيف عوائق الولوج 

  داخل سوق المحروقات السائلة.تحسين العرض بغرض على المنافسة ها انفتاح
 

 كخالصة:

اعتمادا على عناصر تحليل مشروعية طلب الرأي المقدم من قبل الحكومة، والمتعلق و

 المحروقات السائلة ضمن الئحة المواد والخدمات المقننة أسعارها؛ اجإدربإعادة 

للمالحظات المتعلقة بطلب الرأي، واعتبارا للتحليل الذي أنجزه مجلس المنافسة  اونظر

لجدوى تسقيف أسعار وهوامش ربح المحروقات السائلة،  يتقدم المجلس بالتوصيات 

 التالية:

VI - توصيات مجلس المنافسة 

لدراسة مشروعية طلب الرأي المقدم من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  ااعتبار

 المكلف بالشؤون العامة والحكامة؛

اعتبارا لتحليل مجلس المنافسة لجدوى تطبيق مشروع تسقيف هوامش الربح بالنسبة و

 للمحروقات السائلة؛

قات، يوصي مجلس التي تعرفها سوق المحرو البنيويةومن أجل تقديم حلول للمشاكل 

 مختلف مستوياتالمنافسة الحكومة باتخاذ تدابير على مستوى أربعة محاور أساسية تهم 

لجعلها أكثر انفتاحا على المنافسة وأكثر انسجاما مع األهداف  ،بنية هذه السوق

 والعدالة االجتماعية.  ،والفعالية االقتصادية ،االستراتيجية المتعلقة بتأمين تموين السوق
 

      لسوق بخصوص نشاط التكرير ا منبعسين المنافسة على مستوى تح -1
 

يعتبر مجلس المنافسة أن هدف تشجيع المنافسة داخل سوق المحروقات ال يمكن تحقيقه 

البيع  أسعاربإجراءات تهم المستوى البعدي فقط من السوق وذلك عن طريق تقنين 

بضرورة اتخاذ تدابير تهم بالتقسيط وهوامش الربح. بهذا الخصوص، يوصي المجلس 

المستويات األخرى من سلسلة اإلنتاج وذلك بهدف وضع نظام تنافسي مندمج يشمل 
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أيضا الجزء األعلى من السوق. وفي هذا اإلطار، يعتبر المجلس  أن الحفاظ على نشاط 

 أهمية قصوى. ومحلي لتكرير المحروقات ذ

قات مكن من الحفاظ على للتكرير داخل سوق المحرو محليةتواجد وحدة ذلك أن 

والحد من قوة السوق التي يتوفر عليها الفاعلون  ،التوازنات التنافسية داخل السوق

 المستوردون على مستوى االستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة للمحروقات.

تخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع وتنمية بضرورة االحكومة ولهذا السبب، يوصي المجلس 

 .أو بشراكة مع القطاع العام ،شاط التكرير الخاصاالستثمار في ن
 

 ة للتخزين يتعزيز القدرات الوطن  -2

تدفع التنظيمات الجاري بها العمل بصفة غير مباشرة في اتجاه الربط بين نشاط االستيراد 

أن بناء منشآت للتوزيع وتدبير المخزون ينتج عنه  والتوزيع ونشاط التخزين. في حين

مع منح  تيكية  مهمة معجزة بالنسبة للوافدين الجدد داخل السوقتكلفة مالية ولوجيس

وبالنسبة لمجلس المنافسة، فإن هذا الهدف يمكن تحقيقه بوسائل  .امتياز للفاعلين الرائدين

وكذا  ،عن طريق تشجيع نشاط التخزين المستقل ،أخرى أكثر احتراما لمبادئ المنافسة

اعلين مستقلين يكون نشاطهم األساسي هو االستثمارات قي قدرات التخزين من طرف ف

تخزين المواد البترولية. ويمكن لهؤالء أن يضعوا بنياتهم التحتية رهن إشارة الموزعين 

بالجملة أو مستوردي المواد البترولية المكررة مقابل أجر عن هذه الخدمة، ويتضمن هذا 

 االقتراح مجموعة من العناصر اإليجابية:

 والتخزين عن نشاطي  الملتفريق بين نشاطي االستإنهاء تطويق السوق با

 االستيراد والتوزيع بالجملة؛

  زعزعة قوة السوق التي يتوفر عليها الفاعلون الرائدون في سوق التخزين

 والذين يستعملون هيمنتهم على هذه السوق كميزة تنافسية؛ ستالم،واال

 ساسي للموزعين إعادة توجيه المنافسة داخل سوق المحروقات نحو النشاط األ

بالجملة والذي هو توزيع المحروقات عوض التركيز على تنمية قدراتهم 
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والتخزينية. وبالتالي فإن الفاعلين سيجدون أنفسهم غير مثقلين  االستالمية

مما سيمكنهم من تخصيص  ،باإلكراهات المالية واإلدارية المتعلقة بنشاط التخزين

مثل شبكة المحطات، والثمن  استشارات أهم للتنافس حول جوانب أخرى

 والجودة...

 تشجيع المستثمرين المحليين واألجانب لولوج سوق توزيع المحروقات السائلة، 

 مما سينعش المنافسة داخل السوق.

 : سوق التوزيعتحسين المنافسة على مستوى  -3

نشاط توزيع المحروقات بالجملة والتقسيط من مجموعة من العوائق التي تحد يعاني 

محطة في  2477منافسة على الرغم من وجود عدد مهم من محطات الوقود ) من ال

لهذه الوضعية في التحديد الجغرافي لألسواق  يويتمثل السبب الرئيس (.2018سنة 

لتحسين السير التنافسي ووفي الطابع المغلق لسوق التوزيع بالتقسيط.  ،المعنية

م الرخص المطبق بالنسبة نظابتعويض يوصي المجلس الحكومة  ،ألسواق التقسيط

 30حذف إلزامية التوفر على شبكة تتكون من ، وفقط للتصريحلمحطات الوقود بنظام 

االستغناء عن النظام التسلسلي و ،للوقود، وتشجيع إحداث محطات للوقود مستقلةمحطة 

 المفروض على محطات الوقود بموجب التنظيمات الجاري بها العمل.

 قطاعيالضبط لل لية مبتكرةالمحروقات آل سوقإخضاع   - أ

قطاعي بالنسبة لسوق المحروقات على شاكلة  ما  ضبطيقترح المجلس وضع نظام 

. وتهدف هذه هو معمول به بالنسبة لبعض الصناعات الشبكية مثل سوق االتصاالت

انفتاح هاته السوق على  نضمى وضع نظام مندمج للضبط القطاعي يالتوصية إل

 المنافسة.

ر، يقترح المجلس منح اختصاص الضبط التقني واالقتصادي لهذه وفي هذا اإلطا

مع  ،السوق للهيأة الوطنية لتقنين الطاقة للدفع بهذا القطاع  في اتجاه النضج التنافسي

 .ضمان استقالليتها
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 وستختص هذه الهيأة بالعمل على المحاور التالية:

ج إلى بنياتهم ين على هذه األسواق بمنح حق الولونإلزام الفاعلين المهيم -1

عادل المخصصة الستالم وتخزين المحروقات لمنافسيهم مقابل ثمن األساسية 

 وغير تمييزي ومعتمد على التكلفة.

إلزام الفاعلين المهيمنين بنشر العروض التقنية والمالية المطبقة على منافسيهم  -2

 بون  في الولوج إلى بنياتهم التحتية.غالذين ير

ن بضرورة اعتماد أثمنة البيع بالجملة وبالتقسيط التي إلزام الفاعلين المهيمني -3

 يحددونها انطالقا من الكلفة.

البيع بالتقسيط للمراقبة  أسعارمع إخضاع  ،بط أثمنة البيع بالجملةضنظام تقوية  -4

 البعدية، كما يحددها قانون المنافسة والتي يمارسها مجلس المنافسة.

 م

 ن

 

 

  

 


