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الخــام والمــواد  المــواد  الكبيــر فــي أســعار  حــول االرتفــاع 
األولية في الســوق العالمية، وتداعياته على الســير التنافســي 

ــة  لألســواق الوطني

حالة المحروقات )الغازوال والبنزين(
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رأي
مجــــــلس المنافســــــة



وبنفس العزم، فإن التعاقد االقتصادي الجديد، يقتضي االهتمام بمنظومة   
اإلنتاج االقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خال تشجيع المقاوالت 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال األعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات االقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  واالمتيازات  االحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 املوافق لــ 30 يوليو 2011

وبنفس العزم،  وبنفس العزم،    



طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، اتخــذ مجلــس 
ــادرة لــإدالء بــرأي بشــأن االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام  المنافســة المب
والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياتــه علــى الســير التنافســي لألســواق 

الوطنيــة، حالــة المحروقــات )الغــازوال والبنزيــن(. 

فــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى أحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة 
والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة، وبعــد االســتماع إلــى 
المقــرر العــام والمقرريــن المكلفيــن بملــف مبــادرة اإلدالء بالــرأي، خــال اجتمــاع 
الــدورة الثامنــة والعشــرون للجلســة العامــة، المنعقــدة يــوم 3 صفــر 1441 الموافــق 

ــرأي.  ــس المنافســة هــذا ال ل 31 غشــت 2022، أصــدر مجل
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رأي مجلس المنافسة عدد ر/22/3 
الصادر في  3 صفر 1441 الموافق ل 31 غشت 2022 

بشأن االرتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد األولية في السوق العالمية، وتداعياته 
على السير التنافسي لألسواق الوطنية، حالة المحروقات  )الغازوال والبنزين( 

إن مجلس المنافسة،

بنــاء علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقم 1.14.116 
الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق ل 30 يونيو 2014؛

وعلــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر 
فــي 2 رمضــان 1435 الموافــق ل 30 يونيــو 2014؛

وعلــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 الموافــق لفاتــح دجنبــر 2014 القاضــي بتطبيــق القانــون 
رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة؛

وعلــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 الموافــق ل 4 يونيــو 2015 القاضــي بتطبيــق القانــون    
رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة؛

وتطبيقا لمقتضيات المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛

وبنــاء علــى قــرار مجلــس المنافســة عــدد 40/ق/2021 الصــادر فــي 23 رمضــان 1443 الموافق ل 25 أبريل 2022، 
ــر فــي أســعار المــواد الخــام  ــاع الكبي ــر االرتف ــرأي بهــدف دراســة تأثي ــإدالء ب ــادرة ل ــذي اتخــذ بمقتضــاه المب ال
ــة المحروقــات  ــة، حال ــى الســير التنافســي لألســواق الوطني ــه عل ــة، وتداعيات ــة فــي الســوق العالمي والمــواد األولي

)الغــازوال والبنزيــن(؛

وعلــى قــرار المقــرر العــام لمجلــس المنافســة، الســيد خالــد البوعياشــي، رقــم 056/2022، الصــادر فــي 24 رمضــان 1443 
الموافــق ل 26 أبريــل 2022، والمتعلــق بتعييــن الســيدين عبــد الهــادي الفــاح وياســين العلــواوي كمقرييــن مكلفيــن 

بملــف المبــادرة، تطبيقــا ألحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة؛ 

وبعد تحقق رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني، عما بأحكام المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس؛

وبعــد تقديــم مشــروع الــرأي مــن لــدن المقــرر العــام والمقرريــن المكلفيــن بملــف المبــادرة، خــال اجتمــاع الــدورة 
ــخ 3 صفــر 1441 الموافــق ل 31 غشــت 2022؛ ــة والعشــرين للجلســة العامــة، المنعقــدة بتاري الثامن

وبعــد التــداول فــي مشــروع الــرأي خــال اجتمــاع الــدورة الثامنــة والعشــرين للجلســة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 3 صفــر 
1441 الموافــق ل 31 غشــت 2022، تطبيقــا ألحــكام المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة،

أصدر الرأي التالي:



9

11 الئحة الجدول ......................................................................................................................................................
12 الئحة الرسوم البياني.......................................................................................................................................... 
15 أوال: تقديم عام لمضمون الرأي.................................................................................................................... 
15 1. تقديم سياق الرأي ومضمونه............................................................................................................................  
16 2. اإلطــار القانونــي للرأي..................................................................................................................................... 
16 3. مســطرة التحقيــق............................................................................................................................................ 

17 ثانيــا: تذكيــر باإلطــار القانــون التنظيمي المنظم لســوق الغازوال والبنزيــن..................................... 
17 1. اإلطــار القانونــي والتنظيمــي الجــاري بــه العمــل............................................................................................... 
19 أ. سوق أنشطة االستيراد والتسلم والتخزين في مراحلها القبلية................................................................................ 

20 ب. ســوق توزيــع الغــازوال والبنزيــن فــي مراحلهــا البعديــة........................................................................................... 

20 2. تحليل اإلطار القانوني والتنظيمي من وجهة نظر تنافسية............................................................................ 
21 أ. فيمــا يتعلــق بشــروط الحصــول علــى رخصــة االســتيراد............................................................................................. 

21 ب. فيمــا يتعلــق بعــدد محطــات الخدمــة الواجــب توفرهــا للشــروع فــي مزاولــة نشــاط التوزيــع............................................... 

22 ت. فيمــا يتعلــق بمبالــغ الغرامــات الماليــة المطبقــة فــي حالــة بيــع الغــازوال والبنزيــن خــارج نطــاق محطــات الخدمــة.............

23 ثالثا: بنيات أســواق الغازوال والبنزين وتقييم ســير المنافســة فيها.................................................... 
23 1. فيما يتعلق بفرع التموين والتخزين............................................................................................................... 
28 2. فيما يتعلق بفرع التوزيع................................................................................................................................ 

38
رابعــا: تقييــم تأثيــر ارتفــاع األســعار علــى الصعيــد الدولــي علــى ســعر بيع الغــازوال والبنزين على 
الصعيــد الوطنــي................................................................................................................................................ 

38 1. تحليل مستوى العالقة الترابطية بين تغييرات أسعار برميل النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة........... 

41
2. تحليــل مســتوى العالقــة الترابطيــة بيــن تغييــرات أســعار برميــل النفــط الخــام وأســعار المنتجــات المكــررة 
وأســعار البيــع على الصعيــد الوطنــي.................................................................................................................... 

45 خامسا: بنية أسعار البيع على مستوى محطات الخدمة......................................................................
45 1. تحليل تطور بنية أسعار البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة......................................................
71 2. تحليل تطور النتائج الصافية للفاعلين......................................................................................................... 

78 سادسا: خالصات وتوصيات............................................................................................................................ 
78 1. خالصات........................................................................................................................................................ 
79 أ. سوق مؤطرة بشدة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية............. 

80 ب. سوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية وتتزايد أحجامها باستمرار....................................................................... 

فهرس



10

80
ت. نســبة تركيــز عاليــة فــي أســواق االســتيراد والتخزيــن الــذي يظــل مســتواه بشــكل عــام أقــل مــن الســقف المنصــوص عليهــا فــي 

المقتضيــات التنظيميــة.....................................................................................................................................

81 ث. تســجيل نمــو قــوي فــي شــبكة توزيــع الغــازوال والبنزيــن ومســتوى تركيــز عــال فــي ســوق توزيــع هــذه المنتجــات .............

82 ج. ارتفاع حاد في عروض األسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة )الغازوال والبنزين( منذ بداية النصف الثاني من سنة 2021...

82
ح. عالقــة ترابطيــة قويــة بيــن أســعار برميــل النفــط الخــام وعــروض أســعار المنتجــات المكــررة وأســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة 

................................................................................................................................ و2019   2018 ســنتي  خــالل 

83
خ. تراجــع مســتوى الترابــط بيــن أســعار برميــل النفــط الخــام وعــروض أســعار المنتجــات المكــررة وأســعار البيــع فــي الســوق 

الوطنيــة خــالل ســنتي 2020 و2021 واألشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022.............................................................. 

83 د. انعــكاس فــوري للزيــادات فــي عــروض األســعار علــى الصعيــد العالمــي ومؤجلــة زمنيــا فــي حالــة انخفاضهــا.................... 

83
مــن  المســتخلصة  العالمــي والضرائــب  والبنزيــن علــى الصعيــد  الغــازوال  أســعار شــراء  مــن  بيــع مكونــة أساســا  بنيــة ســعر  ذ. 

الدولــة..................................................................................................................................................  طــرف 

84 عالميــا...................................... أســعارهما  ارتفــاع  مــع  بالمــوازاة  يتقلــص  والبنزيــن  الغــازوال  لســعر  جبائــي  مكــون  ر. 

85
ز. هامــش ربــح خــام مــن التوزيــع متقلــب للغايــة مــع وزن منخفــض نســبيا فــي تكويــن ســعر البيــع فــي المضخــة علــى مســتوى 

محطــة الخدمــة................................................................................................................................................

86
س. مســتوى مرتفــع مــن هوامــش الربــح الخــام الخاصــة بالتوزيــع ســنتي 2020 و2021 بالتزامــن مــع تهــاوي أســعار النفــط الخــام 

وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي..............................................................................................

86
أدنــى و0,68 درهــم للتــر كحــد  0,07 درهــم للتــر كحــد  ش. مســتوى هامــش ربــح صافــي )الغــازوال والبنزيــن( تأرجــح مــا بيــن 

أقصــى خــالل الفتــرة المعنيــة )2018 - 2021(.........................................................................................................

87 ص. نشــاط توزيــع المحروقــات مربــح بالنظــر لنســب المردوديــة الماليــة المرتفعــة للغايــة التــي يمكــن اكتســابها منــه............ 

88 2. التوصيات...................................................................................................................................................... 
88 األســواق.........................................   هــذه  تقنيــن  وكيفيــات  اإلطــار  فــي  ومعمقــة،  اســتعجالية  بصفــة  النظــر،  إعــادة  أ. 

89
ب. تخفيــف شــروط الولــوج إلــى أســواق الغــازوال والبنزيــن فــي مراحلهــا القبليــة والبعديــة بشــكل أكبــر مــن خــالل التســريع 

مــن وتيــرة تفعيــل التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس ســنة 2019...................................................................................

89 ت. إعــادة النظــر فــي اإلطــار القانونــي والتنظيمــي المنظــم للعالقــات التعاقديــة بيــن شــركات التوزيــع ومحطــات الخدمــة........... 

91 المخاطــر....................................  لتغطيــة  أدوات  اســتخدام  علــى  والبنزيــن  الغــازوال  أســواق  فــي  الفاعليــن  تشــجيع  ث. 

92 بالمغــرب.................................................................................. التكريــر  نشــاط  وتطويــر  الحفــاظ  فــرص  دراســة  ج. 

92
ح. توســيع نطــاق النظــام الجبائــي المطبــق حاليــا علــى القطاعــات المحميــة، ليشــمل أســواق توزيــع المنتجــات النفطيــة مــع إقــرار 

ضريبــة اســتثنائية علــى األربــاح المفرطــة لشــركات اســتيراد وتخزيــن وتوزيــع الغــازوال والبنزيــن..........................................

93
موجهــة  مباشــرة  مســاعدات  ذلــك،  عــن  عوضــا  وإرســاء،  المــواد  لهــذه  المباشــر  للدعــم  محتملــة  عــودة  أيــة  اســتبعاد  خ. 

الوســطى.......................................................... للطبقــة  مالءمــة  ضريبيــة  إعفــاءات  ومنــح  هشاشــة  األكثــر  للســكان 

94  د. التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية االنتقال الطاقي.......................................................................................... 

97 مالحق..................................................................................................................................................................



11

الئحة اجلداول
تطور متوسط مستويات المخزون الحقيقي السنوي المتوفر من حيث متوسط عدد األيام.............................................. 27 الجدول 1:

31 توزيع عدد محطات الخدمة حسب كل فاعل........................................................................................................ الجدول 2:

32 تطور حصص السوق بالحجم حسب كل فاعل )2018 - 2021(............................................................................... الجدول 3:

33 تطور حصص السوق بالحجم حسب كل فاعل )2018 - 2021(................................................................................ الجدول 4:

36 توزيع حجم مبيعات السوق )بالنسبة المئوية( حسب شريحة العماء )متوسط 2018 - 2021(....................................... الجدول 5:

توزيع حجم المبيعات حسب كل فاعل وشريحة العماء )متوسط 2018 - 2021(......................................................... 36 الجدول 6:

43
تغير متوسط األسعار السنوية لبرميل النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة مشحونة على ظهر السفينة وأسعار بيع الغازوال 
والبنزين في السوق الوطنية )2018 - 2021(......................................................................................................... 

الجدول 7:

44
ــى ظهــر الســفينة وأســعار  ــل النفــط الخــام وأســعار المنتجــات المكــررة مشــحونة عل ــر متوســط األســعار الشــهرية لبرمي تغي
بيــع الغــازوال والبنزيــن فــي الســوق الوطنيــة )األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022(.............................................

الجدول 8:

معامل العاقة الترابطية بين أسعار البيع مقارنة بأسعار المنتجات المكررة مشحونة على ظهر السفينة........................... 45 الجدول 9:

تطور بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل )2018 - 2021(.................................. 48 الجدول 10:

تطور بنية سعر لتر واحد من الغازوال بالدرهم وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط الترجيحي.................... 51 الجدول 11:

تطور بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال بالدرهم وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل )من يناير إلى أبريل 2022(....... 52 الجدول 12:

55
اتطور بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال بالدرهم وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط الترجيحي )األشهر 
األربعة األولى من سنة 2022(..........................................................................................................................

الجدول 13:

تطور بنية سعر لتر واحد من البنزين وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل )2018 - 2021(........................................ 56 الجدول 14:

59 تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط الترجيحي )2021-2018(.. الجدول 15:

60 تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل )من يناير إلى أبريل 2022(........  الجدول 16:

63 تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين وشامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط الترجيحي )من يناير إلى أبريل 2022(... الجدول 17:

66
تطــور ورادات )بالكيلوطــن( ومداخيــل الدولــة مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك 
المطبقتيــن علــى الغــازوال والبنزيــن )بماييــن الدراهــم(..........................................................................................

الجدول 18:

67 متوسط هواش الربح الخاصة بشركات التوزيع )لتر واحد بالدهم( )2018 - 2021(....................................................  الجدول 19:

69 متوسط هوامش الربح الشهرية لشركات التوزيع )لتر واحد بالدرهم( )من يناير إلى أبريل 2022(.................................. الجدول 20:

73
تطور المؤشرات المالية للشركات السبع الرائدة في السوق بمايين الدراهم )نسب هوامش الربح اإلجمالية لكافة األنشطة 
مجتمعة ورقم المعامات والنتيجة الصافية(.........................................................................................................

الجدول 21:

74
تطور نتائج وهوامش الربح الصافية للشركات السبع الرائدة في السوق والمتعلقة )رقم المعامات والنتيجة الصافية بمايين 
ــرات(....................................................................................................... ــن اللت ــاع بمايي الدراهــم، والحجــم المب

الجدول 22:

77 تطــور نســب المردوديــة المالية بمايين الدراهــم )2018 - 2021(.............................................................................. الجدول 23:



12

الئحة الرسوم البيانية
23 تطور الواردات )من الغازوال والبنزين( بالقيمة والحجم )2018 - 2021(.......................................................... الرسم البياني 1:

تطور الواردات )بالطن( من الغازوال والبنزين )2018 - 2021(....................................................................... 24 الرسم البياني 2:

24 تطور الواردات )بمايين الدراهم( من الغازوال من صنف 10 والبنزين )2018 - 2021(....................................... الرسم البياني 3:

25 توزيع الواردات من الغازوال حسب قارة المنشأ )متوسط 2018 - 2021(.......................................................... الرسم البياني 4:

26 توزيع الواردات حسب الفاعلين بالحجم )متوسط 2018 - 2021(................................................................... الرسم البياني 5:

27 تطور قدرات التخزين )الغازوال والبنزين( بين سنتي 2018 و2021.................................................................. الرسم البياني 6:

28 توزيع قدرات تخزين الغازوال والبنزين الممتاز حسب الفاعلين )برسم 2022(................................................... الرسم البياني 7:

29 تطور مبيعات الغازوال والبنزين للشركات الثماني األولى الفاعلة في السوق )2018 - 2022(............................... الرسم البياني 8:

31 توزيع شبكة محطات الخدمة حسب عددها ونموذج التسيير........................................................................... الرسم البياني 9:

32 حصص كل فاعل حسب عدد محطات الخدمة............................................................................................. الرسم البياني 10:

33 توزيع حصص السوق بالحجم حسب كل فاعل في السوق الشاملة )الغازوال والبنزين( )متوسط 2018 - 2021(........ الرسم البياني 11:

34 توزيع حصص السوق بالقيمة حسب كل فاعل في السوق الشاملة )الغازوال والبنزين( )متوسط 2018 - 2021(........ الرسم البياني 12:

35 تطور حصص السوق حسب كل فاعل في الفترة من 2018 إلى 2021............................................................. لرسم البياني 13:

37 توزيع حصص السوق حسب كل فاعل وقناة محطات الخدمة )متوسط 2018 - 2021(........................................ الرسم البياني 14:

37 توزيع حصص السوق حسب كل فاعل وقناة المعامات التجارية بين الشركات )متوسط 2018 - 2021(.................. الرسم البياني 15:

38 توزيع حصص السوق حسب كل فاعل وقناة المعامات التجارية بين الشركات )متوسط 2018 - 2021(.................. الرسم البياني 16:

تطور متوسط األسعار مشحون على ظهر السفينة السنوية )الغازوال والبنزين( وبرميل النفط الخام )2018 - 2022( 39 الرسم البياني 17:

40
تطــور متوســط األســعار مشــحون علــى ظهــر الســفينة كل شــهرين )الغــازوال والبنزيــن( وبرميــل النفــط الخــام )األشــهر 
األولى من ســنة 2022(...........................................................................................................................

الرسم البياني 18:

42
ــع فــي  ــا مــن أســعار البي ــر الســفينة انطاق ــى ظه ــازوال المســتورد مشــحون عل تطــور المتوســط الشــهري ألســعار الغ
السوق الوطنية )2018 - 2022(...............................................................................................................

الرسم البياني 19:

42
ــي  ــع ف ــن أســعار البي ــا م ــر الســفينة انطاق ــى ظه ــن المســتورد مشــحون عل تطــور المتوســط الشــهري ألســعار البنزي
الســوق الوطنية )2018 - 2022(..............................................................................................................

الرسم البياني 20:

49 بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال شامل لجميع الرسوم والمطبق من طرف الفاعلين الرئيسيين )2018 - 2021(... الرسم البياني 21:

51 المتوسط الترجيحي لبنية سعر بيع الغازوال حسب كل فاعل )2018 - 2021(................................................... الرسم البياني 22:

53
ا بنيــة ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال بالدرهــم وشــامل لجميــع الرســوم مــن طــرف الفاعليــن الرئيســيين )مــن 
ينايــر إلــى أبريــل 2022(.........................................................................................................................

لرسم البياني 23:

55 المتوسط الترجيحي لبنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال حسب كل فاعل )من يناير إلى أبريل 2022(................... الرسم البياني 24:

57 تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم وشامل لجميع الرسوم سنويا حسب كل فاعل )2018 - 2021(...... الرسم البياني 25:

59 المتوسط الترجيحي لبنية سعر بيع لتر واحد من البنزين حسب كل فاعل )2018 - 2021(.................................. الرسم البياني 26:

61
بنيــة ســعر بيــع لتــر واحــد مــن البنزيــن بالدرهــم وشــامل لجميــع الرســوم مــن طــرف الفاعليــن الرئيســيين )مــن ينايــر إلــى 
أبريــل 2022(.......................................................................................................................................

الرسم البياني 27:



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(

13

63 المتوسط الترجيحي لبنية سعر بيع البنزين حسب كل فاعل )من يناير إلى أبريل 2022(...................................... الرسم البياني 28:

68 تطور متوسط هوامش الربح السنوية لشركات التوزيع بالنسبة للغازوال )لتر واحد بالدرهم( )2018 - 2021(........... الرسم البياني 29:

68 تطور متوسط هوامش الربح السنوية لشركات التوزيع بالنسبة للبنزين )لتر واحد بالدرهم( )2018 - 2021(............ الرسم البياني 30:

70
ــى  ــر إل ــر واحــد بالدرهــم( )مــن يناي ــازوال )لت ــع بالنســبة للغ ــح الشــهرية لشــركات التوزي تطــور متوســط هوامــش الرب
أبريــل 2022(.......................................................................................................................................

الرسم البياني 31:

71
تطــور متوســط هوامــش الربــح الشــهرية لشــركات التوزيــع بالنســبة للبنزيــن )لتــر واحــد بالدرهــم( )مــن ينايــر إلــى 
أبريــل 2022(.......................................................................................................................................

الرسم البياني 32:

75 تطور نسب هوامش الربح الصافية للشركات السبع الرائدة في السوق )الغازوال والبنزين(.................................... الرسم البياني 33:

78 تطور نسب المردودية المالية )2018 - 2021(............................................................................................ الرسم البياني 34:





حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(

15

أوال: تقديم عام لمضمون الرأي 
1. تقديم سياق ومضمون الرأي

بواســطة قــراره عــدد 40/ق/2022 المــؤرخ فــي 25 أبريــل 2022، اتخــذ مجلــس المنافســة مبــادرة لــإدالء بــرأي بهــدف 
دراســة انعكاســات االرتفــاع الحــاد ألســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة علــى الصعيــد العالمــي علــى الســير التنافســي 

لألســواق الوطنيــة. 

ويأتــي هــذا القــرار فــي ســياق اقتصــادي يتســم بتصاعــد شــبه معمــم ألســعار البيــع للمســتهلكين، يشــمل تقريبــا جميــع 
المــواد األساســية، ومــن شــأنه اإلخــال بالســير التنافســي فــي لألســواق الوطنيــة. 

ــى مســتوى الســوق  ــم أن نتســاءل إذا مــا كان االرتفــاع المســجل عل ــه مــن المائ ــس أن ــر المجل فــي هــذا الســياق، اعتب
المحلــي مرتبــط فقــط بعوامــل خارجيــة ذات الصلــة بتصاعــد أســعار المــواد األوليــة المســتوردة أم لــه صلــة بعناصــر أو 
ممارســات محظــورة بمقتضــى القانــون رقــم 104.12، الســيما االتفاقــات أو حــاالت االســتغال التعســفي لوضــع مهيمــن. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، حــدد المجلــس كهــدف توفيــر عناصــر إجابــة وفهــم لألســباب الكامنــة وراء تقلبــات أســعار بيــع 
ــى تحســين الســير  ــة إل ــر الرامي ــراح التدابي ــة، واقت ــى األســواق الوطني ــا عل ــم عواقبه ــواد، وتقيي بعــض المنتجــات والم

التنافســي لهــذه األســواق. 

عــاوة علــى ذلــك وتطبيقــا للقــرار ســالف الذكــر، جــرى اختيــار 13 منتوجــا مــن أنــواع المنتجــات المنتســبة للمــواد 
األساســية )المنتجــات الغذائيــة ومنتجــات الطاقــة ومــواد البنــاء1( فــي إطــار هــذا الــرأي.

ــة  ــة ومنفصل ــآراء موضوعاتي ــى اإلدالء ب ــى آخــر، ســينكب المجلــس عل ــى عــدة أجــزاء. بمعن وسيقســم رأي المجلــس إل
تهــم كل نــوع مــن المنتجــات المختــارة، وتشــمل رأيــا بشــأن منتجــات الطاقــة، وآخــر حــول مــواد البنــاء، وأخيــرا رأيــا حــول 

المنتجــات الغذائيــة. 

فــي الجــزء األول مــن هــذا التقريــر، منحــت األولويــة لمنتجــات الطاقــة والمتجليــة، بالخصــوص، فــي الغــازوال والبنزيــن، 
وذلــك لســببين رئيســيين: 

أوال: يشكل هاذين المنتجين بالنسبة للمغرب حوالي 50 بالمائة من قيمة واردات منتجات الطاقة بجميع أصنافها؛ 
ثانيا: ينعكس ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين على تكاليف النقل واإلنتاج بالنسبة لجميع األنشطة االقتصادية تقريبا. 

وفــي إطــار مشــروع الــرأي الحالــي، ســيعمل مجلــس المنافســة، فــي مرحلــة أولــى، علــى دراســة اإلطــار القانونــي 
والتنظيمــي المنظــم ألســواق الغــازوال والبرنزيــن، الســيما كيفيــات الولــوج إليهــا. وســيقوم، فــي مرحلــة ثانيــة، بتحليــل 
بنيــة هــذه األســواق وخصوصياتهــا، حيــث ســيقوم بافتحــاص ســيرها فــي مراحلهــا القبليــة )التمويــن والتخزيــن( والبعديــة 

)شــبكات التوزيــع(. 

ــي  ــد الدول ــى الصعي ــات تصاعــد أســعار هــذه المنتجــات عل ــم تداعي ــى تقيي ــل عل ــة، ســينصب التحلي ــة ثالث وفــي مرحل
علــى أســعار البيــع علــى المســتوى الوطنــي، وذلــك بدراســة العاقــة الترابطيــة التــي تجمــع أســعار المنتجــات المكــررة 
بأســعار برميــل النفــط الخــام مــن جهــة، وبيــن أســعار المنتجــات المكــررة علــى الصعيــد الدولــي وأســعار البيــع فــي الســوق 

الوطنيــة مــن جهــة أخــرى. 
1  يف الوقــت الــذي انكــب فيــه املجلــس علــى إعــداد هــذا الــرأي، توصــل هــذا األخيــر بطلــب مــن البرملــان إلبــداء رأيــه بشــأن مســألة ارتفــاع األســعار الــذي انعكــس 

علــى قطــاع مــواد البنــاء.
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إضافــة إلــى ذلــك، ســيرتكز الــرأي الحالــي علــى تحليــل تطــور بنيــة أســعار بيــع الغــازوال والبنزيــن، عبــر تفكيكهــا وفقــا 
لمختلــف التكاليــف المشــكلة لهــا مــن جهــة، وتطــور مســتويات هوامــش الربــح لــكل فاعــل خــال الفتــرة الممتــدة 

مــن 2018 إلــى 2022، التــي تــم تحديدهــا فــي الورقــة التأطيريــة المشــار إليهــا أعــاه، مــن جهــة أخــرى.  

كذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس المنافســة قــام، فــي وقــت ســابق، بدراســة ســوق المحروقــات الســائلة فــي إطــار 
رأيــه عــدد ر/19/1 الصــادر فــي 14 فبرايــر 2019 والمتعلــق بمشــروع قــرار الحكومــة بشــأن تســقيف هوامــش ربــح 
لمحروقــات الســائلة. وعليــه، ســيمكن الــرأي الحالــي مــن مراجعــة التوصيــات التــي أصدرهــا المجلــس فــي ســياق الــرأي 
المذكــور، عــن طريــق التحقــق مــن قابليــة تفعليهــا وأخــذ تلــك التــي ال تــزال وجيهــة بالنظــر للتطــورات التــي شــهدتها 

األســواق المعنيــة. 

ــق باحتمــال وجــود  ــة مفتوحــة، تتعل ــة تنازعي وأخيــر، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه األســواق تشــكل أيضــا موضــوع إحال
ــا بشــأنها.  ــم يتخــذ المجلــس بعــد قــرارا نهائي ــة لقواعــد المنافســة، حيــث ل ممارســات منافي

2. اإلطار القانوني للرأي 

ينــدرج هــذا الــرأي فــي إطــار مقتضيــات المــادة 4 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، الســيما الفقــرة 
3 منهــا التــي تنــص علــى أنــه "يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة لــإدالء بــرأي حــول مــل مســألة متعلقــة بالمنافســة، وينشــر 

الــرأي المذكــور بالجريــدة الرســمية ليطلــع عليــه العمــوم". 

كماحظــة تمهيديــة، ومــن أجــل تحديــد نطــاق تدخلــه، يذكــر مجلــس المنافســة أن الــرأي الحالــي ينــدرج ضمــن 
االختصاصــات االستشــارية المخولــة لــه، وال عاقــة لــه باالختصاصــات التنازعيــة. وبالتالــي، ســيبت فقــط فــي المســائل 
المتعلقــة بالمنافســة ذات الطابــع العــام، ولــن ينكــب علــى التكييــف القانونــي للســلوكيات والممارســات التجاريــة للفاعليــن 

فــي األســواق ذات الصلــة. 

فــي الواقــع، تكمــن الحــاالت التــي يمكــن فيهــا للمجلــس نفســه2 تقييــم شــرعية ممارســة وعاقتهــا بقانــون المنافســة، 
والمشــروطة بتفعيــل المســطرة الحضوريــة المنصــوص عليهــا فــي مقتضيــات القانــون رقــم 104.12، فقــط فــي اإلحالــة 
التنازعيــة التــي تتقــدم بهــا اإلدارة والهيئــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة األخيــرة مــن المــادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 
المذكــور أعــاه، والمحاكــم بشــأن الممارســات المثــارة فــي القصايــا المحالــة عليهــا3. ويتعلــق األمــر، فــي هــذه الحالــة، 

بالمقتضيــات ذات الصلــة بالممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة.

ومــن تــم، يســعى مجلــس المنافســة مــن خــال هــذا الــرأي إلــى اإلجابــة علــى الِســؤال المتعلــق بمعرفــة مــا إذا كان 
االرتفــاع المســجل فــي الســوق الوطنيــة يعــزى إلــى عوامــل خارجيــة متعلقــة بتصاعــد أســعار منتجــات الغــازوال والبنزيــن 
المســتوردة، أم يرتبــط بعناصــر أخــرى ذات الصلــة بممارســات يحظرهــا القانــون رقــم 104.12، الســيما االتفاقــات أو 

حــاالت االســتغال التعســفي لوضــع مهيمــن.

3. مسطرة التحقيق 

ــة  ــس المنافســة 10 جلســات لاســتماع لألطــراف المعني ــد مجل ــي، عق ــرأي الحال ــي مشــروع ال ــق ف ــي إطــار التحقي ف
بالموضــوع. ويتعلــق األمــر ب:

2  الفقرة األولى من املادة 4 من القانون رقم 20.13.
3  الفقرة األولى من املادة 6 من القانون رقم 20.13.
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- وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛

- الشركة المغربية لتوزيع المحروقات "Afriquia SMDC"؛

- شركة "Vivo Energy Maroc"؛

- شركة "TotalEnergies Marketing Maroc"؛

- شركة "Green Oil"؛

- شركة "OLA Energy"؛

- الشركة المغربية للنفط "SOMAP"؛

- شركة "Winxo"؛

- تجمع النفطيين المغاربة؛

- الجامعة الوطنية ألرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب. 

وجــرى إغنــاء وتعزيــز التحقيــق أيضــا بالمعطيــات الــواردة فــي عــدة تقاريــر عموميــة، مــن ضمنهــا، علــى الخصــوص، 
رأي مجلــس المنافســة المــؤرخ فــي 14 فبرايــر 2019 والمتعلــق بمشــروع قــرار الحكومــة بشــأن تســقيف هوامــش 
ربــح لمحروقــات الســائلة، وتقريــر المجلــس األعلــى للحســابات الصــادر فــي دجنبــر 2016 والمتعلــق بالمخزونــات 

االحتياطيــة بالمغــرب. 

وأخيــرا، جــرى إرســال طلبــات اإلمــداد بالمعلومــات واســتبيانات مفصلــة بهــدف اســتقاء المعطيــات مــن مختلــف الفاعلين 
فــي الســوق، ومــن الوزارتيــن المكلفتيــن بالماليــة والطاقة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه االســتبيانات اســتهدفت كافــة الفاعليــن فــي الســوق، بمــن فيهــم األطــراف التــي تــم 
االســتماع إليهــا والتــي لــم يتــم االســتماع إليهــا.

ثانيا: تذكير باإلطار القانون التنظيمي المنظم لسوق الغازوال والبنزين 
1. اإلطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل 

ســتتطرق هــذه الفقــرة إلــى تطــور اإلطــار القانونــي والتنظيمــي المنظــم ألســواق الغــازوال والبنزيــن، ودراســة أبــرز 
اإلشــكاليات التنافســية المنبثقــة عنهــا. 

ــم ســنة 2015، إال أن هــذه  ــد مت ــن، المتخــذ عن ــازوال والبنزي ــر أســعار الغ ــرار تحري ــه رغــم ق ــر أوال بأن ويجــب التذكي
األســواق تظــل مؤطــرة بنصــوص تنظيميــة مفصلــة، إذ تــم بموجبهــا إحــداث نظــام للترخيــص للولــوج إلــى هــذه األســواق، 

وإخضــاع جميــع األنشــطة المتعلقــة بهــذه المنتجــات لمراقبــة إداريــة دقيقــة. 

فــي الواقــع، يتعلــق األمــر بقطــاع تنظمــه عــدة نصــوص تشــريعية وتنظيميــة، تؤطــر مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالمنتجــات 
المذكــورة علــى صعيــد جميــع مســتويات ساســل القيمــة الخاصــة بهــا، بمــا فيهــا االســتيراد والتســلم والتخزيــن والتوزيــع.
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وتتجسد النصوص الرئيسية فيما يلي: 

القوانين 

الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.72.255 بتاريــخ 18 مــن محــرم 1393 )22 فبرايــر 1973( يتعلــق باســتيراد 	 
مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها؛

القانــون رقــم 4.95 القاضــي بتغييــر وتتميــم الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.72.255 بتاريــخ 18 مــن 	 
محــرم 1393 )22 فبرايــر 1973( يتعلــق باســتيراد مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا والتكفــل بتكريرهــا 

وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.  

المراسيم 

المرســوم رقــم 2.72.513 الصــادر فــي 7 أبريــل 1973 بتطبيــق الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.72.255 	 
بتاريــخ 18 مــن محــرم 1393 )22 فبرايــر 1973( يتعلــق باســتيراد مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا 

والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها؛

المرســوم رقــم 2.95.699 الصــادر فــي 22 مــاي 1996 والقاضــي بتغييــر وتتميــم المرســوم رقــم 2.72.513 	 
الصــادر فــي 7 أبريــل 1973 بتطبيــق الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.72.255 بتاريــخ 18 مــن محــرم 1393 
)22 فبرايــر 1973( يتعلــق باســتيراد مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا والتكفــل بتكريرهــا وتعبئتهــا 

وادخارها وتوزيعها.  

القرارات 

قــرار وزيــر الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة رقــم 1474.08 المــؤرخ فــي 8 غشــت 2008، والقاضــي بتغييــر 	 
القرار رقم 393.76 المتعلق بالمخزونات االحتياطية للمنتجات النفطية؛

قــرار وزيــر الطاقــة والمعــادن رقــم 1282.06 الصــادر فــي 30 يونيــو 2006، والمتعلــق بشــبكة التوزيــع بالتقســيط 	 
للمسترجعين إلى مصفاة الهيدروكاربورات غير غاز النفط المسال.

ــوز 2021. وتتمحــور  ــخ 16 يولي ــة أخــرى، صــدر أخرهــا بتاري ــم اعتمــاد قــرارات وزاري ــى هــذه النصــوص، ت وعــاوة عل
هــذه القــرارات حــول جــودة هــذه المنتجــات، الســيما الســمات التــي يجــب اســتيفاؤها بهــدف التحقــق مــن قابليــة هــذه 

المنتجــات لاســتهاك. 

ومــن تــم، يتضــح أن هــذا النشــاط يشــكل موضــوع إطــار قانونــي وتنظيمــي يعــود تاريخــه إلــى ســنة 1973 4، ويظــل قائمــا 
علــى الرغــم مــن صــدور قانــون جديــد ســنة 2015 تحــت عــدد 67.15 5، والــذي لــم يدخــل حيــز التنفيــذ بســبب عــدم 

صــدور النصــوص التطبيقيــة المرتبطــة بــه. 

4  ظهيــر مبثابــة قانــون رقــم 1.72.255 بتاريــخ 18 مــن محــرم 1393 )22 فبرايــر 1973( يتعلــق باســتيراد مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا والتكفــل 
بتكريرهــا وتعبئتهــا وادخارهــا وتوزيعهــا )اجلريــدة الرســمية املؤرخــة يف 21 مــارس 1973(.

ــواد  ــق باســتيراد م ــر 1973( يتعل ــن محــرم 1393 )22 فبراي ــخ 18 م ــم 1.72.255 بتاري ــون رق ــة قان ــر مبثاب ــم الظهي ــر وتتمي ــم 67.15 القاضــي بتغيي ــون رق 5  القان
الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا والتكفــل بتكريرهــا وتعبئتهــا وادخارهــا وتوزيعهــا )اجلريــدة الرســمية املؤرخــة يف 21 مــارس 1973(. 
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وكان يفتــرض أن يواكــب هــذا القانــون األخيــر التحــوالت الكبــرى التــي شــهدها قطــاع المحرقــات علــى الصعيديــن 
الدولــي والوطنــي بهــدف ضمــان إمــدادات وطنيــة منتظمــة، والرفــع مــن جــودة الخدمــات المقدمــة للمســتهلكين6. 

أ. سوق أنشطة االستيراد والتسلم والتخزين في مراحلها القبلية 
مــن أجــل ممارســة نشــاط اســتيراد الهيدروكاربــورات المكــررة، تشــترط النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل7  
ــب هــذه الرخصــة اســتياء شــرطين  ــى طال ــن عل ــة. ويتعي ــة بالطاق ــوزارة المكلف ــن ال ــى رخصــة مســلمة م الحصــول عل
تراكمييــن، إذ يتوجــب عليــه، مــن جهــة، التوفــر علــى القــدرات التقنيــة والماليــة الكافيــة، والتوفــر، مــن جهــة ثانيــة، علــى 
القــدرات الكفيلــة بالوفــاء بالتزامــات توفيــر المخــزون االحتياطــي، علــى أال تقــل ســعة هــذه القــدرات عــن 2.000 متــر 

مكعــب. وقــد تكــون هــذه القــدرات إمــا مملوكــة بصفــة ذاتيــة أو مســتأجرة بموجــب عقــد8. 

وتســتغرق آجــال معالجــة طلبــات الحصــول علــة الرخصــة 6 أشــهر، اعتبــارا مــن تاريــخ التوصــل بالملــف كامــا. ويعتبــر 
عــدم الــرد علــى الطلــب عنــد انتهــاء اآلجــال بمثابــة الموافقــة علــى منــح الرخصــة. 

كمــا تنــص النصــوص التنظيميــة أيضــا علــى إمكانيــة تفويــت أو دمــج رخصــة التكفــل بالتكريــر، شــريطة الحصــول علــى 
ترخيــص مــن الــوزارة المكلفــة بالطاقــة. 

وفيمــا يتعلــق بالتخزيــن، تجــدر اإلشــارة إلــى أن إحــداث أو نقــل مســتودع التخزيــن يخضــع مقدمــا لترخيــص مــن 
طــرف الوزيــر المكلــف بالطاقــة. فــي الواقــع، تحــدد المــادة 16 مــن القانــون رقــم 1.72.255 الصــادر فــي 22 فبرايــر 
1973 قائمــة الوثائــق الواجــب إرفاقهــا بطلــب الترخيــص، وتضــم، مــن بيــن أمــور أخــرى، رخصــة البنــاء المســلمة مــن 

ــة.  الســلطة الجماعي

كمــا يتعيــن علــى الفاعليــن االمتثــال لمجموعــة مــن القواعــد المتعلقــة بمســتوى المخــزون. ويلزمــون، فــي هــذا الصــدد، 
بالتوفــر علــى مخــزون احتياطــي يعــادل 60 يومــا مــن مبيعاتهــم فــي الســوق الداخليــة، علــى أال تقــل ســعته عــن 2.000 

متــر مكعــب. 

ــة مخــزون  ــن وصيان ــة لتكوي ــن كافي ــى قــدرات تخزي ــن التوفــر فــي كل جهــة، عل ــى الموزعي ــن عل ــك، يتعي ــى ذل ــادة عل زي
احتياطــي يعــادل 30 يومــا مــن مبيعاتهــم مــن المنتجــات النفطيــة فــي هــذه الجهــة9. مــن حيــث المبــدأ، ال يمكــن للموزعيــن 

إحــداث مخزونهــم إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الــوزارة المكلفــة بالطاقــة10.  

وفــي حالــة اإلخــال بهــذه المقتضيــات، نــص القانــون رقــم 1.72.255 الصــادر فــي 22 فبرايــر 1973 علــى تطبيــق غرامــة 
ماليــة قدرهــا 5 دراهــم عــن كل متــر مكعــب مــن المنتــوج المكــرر المثبــت عــدم ادخــاره. وتضــرب هــذه الغرامــة فــي عــدد 

األيــام التــي اســتمر ارتــكاب المخالفــة خالهــا.

6  مذكرة التقدمي املرفقة مبشروع القانون قبل صدوره.
ــل  ــم املرســوم رقــم 2.72.513 الصــادر يف 7 أبري ــر وتتمي 7  املرســوم رقــم 2.95.699 الصــادر يف 4 مــن محــرم 1417 )املوافــق ل 22 مــاي 1996( والقاضــي بتغيي
1973 بتطبيــق الظهيــر الشــريف مبثابــة قانــون رقــم 1.72.255 بتاريــخ 18 مــن محــرم 1393 )22 فبرايــر 1973( يتعلــق باســتيراد مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا 

وتكريرهــا والتكفــل بتكريرهــا وتعبئتهــا وادخارهــا وتوزيعهــا. 
8  وفقــا لتصريحــات ممثــل الــوزارة املكلفــة بالطاقــة، منحــت هــذه األخيــرة، علــى مــدة الســنوات اخلمــس املاضيــة، أزيــد مــن 80 يف املائــة مــن الرخــص للفاعلــن، 

مشــفوعة بعقــود إيجــار علــى مســتوى مينــاء طنجــة املتوســط.
9  املجلس األعلى للحسابات، تقرير املخزون االحتياطي املؤرخ يف دجنبر 2016.

10  املــادة 4 مــن قــرار وزيــر الطاقــة واملعــادن واملــاء والبيئــة رقــم 1474.08 املــؤرخ يف 8 غشــت 2008، والقاضــي بتغييــر القــرار رقــم 393.76 املتعلــق باملخزونــات 
االحتياطيــة للمنتجــات النفطيــة.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/3

20

ب. سوق توزيع الغازوال والبنزين في مراحلها البعدية 

عاقــة بنشــاط توزيــع الهيدروكاربــورات المكــررة فــي مراحلهــا البعديــة، تنــص النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل 
علــى مجموعــة متنوعــة مــن االلتزامــات تجــاه الفاعليــن الجــدد. وفــي هــذا الســياق، تنــص المــادة األولــى مــن القــرار رقــم 
1282.06 المذكــور أعــاه علــى ضــرورة توفــر الفاعــل الراغــب فــي الولــوج إلــى هــذه الســوق مســبقا علــى شــبكة توزيــع 

متكونــة مــن 30 محطــة خدمــة علــى األقــل.  

وفضا عن هذا الشرط، يخضع إحداث محطات الخدمة لشرط ثاني مرتبط بالنظام التسلسلي:

داخــل دوائــر الجماعــات الحضريــة، يتعيــن تشــييد هــذه المحطــات علــى مســافة تبعــد بأزيــد مــن 500 متــر بخــط 	 
مستقيم من منشاة موجودة،

خــارج دوائــر الجماعــات الحضريــة، يجــب تشــييدها علــى مســافة تبعــد بأزيــد مــن 30 كيلومتــر مــن منشــأة 	 
ــن  ــا م ــر قرب ــن كيلومتريــن عــن المحطــة األكث ــر م ــد أكث ــى بع ــة التجاريــة، أو عل ــل نفــس العام موجــودة وتحم

مجموعة محطات.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل تنــص علــى تخصيــص أجــل ال يتعــدى 4 أشــهر، ابتــداء 
مــن تاريــخ التوصــل بالملــف كامــا، لتمكيــن الــوزارة المكلفــة بالطاقــة مــن البــت فــي طلــب الترخيــص بإحــداث محطــات 
الخدمــة أو تغييــر العامــة التجاريــة لمحطــة موجــودة أو نقلهــا إلــى مــكان آخــر. ويمنــح الترخيــص بصفــة تلقائيــة فــي 

حالــة عــدم اتخــاذ القــرار بعــد انصــرام األجــل الممنــوح.  

كمــا مــن المهــم التوضيــح أن النصــوص التنظيميــة الحاليــة ال تســمح بإحــداث محطــات خدمــة مســتقلة وغيــر منتســبة 
لعامــة تجاريــة، إذ يتعلــق األمــر بنشــاط يمارســه حصريــا الفاعلــون المتكفلــون بالتكريــر11. 

وعاقــة بنشــاط التوزيــع، يحظــر القانــون بيــع هــذه المنتجــات مــن طــرف مــورد أو متكفــل لشــخص آخــر مــن غيــر 
المتكفليــن بالتكريــر المرخصيــن لهــم. 

ويســتوجب كل إخــال بهــذه المقتضيــات تطبيــق غرامــات ماليــة تتــراوح مــا بيــن 5.000 و50.000 درهــم. وقــد تطبــق 
أيضــا علــى المشــتري المعنــي. 

فضــا عــن ذلــك، يقصــد بعبــارة "التوزيــع"، فــي مدلــول القانــون رقــم 1.72.255 المشــار إليــه أعــاه، مجمــوع العمليــات 
التقنيــة واالداريــة المتعلقــة ببيــع مــواد البتــرول الســائلة بالجملــة أو بالتقســيط فــي الســوق الداخليــة. 

ويعنــي ذلــك أن البيــع قــد يخــص المعامــات التجاريــة بيــن الشــركات )البيــع بالجملــة( الخاصــة بالمهنييــن، علــى غــرار 
الشــركات الصناعيــة وشــركات النقــل والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب ومجموعــة المكتــب الشــريف 

للفوســفاط، وشــبكة محطــات الخدمــة التــي تقــدم خدماتهــا للمســتهلك النهائــي، علــى حــد ســواء.

2. تحليل اإلطار القانوني والتنظيمي من وجهة نظر تنافسية 
كشــفت دراســة اإلطــار التنظيمــي المنظــم لهــذه الســوق عــن عــدد مــن النقــاط مرتبطــة بانشــغاالت تنافســية. وتتعلــق هــذه 
األخيــرة، بالخصــوص، بشــروط الولــوج التــي مــن شــأنها اســتقطاب مزيــد مــن المســتثمرين، وبالتالــي تحســين الســير 

التنافســي للســوق. 

11  يشــير مصطلــح "مــوزع"، يف القانــون اجلديــد رقــم 67.15 ســالف الذكــر، إلــى كل فاعــل مرخــص لــه بالتــزود مباشــر مــن مصفــاة التكريــر أو مــن مســتورد مــن 
أجــل ممارســة نشــاط التوزيــع.
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أ. فيما يتعلق بشروط الحصول على رخصة االستيراد 

تتمثــل أحــد الشــروط الواجــب اســتيفاؤها للحصــول علــى رخصــة االســتيراد، وفقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا 
العمــل، فــي التوفــر علــى القــدرات التقنيــة والماليــة الكافيــة. 

وتفتقــر كيفيــات تطبيــق هــذا المعيــار إلــى الدقــة والوضــوح، حيــث تحتفــظ الــوزارة المعنيــة بســلطة تقديريــة فــي البــت 
فــي الطلبــات وتقييمهــا. 

ــى المســتثمرين الجــدد  ــن عل ــي يتعي ــة الت ــة والمالي ــة الشــروط التقني ــة بدق ــع، ال تحــدد النصــوص التنظيمي ــي الواق ف
اســتيفاؤها للخصــول علــى الرخصــة، وهــو مــا يمنــح الــوزارة ســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد نطــاق هــذه الشــروط. 

ومــن تــم، قــد تفضــي عناصــر الغمــوض ســالفة الذكــر إلــى شــخصنة عمليــات معالجــة الطلبــات، حســب كل حالــة علــى 
حــدة، وهــو مــا قــد يفضــي إلــى حــاالت مــن انعــدام الشــفافية، حيــث لــن يتــم تطبــق القواعــد بنفــس الطريقــة إزاء طالبــي 

الرخــص، والتســبب، بالتالــي تحريــف ســير المنافســة الحــرة فــي هــذه الســوق.  

ب. فيما يتعلق بعدد محطات الخدمة الواجب توفره للشروع في مزاولة نشاط التوزيع 

عاقــة بهــذه النقطــة، يظهــر أنــه مــن الصعــب االلتــزام باســتيفاء شــرط التوفــر علــى حــد أدنــى مــن محطــات الخدمــة، يصل 
إلــى 30 محطــة، دفعــة واحــدة وبمجــرد االنخــراط فــي النشــاط، قصــد ولــوج هــذه الســوق، حيــث يســتلزم ذلــك تعبئــة عــدد 
مــن الوســائل الماليــة الهامــة مــن قبــل المســتثمرين الجــدد، والــذي ليــس فــي متنــاول المســتثمرين الصغــار والمتوســطين12. 

ــغ  ويتزايــد حجــم هــذا العــبء المالــي أكثــر حيــن يقتــرن باالســتثمار الواجــب إنجــازه بهــدف تشــييد وحــدة تخزيــن تبل
ــر مكعــب.  ــة، 2.000 مت ــه النصــوص التنظيمي ــا، وفقــا لمــا تقتضي ســعتها الدني

ــة إحــداث درج  ــى متوســط تكلف ــي الســوق، إل ــن ف ــي وفرهــا أحــد الفاعلي ــرات، الت ــح، تشــير التقدي ــى ســبيل التوضي عل
تخزيــن تقــدر بحوالــي 4.000 درهــم للمتــر المكعــب، أي أن تشــييد بنيــة تحتيــة تخزينيــة تبلــغ ســعتها الدنيــا 2.000 متــر 
مكعــب يتطلــب تعبئــة، منــذ البدايــة، اســتثمارا يصــل إلــى 8 مليــون درهــم، دون احتســاب ســعر الوعــاء العقــاري الــذي 

ازدادت ندرتــه، وارتفعــت، بالتالــي، تكلفتــه.  

ــى الخصــوص، جميــع الوســائل الماليــة الازمــة لمــلء صهاريــج التخزيــن وتدبيــر  وينضــاف إلــى ذلــك، بالضــرورة وعل
المخــزون. وعلــى ضــوء التقلبــات العاليــة الحاليــة لألســعار علــى الصعيــد الدولــي، سيشــكل التوفــر علــى مخــزون هــام 
امتيــازا فــي حالــة تصاعــد األســعار، ويجســد مصــدر قلــق شــديد فــي حالــة انخفاضهــا، بحيــث سيتســبب فــي خســارة 

كبيــرة لألمــوال. 

فــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــوزارة الوصيــة أتاحــت منــذ 2010 فجــوة صغيــرة، تمثلــت فــي منــح تراخيــص 
مؤقتــة لطالبيهــا الــذي يدلــون بـــ 10 عقــود للتوزيــع، شــريطة االلتــزام بتوفيــر العــدد المتبقــي مــن محطــات الخدمــة، أي 
20 محطــة، خــال فتــرة تمتــد مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات ابتــداءا مــن تاريــخ توقيــع الرخصــة المؤقتــة للتكفــل بالتكريــر 

حتــى يتســنى نيــل الرخصــة النهائيــة.

مــن حيــث المبــدأ، يتفهــم مجلــس المنافســة رغبــة الــوزارة فــي تشــجيع االســتثمار فــي هــذا الفــرع. غيــر أنــه يتســاءل حــول 
ــة الواجــب  جــدوى االســتمرار فــي العمــل بتدبيــر ال يســتند إلــى أي أســاس قانونــي يحــدد بوضــوح الشــروط الضروري

12  رأي مجلــس املنافســة عــدد ر/19/1: 240 مليــون درهــم بالنســبة للشــبكة املكونــة مــن 30 محطــة خدمــة خاضعــة للتســيير املباشــر، و900 ألــف درهــم بالنســبة 
للشــبكة املكونــة مــن 30 محطــة خدمــة خاضعــة للتســيير احلــر.



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/3

22

اســتيفاؤها، فــي حيــن أنــه يمكــن إصــدار قــرار وزاري بســيط يوضــح الشــروط الواجــب اســتيفاؤها، ويمكنــه أن يحــل 
محــل القــرار الــوزاري القديــم رقــم 1282.06 المحــدد لهــذه المقتضيــات.  

ويثيــر غيــاب الشــفافية، الــذي تــم رصــده فــي هــذه المقاربــة، إشــكالية تنافســية مزدوجــة. أوال، ال تســاهم هــذه المقاربــة 
فــي إمــداد المســتثمرين، الراغبيــن فــي الولــوج إلــى هــذه الســوق، برؤيــة واضحــة عنهــا، ممــا قــد ينطــوي علــى خطــر 
ثنيهــم عــن االســتثمار. ثانيــا، قــد تتســبب فــي وضعيــات معاملــة تمييزيــة وتفاضليــة، مــن شــأنها التأثيــر علــى قواعــد 

المنافســة النزيهــة. 

وتقتضــي المســطرة المعمــول بهــا منــح الترخيــص للفاعليــن، بصفتهــم مورديــن أو موزعيــن، علــى مرحلتيــن. أوال، يتعيــن 
عليهــم التوفــر علــى رخصــة بنــاء مســلمة مــن الجماعــة. وثانيــا، يجــب عليهــم الحصــول علــى الترخيــص مــن قبــل الــوزارة 

المكلفــة بالطاقــة. 

في هذا الصدد، يرى المجلس أنه من غير المائم تطبيق هذا االجراء العملي لسببين على األقل: 

أوال، يصطــم المســتثمر بمســطرتين مســتقلتين تســتنفد منــه الكثيــر مــن الوقــت، وتتســبب، بالتالــي، فــي تأخيــر إصــدار 
قــرار الترخيــص بإنجــاز االســتثمار.

ثانيــا، قــد يســتغرق حصــول المســتثمر نفســه علــى رخصــة البنــاء مــن الجماعــة وقتــا، وحيــن يقــوم بإيداع طلــب الترخيص 
بإحــداث محطــة الخدمــة لــدى الــوزارة، ترفــض هــذه األخيــرة منحــه إياه.   

ت. فيما يتعلق بمبالغ الغرامات المالية المطبقة في حالة بيع الغازوال والبنزين خارج نطاق محطات الخدمة

كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا، يعاقــب علــى تســليم المحروقــات مــن طــرف مــورد أو مــوزع ألشــخاص آخريــن مــن غيــر 
ــة.  ــم بغرامــة مالي ــن له ــن المرخصي الموزعي

وعاقة بهذه النقطة، يرى المجلس بأن هذا المقتضى يثير مؤاخذات ذات شقين.

أوال، ال تعتبــر الغرامــة الماليــة الجزافيــة القصــوى، المحــددة فــي 50.000 درهــم، بمثابــة خطــوة ردعيــة، أخــذا 	 
بعين االعتبار مستويات أرقام المعامات المنجزة من قبل الفاعلين في السوق. 

ثانيــا، تتعــارض الغرامــة الماليــة، المحــددة وفقــا للقيمــة المطلقــة وليــس بالنســبة المئويــة، مــع مبــدأ التناســب، بــل 	 
قد تعتبر بمثابة إجراء تمييزي وتفضي إلى التعاطي، بنفس الطريقة وبدون تمييز، مع المخالفات األخرى.

ومــن تــم، تطبــق نفــس الغرامــة بــدون تمييــز علــى جميــع المخالفــات بشــأن أحجــام مختلفــة كليــا. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن تصنيــف شــركة، قامــت ببيــع حجــم يقــدر بألــف طــن، ضمــن نفــس العامــة التجاريــة والتعامــل مهــا بنفــس الطريقــة 
التــي يتــم التعاطــي بهــا مــع شــركة قامــت ببيــع حجــم يقــدر بمائــة طــن، بينمــا تتفــاوت كليــا المكاســب التــي يمكــن جنيهــا 

مــن عمليــات البيــع.   

مــن وجهــة نظــر تنافســية، تجســد المقاربــة المعتمــدة ميــزة تنافســية غيــر مشــروعة إزاء الشــركة األولــى، فــي حيــن تلحــق 
ضــررا بمصالــح الشــركة الثانية. 
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ثالثا: بنيات أسواق الغازوال والبنزين وتقييم سير المنافسة فيها 
ــى مســتوى فــروع  ــرة عل ــة هــذه األخي ــن الرئيســيين فــي الســوق، وبني ــى، الفاعلي ــة أول ــرة، فــي مرحل تعــرض هــذه الفق

ــز.  ــم نســبة التركي ــة، تقيي ــة ثاني ــي مرحل ــاول، ف ــع. وتتن ــن والتوزي ــن والتخزي التموي

1. فيما يتعلق بفرع التموين والتخزين 

يجــب التذكيــر أوال أنــه، ومنــذ توقــف نشــاط التكريــر بشــركة "ســامير" ســنة 2015، يعتمــد المغــرب حاليــا وكليــا علــى 
الــواردات لتمويــن حاجياتــه مــن المنتجــات النفطيــة المكــررة. 

وللتذكيــر، كانــت الشــركة المذكــورة تتولــى تأميــن أزيــد مــن 47 فــي المائــة مــن حاجيــات الســوق الوطنيــة مــن الغــازوال، 
وقرابــة 70 فــي المائــة مــن البنزيــن13. 

ــورة متوســطة قــدرت  ــزان التجــاري للبــاد بفات ــى تكلفــة تثقــل كاهــل المي ــواردات عل ــى ال ــي عل وينطــوي االعتمــاد الكل
بحوالــي 35 مليــار درهــم فــي الســنة )مــن 2018 إلــى 2021( مــن حيــث واردات الغــازوال والبنزيــن فقــط. وازدادت 

ــول.  ــاز والفي ــر بالغ ــق األم ــة األخــرى. ويتعل ــج المنتجــات الطاقي ــر دم ــار درهــم، عب ــي 76 ملي ــا بحوال تكلفته

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي تطــور الــواردات حســب القيمــة )بمليــون درهــم( والحجــم )بالكيلوطــن( طيلــة الســنوات 
األربعــة األخيــرة: 

الرسم البياني 1: تطور الواردات اإلجمالية )الغازوال والبنزين( بالقيمة والحجم )الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021(

المصدر: مكتب الصرف 

وســجلت واردات الغــازوال والبنزيــن زيــادة مــن حيــث الحجــم، بلغــت 2,5 و17 فــي المائــة خــال ســنتي 2019 و2021 علــى 
التوالــي. وانخفضــت قيمتهــا بنســبة 3 فــي المائــة فــي 2019، فيمــا ســجلت ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة 61 في المائة فــي 2021. 

فــي 2020، وبســبب التدابيــر الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد- 19 التــي اتخذهــا المغــرب وبلــدان العالــم، شــهدت 
هــذه الــواردات تراجعــا بنســبة 12,5 فــي المائــة مــن حيــث الحجــم، وحوالــي 42 فــي المائــة مــن حيــث القيمــة. 

13  رأي مجلس املنافسة عدد ر/19/1.
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وتعــزى الزيــادات المســجلة فــي 2021 مــن حيــث القيمــة والحجــم إلــى انتعــاش الطلــب علــى الصعيــد العالمــي، والــذي 
تســبب فــي ارتفــاع أســعار النفــط عالميــا، حيــث انتقلــت مــن 42 دوالرا للطــن فــي 2020 إلــى 71 دوالرا للطــن فــي 2021، 

بزيــادة ناهــزت 70 فــي المائــة.

الرسم البياني 2: تطور الواردات )بالطن( من الغازوال صنف 10 والبنزين )الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها مكتب الصرف

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الشــكل أعــاه بإســهاب إلــى تطــور الــواردات مــن الغــازوال )بالحجــم( خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، مســجا زيــادة طفيفــة بنحــو 5 فــي المائــة، أي بمتوســط معــدل نمــو ســنوي بأكثــر 

ــة.  مــن 1,25 فــي المائ

وفــي 2020، تراجعــت واردات الغــازوال بنحــو 12,2 فــي المائــة بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل، فــي ســياق انــدالع 
األزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد- 19. وفيمــا يخــص البنزيــن، ســجلت الــواردات نفــس المنحنــى تقريبــا، إذ 
بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي 1,2 فــي المائــة مــا بيــن 2018 و2021، فيمــا انخفضــت الــواردات بنســبة 10,9 فــي 

المائــة، أي ناقــص 73.000 طــن فــي 2020 مقارنــة بـــ 2021.   

الرسم البياني 3: تطور الواردات )بمليار درهم( من الغازوال من صنف 10 والبنزين )الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها مكتب الصرف 
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يســتفاد مــن الشــكل أعــاه أن تطــور قيمــة الــواردات واصــل، فــي مجملــه، نفــس المنحنــى المســجل علــى مســتوى الحجــم، 
ولكــن بنســب مختلفة.  

وكشــف التحليــل حســب كل منتــوج أن الغــازوال عــرف انخفاضــا مرتيــن متتاليتيــن خــال ســنتي 2019 و2020، 
بلغــت 2,6 و41,9 فــي المائــة علــى التوالــي، متبوعــة بزيــادة فــي قيمــة الــواردات بنحــو 58,8 فــي المائــة فــي 2021 )أو أكثــر 
مــن 16,6 فــي المائــة فــي الحجــم(. وســجلت نفــس االتجاهــات بالنســبة للبنزيــن الــذي تراجــع مرتيــن بـــ 6,4 و39,8 فــي 

المائــة ســنتي 2019 و2020 علــى التوالــي، متبوعــا بزيــادة بلغــت 77,6 فــي المائــة. 

وتفســر أســباب الزيــادات فــي قيمــة الــواردات أساســا بتطــور أســعار النفــط علــى الصعيــد العالمــي، إذ ســجلت انخفاضــا 
فــي 2020 )بلــغ ســعر النفــط 42 دوالرا للطــن( بســبب تراجــع الطلــب المرتبــط بالقيــود الصحيــة المفروضــة مــن جهــة، 
وارتفاعــا فــي 2021 )بلغــت ســعر النفــط 71 دوالرا للطــن( علــى إثــر التخفيــف مــن القيــود المفوضــة علــى التنقــل فــي 

جــل بلــدان العالــم. 

أ. توزيع الواردات حسب بلد المنشأ 

الرسم البياني 4: توزيع الواردات من الغازوال حسب قارة المنشأ )متوسط 2018 - 2021( 

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها مكتب الصرف 

فيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغرافــي للــواردات مــن الغــازوال، فقــد وصــل معــدل المتوســط الســنوي )2018 - 2021( 
مــن احتياجــات المغــرب مــن هــذه المــادة إلــى أكثــر مــن 56 فــي المائــة قادمــة مــن أوروبــا، الســيما إســبانيا وإيطاليــا 
ــة 15 فــي  ــا، وقراب ــد وماليزي ــة الســعودية والهن ــة العربي ــة مــن آســيا، خاصــة المملك ــي 28 فــي المائ ــال، وحوال والبرتغ

ــة. ــارة األمريكي ــة مــن الق المائ

وفيما يخص البنزين، يستورد المغرب احتياجاته بالكامل من أوروبا. 
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الرسم البياني 5: توزيع حجم الواردات حسب الفاعلين )متوسط 2018 - 2021( 

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق

يتبيــن مــن الشــكل أعــاه أن 52,7 فــي المائــة مــن الــواردات )بالحجــم(، المســجلة فــي خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 
 "Vivo Energy"و "Afriquia SMDC" 2021، أنجــزت مــن قبــل ثاثــة فاعليــن. ويتعلــق األمــر بشــركات إلــى 

 ."TotalEnergies Marketing Maroc"و

وبلغــت نســبة إجمالــي واردات الشــركات الثمانيــة األولــى الفاعلــة فــي الســوق، خــال الفتــرة ذاتهــا، حوالــي 84,6 فــي المائــة، 
ــة فقــط مــن الحجــم المســتورد  ــى 15,4 فــي المائ ــت نســبة واردات الشــركات الســبعة عشــرة األخــرى إل بينمــا وصل

برســم 2021. 

وترتبــط حصــص الســوق هــذه، مــن حيــث الحجــم، بقــدرات التخزيــن التــي يتوفــر عليهــا الفاعلــون المســتوردون. فــي 
الواقــع، اســتحوذت الشــركات الثاثــة الكبــرى علــى نســبة 52 فــي المائــة مــن حجــم الــواردات المحققــة فــي 2021. 
وتتوفــر هــذه األخيــرة علــى قــدرات لتخزيــن الغــازوال والبنزيــن علــى الصعيــد الوطنــي تبلــغ 51,6 فــي المائــة. وظلــت 
ــى الرغــم مــن دخــول  ــواردات مســتقرة منــذ ســنة 2018 عل ــة بيــن قــدرات التخزيــن وحجــم ال هــذه العاقــة الترابطي
فاعليــن جــدد، ينجــزون عمليــات اســتيراد، علــى الســوق )فاعــان دخــل الســوق فــي 2019، و5 فــي 2020 
و7فــي 2021(. ويمثــل هــؤالء شــركات صغيــرة الحجــم وتحقــق نســب ضئيلــة مــن حجــم المبيعــات )ال تتجــاوز حصتهــا 

الســوقية 1 فــي المائــة(. 

إضافــة إلــى ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن 25 مــن أصــل 29 شــركة متخصصــة فــي توزيــع المنتجــات النفطيــة الســائلة 
تتوفــر علــى رخصــة االســتيراد.
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ب. قدرات التخزين

الرسم البياني 6: تطور قدرات التخزين )الغازوال والبنزين الممتاز( بين سنتي 2019 و2021 

المصدر: وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 

فيمــا يرتبــط بالغــازوال والبنزيــن، ارتفعــت قــدرات التخزيــن التــي يتوفــر عليهــا الموزعــون بالجملــة مــن 1.007.000 طــن 
فــي 2018 إلــى 1.156.400 طــن فــي 2021، بزيــادة بلغــت 15 فــي المائــة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الغــازوال شــكل، ســنة 2021، 55 فــي المائــة )أي 6,18 مليــون طــن( مــن االســتهاك الوطنــي 
ــة فقــط )أي 705.000 طــن(14.   ــن 6 فــي المائ ــل البنزي ــة، فيمــا مث للمنتجــات النفطي

الجدول 1: تطور مستويات المخزون الحقيقي السنوي المتوفر من حيث متوسط عدد األيام 

2018201920202021السنة 
متوسط

)2021 - 2018( 
متوسط            
)يناير-أبريل 2022( 

 20,2 24,6 28,8 26,8 23,6 19,3 الغازوال

 28,2 28,2 31,5 36,1 24,0 21,2البنزين 

 24,2 26,4 30,1 31,4 23,8 20,3املجموع 

المصدر: وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

ســجل المخــزون االحتياطــي مــن المنتجــات النفطيــة عجــزا مزمنــا مقارنــة بالمســتوى المنصــوص عليــه بمقتضــى 
النصــوص التنظيميــة، والمتمثــل فــي 60 يومــا مــن االســتهاك إزاء المنتجــات المكــررة لــدى الموزعيــن. 

14  عرض قدمته وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة أمام جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة بتاريخ 13 أبريل 2022.
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ــة ســوى 28,8 يومــا كمتوســط  ــم 2021 مــن تغطي ــد مت ــم يكــن بإمــكان المخــزون المتوفــر عن ــازوال، ل ــق بالغ فيمــا يتعل
عــدد أيــام االســتهاك، فــي حيــن لــم يكــن بإمــكان المخــزون المتوفــر مــن البنزيــن الممتــاز مــن تغطيــة ســوى 31,5 يومــا 

كمتوســط عــدد أيــام االســتهاك خــال الســنة ذاتهــا. 

وعلــى امتــداد األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022، تراجــع متوســط المخــزون المتوفــر مــن الغــازوال مــرة أخــرى، إذ 
لــم يمكــن مــن تغطيــة ســوى 20,2 يومــا بــدال مــن 24,6 يومــا خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021. 

ويســتفاد مــن تحليــل المعطيــات الــواردة فــي الشــكل أدنــاه حســب كل فاعــل أنــه مــن أصــل 1,2 مليــون طــن مــن قــدرات 
التخزيــن المتوفــرة، تتوفــر الشــركات األربــع األولــى الفاعلــة فــي الســوق علــى أزيــد مــن نصــف القــدرات )بنســبة 61 فــي 

 ."Vivo Energy Maroc"و "TotalEnergies Marketing Maroc"و "Afriquia SMDC" المائــة(، وتتمثــل فــي

الرسم البياني 7: توزيع قدرات تخزين الغازوال والبنزين الممتاز حسب الفاعلين )سنة 2022(

المصدر: وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 

عــاوة علــى مــا ســبق، تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا مــن الفاعليــن المســتوردين، الذيــن هــم منافســون علــى مســتوى فــرع 
التوزيــع، يســاهمون بشــمل جماعــي فــي الرأســمال االجتماعــي لشــركات التخزيــن. 

 "TotalEnergies Marketing Maroc"و "Vivo Energy Maroc" ومــن تــم، وعلــى ســبيل التوضيــح، تســاهم شــركات
 )C.E.C( فــي الرأســمال االجتماعــي لشــركة التخزيــن الجماعــي "Winxo"و "Petrom"و "Ola Energy Maroc"و
ــل فــي  ــن، يتمث ــة للتخزي ــال آخــر لشــركة جماعي ــي. وثمــة مث ــى التوال ــة عل بنســب 32 و23,22 و20 و10 و14 فــي المائ
 TotalEnergies"و "Afriquia SMDC" حيــث تمتلــك كل واحــدة مــن شــركتي )SEJ( شــركة الجــرف األصفــر للتخزيــن

Marketing Maroc" نســبة 50 فــي المائــة مــن أســهم رأســمالها. 

2. فيما يتعلق بفرع التوزيع 

تسهر 29 شركة، جلها منتسبة لمجموعات وطنية، على فرع توزيع المنتجات النفطية. 

وعلــى مــدار الســنوات االثنتــي عشــرة األخيــرة، شــهد ســوق التوزيــع دخــول 11 فاعــا جديــدا بمعــدل فاعــل واحــد تقريبــا 
ســنويا. ولــم يســجل خــروج أي مــن الفاعليــن منهــا. 
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مــن  )االســتهاك(  الســنوية  المبيعــات  متوســط  بلــغ  بالطاقــة،  المكلفــة  الــوزارة  وفرتهــا  التــي  للمعطيــات  ووفقــا 
المحروقــات خــال األربــع ســنوات الماضيــة )2018 - 2021( حوالــي 6,6 مليــون طــن، أي مــا يعــادل نســبة اســتهاك 
قدرهــا 228 لتــرا للفــرد ســنويا. وتهيمــن مبيعــات الغــازوال وتفــوق بكثيــر مبيعــات البنزيــن، إذ تمثــل أزيــد مــن 90 فــي 

المائــة مــن االســتهاك اإلجمالــي مــن المحروقــات. 

وعاقــة برقــم المعامــات المنجــز مــن قبــل هــذا الفــرع مــن الســوق، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه، وفــي ظــل غيــاب 
ــن، جــرى احتســاب فقــط متوســط القيمــة الســنوية )مــن  ــن مجتمعي ــات بشــأن الســوق الشــاملة لكافــة الفاعلي معطي
2018 إلــى 2021( لمبيعــات الشــركات الثمانيــة األولــى، والتــي بلغــت أزيــد مــن 90 فــي المائــة مــن إجمالــي الــواردات 

ــار درهــم.  ــي 58,7 ملي ــة مــن حجــم المبيعــات، حيــث اســتقرت فــي حوال و86 فــي المائ

ويوضــح الشــكل أدنــاه تطــور مبيعــات الغــازوال والبنزيــن بالحجــم والقيمــة للشــركات الثمانيــة األولــى الفاعلــة فــي الســوق 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021: 

الرسم البياني 8: تطور مبيعات الغازوال والبنزين للشركات الثمانية األولى الفاعلة في السوق 
)الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق 

فيمــا يتعلــق بالحجــم، شــهدت المبيعــات تراجعــا طفيفــا خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021 مــع تســجيل تهــاوي 
ــة التــي ســببتها جائحــة كوفيــد- 19،  ــر فــي 2020. ويعــزى ذلــك أساســا إلــى ســياق األزمــة الصحي اتضــح بصــورة أكب
والتــي أثــرت بشــكل قــوي علــى حركيــة األشــخاص. فــي الواقــع، شــهد حجــم المبيعــات المنجــزة ســنة 2019 زيــادة بنحــو 
5 فــي المائــة مقارنــة بســنة 2018، وتهــاوت بنســبة 10,5 فــي المائــة ســنة 2020. ثــم عرفــت منحنــى تصاعديــا فــي 2021 

متجــاوزة نســبة المبيعــات المســجلة قبــل 2018 )بنســبة فاقــت 6 فــي المائــة(.  

وعلــى امتــداد األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022، بلــغ حجــم المبيعــات حوالــي 1,8 مليــون طــن، مســجلة انخفاضــا 
بنحــو 6,7 فــي المائــة، مقارنــة بالمتوســط المســجل فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2021، وتراجعــا طفيفــا بنحــو 

1,3 فــي المائــة مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن ســنة 2018، باعتبارهــا الســنة المرجعيــة قبــل انــدالع األزمــة الصحيــة. 
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أمــا فيمــا يخــص القيمــة، ظلــت المبيعــات مســتقرة تقريبــا خــال ســنتي 2018 و2019 فــي مســتوى 64,5 مليــار درهــم، 
قبــل أن تتهــاوى إلــى 46 مليــار درهــم فــي 2020، أي انخفضــت بنســبة 29 فــي المائــة. وشــرعت القيمــة فــي االرتفــاع 

الحقــا فــي 2021، وتســارعت وتيرتهــا بشــكل قــوي فــي 2022. 

ووفقــا للمعطيــات الــواردة فــي الرســم البيانــي رقــم 7، ســجل تطــور حجــم ورقــم معامــات الفاعليــن نفــس المنحنــى مــع 
وجــود اســتثناءين، حيــث أنــه خــال الفتــرة مــا بيــن 2019 و2020، تراجــع رقــم المعامــات بنســبة 28 فــي المائــة، بينمــا 
بلــغ تراجــع الحجــم 10 فــي المائــة فقــط. أمــا خــال الفتــرة مــا بيــن 2020 و2021، حــدث العكــس بســبب ارتفــاع الحجــم 

بنســبة 12 فــي المائــة، فيمــا ازداد رقــم المعامــات بأكثــر مــن 28 فــي المائــة. 

وتفســر أســباب الفــروق الماحظــة علــى مســتوى المبيعــات مــن حيــث القيمــة والحجــم، بالخصــوص، بتطــور أســعار بيــع 
ــة، إذ ســجلت انخفاضــا مــا بيــن ســنتي 2019 و2020، لترتفــع فــي 2021 بعــد  ــن فــي الســوق الوطني الغــازوال والبنزي

التخفيــف مــن القيــود الصحيــة.  

أ. بنية فرع التوزيع حسب نموذج محطة الخدمة

تضــم شــبكة التوزيــع المغربيــة 2.993 محطــة خدمــة. وخــال الفتــرة الخاضعــة للدراســة، تعــززت ديناميــة إحــداث هــذه 
ــم  ــد مت ــى 2.993 محطــة عن ــة مــن 2.491 محطــة فــي 2018 إل ــة، منتقل ــرة متصاعــدة وملحوظــة للغاي المحطــات بوتي

أبريــل 2022، بزيــادة بلغــت حوالــي 18 فــي المائــة وبمعــدل بلــغ فــي المتوســط 125 محطــة أحدثــت ســنويا. 

وتتكــون شــبكة محطــات الخدمــة القائمــة مــن ثــاث فئــات حســب ملكيــة األصــل التجــاري ونمــوذج االســتغال. وعليــه، 
تســتغل المحطــات وفقــا لثاثــة نمــاذج:  

 ،COCO ")Compay Owned Company Operated(" النموذج القائم على الشــركة المملوكة للشــركة التي تســيرها -
حيث تمتلك شــركة النفط المحطة وتتولى تســييرها أيضا )التســيير المباشــر(؛

 ،DODO" )Dealer Owned Dealer Operated(" النموذج القائم على العاقة بين التجارة المملوكة للتاجر الذي يشــغلها -
حيــث تــؤول ملكيــة األصــول التجاريــة لألغيــار، وترتبــط شــركة النفــط بواســطتها بعاقــة تعاقديــة مــع شــركائها، بمــا فــي ذلك 

عقد التموين الحصــري بالمحروقات؛

 ،CODO" )Company Owned Dealer Operated(" النمــوذج القائــم علــى التجــارة المملوكة للشــركة يشــغلها تاجــر -
حيــث تمتلــك شــركة النفــط أو تســتأجر األصــول التجاريــة، وتخضــع المحطــات لاســتغال مــن طــرف مســتأجرين 

مســيرين، وحاصليــن علــى تفويــض لتســيير الشــركة. ويتــم ذلــك عــادة بواســطة عقــد مبــرم بيــن الطرفيــن.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ثمــة نمــوذج رابــع يســتخدم بدرجــة أقــل فــي اســتغال محطــات الخدمــة، ويتمثــل فــي الشــركة 
ــة المحطــات  ــؤول ملكي ــث ت ــذي يســيرها ")DOCO" )Dealer Owned Company Operated حي ــة للتاجــر ال المملوك

لألغيــار، وتقــوم شــركة النفطــة باســتغالها وتســييرها.  
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الرسم البياني 9: توزيع الشبكة حسب عدد محطات الخدمة ونموذج التسيير

أبريل 2022 نموذج تسيير املحطة 
حجم التسيير 
مقارنة بالعدد 

اإلجمالي 

 الشركة اململوكة
 للشركة التي

 "COCO"تسيرها
369%  12,4

 التاجر اململوك للشركة
 "CODO" التي تشغله

527%  17,6

 التاجر اململوك للتاجر
  "DODO" الذي يشغله

2097%  70

2993%  100

المصدر: حساب أنجز استنادا إلى المعطيات التي أدلى بها الفاعلون والوزارة المكلفة بالطاقة 

ــة  ــى "التجــارة المملوك ــم عل ــوذج التســيير القائ ــة لنم ــادة، اســتمرت المحطــات الخاضع ــل 2022، وكالع ــم أبري ــد مت عن
للتاجــر الــذي يشــغلها" )DODO( فــي الهيمنــة أكثــر، مجســدة لنســبة 67 فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي للمحطــات، 
متبوعــة بالمحطــات التــي تعتمــد نمــوذج "التاجــر المملــوك للشــركة التــي تشــغله" )CODO( بنســبة 18 فــي المائــة، ثــم 
المحطــات المعتمــدة لنمــوذج "الشــركة المملوكــة للشــركة التــي تســيرها" )COCO(، والمنتميــة لشــركات النفــط التــي 

تتولــى تســييرها، بنســبة 12 فــي المائــة فقــط. 

ــر مــن  ــذي يشــغله "DODO"( العــدد األكب ــوك للتاجــر ال ــك، شــكل نمــوذج التســيير األول )التاجــر الممل فضــا عــن ذل
المحطــات المحدثــة طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، بمعــدل 338 محطــة جديــدة جــرى تطويرهــا، أي أزيــد 

مــن 76 فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي للمحطــات المحدثــة خــال هــذه الفتــرة. 

ــع  ويتبيــن مــن تحليــل المعطيــات حســب كل فاعــل، كمــا يظهــر مــن خــال الرســم البيانــي والجــدول أدناهمــا، أن توزي
محطــات الخدمــة يؤكــد هيمنــة شــركة "Afriquia SMDC" باســتمرار، إذ تمتلــك 563 محطــة وتتوفــر علــى حصــة ســوقية 
تعــادل 19 فــي المائــة، متبوعــة بشــركة "Vivo Energy Maroc" بـــ 392 محطــة وحصــة ســوقية بنســبة 13 فــي المائــة، 
وشــركة "TotalEnergies Marketing Maroc" التــي تمتلــك 372 محطــة وتحتــل المرتبــة الثالثــة بنســبة 13 فــي المائــة 

مــن حصــص الســوق، ثــم شــركة "Petrom" بـــ 242 محطــة، أي 8 فــي المائــة مــن شــبكة المحطــات المتواجــدة. 

وتســتحوذ الشــركات األربــع هاتــه علــى نســبة 52 فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي للمحطــات المتواجــدة. وترتفــع النســبة 
 ."Petromin Oils"و "Ola Energy"و "Green Oil"و "ZIZ"و "Winxo" إلــى حوالــي 83 فــي المائــة إذا أضيفــت شــركات

الجدول 2: توزيع عدد محطات الخدمة حسب كل فاعل 
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الرسم البياني 10: حصص سوق كل فاعل حسب عدد محطات الخدمة

المصدر: معطيات التي أدلى بها الفاعلون والوزارة المكلفة بالطاقة

ب. توزيع حصص السوق حسب كل فاعل 

عاقــة بتوزيــع حجــم كل شــركة مــن الشــركات النشــطة فــي الســوق، تلخــص الجــداول والرســوم البيانيــة بعــده تطــور النســبة 
ــة الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021 )84 فــي المائــة  الترجيحيــة للحصــص الســوقية للشــركات الثمانيــة األولــى طيل

مــن حجــم الســوق(: 

الجدول 3: تطور الحصص السوقية بالحجم لكل فاعل )الفترة من 2018 إلى 2021(

 2018 2019 2020 2021
متوسط

 2021 - 2018 
السوق الشاملة

متوسط
 2021 - 2018 

الغازوال 

متوسط
 2021 - 2018 

البنزين

AFRIQUIA 

SMDC
% 24,8%25,4%23,4%22,8%24,1%23,4%29,7

 VIVO ENERGY

MAROC
% 15,9%15,2%14,9%15,3%15,3%15,3%15,4

 TOTALENERGIES

 MARKETING

MAROC

% 13,5%13,4%14,3%15,1%14,1%14,2%12,8

PETROM% 11,1%11,4%11,2%11,3%11,2%11,6%8,3

 OLA ENERGY

MAROC
% 4,9%5,2%7,3%6,9%6,1%6,2%4,8

WINXO% 4,9%6,0%5,6%5,8%5,6%5,8%4,1

 PETROMIN OILS

DU MAROC
% 5,7%5,4%5,9%5,2%5,5%5,4%6,6

ZIZ% 5,1%4,0%3,5%3,6%4,1%4,0%4,3
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الرسم البياني 11: توزيع الحصص السوقية بالحجم لكل فاعل بالنسبة للسوق شاملة )غازوال وبنزين( 
)متوسط 2018 - 2021( 

الجدول 4: تطور الحصص السوقية بالقيمة لكل فاعل )الفترة من 2018 إلى 2021(

 2018 2019 2020 2021
متوسط

 2021 - 2018 
السوق الشاملة

متوسط
 2021 - 2018 

الغازوال 

متوسط
 2021 - 2018 

البنزين

AFRIQUIA 

SMDC
%24,7%25,4%23,9%23,2%24,3%23,6%28,6

 VIVO ENERGY

MAROC
%16,0%15,2%15,0%15,4%15,4%15,4%15,2

 TOTALENERGIES

 MARKETING

MAROC

%13,8%13,6%14,7%15,2%14,3%14,5%13,1

PETROM%10,3%10,7%9,8%10,5%10,3%10,8%7,7

 PETROMIN OILS

DU MAROC
%4,7%5,5%6,7%6,6%5,9%6,1%4,9

WINXO%5,7%6,1%6,0%6,0%6,0%6,0%5,7

 OLA ENERGY

MAROC
%5,7%5,4%6,2%5,3%5,7%5,5%6,6

ZIZ%5,0%4,0%3,7%3,7%4,1%4,1%4,3

المصدر: احتساب أنجز استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون 
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الرسم البياني 12: توزيع الحصص السوقية بالقيمة لكل فاعل بالنسبة للسوق شاملة )كازوال وبنزين(
 )متوسط 2018 - 2021(

فيمــا يتعلــق بالســوق الشــاملة المتضمنــة للنوعيــن مــن المحروقــات، فــي هــذه الحالــة الغــازوال والبنزيــن، كشــف تحليــل 
حصــص الســوق خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021 عــن نســبة تركيــز عاليــة علــى مســتوى ســوق تتســم بتواجــد 
عــدد هــام مــن شــركات التوزيــع )29 شــركة(. فــي الواقــع، تتوفــر تســتحوذ ثــاث شــركات دون ســواها علــى 54 فــي المائــة 
 ،"TotalEnergies Marketing Maroc"و "Vivo Energy Maroc"و "Afriquia SMDC" مــن هــذه الحصــص، وتضــم

كمــا تنجــز الشــركات الســت األولــى الفاعلــة فــي الســوق حوالــي 70 فــي المائــة مــن المبيعــات. 

ويستشــف مــن تحليــل المعطيــات الــواردة فــي الرســم البيانــي رقــم 12 أعــاه، أنــه حســب كل فاعــل يتبيــن أن شــركة 
"Afriquia SMDC" تحــوز علــى أكبــر حصــة ســوق تقــدر ب 24 فــي المائــة، بفــارق يتــراوح مــا بيــن 9 إلــى 10 نقــاط 
علــى  تتوفــران  اللتــان   "TotalEnergies Marketing Maroc"و  "Vivo Energy" شــركتا  بمنافســيها،  مقارنــة 
حصــص تعــادل 15 و14 فــي المائــة علــى التوالــي، وبفــارق يتجــاوز ضعــف مــا تتوفــر عليــه الشــركة الرابعــة الفاعلــة  
"Petrom" ) 10,3 فــي المائــة(. وتبلــغ حصــة شــركة "Ola Energy Maroc" حوالــي 7 فــي المائــة مــن الســوق، أي 

."Afriquia SMDC" أقــل ب 3,2 مــرة ممــا تتوفــر عليــه الشــركة الرائــدة

وتظــل نســب حصــص الفاعليــن مــن حيــث القيمــة والحجــم متشــابهة إلــى حــد مــا، مــع وجــود فــارق ضئيــل تــم رصــده لــدى 
شــركة "Petrom". ويعــزى ذلــك إلــى حجــم المبيعــات التــي تنجزهــا بالجملــة )60 فــي المائــة(، حيــث تكــون األســعار، 

بشــكل عــام، أقــل مــن األســعار المطبقــة علــى مســتوى محطــات الخدمــة. 

فضــا عــن ذلــك، مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الشــركات األربــع األولــى الفاعلــة فــي الســوق تتوفــر علــى حصــص ســوقية 
تفــوق تلــك التــي يتوفــرون عليهــا فــي عــدد محطــات الخدمــة بالحجــم والقيمــة. 

علــى ســبيل المثــال، تنجــز شــركة "Petrom"، التــي ال تتوفــر إال علــى نســبة 8 فــي المائــة مــن شــبكة محطــات 
الخدمــة، حصــة ســوقية تفــوق مــا تنجــزه شــركة "Winxo" بحوالــي خمــس نقــاط، بحيــث تتوفــر هــذه األخيــرة تقريبــا 
علــى عــدد متشــابه مــن المحطــات، أو حتــى شــركة "ZIZ" التــي تتوفــر علــى نســبة 7 فــي المائــة مــن المحطــات، لكنهــا 

ال تنجــز ســوى 4 فــي المائــة مــن حجــم المبيعــات. 
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وعاقــة بتطــور حصــص الســوق مــع مــرور الزمــن، ياحــظ مــن الرســم البيانــي بعــده نوعــا مــن االســتقرار مــع تســجيل 
ــدة "Afriquia SMDC" وب 1,3 نقطــة مــن  ــي تتوفــر عليهــا الشــركة الرائ انخفــاض يقــدر ب 1,5 نقطــة مــن الحصــص الت
 "TotalEnergies Marketing Maroc" بحيــث اســتحوذت عليهــا شــركتا ،"ZIZ" الحصــص الســوقية التــي تمتلكهــا شــركة
و"Petromin Oils"، واللتــان تعــدان، فــي الوقــت ذاتــه، الفاعــان اللــذان ســجا نمــوا مســتمرا فــي حصصهمــا الســوقية 

)باســتثناء ســنة 2019(.

الرسم البياني 13: تطور حصص السوق حسب كل فاعل في الفترة من 2018 إلى 2021 

المصدر: أعيد إنجازه استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق

وارتباطــا بحصــص الســوق حســب نــوع المنتــوج )الغــازوال أو البنزيــن(، ياحــظ أن األرقــام المتعلقــة بالغــازوال تشــهد 
نوعــا مــن االســتقرار. أمــا بالنســبة للبنزيــن، ظــل تصنيــف الحصــص ثابتــا. غيــر أنــه ســجلت بعــض التغييــرات، الســيما 
لــدى شــركة "Afriquia SMDC" التــي حــازت علــى أربــع نقــاط لتعــادل نســبة 29 فــي المائــة مــن حصــص الســوق علــى 
ــذا  ــة، وك ــي المائ ــى 7,7 ف ــة مــن 10,3 إل ــارق 3,5 نقطــة، منتقل ــا بف ــي تراجعــت حصته حســاب شــركة "Petrom" الت
شــركة "Petromin Oils" التــي تتوفــر علــى حصــة تعــادل 4,9 فــي المائــة إزاء البنزيــن، مقابــل حصــة تبــغ 5,9 فــي 

المائــة فــي الســوق الشــاملة.

- توزيــع حجــم المبيعــات حســب شــريحة العمــالء

ــرة 2021-2018(،  ــع )المتوســط  المحتســب بالنســبة للفت ــاة التوزي كشــف تحليــل توزيــع حجــم المبيعــات15 حســب قن
كمــا يتضــح مــن الجــدول 5 بعــده، أن القنــاة المتكونــة مــن محطــات الخدمــة تســتوعب أزيــد مــن 68 فــي المائــة مــن 
ــن،  ــي تســتهدف العمــاء المهنيي ــن الشــركات، والت ــة بي ــاة المعامــات التجاري ــل قن ــي، بينمــا تمث االســتهاك اإلجمال

حوالــي 32 فــي المائــة مــن االســتهاك. 

15  معطيات مجمعة خاصة بالشركات الثماني األولى الفاعلة يف السوق )86 يف املائة من حجم املبيعات(.
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الجدول 5: توزيع حجم مبيعات السوق )بالنسبة المئوية( حسب شريحة العمالء )متوسط 2018 - 2021(

املتوسط الخاص باملنتوجين البنزين الغازوال  

68 %13,3 %86,7 % محطات الخدمة

املعامالت التجارية بين الشركات 
املوجهة للعمالء املهنيين 

% 91% 9% 32

المصدر: جدول أعيد إنجازه استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق 

وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أن العمــاء المســتهدفين مــن قبــل المعامــات التجاريــة بيــن الشــركات يقبلــون أكثــر علــى 
اقتنــاء الغــازوال )91 مقابــل 68 فــي المائــة فــي المتوســط(، نظــرا لكونــه المنتــوج األكثــر اســتخداما مــن قبــل المهنييــن، 

إذ يســتعمل، علــى الخصــوص، لتشــغيل اآلالت الصناعيــة. 

ويمكن، انطاقا من تحليل المعطيات الواردة في الجدول بعده، التمييز بين ثاث مجموعات من الشركات: 

نــوع أول )مشــار إليــه باللــون األزرق(، ويضــم شــركتي "Afriquia SMDC" و"ZIZ"، واللتــان تنجــزان حوالــي 60 فــي 	 
المائة من المبيعات على مستوى محطات الخدمة، و40 في المائة إزاء المعامات التجارية بين الشركات؛

 	 "TotalEnergies Marketing Maroc"و "Vivo Energy" نوع ثاني )مشار إليه باللون األخضر(، ويتكون من شركات
و"Ola Energy" و"Winxo"، والتــي تنجــز القســط األكبــر مــن مبيعاتهــا عبــر شــبكة المحطــات )أزيــد مــن 

80 فــي المائــة(، بينمــا تــزاول نشــاطا ضعيفــا إزاء المعامــات التجاريــة بين الشــركات،  

نــوع ثالــث ويتألــف مــن شــركتي "Petrom" و"Petromin Oils"، واللتــان تمارســان نشــاطهما بدرجــة أكبــر علــى 	 
مســتوى القنــاة الموجهــة للمهنييــن )بنحــو 60 فــي المائــة(، أي أزيــد مــن 28 نقطــة مقارنــة بالمتوســط اإلجمالــي 

لهذه الشريحة )32 في المائة(. 

الجدول 6: توزيع حجم المبيعات حسب كل فاعل وشريحة العمالء )متوسط 2018-2021( 

املعامالت التجارية بين الشركات محطات الخدمة

AFRIQUIA SMDC% 61% 39

VIVO ENERGY % 88% 12

TOTALENERGIES MARKETING MAROC % 82% 18

PETROM% 41% 59

OLA ENERGY % 81% 19

WINXO% 80%20

PETROMIN OILS% 46% 54

ZIZ% 66% 34

المصدر: جدول أعيد إنجازه استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق 
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وعاقــة بحصــص الســوق المرتبطــة بشــبكة محطــات الخدمــة، والتــي تمثل الشــريحة المتأثرة بشــكل مباشــر بالمســتهلك 
النهائــي، تظهــر الرســوم البيانيــة أســفله تحــركا ملحوظــا علــى مســتوى هــذه الحصــص وكــذا ترتيبهــا. فــي الواقــع، تواصل 
شــركة "Afriquia SMDC" احتــال مكانــة رائــدة لكــن حصتهــا ال تتجــاوز 22 فــي المائــة، بفــارق يقــل بنقطتيــن مقارنــة 

بالحصــة التــي تتوفــر عليهــا فــي الســوق المحليــة الشــاملة، بجميــع شــرائحها مجتمعــة.

شــركات  عليهــا  اســتحوذت  نقطــة،  و2,5   4 التوالــي،  علــى   ،"Petromin Oils"و  "Petrom" شــركتا  وفقــدت 
 "Petrom" التــي حلــت مــكان شــركة "Winxo" وكــذا "Vivo Energy"و "TotalEnergies Marketing Maroc"

فــي الترتيــب، وأضحــت الفاعــل الرابــع فــي الســوق علــى مســتوى فــرع محطــات الخدمــة.

الرسم البياني 14: توزيع حصص السوق حسب كل فاعل بالنسبة لقناة محطات الخدمة )متوسط 2018 - 2021(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق

الرسم البياني 15: توزيع حصص السوق حسب كل فاعل بالنسبة لقناة المعامالت التجارية بين الشركات
 )متوسط 2018 - 2021(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق
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- التوزيع الجغرافي لحجم المبيعات 

ــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، والــذي  تجســد األرقــام، التــي ســتخضع للتحليــل فــي هــذه الفقــرة، متوســط الفت
جــرى احتســابه انطاقــا مــن التوزيــع الجهــوي لحجــم المبيعــات المنجــزة مــن قبــل كافــة الفاعليــن علــى مســتوى قنــاة 

محطــات الخدمــة. 

الرسم البياني 16: توزيع حصص السوق حسب كل فاعل بالنسبة لقناة المعامالت التجارية بين الشركات
 )متوسط 2018 - 2021(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون في السوق

ــة  ــع جهــات المكون ــة مــن مبيعــات المحروقــات فــي أرب ــع الجغرافــي للمبيعــات، تتمركــز 65 فــي المائ وارتباطــا بالتوزي
ألحــواض االســتهاك الكبــرى بالمغــرب. فــي الواقــع، تتصــدر جهــة الــدار البيضــاء - ســطات المبيعــات بنســبة تفــوق 
30 فــي المائــة، تليهــا جهــة الربــاط - ســا - القنيطــرة بحوالــي 13 فــي المائــة، ثــم جهتــي طنجــة - تطــوان - الحســيمة 

ومراكــش - آســفي اللتــان تنجــزان نســبة متشــابهة تقريبــا، تقــدر بـ 11 فــي المائــة. 

ويكمــن العنصــر اآلخــر، المســتخلص مــن الرســم البيانــي أعــاه، فــي تجــاوز حجــم مبيعــات البنزيــن لنظيــره مــن الغــازوال 
علــى مســتوى جهتــي مراكــش - آســفي )17 مقابــل 11 فــي المائــة( والشــرق )10 مقابــل 6 فــي المائــة(. 

رابعــا: تقييــم تأثيــر ارتفــاع األســعار علــى الصعيــد الدولــي علــى ســعر بيــع الغــازوال 
ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــن عل والبنزي

تتطــرق هــذه الفقــرة، فــي مرحلــة أولــى، إلــى تحليــل تطــور متوســط عــروض أســعار الغــازوال والبنزيــن علــى الصعيــد 
الدولــي، ودراســة تطــور تكاليــف الشــراء، فــي مرحلــة ثانيــة، بهــدف تقييــم مســتوى تداعيــات تقلبــات األســعار العالميــة 

علــى أســعار البيــع المطبقــة فــي الســوق الوطنيــة.

1. تحليل العالقة الترابطية بين تغييرات أسعار برميل النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة 

تجــدر اإلشــارة، فــي البدايــة، إلــى أن أســعار بيــع الغــازوال والبنزيــن ال تقايــس مباشــرة بأســعار برميــل بالنفــط الخــام، 
بــل باألســعار المرجعيــة للمنتجــات المكــررة المعروفــة باســم "ســعر بــات للنفــط )Platts("16. فــي الواقــع، تحتســب هــذه 
16  يعــد ســعر بــات للنفــط )Platts( املؤشــر املرجعــي للمنتجــات املكــررة، والتــي توفــره الشــركة احلاملــة لنفــس االســم واحملدثــة ســنة 1909 بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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األســعار المرجعيــة اســتنادا إلــى أســعار خــام برنــت )Brent(17 )نفــط منطقــة بحــر الشــمال( بعــد تكريــره، دون احتســاب 
تكاليــف الشــحن )التســليم علــى ظهــر الســفينة "Free on Board"(، وال حتــى تكاليــف التأميــن أو واجبــات ورســوم الميناء.  

وتحــدد هــذه التســعيرة مــن خــال ســوق روتــردام الدوليــة، والتــي تشــكل إحــدى األســواق المرجعيــة فــي مجــال المنتجــات 
النفطيــة المكررة. 

فــي هــذا الســياق، يتبيــن أنــه مــن الضــروري، فــي المقــام األول، تحليــل كيفيــات تطــور أســعار المنتوجيــن، أي النفــط 
الخــام والمنتجــات المكــررة، وذلــك بهــدف التحقــق، فــي المقــام الثانــي، مــن مــدى االنعــكاس التلقائــي لتغييــرات ســعر 
برميــل النفــط علــى أســعار المنتجــات المكــررة، أي التحقــق مــن إمكانيــة تفاعــل أســعار هــذه المنتجــات بنفــس الطريقــة 

عنــد االرتفــاع أو االنخفــاض بالنســبة لتغييــرات أســعار النفــط الخــام. 

ومــن تــم، ترصــد الرســوم البيانيــة، المشــار إليهــا بعــده، تطــور أســعار برميــل النفــط مقارنــة بأســعار الغــازوال والبنزيــن 
مشــحون علــى ظهــر الســفينة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2022 )المتوســط الســنوي(، وكذلــك الفتــرة الممتــدة 
مــن ينايــر إلــى أبريــل 2022 )المتوســط الحاصــل كل شــهرين( والتــي تزامنــت مــع تصاعــد حــاد فــي أســعار منتجــات 

النفــط المكــررة العالميــة وأســعار البيــع المطبقــة علــى الصعيــد الوطنــي علــى حــد ســواء.  

الرسم البياني 17: تطور المتوسط السنوي لألسعار مشحون على ظهر السفينة )الغازوال والبنزين( وبرميل النفط 
الخام )2018 - 2022( 

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلت بها وزارة االقتصاد والمالية

تكســاس  غــرب  مــن خــام  اآلخــران  الرئيســيان  املرجعيــان  ويتكــون  العاملــي.  النفــط  إنتــاج  مــن  املائــة  65 يف  برنــت حوالــي  17  يحــدد ســعر خــام 
املتحــدة االمريكيــة، وخــام دبــي وســلطنة عمــان. بالواليــات  إنتاجــه  يتــم  الــذي  للنفــط  بالنســبة   )West Texas Intermdiate (
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الرسم البياني 18: تطور متوسط األسعار مشحون على ظهر السفينة كل شهرين )الغازوال والبنزين( وبرميل النفط الخام 
)األشــهر األولى من ســنة 2022(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلت بها وزارة االقتصاد والمالية

يتيح تحليل المعطيات الواردة في الرسمين البيانيين أعاه تحديد ثاث فترات رئيسية متباينة: 

فتــرة أولــى امتــدت مــن 2018 إلــى 2019 واتســمت، فــي المجمــل، بنــوع مــن االســتقرار علــى مســتوى تطــور 	 
األســعار مــع تســجيل بعــض التذبذبــات. فــي الواقــع، بلــغ المتوســط المســجل فــي هــذه الفتــرة حوالــي 649 دوالر 
أمريكــي للطــن بالنســبة للغــازوال، بحــد أدنــى بلــغ 618 دوالر أمريكــي للطــن وحــد أقصــى بلــغ 679 دوالر أمريكــي 
للطــن، فيمــا بلــغ المتوســط الخــاص بالبنزيــن 622 دوالر أمريكــي للطــن )حــد أدنــى بلــغ 598 دوالر أمريكــي للطــن 

وحد أقصى بلغ 646 دوالر أمريكي للطن(، 

فتــرة ثانيــة غطــت ســنة 2020، وطبعهــا انخفــاض هــام فــي األســعار علــى إثــر التهــاوي الحــاد ألســعار برميــل 	 
النفــط الخــام علــى الصعيــد العالمــي بمتوســط ســعر بلــغ 42 دوالرا أمريكيــا للطــن، أي أقــل مــن 34 فــي المائــة 

مقارنة بسنة 2019. 

خــال هــذه الفتــرة مــن 2020، بلــغ متوســط أســعار المنتجــات المكــررة قرابــة 374 دوالر أمريكــي للطــن 
بالنســبة للغــازوال، و393 دوالر أمريكــي للطــن بالنســبة للبنزيــن، ممــا يعكــس تراجعــا بنســبة تزيــد عــن 
40 فــي المائــة مقارنــة بالمتوســط المســجل فــي الفتــرة األولــى )2018 - 2019( بالنســبة للغــازوال، 
و35 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن. فــي حيــن ســجلت أســعار برميــل النفــط الخــام نفــس المنحنــى تقريبــا 

مــع انخفــاض بنســبة 38 فــي المائــة.  

ويعــد هــذا التغييــر المفاجــئ نحــو االنخفــاض فــي وضعيــة الســوق نتيجــة للتراجــع القــوي للطلــب، والمقــرون 
ــى التنقــل وتوقــف أنشــطة  ــود المفروضــة عل بالركــود غيــر المســبوق لاقتصــاد العالمــي والناجــم عــن القي

اإلنتــاج والمبــادالت علــى الصعيــد العالمــي. 
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ــة ازدادت حدتهــا خــال 	  ــرة تصاعدي ــوم، وتشــهد وتي ــى حــدود الي ــدت مــن 2021 ومســتمرة إل ــة امت ــرة ثالث فت
ــغ متوســط  ــم، بل ــى مــن ســنة 2022 حيــث ســجلت األســعار مســتويات قياســية. ومــن ت ــة األول األشــهر األربع
أســعار الغــازوال، خــال النصــف الثانــي مــن أبريــل الماضــي، 1113 دوالرا أمريكيــا للطــن، بزيــادة بلغــت أزيــد 
مــن 64 فــي المائــة مقارنــة بالمتوســط المســجل فــي 2018، أي الســنة التــي شــهدت فيهــا األســعار مســتويات 
ــن، إذ ناهــز  ــى مســتوى أســعار البنزي ــم تســجيل نفــس الماحظــة عل ــة. وت ــل انــدالع األزمــة الصحي ــة قب عادي
متوســطها 1079 دوالرا أمريكيــا للطــن، محققــة بذلــك انتعاشــا بنســبة 66 فــي المائــة مقارنــة بالمتوســط 

المســجل في 2018. بالموازاة، ارتفعت أســعار برميل النفط الخام بنســبة 47 في المائة.

ــل  ــن رئيســيين. عام ــل، بعاملي ــى األق ــرون، عل ــر المق ــى التأثي ــا أعــاه، إل ــة، المشــار إليه ــرة التصاعدي ــزى الوتي وتع
يرتبــط، مــن جهــة، بتأثيــر االنتعــاش الســريع والمتزامــن للطلــب العالمــي منــذ النصــف الثانــي مــن 2021. وتحقــق 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــل. وم ــى التنق ــود المفروضــة عل ــع القي ــر الحجــر الصحــي ورف ــن تدابي ــف م ــر التخفي ــى إث ــك عل ذل
بالعامــل الجيو-سياســي المتمثــل فــي تداعيــات النــزاع بيــن روســيا وأوكرانيــا، والــذي اندلــع منــذ فبرايــر مــن ســنة 
2022. وتجــدر اإلشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن روســيا تعــد المصــدر الثانــي للنفــط الخــام علــى الصعيــد العالمــي.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه وخافــا لألفــكار الســائدة بكــون أســعار البنزيــن علــى الصعيــد الدولــي تفــوق 
ــد  ــى الصعي ــازوال عل ــورة أعــاه أن عــروض أســعار الغ ــات المذك ــل المعطي ــازوال، كشــف تحلي ــة بالغ ــا المتعلق مثياته
الدولــي كانــت فــي مســتوى أعلــى مــن مثياتهــا مــن البنزيــن خــال ســنتي 2018 و2019، وكذلــك خــال شــهري مــارس 

وأبريــل مــن ســنة 2022. 

وإذا أخذنــا بعيــن االعتبــار متوســط الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، فســناحظ تشــابه فــي عــروض أســعار هاذيــن 
المنتوجيــن تقريبــا، حيــث بلغــت كلفــة الغــازوال 566 دوالر أمريكــي للطــن فيمــا وصلــت كلفــة البنزيــن إلــى 582 دوالر 

أمريكــي للطــن.

وتفســر أســباب المســتوى المرتفــع لعــروض أســعار الغــازوال مقارنــة بمثياتهــا مــن البنزيــن بعنصريــن رئيســيين. يتمثــل 
العنصــر األول فــي الطلــب القــوي علــى الغــازوال خــال الفتــرات التــي لوحظــت فيهــا هــذه الفــوارق. ويقتــرن العنصــر 
الثانــي بارتفــاع تكاليــف إنتــاج الغــازوال. فــي الواقــع، يتيــح برميــل نفــط خــام )حوالــي 159 لتــرا(، بصفــة عامــة، إمكانيــة 
الحصــول علــى نحــو 74 لتــرا مــن البنزيــن، وقرابــة 35 لتــرا مــن الغــازوال، ممــا يشــير إلــى أن تأثيــر الزيــادة فــي أســعار 

المــادة األوليــة )برميــل النفــط( يكتســي أهميــة أكبــر إزاء الغــازوال مقارنــة بالبنزيــن. 

وعلــى مســتوى التوزيــع، تــزداد هــذه التكاليــف بفعــل التكاليــف الناجمــة عــن الفــوارق فــي الكثافــة الحجميــة بيــن هاذيــن 
ــزن  ــر( وي ــغ 0,84 كيلوغرامــا للت ــر )تبل ــن. إذ ســنجد، بالنســبة لنفــس الحجــم، أن الغــازوال يتســم بكثافــة أكب المنتوجي
أكثــر مــن البنزيــن )ب 0,74 كيلوغرامــا للتــر(، أي أكثــر بحوالــي 13 فــي المائــة، ممــا يــؤدي إلــى تكاليــف نقــل وتوزيــع أكثــر 

بالنســبة للغــازوال.

2. تحليــل مســتوى العالقــة الترابطيــة بيــن تغييرات أســعار برميل النفــط الخام وأســعار المنتجات 
المكــررة وأســعار البيــع على الصعيــد الوطني 

فــي هــذا الفصــل، ســيتم احتســاب معامــات العاقــة التــي تربــط تطــور متوســط األســعار الســنوية لبرميــل النفــط الخــام 
والمنتجــات المكــررة المســتوردة بتطــور متوســط أســعار المبيعــات المطبقــة فــي الســوق الوطنيــة خــال الفتــرة الممتــدة 
مــن 2018 إلــى 2021 مــن جهــة، والتطــور الشــهري لهــذه المتغيــرات الثاثــة طيلــة األشــهر األربعــة األولــى من ســنة 2022. 
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ــل، متوســطات ســنوية  ــي، موضــوع هــذا التحلي ــد الوطن ــى الصعي ــع المطبقــة عل ــة وأســعار البي وتشــكل األســعار الدولي
وشــهرية. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن الناحيــة العمليــة، يقــوم الفاعلــون بتغييــر الســعر، فــي المتوســط، مــرة كل 
أســبوعين، فــي حيــن تتغيــر أســعار المنتجــات المكــررة يوميــا. كمــا يعمــد هــؤالء الفاعلــون إلــى تفعيــل أكثــر مــن تغييــر 

ــل مــن ســنة 2022.  ــة، الســيما خــال شــهري مــارس وأبري ــرات معين ــع كل أســبوعين فــي فت واحــد فــي أســعار البي

الرسم البياني 19: تطور المتوسط الشهري ألسعار الغازوال المستورد عند الشحن على ظهر السفينة وأسعار بيعه 
في السوق الوطنية )2018 - 2022(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلت بها الوزارة المكلفة بالطاقة

الرسم البياني 20: تطور المتوسط الشهري ألسعار البنزين المستورد مشحون على ظهر السفينة وأسعار بيعه في 
السوق الوطنية )2018 - 2022(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلت بها الوزارة المكلفة بالطاقة 
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الجدول 7: تغير متوسط األسعار السنوية لبرميل النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة عند الشحن على ظهر 
السفينة وأسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية )2018 - 2021(

2019 / 20182020 / 20192021 / 2020

67  %34- %10- % أسعار برميل النفط الخام

أسعار الغازوال عند الشحن على ظهر 
السفينة 

 % -5% -36%  41

أسعار البنزين عند الشحن على ظهر 
السفينة 

% -6% -35%  60

11  %12- %4- %أسعار بيع الغازوال 

15  %11- %3- %أسعار بيع البنزين 

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلت بها الوزارة المكلفة بالطاقة

الغازوال
األسعار عند 
الشحن على 
ظهر السفينة 
)بالدرهم للتر( 

تغير السعر 
)بالدرهم للتر( 

متوسط سعر 
البيع

 )بالدرهم للتر( 

تغير السعر 
)بالدرهم للتر( 

2018 5,07----9,93----

 20194,83-0,249,58-0,35

 20203,1-1,738,4-1,18

 20214,361,269,320,92

ــررة  ــل النفــط الخــام وأســعار المنتجــات المك ــة )أســعار برمي ــرات الثاث ــن ســنتي 2018 و2019، ســجلت المتغي ــا بي م
مشــحونة علــى ظهــر الســفينة وأســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة( تغييــرات متباينــة، إذ، فــي الوقــت الــذي تقلصــت فيــه 
أســعار النفــط الخــام بنحــو 10 فــي المائــة، تراجعــت أســعار المنتجــات المكــررة مشــحونة علــى ظهــر الســفينة بحوالــي 

فقــط 5 فــي المائــة.

وفيمــا يخــص الغــازوال، بلغــت نســبة الفــرق بيــن تغيــر كل مــن األســعار عنــد الشــحن علــى ظهــر الســفينة وأســعار البيــع 
فــي الســوق الوطنيــة 1 فــي المائــة فقــط. مــن جهــة أخــرى، يشــكل تغيــر عــروض أســعار البنزيــن مشــحون علــى ظهــر 

الســفينة ضعــف تغيــر أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة، أي بنســبة 3 فــي المائــة.

وفــي الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2019 و2020، تهــاوت أســعار برميــل النفــط الخــام واألســعار مشــحونة علــى ظهيــر الســفينة 
ــة  ــع فــي الســوق الوطني ــرات أســعار البي ــة. وشــهدت تغيي ــي 35 فــي المائ ــا، وبنســبة بلغــت حوال ــق تقريب بشــكل متطاب

انخفاضــا بنســبة 12 فــي المائــة فقــط، أي أقــل بثــاث مــرات مــن تغيــر األســعار علــى الصعيــد العالمــي. 

البنزين
األسعار عند 
الشحن على 
ظهر السفينة 
)بالدرهم للتر( 

تغير السعر 
)بالدرهم للتر( 

متوسط سعر 
البيع

 )بالدرهم للتر( 

تغير السعر 
)بالدرهم للتر( 

2018 4,77----11,18----

 20194,46-0,3110,71-0.47

 20202,9-1,569,50-1,21

 20214,641,7410,941,44
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وبخصــوص الفتــرة الممتــدة مــن 2020 إلــى 2021، بــرزت التغييــرات فــي أســعار برميــل النفــط الخــام علــى الصعيــد 
العالمــي )بنســبة 67 فــي المائــة( علــى مســتوى البنزيــن )بنســبة 60 فــي المائــة(، ولكــن بدرجــة أقــل علــى مســتوى 

ــة(.  ــي المائ ــازوال )بنســبة 41 ف ــات المســجلة أســعار الغ تذبذب

وشــهدت أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة زيــادة بنســبة 11 فــي المائــة فقــط إزاء الغــازوال )41 فــي المائــة بالنســبة 
ألســعار الشــحن علــى ظهــر الســفينة(، وبـ 15 فــي المائــة حيــال البنزيــن )60 فــي المائــة بالنســبة ألســعار الشــحن علــى 

ظهــر الســفينة(. 

الجــدول 8: تغيــر متوســط األســعار الشــهرية لبرميــل النفــط الخــام وأســعار المنتجــات المكــررة مشــحونة علــى ظهــر 
الســفينة وأســعار بيــع الغــازوال والبنزيــن فــي الســوق الوطنيــة )األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022(  

مارس/ أبريل فبراير/ مارس يناير / فبراير

%8,7-%18,6%14,1 أسعار برميل النفط الخام

%15,5%27,7%17,9أسعار البنزين عند الشحن على ظهر السفينة

%7,2%21,4%15,4أسعار البنزين عند الشحن على ظهر السفينة 

%23,4%9,0%8,1أسعار بيع الغازوال 

%8,1%4,1%4,8أسعار بيع البنزين 

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلت بها وزارتي االقتصاد والمالية والطافة والفاعلون  

الغازوال
األسعار عند 
الشحن على 
ظهر السفينة 
)بالدرهم للتر( 

تغير السعر 
)بالدرهم للتر( 

متوسط سعر 
البيع )بالدرهم 

للتر( 

تغير  السعر  
)بالدرهم للتر( 

 دجنبر
2021 

5,06-----10,1-----

يناير 
 2022

5,290,23 10,09-0,01

فبراير 
 2022

6,230,95 10,920,82 

مارس 
2022

7,961,73 11,430,51 

أبريل 
2022

9,191,23 14,112,68 

على ضوء المعطيات الواردة في الجداول أعاه، ينبغي إبداء الماحظات التالية:  

مــا بيــن شــهري ينايــر ومــارس 2022 وفــي ظرفيــة اتســمت بتصاعــد أســعار النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة 	 
ــل  ــر مــن أســعار برمي ــادة بنســبة أقــل بكثي ــة زي ــن فــي الســوق الوطني ــع الغــازوال والبنزي ــا، شــهد ســعر بي عالمي

النفط الخام وأسعار شحن المنتجات المكررة على ظهر السفينة.

البنزين
األسعار عند 
الشحن على 
ظهر السفينة 
)بالدرهم للتر( 

تغير السعر 
)بالدرهم للتر( 

متوسط سعر 
البيع )بالدرهم 

للتر( 

تغير  السعر  
)بالدرهم للتر( 

 دجنبر
2021 

5,02-----12,05-----

يناير 
 2022

5,260,2412,03-0,02

فبراير 
 2022

6,070,8112,610,58

مارس 
2022

7,371,3013,130,52

أبريل 
2022

7,90,5314,191,06
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مــا بيــن شــهري مــارس وأبريــل 2022، وفــي الوقــت الــذي تراجعــت فيــه أســعار النفــط الخــام وارتفعــت أســعار المنتجــات 
المكــررة، شــهدت أســعار البيــع زيــادة أكبــر مــع تســجيل إعــادة هيكلــة وتأثيــر اســتدراك )effet de rattrapage( مقارنــة 
بشــهر مــارس. ويعــزى هــذا التفــاوت إلــى الفــارق الحاصــل بيــن األســعار علــى الصعيــد العالمــي وانعكاســاتها علــى أســعار 
البيــع فــي الســوق الوطنيــة لمــدة 15 يومــا. ومــا بيــن عمليــة الشــراء والتســلم، يجــب مراعــاة الحيــز الزمنــي الضــروري 

إلجــراء عمليــات النقــل والتخزيــن والتوزيــع.  

الجدول 9: معامل العالقة الترابطية بين أسعار البيع مقارنة بأسعار شحن المنتجات المكررة على ظهر السفينة 

2021 - 20182022

 0,92 0,99 الغازوال

 0,95 0,99البنزين 

يظهــر، علــى ضــوء كافــة الفتــرات التــي تمــت ماحظتهــا، أن اتجاهــات أســعار الغــازوال والبنزيــن علــى الصعيــد الدولــي 
ــن هــذه  ــة بي ــة وقوي ــة إيجابي ــة ترابطي ــع، ثمــة عاق ــي الواق ــة. ف ــع فــي الســوق الوطني ــى تطــور أســعار البي تنعكــس عل
المتغيــرات، الســيما وأن معامــل هــذه العاقــة يعــادل 0,99 تقريبــا، أخــذا بعيــن االعتبــار تطــور أســعار شــحن المنتجــات 

المكــررة علــى ظهــر الســفينة كمعيــار أساســي للمقارنــة. 

وبخصــوص األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022، والمتســمة بارتفــاع قــوي فــي أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة، 
تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول 9 إلــى أن تغييــرات أســعار برميــل النفــط الخــام ال تســاير دائمــا تغييــرات أســعار 
شــحن المنتجــات المكــررة علــى ظهــر الســفينة. وتتضــح هــذه الخاصــة أكثــر إذا مــا قورنــت هــذه التغييــرات بتغييــرات 

أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة. 

وإذا كانــت أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة ترتبــط فعــا بأســعار برميــل النفــط الخــام، فأنهــا تقتــرن، بالنســبة للكثريــن، 
بمتغيــرات مســتقلة وبعوامــل خاصــة بســوق المنتجــات المكــررة، الســيما تكاليــف التكرير. 

وال يجــري مقايســة هــذه األســعار بأســعار برميــل النفــط الخــام، بــل تتوقــف علــى الطلــب علــى هــذه المنتجــات وعلــى 
قــدرات المكريــرن علــى االســتجابة لــه. علــى ســبيل المثــال، قــد تــزداد تكاليــف التكريــر علــى إثــر ارتفــاع الطلــب وأســعار 

نواتــج التقطيــر المســتعملة فــي التكريــر. 

وينضــاف إلــى ذلــك عناصــر التكلفــة األخــرى ذات الصلــة، بالخصــوص، بالشــحن وتغييــرات ســعر الصــرف )يتــم تقويــم 
النفــط بالــدوالر( والجبايــات، والتــي تشــكل عنصــرا رئيســيا فــي تحديــد ســعر البيــع للمســتهلك. 

بيــد أن تقييــم تغييــرات أســعار البيــع مقارنــة بأســعار المنتجــات المكــررة علــى ظهــر الســفينة يمكــن مــن رصــد مســتوى 
عــال مــن العاقــة الترابطيــة بيــن هاذيــن المتغيريــن بمعــدل 0,92 إزاء الغــازوال وحوالــي 0,95 حيــال البنزيــن خــال هــذه 

الفتــرة مــن ســنة 2022. 

خامسا: بنية أسعار البيع على مستوى محطات الخدمة
1. تحليل تطور بنية أسعار البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة

بعــد تحليــل درجــة العاقــة الترابطيــة بيــن أســعار البيــع المطبقــة فــي الســوق الوطنيــة وأســعار المنتجــات المكــررة علــى 
الصعيــد العالمــي، ســتتناول هــذه الفقــرة تحليــا لمكونــات أســعار بيــع هاذيــن المنتوجيــن فــي المضخــة علــى مســتوى 

محطــة الخدمــة، أي األســعار التــي يســددها المســتهلك النهائــي. 
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وتــروم هــذه المقاربــة تحقيــق هــدف مــزدوج: أوال تحليــل عناصــر التكلفــة بشــكل معمــق وذلــك بقيــاس حجمهــا فــي بنبــة 
ســعر البيــع النهائــي للمســتهلك. ثــم ثانيــا، استكشــاف مختلــف الوســائل والرافعــات التــي يمكــن مــن خالهــا التدخــل علــى 
مســتوى مكــون واحــد أو عــدة مكونــات مــن ســعر البيــع النهائــي، وذلــك فــي اتجــاه انخفــاض يهــدف إلــى التخفيــف مــن 

تداعيــات الزيــادات المســجلة علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلك.   

فضــا عــن ذلــك، ســيتيح التحليــل المنجــز إمكانيــة تقييــم تطــور هوامــش الربــح )الخــام والصافيــة( للفاعليــن مــع مــرور 
الزمــن، وكــذا مردوديتهــم االقتصاديــة. وســيتم ذلــك أوال طــوال الســنوات األربــع الماضيــة، ثــم األشــهر األربعــة األولــى 

مــن ســنة 2022، وهــي الفتــرة التــي اتســمت بزيــادات حــادة فــي أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة.  

ومــن تــم، ســينجز هــذا التحليــل اســتنادا إلــى معطيــات وفرهــا الفاعلــون فــي الســوق، وتتعلــق بأســعار البيــع المطبقــة فــي 
المضخــة علــى مســتوى محطــة الخدمــة وشــاملة لجميــع الرســوم. 

وتنقســم هــذه البنيــة إلــى ثاثــة عناصــر رئيســية، تشــمل تكلفــة شــراء المنتجــات المكــررة، أي الغــازوال والبنزيــن، 
ــاب  ــن )شــركات التوزيــع وأرب ــات المطبقــة علــى هــذه المنتجــات، وهوامــش ربــح الموزعي ــا، والجباي ــف إيصاله وتكالي

محطــات الخدمــة(. 

- تكلفة شراء المنتجات المكررة )الغازوال والبنزين( 

يتكــون ســعر البيــع، الــذي يشــير إليــه الفاعلــون عــادة بالســعر الــذي يشــتري به المســتوردون الموزعــون، من العناصــر التالية:

تكلفــة شــحن منتجــات الغــازوال والبنزيــن مســتوردة مكــررة علــى ظهــر الســفينة، وتضــم ســعر بــات للنفــط 	 
"Platts" دون احتساب تكاليف الشحن، والتأمين وواجبات ورسوم الميناء؛

التكاليــف النهائيــة لتســلم المخــزون )frais d’approche( وشــحنه وتأمينــه، وتكاليــف التفريــغ، وواجبــات ورســوم 	 
الميناء، والتكاليف ذات الصلة بتغيير سعر الصرف )الدرهم مقارنة بالدوالر(؛

تكاليف التخزين. 	 

- الجبايات )الضرائب: الضريبة الداخلية على االستهالك والضريبة على القيمة المضافة( 

ينتمــي الغــازوال والبنزيــن إلــى المنتجــات الخاضعــة لنوعيــن مــن الضريبــة، وهمــا الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك 
والضريبــة علــى القيمــة المضافــة. 

تعــد الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك ضريبــة غيــر مباشــرة وتطبــق علــى كا المنتوجيــن. وتتعلــق، كمــا يشــير اســمها، 
بضريبــة علــى اســتهاك كميــة المحروقــات التــي تــم اقتناؤهــا، وليــس قيمتهــا بالدرهــم. 

وعليــه، يتعلــق االمــر بضريبــة غيــر خاضعــة لتأثيــر تغييــرات األســعار علــى الصعيــد الدولــي، وبالتالي فهي ذات اســتهاك 
مســتقر. وال يتأثــر المنتــوج المتعلــق بهــذه الضريبــة بارتفــاع أو انخفــاض ســعر اللتــر مــن الغــازوال أو البنزين. 

ويظــل المبلــغ المســتلم ثابتــا بالنســبة لســنة معينــة، علــى اعتبــار أنــه محــدد بموجــب قانــون الماليــة، ويســتقر فــي 242,2 
ــة  ــذ إحداثهــا، خضعــت الضريب ــن. ومن ــر بالنســبة للبنزي ــر بالنســبة للغــازوال، و376,4 درهمــا للهكتولت درهمــا للهكتولت
ســالفة الذكــر للتعديــل مــرة واحــدة فقــط، واســتهدف الغــازوال فقــط. وتــم ذلــك بمقتضــى المرســوم رقــم 2.96.629 
الصــادر فــي 31 يوليــوز 1996، والــذي قضــى برفــع مبلــغ هــذه األخيــرة مــن 222,2 درهــم للهكتولتــر إلــى 242,2 درهــم 

للهكتولتــر، كمــا هــو معمــول بــه حاليــا. 
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ــن  ــة م ــى اســترداد هــذه الضريب ــل عل ــر المباشــرة تعم ــب غي ــارك والضرائ ــى أن إدارة الجم ــك إل وتجــدر اإلشــارة كذل
ــى المســتهلك النهائــي.  ــى الموزعيــن. ويقــوم هــؤالء بدورهــم بتحميلهــا عل المســتوردين، والذيــن يقومــون بتحميلهــا عل

زيــادة علــى ذلــك، يخضــع الغــازوال والبنزيــن للضريبــة علــى القيمــة المضافــة. وتعــد هــذه األخيــرة بمثابــة ضريبــة تحــدد 
ــة  ــورد مصحوب ــل الم ــن قب ــا م ــة الشــراء المصــرح به ــى تكلف ــق عل ــة وتطب ــي المائ ــغ نســبتها 10 ف ــة. وتبل حســب القيم
بالضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك، أي أن جــزءا مــن مبلــغ الضريبــة علــى القيمــة المضافــة يحتســب علــى أســاس 

الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك. 

وخافــا للضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك، يتأثــر تطــور مداخيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بتطــور األســعار 
علــى الصعيــد العالمــي. ومــن تــم، تفضــي أيــة زيــادة فــي األســعار تلقائيــا إلــى الزيــادة فــي ســعر البيــع النهائــي، وكــذا 

ارتفــاع المداخيــل المرتبطــة بــه. 

- هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع )بالجملة والتقسيط( 

ــى تكاليــف شــراء المنتجــات المكــررة والمســتوردة وعلــى الضرائــب  ــازوال والبنزيــن، عــاوة عل تضــم أســعار بيــع الغ
ــة.  ــاب محطــات الخدم ــع وأرب ــن شــركات التوزي ــح كل م ــة، هوامــش رب ــل الدول ــن قب المســتخلصة م

وتعــد هوامــش ربــح شــركات التوزيــع، المذكــورة أعــاه، بمثابــة هوامــش خــام تجاريــة تكتســب قبــل اســتخاص الضريبــة. 
وتحتســب بأخــذ الفــرق بيــن ســعر البيــع دون احتســاب الرســوم والتكاليــف المتعلقــة بشــراء المنتجــات المكــررة18، 

وتضــاف لهــا تكاليــف التخزيــن، والنقــل والتوزيــع، وإيصــال المحروقــات إلــى محطــات الخدمــة. 

وتحتســب هوامــش ربــح محطــات الخدمــة بأخــذ الفــرق بيــن ســعر الشــراء المطبــق مــن طــرف المحطــة )ســعر التفويــت 
بالنســبة لشــركة التوزيــع( والســعر النهائــي المعــروض فــي المضخــة علــى مســتوى محطــة الخدمــة. 

وتلخــص الجــداول والرســوم البيانيــة، بعــده، بنيــة متوســط ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال وشــامل لجميــع الرســوم 
حســب كل فاعــل، والمطبــق علــى مســتوى محطــات الخدمــة الخاضعــة للتســيير المباشــر مــن طــرف شــركات التوزيــع 
)نمــوذج التســيير القائــم علــى الشــركة المملوكــة للشــركة التــي تســيرها "COCO"(. وقــد أنجــزت مصالــح التحقيــق لــدى 

مجلــس المنافســة هــذا الحســاب اســتنادا إلــى معطيــات مســتقاة مــن الفاعليــن. 

ويظــل التحليــل كمــا هــو كيفمــا كان نمــوذج محطــات الخدمــة الــذي وقــع عليــه االختيــار، طالمــا أن هوامــش ربــع التجــار 
بالتقســيط تشــهد، وفقــا للمعطيــات المدلــى بهــا مــن قبــل مختلــف الفاعليــن، اســتقرارا. وتعتبــر متشــابهة تقريبــا إزاء 

جميــع نمــاذج تســيير محطــات الخدمــة. 

18  تشــكل تكاليــف اجلزيئــة تكلفــة شــحن املنتجــات املكــررة علــى ظهــر الســفينة، وتكاليــف الشــحن، والتكاليــف النهائيــة لتســلم املخــزون، باإلضافــة إلــى تكاليــف 
حتويــل العملــة، وواجبــات ورســوم املينــاء.
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الجدول 10: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال شامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل )2021-2018( 

تكلفة السنة الشركة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 

الضريبة 
على 

القيمة 
املضافة 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 
والضريبة 

على القيمة 
املضافة 

هامش ربح 
املوزع

هامش ربح 
التاجر 

بالتقسيط 

هامش 
الربح 

اإلجمالي 

سعر 
البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

Afriquia SMDC20185,542,420,893,310,540,340,899,74

Afriquia SMDC20195,202,420,853,280,580,340,929,40

Afriquia SMDC20203,552,420,763,181,250,351,608,32

Afriquia SMDC20214,722,420,833,250,780,361,159,12

Ola Energy Maroc20185,282,420,883,300,750,381,139,71

Ola Energy Maroc20195,072,420,863,280,680,391,079,42

Ola Energy Maroc20203,632,420,743,161,030,291,328,11

Ola Energy Maroc20214,552,420,823,241,000,281,289,07

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20185,502,420,893,310,590,481,069,79

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20195,102,420,853,270,610,481,099,37

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20203,442,420,753,171,300,521,828,27

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20214,702,420,843,260,880,541,429,26

Winxo20185,322,420,893,330,770,381,159,75

Winxo20194,992,420,853,290,830,321,159,38

Winxo20203,382,420,743,181,330,331,668,18

Winxo20214,552,420,833,270,880,491,369,13

Ziz20185,592,420,903,320,470,490,969,89

Ziz20195,242,420,873,290,560,441,009,55

Ziz20203,602,420,763,181,090,551,648,36

Ziz20214,822,420,853,270,740,491,239,31

Petrom20185,322,420,893,330,360,731,099,75

Petrom20194,942,420,853,300,330,821,159,39

Petrom20204,042,420,773,210,310,881,198,45

Petrom20214,682,420,833,280,380,841,229,18

Vivo Energy Maroc20185,252,420,913,331,100,331,4310,00

Vivo Energy Maroc20194,972,420,873,290,980,371,359,62

Vivo Energy Maroc20203,532,420,773,191,380,361,748,45

Vivo Energy Maroc20214,572,420,853,271,160,391,559,39



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الرسم البياني 21: بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال شامل لجميع الرسوم والمطبق من طرف الفاعلين 
الرئيسيين )2018 - 2021(

2018 )الغازوال( 

2019 )الغازوال(
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2020 )الغازوال(

2021 )الغازوال( 



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الجــدول 11: تطــور بنيــة ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال بالدرهــم شــامل لجميــع الرســوم حســب كل فاعــل 
وبالمتوســط الترجيحــي

تكلفة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالك 

الضريبة 
على القيمة 

املضافة 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالكو 
الضريبة على 

القيمة 
املضافة

هامش ربح 
املوزع 
)درهم 

واحد للتر( 

هامش ربح 
تاجر التقسيط 

)درهم واحد 
للتر(

هامش الربح 
اإلجمالي 

)درهم واحد 
للتر(

سعر البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

Afriquia SMDC4,802,420,833,260,770,351,129,18

 Ola Energy
Maroc

4,672,420,833,250,860,341,199,11

 TotalEnergies
 Marketing

Maroc
4,712,420,843,260,840,501,349,19

Winxo4,602,420,833,270,940,381,329,14

Ziz4,942,420,853,270,670,491,169,38

Petrom4,792,420,843,290,350,811,169,22

 Vivo Energy
Maroc

4,622,420,853,281,140,361,519,41

املتوسط 
الترجيحي للسوق 

4,732,420,843,270,800,461,269,23

الرســم البيانــي 22: المتوســط الترجيحــي لبنيــة ســعر بيــع الغــازوال حســب كل فاعــل )2018-2021(
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وتوضــح الجــداول والرســوم البيانيــة، بعــده، المعطيــات المتعلقــة باألشــهر األربعة األولى من ســنة 2022 )الخاصة بالغــازوال( 

الجــدول 12: تطــور بنيــة ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال بالدرهــم شــامل لجميــع الرســوم حســب كل فاعــل
 )مــن ينايــر إلــى أبريــل 2022( تــم تصنيفهــا حســب كلفــة الشــراء وســعر البيــع الشــامل لجميــع الرســوم 

تكلفة السنة الشركة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 

الضريبة 
على 

القيمة 
املضافة 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 
والضريبة 

على القيمة 
املضافة 

هامش ربح 
املوزع

هامش ربح 
التاجر 

بالتقسيط 

هامش 
الربح 

اإلجمالي 

سعر 
البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

5,562,420,903,340,530,501,039,90 يناير 2022الفاعل 1

6,732,420,973,420,090,500,6010,69 فبراير 2022الفاعل 1

0,070,500,4311,67-7,782,421,063,51 مارس 2022الفاعل 1

9,462,420,240,500,240,500,7413,87 أبريل 2022الفاعل 1

5,432,420,923,340,680,471,1510,07 يناير 2022الفاعل 2

6,582,420,983,400,780,451,2310,80 فبراير 2022الفاعل 2

0,150,340,1911,64-8,592,421,063,48 مارس 2022الفاعل 2

9,442,420,380,550,380,550,9314,12 أبريل 2022الفاعل 2

5,622,420,903,350,300,620,919,88 يناير 2022الفاعل 3

6,802,420,973,430,190,300,4810,71 فبراير 2022الفاعل 3

7,602,421,063,510,240,300,5411,66 مارس 2022الفاعل 3

9,462,420,270,440,270,440,7113,90 أبريل 2022الفاعل 3

5,682,420,923,340,740,371,1110,14 يناير 2022الفاعل 4

6,662,421,003,420,580,370,9511,03 فبراير 2022الفاعل 4

0,4711,42-0,840,37-8,432,421,043,46 مارس 2022الفاعل 4

9,702,420,130,380,130,380,5113,90 أبريل 2022الفاعل 4

5,642,420,913,340,650,531,1810,06 يناير 2022الفاعل 5

6,602,420,983,400,340,520,8610,80 فبراير 2022الفاعل 5

0,1811,70-0,660,48-8,362,421,063,49 مارس 2022الفاعل 5

9,622,420,250,470,250,470,7213,98 أبريل 2022الفاعل 5

مالحظــة: تــم حجــب هويــة الفاعليــن بالنســبة لألشــهر األربعــة األولــى لســنة 2022، حيــث لــن تُعــرف نتائجهــم إال فــي 
نهايــة هــذه الســنة



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الرســم البيانــي 23: بنيــة ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال بالدرهــم شــامل لجميــع الرســوم مــن طــرف الفاعليــن 
الرئيســيين )مــن ينايــر إلــى أبريــل 2022( 

يناير 2022 )الغازوال( 

فبراير 2022 )الغازوال(
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مارس 2022 )الغازوال(

أبريل 2022 )الغازوال(



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الجدول 13: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من الغازوال بالدرهم شامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط 
الترجيحي )األشهر األربعة األولى من سنة 2022( تم تصنيفها حسب كلفة الشراء وسعر البيع الشامل لجميع الرسوم

تكلفة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالك 

الضريبة 
على القيمة 

املضافة 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالكو 
الضريبة على 

القيمة 
املضافة

هامش ربح 
املوزع 
)درهم 

واحد للتر( 

هامش ربح 
تاجر التقسيط 

)درهم واحد 
للتر(

هامش الربح 
اإلجمالي 

)درهم واحد 
للتر(

سعر البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

   11,55   0,69   0,50   0,19   1,053,50 7,412,42الفاعل 1

   11,52   0,82   0,44   0,38   7,482,421,053,47الفاعل 2

   11,45   0,67   0,42   0,25   1,043,49 7,292,42الفاعل 3

   11,58   0,51  0,37   7,602,421,053,480,13الفاعل 4

   11,57   0,62   0,50   7,522,421,053,460,12الفاعل 5

املتوسط 
الترجيحي للسوق 

7,462,421,053,480,210,450,6611,53

مالحظــة: تــم حجــب هويــة الفاعليــن بالنســبة لألشــهر األربعــة األولــى لســنة 2022، حيــث لــن تُعــرف نتائجهــم إال فــي 
نهايــة هــذه الســنة

الرســم البيانــي 24: المتوســط الترجيحــي لبنيــة ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال حســب كل فاعــل )مــن ينايــر 
إلــى أبريــل 2022(

وتوضــح الجــداول والرســوم البيانيــة، بعــده، المعطيــات المتعلقــة بالبنزيــن والمعنيــة بالفتــرة الممتــدة من 2018 إلــى 2022: 
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الجدول 14: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين شامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل )2018 - 2021(

تكلفة السنة الشركة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 

الضريبة 
على 

القيمة 
املضافة 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 
والضريبة 

على القيمة 
املضافة 

هامش ربح 
املوزع

هامش ربح 
التاجر 

بالتقسيط 

هامش 
الربح 

اإلجمالي 

سعر 
البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

Afriquia SMDC20185,243,761,004,760,560,410,9710,96

Afriquia SMDC20194,803,760,984,740,830,411,2310,77

Afriquia SMDC20203,423,760,864,631,040,401,449,49

Afriquia SMDC20214,893,760,984,740,740,421,1610,79

Ola Energy Maroc20184,953,761,004,760,860,401,2610,97

Ola Energy Maroc20194,573,760,984,741,090,421,5110,82

Ola Energy Maroc20203,103,760,834,591,200,281,489,18

Ola Energy Maroc20214,823,760,974,730,870,241,1110,66

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20185,183,761,004,770,670,521,2011,05

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20194,653,760,974,740,870,561,4310,70

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20203,203,760,854,621,120,571,699,37

TotalEnergies 

Marketing Maroc
20214,863,760,994,750,830,571,3910,90

Winxo20184,983,761,004,790,900,401,3011,00

Winxo20194,563,760,984,771,180,351,5310,79

Winxo20203,143,760,844,621,210,321,549,23

Winxo20214,853,760,984,770,770,471,2410,78

Ziz20185,143,761,024,780,800,511,3111,21

Ziz20194,793,761,004,761,040,441,4811,01

Ziz20203,273,760,874,631,190,511,709,55

Ziz20214,983,761,004,760,770,501,2710,99

Petrom20184,943,761,004,790,390,881,2711,00

Petrom20194,773,760,974,770,370,811,1810,71

Petrom20203,613,760,874,660,370,901,279,53

Petrom20214,803,760,984,780,380,871,2510,83

Vivo Energy Maroc20185,313,761,024,780,730,391,1211,20

Vivo Energy Maroc20194,773,761,004,761,030,441,4710,99

Vivo Energy Maroc20203,473,760,874,631,060,431,499,57

Vivo Energy Maroc20214,803,761,014,771,040,461,5011,06



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الرسم البياني 25: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم شامل لجميع الرسوم سنويا حسب كل فاعل 
 )2021 - 2018(

2018 )البنزين( 

2019 )البنزين(
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2020 )البنزين(

2021 )البنزين(



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الجدول 15: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم شامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط 
الترجيحي )2018 - 2021(

تكلفة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالك 

الضريبة 
على القيمة 

املضافة 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالكو 
الضريبة على 

القيمة 
املضافة

هامش ربح 
املوزع 

هامش ربح 
تاجر التقسيط

هامش الربح 
اإلجمالي

سعر البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

Afriquia SMDC4,613,760,964,720,790,411,1910,52

 Ola Energy
Maroc

4,283,760,944,701,020,331,3510,33

 TotalEnergies
 Marketing

Maroc
4,503,760,964,630,870,561,4210,53

Winxo4,433,760,954,741,010,391,4010,49

Ziz4,653,760,984,740,930,491,4210,79

Petrom4,563,760,964,750,380,861,2410,55

 Vivo Energy
Maroc

4,633,760,984,740,960,431,3910,75

املتوسط 
الترجيحي للسوق 

4,523,760,964,720,850,501,3410,57

الرسم البياني 26: المتوسط الترجيحي لبنية سعر بيع لتر واحد من البنزين حسب كل فاعل )2018 - 2021(
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وتوضح الجداول والرسوم البيانية، بعده، تطور بنية سعر ببع البنزين خال األشهر األربعة األولى من سنة 2022: 

الجدول 16: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم شامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل
 )من يناير إلى أبريل 2022( تم تصنيفها حســب كلفة الشــراء وســعر البيع الشــامل لجميع الرســوم

تكلفة السنة الشركة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 

الضريبة 
على 

القيمة 
املضافة 

الضريبة 
الداخلية 

على 
االستهالك 
والضريبة 

على القيمة 
املضافة 

هامش ربح 
املوزع

هامش ربح 
التاجر 

بالتقسيط 

هامش 
الربح 

اإلجمالي 

سعر 
البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

5,563,761,084,871,020,501,5211,88 يناير 2022الفاعل 1

6,523,761,134,920,590,501,0912,44 فبراير 2022الفاعل 1

7,693,761,225,020,320,500,8213,46 مارس 2022الفاعل 1

8,283,761,275,070,220,500,7213,99 أبريل 2022الفاعل 1

5,363,761,095,081,150,381,5311,97 يناير 2022الفاعل 2

6,393,771,144,311,380,411,7812,54 فبراير 2022الفاعل 2

7,893,761,213,601,420,311,7313,35 مارس 2022الفاعل 2

7,763,761,284,551,330,401,7314,13 أبريل 2022الفاعل 2

6,123,761,064,860,260,620,8711,69 يناير 2022الفاعل 3

6,643,761,134,930,300,540,8412,42 فبراير 2022الفاعل 3

7,683,761,215,020,250,410,6613,35 مارس 2022الفاعل 3

8,483,761,275,070,170,350,5214,01 أبريل 2022الفاعل 3

5,663,761,104,861,110,431,5412,06 يناير 2022الفاعل 4

6,493,761,164,920,900,431,3212,74 فبراير 2022الفاعل 4

7,843,761,224,990,210,430,6413,47 مارس 2022الفاعل 4

8,383,761,275,040,160,430,5914,01 أبريل 2022الفاعل 4

5,583,760,934,701,100,571,6711,98 يناير 2022الفاعل 5

6,413,761,024,780,690,571,2612,47 فبراير 2022الفاعل 5

7,743,761,154,920,300,540,8413,52 مارس 2022الفاعل 5

8,283,761,204,970,200,570,7714,03 أبريل 2022الفاعل 5

مالحظــة: تــم حجــب هويــة الفاعليــن بالنســبة لألشــهر األربعــة األولــى لســنة 2022، حيــث لــن تُعــرف نتائجهــم إال فــي 
نهايــة هــذه الســنة
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الرسم البياني 27: بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم وشامل لجميع الرسوم من طرف الفاعلين 
الرئيسيين )من يناير إلى أبريل 2022( 

يناير 2022 )البنزين( 

فبراير 2022 )البنزين(
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مارس 2022 )البنزين(

أبريل 2022 )البنزين(
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الجدول 17: تطور بنية سعر بيع لتر واحد من البنزين بالدرهم شامل لجميع الرسوم حسب كل فاعل وبالمتوسط 
الترجيحي )من يناير إلى أبريل 2022( تم تصنيفها حســب كلفة الشــراء وســعر البيع الشــامل لجميع الرســوم

تكلفة 
الشراء 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالك 

الضريبة 
على القيمة 

املضافة 

الضريبة 
الداخلية على 

االستهالكو 
الضريبة على 

القيمة 
املضافة

هامش ربح 
املوزع 
)درهم 

واحد للتر( 

هامش ربح 
تاجر التقسيط 

)درهم واحد 
للتر(

هامش الربح 
اإلجمالي 

)درهم واحد 
للتر(

سعر البيع 
شامل 
لجميع 

الرسوم 

7,013,761,184,970,540,501,0412,94الفاعل 1

6,853,761,184,391,320,371,6913,00الفاعل 2

7,233,761,174,970,240,480,7212,86الفاعل 3

7,093,761,194,950,590,431,0213,07الفاعل 4

7,003,761,084,840,570,561,1313,00الفاعل 5

املتوسط 
الترجيحي للسوق 

7,043,761,164,820,650,471,1212,97

مالحظــة: تــم حجــب هويــة الفاعليــن بالنســبة لألشــهر األربعــة األولــى لســنة 2022، حيــث لــن تُعــرف نتائجهــم إال فــي 
نهايــة هــذه الســنة

الرسم البياني 28: المتوسط الترجيحي لبنية سعر بيع البنزين حسب كل فاعل )من يناير إلى أبريل 2022(
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فــي البدايــة، كشــفت المقارنــة بيــن أســعار البيــع فــي المضخــة علــى مســتوى محطــة الخدمــة المطبقــة مــن قبــل الفاعليــن 
ــراءة  ــر الق ــا تظه ــة ســنتيمات )10 ســنتيمات كحــد أقصــى(. كم ــرق ال يتجــاوز بضع ــع وجــود ف ــة، م ــا شــبه متطابق أنه
اإلجماليــة لبنيــات األســعار لهــؤالء الفاعليــن وجــود تشــابه كبيــر بيــن مكونــات التكلفــة فيمــا بينهــا، مــع بعــض الفــروق 

الدقيقــة المميــزة:

خــال الفتــرات التــي خضعــت للماحظــة وبصــرف النظــر عــن المنتــوج )الغــازوال والبنزيــن(، عرفــت شــركتا 	 
ــارق يقــدر  ــع فــي الســوق بف ــك الفاعــل 3 ســنة 2022( أرخــص أســعار البي "Winxo" و"Ola Energy" )وكذل
بأقــل مــن 27 ســنتيما مقارنــة بالفاعــل 6. وتطبــق هــذه األخيــرة أعلــى أســعار البيــع فــي الســوق بســبب 
السياســة التجاريــة التــي تنهجهــا، والمتمثلــة فــي االعتمــاد باألحــرى علــى ســمعة العامــة التجاريــة بــدال مــن 

عنصر السعر؛

ــن 2018 و2021(، خاصــة بالنســبة 	  ــا بي ــرة م ــي الفت ــة شــراء )ف ــى تكلف ــا تتحمــل أعل ــز شــركة "ZIZ" بكونه تتمي
للغازوال بفارق يقدر ب 23 سنتيما مقارنة بشركة "Vivo Energy Maroc" التي تتحمل أقل تكلفة شراء؛

خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، حققــت شــركتا "Vivo Energy Maroc" و"Winxo" أعلــى هوامــش 	 
الربــح )فــي فــرع الغــازوال(، أي مــا يعــادل 1,16 و0,95 درهمــا للتــر علــى التوالــي، مقابــل 0,79 درهــم للتــر كهامــش 
ربــح حققتــه شــركة "Afriquia SMDC". وفــي ســنة 2022، ســجل الفاعــل 2 أعلــى هامــش للربــح بلــغ 0,42 

درهما للتر مقابل 0,15 درهما للتر للفاعل 4 والفاعل 5.

خــال الفتــرة ذاتهــا، منحــت شــركة "Petrom" أفضــل هامــش للربــح لمحطــات الخدمــة )البيــع بالتقســيط( 	 
والخاضعــة لتســيير الشــركة مباشــرة، أي 0,82 درهمــا للتــر )0,86 درهمــا للتــر بالنســبة للبنزيــن(. وانخفــض هــذا 
الهامــش فــي 2022 ليتماشــى مــع ذلــك الممنــوح مــن قبــل الفاعليــن اآلخريــن لشــبكات محطــات الخدمــة الخاصة 
بهــم. بالمقابــل، بــرزت شــركة "Afriquia SMDC" بمنــح أقــل هامــش للربــح لمحطــات الخدمــة )0,35 درهــم للتــر 
بالنســبة للغــازوال و0,4 درهــم للتــر بالنســبة للبنزيــن(، وبالنظــر إلــى مكانتهــا كشــركة رائــدة فــي الســوق، ممــا 

يعني أحجام مبيعات كبيرة، فإن هامش الربح اإلجمالي للمحطة يصبح مهما.

بشــكل عــام، وطــوال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، يتضــح أن تكاليــف شــراء المنتجــات المكــررة19 تمثــل الجــزء 
ــن، متبوعــة  ــة بالنســبة للبنزي ــازوال و43 فــي المائ ــة بالنســبة للغ ــع فــي المحطــات: 51 فــي المائ األهــم مــن ســعر البي
بالضرائــب التــي تمثــل لوحدهــا أكثــر مــن 35 فــي المائــة مــن ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال و45 فــي المائــة مــن 

ســعر بيــع لتــر واحــد مــن البنزيــن. 

ويتكــون باقــي ســعر البيــع مــن هــواش الربــح ذات الصلــة بالتوزيــع، والتــي تمثــل حوالــي 12 فــي المائــة )بالنســبة للبنزيــن( 
إلــى 14 فــي المائــة )بالنســبة للغــازوال(. وتــوزع هــذه الهوامــش بيــن شــركات التوزيــع بنســبة تتــراوح مــا بيــن 9 و10 فــي 

المائــة، ومحطــات الخدمــة بنســبة تصــل إلــى 4 و5 فــي المائــة. 

19  تضــم تكلفــة الشــراء، عــاوة علــى أســعار الشــحن علــى ظهــر الســفينة، تكاليــف الشــحن، وتكاليــف حتويــل العملــة ووجبــات ورســوم املينــاء، فضــا عــن تكاليــف 
التخزيــن.
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ومن أجل تسليط الضوء أكثر، تعرض الفقرة الموالية تقسيما لهذه العناصر على النحو التالي: 

- تكلفة الشراء
تقتــرن تكلفــة الشــراء أساســا، التــي تمثــل حوالــي 51 فــي المائــة مــن الســعر النهائــي للغــازوال فــي المضخــة علــى مســتوى 
محطــة الخدمــة و43 فــي المائــة للبنزيــن، بـــسعر شــراء الجزيئــة )la molécule( علــى المســتوى الدولــي، أي الغــازوال 
والبنزيــن )وفقــا لســعر بــات للنفــط "Platts" مشــحون علــى ظهــر الســفينة( بنســبة تزيــد عــن 95 المائــة. وتتــوزع نســبة 5 
فــي المائــة المتبقيــة علــى النحــو التالــي: تكاليــف التســلم النهائــي للمخــزون )frais d’approche( بنحــو 2,3 فــي المائــة، 

وتكاليــف الشــحن التــي تبلــغ حوالــي 2 فــي المائــة، وواجبــات ورســوم الموانــئ بأقــل عــن 0,7 فــي المائــة. 

وفيمــا يخــص ســنة 2022، لــم يســجل أي تغيــر جــذري علــى مســتوى بنيــة تكاليــف الشــراء، باســتثناء الزيــادة الملحوظــة 
فــي تكاليــف التســلم النهائــي للمخــزون )0,15 درهــم للتــر مقابــل 0,1 درهــم للتــر خــال الفتــرة األولــى(، وتراجــع تكاليــف 

الشــحن )0,07 درهــم للتــر بــدال مــن 0,09 درهــم للتــر(. 

-  الجبايات
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، بلغــت نســبة الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك حوالــي 26 فــي المائــة 

بالنســبة للغــازوال، و36 فــي المائــة للبنزيــن. 

وفــي ســنة 2022، التــي اتســمت بارتفــاع كبيــر فــي أســعار المنتجــات المكــررة علــى المســتوى الدولــي، انخفــض وزن 
الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك بنســبة 22 فــي المائــة بالنســبة للغــازوال و29,6 فــي المائــة للبنزيــن بســبب الزيــادة 

المهمــة فــي تكاليــف الشــراء )لكــون الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك ذات قيمــة ثابتــة(.

وشــكلت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، بدورهــا، نســبة 10 فــي المائــة مــن ســعر البيــع النهائــي، مقابــل 20 فــي المائــة 
بفرنســا و21 فــي المائــة بإســبانيا. 

مــن حيــث القيمــة وخافــا للضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك، ازداد مبلــغ الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، منتقــا 
مــن 0,82 إلــى 1,01 درهــم للتــر بالنســبة للغــازوال، ومــن 0,94 إلــى 1,16 درهــم للتــر للبنزيــن بيــن الفترتيــن المذكورتيــن 

]2018 - 2021[ مــن جهــة، و2022 مــن جهــة أخــرى.

ــك  ــب عــن ذل ــرر، فيترت ــج المك ــة شــراء المنت ــى تكلف ــة يســتخلص عل ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــن الضريب ــون جــزء م ولك
ــادة فــي األســعار.   ــة زي ــع أي ــي م ــة بشــكل تلقائ ــة العام ــة للخزين ــل هام مداخي

وتجــدر اإلشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أنــه حيــن يرتفــع ســعر الغــازوال أو البنزيــن، تنخفــض حصــة الضرائــب اإلجماليــة 
فــي الســعر النهائــي. ويعــزى ذلــك إلــى كــون الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك )التــي تشــكل الضريبــة الرئيســية( تبقــى 

ثابتــة، وتــزن أكثــر نســبًيا حيــن تنخفــض األســعار الدوليــة. 

وبالتالــي، إذا كان مــن المســلم بــه أن قيمــة الضرائــب قــد ازدادت، فــإن مســاهمتها فــي بنيــة األســعار فــي المضخــة علــى 
مســتوى محطــة الخدمــة بالنســبة المئويــة قــد انخفــض ســنة 2022، مقارنــة بمــا كان عليــه الحــال خــال الفتــرة الممتــدة 

مــن 2018 إلــى 2021:  

بالنســبة للغــازوال، شــكلت هــذه القيمــة 35 فــي المائــة مــن الســعر اإلجمالــي فــي الفتــرة مــا بيــن 2018 و2021، 	 
و30 في المائة برسم 2022، 

بالنســبة للبنزيــن، مثلــت القيمــة ذاتهــا 45 فــي المائــة فــي الفتــرة مــا بيــن 2018 و2021، و37 فــي المائة برســم 2022. 	 
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ــى القيمــة المضافــة  ــة عل ــق الضريب ــة عــن طري ــل الدول ــة مــن قب ــل المحصل ــاه تطــور المداخي ويوضــح الجــدول 18 أدن
والضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك المطبقتيــن علــى واردات الغــازوال والبنزيــن، مقارنــة بتطــور الكميــات المســتوردة 

مــن هاذيــن المنتوجيــن.

الجدول 18: تطور ورادات )بالكيلوطن( ومداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على 
االستهالك المطبقتين على الغازوال والبنزين )بماليين الدراهم(

التغيير الحاصل 20182019
التغيير الحاصل 2018-20192020

التغيير الحاصل 2019-20202021
2020-2021

من يناير إلى 
ماي 2022 

الحجم املستورد
)بالكيلوط(

6 5776 728+2,3%5 916-12%6 905+16,7%2 346

الضريبة على القيمة 
املضافة

 )بماليين الدراهم( 
5 4445 519+1,4%3 738-32,2%5 189+38,9%3 029

الضريبة الداخلية 
على االستهالك 

)بماليين الدراهم( 
17 90818 881+5,4%16 259-13,9%18 546+14%7 286

315 10%18,7+735 23%18-997 19%4,5+400 35224 23املجموع 

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات بلغتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

وســجلت أفضــل مداخيــل الدولــة فــي هــذا المجــال بالنســبة للســنوات األربــع الماضية خال ســنة 2019 بنحــو 24.5 مليار 
درهــم، أي بزيــادة قدرهــا 4,5 فــي المائــة مقارنــة بمــا تحقــق ســنة 2018. وفــي ســنة 2020، تراجعــت قيمــة الضرائــب 
بنســبة 18 فــي المائــة مقارنــة بســنة 2019. ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي كل مــن حجــم الكميــات المســتوردة )تأثيــر 

علــى الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك( وأســعار المنتجــات المكــررة )تأثيــر علــى الضريبــة علــى القيمــة المضافــة(.

فــي ســنة 2021، ســجلت المداخيــل انتعاشــا بنحــو 19 فــي المائــة، وتجــاوزت المســتوى المســجل فــي 2018، والتــي تعتبــر 
الســنة المرجعيــة قبــل انــدالع األزمــة الصحيــة. 

ــة  ــار درهــم فــي خزين ــد مــن 10,3 ملي ــات أزي ــى مــن ســنة 2022، ضخــت الجباي ــق باألشــهر الخمســة األول وفيمــا يتعل
ــارات درهــم ناتجــة عــن  ــى االســتهاك، و3 ملي ــة الداخليــة عل ــار درهــم ناتجــة عــن الضريب ــة، مــن بينهــا 7.3 ملي الدول

ــى القيمــة المضافــة. ــة عل الضريب

فــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة إلــى أن المداخيــل الجبائيــة برســم 2022 تمثــل قرابــة 44 فــي المائــة مــن تلــك 
المســجلة فــي عــام 2021، بينمــا شــكلت الكميــات المســتوردة 34 فــي المائــة مــن الــواردات برســم 2021. 

وتعــزى هــذه الماحظــة إلــى النمــو المســجل علــى مســتوى الضريبــة علــى القيمــة المضافــة التــي تشــكل أزيــد مــن 
58 فــي المائــة مــن القيمــة المســجلة ســنة 2021. خافــا لذلــك، شــكلت المداخيــل المســتخلصة مــن الضريبــة 

ــة برســم 2021.    ــل المحصل ــة مــن المداخي ــكاد 39 فــي المائ ــى االســتهاك بال ــة عل الداخلي

ومــن تــم، تفضــي الزيــادة فــي األســعار عالميــا، علــى المــدى القصيــر، إلــى تأثيــر مباشــر علــى مداخيــل الدولــة. فــي 
الواقــع، وبمــا أن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تتناســب مــع ارتفــاع تكلفــة الشــراء مــع إضافــة الضريبــة الداخليــة علــى 
االســتهاك، فــإن مداخيــل الدولــة مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تــزداد تلقائيــا. وينضــاف إلــى ذلــك تأثيــر غيــر 
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مباشــر مرتبــط بالمداخيــل اإلضافيــة مــن المنتجــات األخــرى مــن غيــر الغــازوال والبنزيــن، والتــي ســتعرف زيــادة فــي 
أســعار بيعهــا بســبب ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج.

زيــادة علــى ذلــك، مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن الفــرق فــي المعاملــة الضريبيــة بيــن الغــازوال والبنزيــن مــن حيــث الضريبــة 
الداخليــة علــى االســتهاك )والضريبــة علــى القيمــة المضافــة كذلــك بشــكل غيــر مباشــر( يتيح مزايا أكثر بالنســبة للغــازوال، 
ممــا يفضــي إلــى زيــادة قويــة فــي حظيــرة العربــات التــي تشــتغل بالغــازوال علــى حســاب العربــات التــي تشــتغل بالبنزيــن. 

-  هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة عن كل لتر بيع من الغازوال أو البنزين  

تجــدر اإلشــارة، فــي البدايــة، إلــى أن النقطــة التــي تتناولهــا هــذه الفقــرة تتعلــق تحديــدا بتحليــل تطــور هامــش الربــح 
الخــام التجــاري، كمــا هــو محــدد أعــاه، الخــاص بالفاعليــن الرئيســيين فــي الســوق.

مــن حيــث الــوزن، يشــكل هامــش التوزيــع الخــام العنصــر الثالــث واألخيــر من عناصر ســعر البيع النهائي للمســتهلك. ويشــمل، 
من ناحية، هامش ربح شركات التوزيع )البيع بالجملة(، ومن ناحية أخرى، هامش ربح محطات الخدمة )البيع بالتقسيط(.

فيمــا يتعلــق بمســألة هامــش الربــح، تجــدر اإلشــارة مبدئيــا إلــى أن جميــع شــركات التوزيــع وأربــاب محطــات الخدمــة 
ــا،  ــي ينهجونه ــة الت ــا، واالســتراتيجيات التجاري ــي يتحملونه ــف الت ــا للتكالي ــح الخاصــة بهــم وفق يحــددون هوامــش الرب

وتقييماتهــم لوضعيــة المنافســة فــي الســوق.   

ــون الهوامــش الخاصــة بمحطــات  ــع، مراعــاة لك ــح شــركات التوزي ــده، أساســا حــول هوامــش رب ــل، بع ويتمحــور التحلي
الخدمــة ظلــت فــي مجملهــا ثابتــة. فــي الواقــع، وكمــا جــرى اســتنتاجه واإلشــارة إليــه مــن طــرف ممثلــي الجامعــة الوطنيــة 
ألربــاب وتجــار ومســيري محطــات الوقــود، خــال جلســة االســتماع إليهــم، ظلــت هوامــش ربــح محطــات الخدمــة ثابتــة 
)تراوحــت مــا بيــن 0,35 و0,5 درهــم للتــر الواحــد( بصــرف النظــر عــن مســتوى األســعار علــى الصعيــد الدولــي وســعر 

البيــع فــي الســوق الوطنيــة.   

ومــن تــم، تظهــر الجــداول والرســوم البيانيــة، بعــده، تطــور هوامش الربــح الخام التجارية لشــركات التوزيع المختلفة والمتعلقة 
بالمنتوجيــن )الغــازوال والبنزيــن( خــال الفتــرة مــا بيــن 2018 و2021 مــن جهــة، ومــا بيــن ينايــر وأبريــل 2022 مــن جهــة ثانية. 

الجدول 19: متوسط هواش الربح الخاصة بشركات التوزيع )لتر واحد بالدهم( )2018 - 2021( 

البنزين الغازوال 

 2018 2019 2020 2021 2018201920202021

Afriquia SMDC0,540,581,250,780,560,831,040,74

Ola Energy Maroc0,750,681,031,000,861,091,200,87

 TotalEnergies
Marketing Maroc

0,590,611,300,880,670,871,120,83

Winxo0,770,831,330,880,901,181,210,77

Ziz0,470,561,090,740,801,041,190,77

Petrom0,360,330,310,380,390,370,370,38

Vivo Energy Maroc1,100,981,381,160,731,031,061,04
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الرسم البياني 29: تطور متوسط هوامش الربح السنوية لشركات التوزيع بالنسبة للغازوال )لتر واحد بالدرهم( 
)2021 - 2018(

الرسم البياني 30: تطور متوسط هوامش الربح السنوية لشركات التوزيع بالنسبة للبنزين )لتر واحد بالدرهم( 
)2021 - 2018(

ــح شــبه خطــي  ــي تتســم بهامــش رب ــى حــد ســواء، وباســتثناء شــركة "Petrom" الت ــن عل ــق بالغــازوال والبنزي فيمــا يتعل
علــى امتــداد جميــع الفتــرات )مــن 0,35 إلــى 0,39 درهــم للتــر(، ياحــظ أن جميــع الشــركات األخــرى ســجلت زيــادة فــي 
هوامــش ربحهــا فــي الفتــرة مــا بيــن 2018 و2020، قبــل أن تتراجــع بشــكل طفيــف ســنة 2021 لتســتقر فــي المتوســط 

فــي 0,9 درهــم للتــر الواحــد بالنســبة للغــازوال و0,84 درهــم للتــر الواحــد بالنســبة البنزيــن. 

بيــد أن هوامــش الربــح المحققــة ســنة 2021 ظلــت، حتــى بعــد انخفاضهــا مقارنــة بســنة 2020، أعلــى ممــا ســجل مــا 
بيــن ســنتي 2018 و2019. 
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ــث تجــاوزت ســقف درهــم  ــازوال ارتفاعــا ملحوظــا ســنة 2020، حي ــة بالغ ــن المتعلق ــح الموزعي وســجلت هوامــش رب
 "Afriquia SMDC"( واحــد للتــر لــدى الفاعليــن، وأكثــر مــن 1,25 درهــم للتــر لــدى الفاعليــن الثاثــة الرئيســيين
شــركة  لــدى  للتــر  درهــم   1,40 وقرابــة   ،)"Vivo Energy Maroc"و  "TotalEnergies Marketing Maroc"و
"Vivo Energy Maroc". وتمثــل هــذه الهوامــش ســنة 2020، أزيــد مــن 15 فــي المائــة مــن ســعر بيــع لتــر واحــد مــن 

ــن 2018 و2021.     ــرة مــا بي ــة فــي الفت ــغ 9 فــي المائ ــل متوســط بل ــازوال، مقاب الغ

كمــا لوحظــت الزيــادة فــي هامــش ربــح الموزعيــن علــى مســتوى البنزيــن ولكــن بدرجــة أقــل، إذ اســتقرت فــي 
المتوســط فــي 1,15 درهــم للتــر الواحــد ســنة 2022، بينمــا بلغــت حوالــي 0,93 درهــم للتــر الواحــد فــي الفتــرة مــا 

بيــن 2018 و2021.

وبالتالــي، يظهــر مــن خــال مــا ســبق، أن شــركات التوزيــع لــم تســتفد مــن االنخفــاض الحــاد فــي األســعار فــي 
الســوق الدوليــة قصــد اكتســاب حصــص ســوقية عــن طريــق المنافســة الحــرة، وســعت إلــى الرفــع مــن هوامــش 

الربــح الخاصــة بهــا. 

وتتعــزز هــذه الخاصــة بالتحليــل المنجــز علــى مســتوى العاقــة الترابطيــة المشــار إليهــا ســابقا، حيــث انخفضــت 
األســعار علــى الصعيــد الدولــي بـــ 1,73 درهــم للتــر الواحــد، فــي حيــن تراجعــت أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة 

بـــ 1,18 درهــم للتــر الواحــد فقــط، أي بفــارق يقــدر ب 0,55 درهــم للتــر الواحــد. 

وعاقــة باألشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022، والتــي اتســمت بارتفــاع حــاد فــي أســعار البيــع فــي الســوق 
الخمســة20.  بالفاعليــن  بعــده، معطيــات خاصــة  البيانيــة،  والرســوم  الجــدول  يعــرض  الوطنيــة، 

الجدول 20: متوسط هوامش الربح الشهرية لشركات التوزيع )لتر واحد بالدرهم( )من يناير إلى أبريل 2022(

البنزين الغازوال 

أبريل مارسفبراير  يناير  أبريل مارسفبراير  يناير  

0,070,241,020,590,320,22 -0,530,09الفاعل 1

0,150,381,151,381,421,33 -0,680,78الفاعل 2

0,240,270,260,300,250,17 -0,300,19الفاعل 3

0,840,131,110,900,210,16 -0,740,58الفاعل 4

0,660,251,100,690,300,20 - 0,650,34الفاعل 5

20  لــم يقــم الفاعــل 9 والفاعــل 7 مبوافــاة املجلــس باملعطيــات املتعلقــة بأشــهر ينايــر وفبرايــر ومــارس وأبريــل مــن ســنة 2022 يف الوقــت الــذي انتهــى فيــه املجلــس 
مــن صياغــة الــرأي.
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الرسم البياني 31: تطور متوسط هوامش الربح الشهرية لشركات التوزيع بالنسبة للغازوال )لتر واحد بالدرهم(
 )من يناير إلى أبريل 2022(

فــي ســنة 2022، انخفضــت هوامــش الربــح بشــكل حــاد بالنســبة للغــازوال، بــل كانــت ســلبية فــي شــهر مــارس. وفــي شــهر 
أبريــل، عــادت الهوامــش لارتفــاع مــرة أخــرى دون بلــوغ المســتوى المســجل فــي شــهري ينايــر وفبرايــر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هوامــش الربــح الســلبية، التــي أدلــى بهــا الفاعلــون بخصــوص شــهر مــارس، ليســت إال ظاهــرة، 
لكونهــا ال تأخــذ بعيــن االعتبــار تأثيــر المخزونــات والتواريــخ الفعليــة لتســلم الغــازوال المســتورد. وبالتالــي قــد تكــون، 

مــن حيــث المبــدأ، إيجابيــة. 

تفصيــا، شــهد متوســط هوامــش الربــح الخاصــة بالغــازوال تقلبــا تــراوح مــا بيــن 0,15 درهــم للتــر الواحــد كحــد أدنــى 
ــة األشــهر األربعــة األولــى مــن  لــدى الفاعــل 4 و0,42 درهــم للتــر الواحــد كحــد أقصــى لــدى الفاعــل 2، وذلــك طيل

ســنة 2022.  

وبالنســب المئويــة، تمثــل هوامــش الربــح المذكــورة فــي الفقــرة أعــاه نســبة 1,3 فــي المائــة مــن ســعر البيــع فــي المضخــة 
ــر مــن المســتويات  ــة بالنســبة للفاعــل 2، أي أقــل بكثي ــى مســتوى محطــة الخدمــة بالنســبة للفاعــل 4 و3 فــي المائ عل

المســجلة فــي 2020 )15 فــي المائــة( والفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021 )9 فــي المائــة(. 



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
المحروقــات )الغــازوال والبنزين(
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الرسم البياني 32: تطور متوسط هوامش الربح الشهرية لشركات التوزيع بالنسبة للبنزين )لتر واحد بالدرهم(
 )من يناير إلى أبريل 2022(

وفيمــا يتعلــق بالبنزيــن، يتبيــن مــن نتائــج التحليــل تســجيل انخفــاض مســتمر فــي هامــش ربــح جميــع الفاعليــن 
ــن ســنة  ــى م ــة األول ــة األشــهر األربع ــى مســتوى طيل ــغ أدن ــل وبل ــي شــهر أبري ــد ف ــذي احت )باســتثناء الفاعــل 2(، وال
2022. علــى ســبيل المثــال، انخفــض هامــش ربــح الفاعــل 4 والفاعــل 5 مــن حوالــي 1,1 درهــم للتــر فــي ينايــر إلــى 

0,2 درهــم للتــر فــي أبريــل 2022. 

عــاوة علــى ذلــك وعلــى ضــوء مــا ســبق، يتبيــن أن هوامــش ربــح شــركات التوزيــع تمثــل العنصــر األضعــف، مقارنــة ببنــود 
التكاليــف األخــرى المتدخلــة فــي تكويــن ســعر البيــع فــي المضخــة علــى مســتوى محطــة الخدمــة )9 فــي المائــة فــي 

الفتــرة مــا بيــن 2018 و2021 و2 فــي المائــة برســم 2022(. 

وتشــكل تكلفــة الشــراء أكبــر عنصــر فــي ســعر بيــع الغــازوال )بمســاهمة بلغــت فــي المتوســط 51 فــي المائــة فــي الفتــرة 
الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021(. وتتضاعــف أكثــر حيــن ترتفــع األســعار فــي الســوق الدوليــة، كمــا هــو الوضــع حاليــا، 
حيــث يشــكل وزن المنتجــات المكــررة المســتوردة حوالــي 65 فــي المائــة مــن ســعر البيــع فــي المضخــة علــى مســتوى 

محطــة الخدمــة برســم 2022. 

2.  تحليل تطور النتائج الصافية للفاعلين 
مــن أجــل اســتكمال وتنقيــح التحليــل الســابق حــول هوامــش الربــح الخــام الخاصــة بالتوزيــع، ســترتكز هــذه الفقــرة 
علــى قيــاس تطــور المردوديــة التجاريــة )متوســط هامــش الربــح الصافــي المعــزز بــكل لتــر مبــاع( والمردوديــة الماليــة 

ــن.  ــف الفاعلي ــة لمختل اإلجمالي

ومقارنــة بهامــش الربــح الخــام، يعــد هامــش الربــح الصافــي مؤشــر أداء أدق يمكــن مــن قيــاس النتائــج الصافيــة المنجــزة 
ــن(. وكلمــا ارتفــع معــدل هــذا الهامــش، ازدادت  ــاع مــن المحروقــات )الغــازوال والبنزي ــر واحــد مب ــل اســتهاك لت مقاب

أهميــة الهامــش المحقــق. وبالتالــي، تجنــي الشــركة أرباحــا علــى مســتوى هــذا الفــرع مــن النشــاط. 
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باإلضافــة إلــى ذلــك، تكمــن أهميــة هــذا العنصــر فــي كونــه يتيــح إمكانيــة تقييــم تطــور النتائــج الصافيــة فــي حالــة حــدوث 
انخفــاض فــي رقــم المعامــات، وبالتالــي يخبــر بوجــود أو غيــاب تضخيــم فــي مســتويات هامــش الربــح. 

وتحتســب نســبة هامــش الربــح بقســمة النتائــج الصافيــة المحققــة علــى رقــم المعامــات دون احتســاب الرســوم بالنســبة 
لــكل فاعــل. 

فيمــا يتعلــق بالمردوديــة الماليــة، تعــد هــذه األخيــرة بمثابــة مؤشــر يمكــن مــن قيــاس األربــاح المحققــة عــن رؤوس األمــوال 
الذاتيــة التــي تتــم تعبئتهــا. بمعنــى آخــر، يوفــر هــذا المؤشــر معلومــات حــول قــدرة الشــركة علــى تحقيــق نتائــج لصالــح 

المســاهمين والشــركاء. وبالتالــي، يشــكل مؤشــر أداء الســتقطاب مســتثمرين جــدد.

فــي األدبيــات االقتصاديــة، يعتبــر معــدل المردوديــة الماليــة البالــغ نســبة 10 فــي المائــة مائمــا للغايــة. غيــر أنــه يجــب 
أخــذ هــذا المعــدل بتحفــظ لكــون بلــوغ مســتوى مقبــول مــن المردوديــة قــد يختلــف مــن قطــاع نشــاط آلخــر.  

ويفســر هــذا المؤشــر بكونــه الربــح المحقــق مقابــل كل درهــم يســتثمر فــي الشــركة. علــى ســبيل المثــال، يشــير معــدل 
المردوديــة الماليــة البالــغ نســبة 10 فــي المائــة إلــى جنــي المســتثمر ألربــاح تقــدر ب 10 ســنتيمات عــن كل درهــم جــرى 

اســتثماره. 

فيمــا يخــص هــذه الحالــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن احتســاب مؤشــرات المردوديــة الماليــة أنجــز اســتنادا إلــى القوائــم 
الماليــة لــكل واحــدة مــن الشــركات، والمتكونــة مــن موازناتهــا وحســابات النتائــج، كمــا جــرى التصريــح بهــا لــدى اإلدارة 

الجبائيــة. 

مــن جهــة أخــرى، جــرى احتســاب مؤشــرات األداء الخاصــة بفــرع األنشــطة المرتبــط بالمحروقــات )الغــازوال والبنزيــن( 
انطاقــا مــن المعطيــات التــي وفرتهــا الشــركات المعنيــة. 

- تحليل نسب هوامش الربح الصافية المتوسطة عن كل لتر بيع من طرف الفاعل 

أنجــز تقييــم مســتويات هوامــش الربــح الصافيــة علــى مرحلتيــن. فــي مرحلــة أولــى، جــرى تحليــل نســبة هوامــش الربــح 
الصافيــة اإلجماليــة )الناتــج الصافي/رقــم المعامــات( ذات الصلــة بكافــة أنشــطة شــركات التوزيــع. وفــي مرحلــة 
ثانيــة، انصــب التقييــم فقــط علــى القطــاع المعنــي مباشــرة بهــذا الــرأي، والمتمثــل فــي الفــرع المرتبــط بتوزيــع الغــازوال 

والبنزيــن.  

فــي هــذا الصــدد، مــن المفيــد اإلشــارة إلــى أن هــذا الفــرع مــن النشــاط ال يــزال يشــكل الجــزء األكبــر فــي رقــم 
المعامــات اإلجمالــي )2018 - 2021( المنجــز مــن قبــل هــذه الشــركات. فــي الواقــع، يجســد نشــاط توزيــع الغــازوال 
والبنزيــن 70 فــي المائــة فــي المتوســط مــن رقــم المعامــات لــدى شــركة "Afriquia SMDC"، و75 فــي المائــة 
91 فــي  بالنســبة لشــركتي "Vivo Energy Maroc" و"TotalEnergies Marketing Maroc"، فيمــا يصــل إلــى 

 ."Winxo"و "Petrom" المائــة مــن رقــم المعامــات لشــركتي

ــدم الجــدول 22  ــا يق ــة، فيم ــة األنشــطة مجتمع ــة لكاف ــة اإلجمالي ــاه تطــور المؤشــرات المالي ويوضــح الجــدول 21 أدن
مؤشــرات فــرع الغــازوال والبنزيــن فقــط، والمتعلقــة بالفاعليــن الســبعة النشــطين فــي الســوق، حيــث يمثلــون أزيــد مــن 

80 فــي المائــة مــن حصــص الســوق )مــن حيــث رقــم المعامــات(. 
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الجدول 21: تطور المؤشرات المالية للشركات السبع الرائدة في السوق بماليين الدراهم )نسب هوامش الربح 
اإلجمالية لكافة األنشطة مجتمعة ورقم المعامالت والناتج الصافي(

2018201920202021املؤشراتالشركة 

Afriquia SMDC

781 70421 48716 12827 28 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

751715416497 الناتج الصافي

2,3%2,5%2,6%2,7% معدل هامش الربح الصافي

Vivo Energy Maroc

994 17312 14810 71614 14 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

699561504555 الناتج الصافي

4,3%5,0%4,0%4,7% معدل هامش الربح الصافي

TotalEnergies 
Marketing Maroc

882 77814 77310 66214 14 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

805642439883الناتج الصافي

5,9%4,1%4,3%5,5% معدل هامش الربح الصافي

Petrom

187 9018 4945 3698 8 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

160233146223الناتج الصافي

2,7%2,5%2,7%1,9% معدل هامش الربح الصافي

Winxo

618 5714 0273 7415 4 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

201347354305الناتج الصافي

6,6%9,9%6,9%4,2% معدل هامش الربح الصافي

Ola Energy Maroc

564 9784 5883 7285 5 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

71137122123الناتج الصافي

2,7%3,1%2,4%1,2% معدل هامش الربح الصافي

ZIZ

491 1035 1474 1875 6 رقم املعامالت )دون احتساب الرسوم(

222233188244الناتج الصافي

4,4%4,6%4,5%3,6% معدل هامش الربح الصافي

المصدر: أعد استنادا إلى العائدات الجبائية المدلى بها من قبل الفاعلين

بصفــة عامــة، يمكــن ماحظــة الفــرق الكبيــر بيــن نســب هوامــش الربــح الخاصــة بالفاعليــن، حيــث تتــراوح مــا بيــن 
1,2 فــي المائــة كحــد أدنــى و9,9 فــي المائــة كحــد أقصــى. فــي الواقــع، تتــراوح النســب المحققــة مــن طــرف شــركتي 

"Ola Energy" و"Petrom" مــا بيــن 1,2 و1,3 فــي المائــة، وهــي األدنــى مقارنــة بالشــركات األخــرى. 

خافــا لذلــك، تتصــدر شــركتا "Winxo" و"TotalEnergies Marketing Maroc" التصنيفــات بنســب تتجــاوز عمومــا 
5 فــي المائــة، بــل تقتــرب مــن 9,9 فــي المائــة بالنســبة لشــركة "Winxo" ســنة 2020. مــن جهتهــا، بلغــت نســبة هوامــش 
الربــح الصافيــة اإلجماليــة المحققــة مــن طــرف شــركة "Afriquia SMDC" حوالــي 2,5 فــي المائــة طيلــة الفتــرة 

الممتــدة مــن 2018 إلــى2021.  
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الجدول 22: تطور نتائج وهوامش الربح الصافية في قطاع المحروقات )الغازوال والبنزين( للشركات السبع الرائدة 
في السوق )رقم المعامالت والناتج الصافي بماليين الدراهم، والحجم المباع بماليين اللترات(

2018201920202021املؤشراتالشركة 

Winxo

145 2284 6163 2844 4 رقم املعامالت

496550473514 الحجم املباع

182319320274الناتج الصافي

0,370,580,680,53 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

6,6%9,9%6,9%4,2% نسبة هامش الربح

ZIZ

563 9652 9971 7892 3 رقم املعامالت

453364277317 الحجم املباع

11311582129الناتج الصافي

0,250,320,300,41 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

5,0%4,2%3,8%3,0% نسبة هامش الربح

Petrom

209 2797 0635 7228 7 رقم املعامالت

9751043874985 الحجم املباع

148221131196الناتج الصافي

0,150,210,150,20 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

%2,52,7%2,7%1,9% نسبة هامش الربح

Afriquia SMDC

958 82515 18612 57119 18 رقم املعامالت

993 8391 3361 1942 2 الحجم املباع

268384168146الناتج الصافي

0,120,160,090,07 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

0,9%1,3%2,0%1,4% نسبة هامش الربح

TotalEnergies 
Marketing Maroc

960 08410 1768 35511 11 رقم املعامالت

 1223125611381345 الحجم املباع

507380224605الناتج الصافي

0,410,300,200,45 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

5,5%2,8%3,4%4,5% نسبة هامش الربح

Vivo Energy Maroc

711 3889 5687 99810 10 رقم املعامالت

1373136911401313 الحجم املباع

390313371370الناتج الصافي

0,280,230,330,2 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

3,8%5,0%3,0%3,5% نسبة هامش الربح

Ola Energy Maroc

882 4703 4003 6084 4 رقم املعامالت

433491434452 الحجم املباع

519810491الناتج الصافي

0,120,200,240,20 هامش الربح الصافي )لترا واحد بالدرهم(

2,4%3,0%2,2%1,1% نسبة هامش الربح

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون
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الرسم البياني 33: تطور نسب هوامش الربح الصافية للشركات السبع الرائدة في السوق )الغازوال والبنزين(

المصدر: أعد استنادا إلى معطيات أدلى بها الفاعلون 

يســتفاد مــن تحليــل المعطيــات الــواردة فــي الجــدول والرســم البيانــي أعاهمــا أن الناتــج الصافــي التراكمــي )الغــازوال 
والبنزيــن( المحقــق مــن طــرف الشــركات الســبع بلــغ نحــو 6,7 مليــار درهــم خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، 

أي بمتوســط ســنوي يناهــز 1,68 مليــار درهــم. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الناتــج الصافــي اإلجمالــي )6,7 مليــار درهــم( المحقــق مــن طــرف الشــركات ســالفة الذكــر مــن 
حيــث الغــازوال والبنزيــن )مــن 2018 إلــى 2021( يمثــل حوالــي 63 فــي المائــة مــن أرباحهــا الصافيــة فــي جميــع األنشــطة 
مجتمعــة )10,7 مليــار درهــم(، فــي حيــن يشــكل رقــم المعامــات أزيــد مــن 76 فــي المائــة مــن الرقــم المحقــق مــن طــرف 
الشــركات المذكــورة بدمــج جميــع أنشــطتها، أي أن النشــاط المتعلــق بالمحروقــات يســاهم بدرجــة أقــل فــي مردوديــة 

الشــركات مقارنــة بفــروع النشــاط األخــرى، مثــل الغــاز والفيــول والكيروســين. 

األمــر                                   ويتعلــق  شــركتان،  حققتهــا  قــد  درهــم  مليــار   6,7 مــن  المائــة  فــي   47 مــن  أزيــد  أن  يظهــر  تفصيــا، 
ب "TotalEnergies Marketing Maroc" ) مليــار درهــم 1,71 ( و"Vivo Energy Maroc" ) مليــار درهــم 1,71 (. 
وتــزداد هــذه النســبة لتصــل حوالــي 63,5 فــي المائــة إذا أضيــف الناتــج الصافــي لشــركة "Winxo" ) مليــار درهــم 1,71 (. 

وبلــغ مجمــوع النتائــج الصافيــة للشــركة الرائــدة فــي الســوق "Afriquia SMDC" )مــن 2018 إلــى 2021( فــي فــرع 
TotalEner�" 966 مليــون درهــم، أي مــا يعــادل نصــف النتائــج التــي حققتهــا شــركة  المحروقــات )الغــازوال والبنزيــن(
gies Marketing Maroc"، ومحتلــة بذلــك المرتبــة الرابعــة. وســجلت نفــس الماحظــة إزاء شــركة "Petrom"، حيــث 

وصــل مجمــوع نتائجهــا الصافيــة، خــال نفــس الفتــرة، إلــى 696 مليــون درهــم، مفتقــدة مكانتهــا كفاعــل رابــع فــي الســوق 
ــى  ــت عــن أداء أفضــل حت ــي أبان ــار درهــم(، والت )1,095 ملي "Winxo" ــح شــركة ــث الحصــص الســوقية لصال ــن حي م

 ."Afriquia SMDC" ــة بشــركة مقارن
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وعاقــة بهامــش الربــح الصافــي المحقــق مقابــل كل لتــر، لوحــظ، فــي المجمــل، وجــود تقــارب نحــو قيــم تتــراوح مــا بيــن 
0,07 درهــم للتــر )7 ســنتيمات( كحــد أدنــى و0,68 درهــم للتــر كحــد أقصــى. 

ويستشــف مــن التحليــل حســب كل فاعــل أن شــركة "Winxo" ســجلت أفضــل النتائــج فــي هــذا المجــال، حيــث 
بشــركة       متبوعــة  للتــر،  درهــم  و0,68   0,37 بيــن  مــا  تتــراوح  والتــي  الصافيــة،  الربــح  هوامــش  أفضــل  اكتســبت 
"TotalEnergies Marketing Maroc" )مــا بيــن 0,2 و0,45 درهــم للتــر(. بالمقابــل، تراجــع مســتوى أداء شــركة 
"Afriquia SMDC"، مســجلة تذبذبــا فــي هوامــش ربحهــا الصافيــة، والتــي تــراوح مــا بيــن 0,07 درهــم للتــر )فــي 

2021( و0,16 درهــم للتــر )فــي 2019(.  

وخافــا لقيــم هوامــش الربــح الخــام المســجلة ســنة 2020 )األعلــى فــي الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021( 
وباســتثناء شــركتي "Vivo Energy Maroc" و"Winxo"، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هوامــش الربــح الصافيــة لجميــع 

الشــركات الفاعلــة األخــرى كانــت أقــل ممــا تحقــق علــى مــدار الســنوات األخــرى )2018 و2019 و2021(. 

ويعــزى هــذا الفــارق إلــى االنخفــاض الهــام للنتائــج الصافيــة مقارنــة بحجــم الكميــات المباعــة، والراجــع، فــي حــذ ذاتــه 
وبالخصــوص، إلــى الفــوارق المرصــودة فــي االســتثمارات التــي قــام بهــا الفاعلــون، والمتمثلــة، بالخصــوص، فــي تطويــر 

قــدرات التخزيــن وشــبكة التوزيــع ســنة 2020.  

اســتثمارا   "Afriquia SMDC" الســوقية  الحصــص  حيــث  مــن  الرائــدة  الشــركة  أنجــزت  المثــال،  ســبيل  علــى 
بلــغ حوالــي 266 مليــون درهــم، خصــص 151 مليــون درهــم منــه لتطويــر البنيــات التحتيــة فــي مجــال التخزيــن،          
و115 مليــون درهــم لشــبكة محطــات الخدمــة. بالمقابــل، قامــت شــركة "Winxo" بتعبئــة حوالــي 143 مليــون درهــم 
ــغ المرصــود  فقــط )خصــص 69 مليــون درهــم منهــا للتخزيــن و65 مليــون درهــم للتوزيــع(، أي حوالــي نصــف المبل

 ."Afriquia SMDC" مــن قبــل شــركة

- تحليل نسب المردودية المالية اإلجمالية  

بخصــوص المردوديــة الماليــة، يوضــح الجــدول 23 والرســم البيانــي 24 بعدهمــا تطــور هــذا المؤشــر خــال الســنوات 
األربــع الماضيــة: 
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الجدول 23: تطور نسب المردودية المالية بماليين الدراهم )2018 - 2021( 

2018201920202021املؤشراتالشركة 

Afriquia SMDC

909 6133 4973 3833 3 رؤوس األموال الذاتية

751715416497  الناتج الصافي

%12,7%11,5%20,4%22,2  نسبة املردودية

600300200600  األرباح املوزعة

Vivo Energy Maroc

195 1441 2011 3391 1 رؤوس األموال الذاتية )بماليين الدرهم(

699561504555  الناتج الصافي

%46,4%44,1%46,7%52,2  نسبة املردودية

915699561503  األرباح املوزعة

TotalEnergies 
Marketing Maroc

714 2832 3462 2052 2 رؤوس األموال الذاتية

805642439883  الناتج الصافي

%32,5%19,2%27,4%36,5  نسبة املردودية

502502502452  األرباح املوزعة

Petrom

372 3991 4861 2541 1 رؤوس األموال الذاتية )بماليين الدرهم(

161233146223  الناتج الصافي

%16,2%10,4%15,6%12,8  نسبة املردودية

233250---150  األرباح املوزعة

Winxo

294441596401 رؤوس األموال الذاتية

201347354305  الناتج الصافي

%76,1%59,4%78,6%68,3  نسبة املردودية

420200200500  األرباح املوزعة

Ola Energy Maroc

613749871994 رؤوس األموال الذاتية

71137122123  الناتج الصافي

%12,3%14,0%18,2%11,6  نسبة املردودية

---------99,99  األرباح املوزعة

ZIZ

213 0811 0131 9081 رؤوس األموال الذاتية )بماليين الدرهم(

222233188244  الناتج الصافي

%20,1%17,4%23,0%24,4  نسبة املردودية

120128120113  األرباح املوزعة

المصدر: أعد استنادا إلى العائدات الجبائية المدلى بها من قبل الفاعلين
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الرسم البياني 34: تطور نسب المردودية المالية )2018 - 2021( 

بصــورة أدق، لوحــظ مــن الرســم البيانــي أعــاه أن شــركة "Winxo" تتميــز بأعلــى نســب مردوديــة ماليــة، بلغــت 
2021، متبوعــة بشــركة "Vivo Energy Maroc" التــي  2018 إلــى  60 فــي المائــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 
ســجلت نســبة مرتفعــة تراوحــت مــا بيــن 44 و52 فــي المائــة فــي الفتــرة ذاتهــا. وتراجعــت نســبة المردوديــة لشــركة 
ــة فــي 2021، ومســجلة انخفاضــا  ــى 13 فــي المائ ــة ســنة 2018 إل ــة مــن 22 فــي المائ "Afriquia SMDC"، منتقل
 Ola Energy"و "Petrom" بنحــو 41 فــي المائــة. بالمقابــل، بلغــت نســبة المردوديــة المحققــة مــن طــرف شــركتي

Maroc" أقــل مــن 20 فــي المائــة خــال نفــس الفتــرة. 

ومــن تــم، تعــد شــركتا "Vivo Energy Maroc" و"TotalEnergies Marketing Maroc" الفاعــان اللــذان ســجا 
أعلــى األربــاح الماليــة عبــر ربــط نتائجهمــا الصافيــة بــرؤوس األمــوال التــي قامــا باســتثمارها. ثانيــا، وبصفــة عامــة، تظــل 

ســوق توزيــع الغــازوال والبنزيــن أكثــر جاذبيــة بالنظــر لمســتويات النتائــج المحققــة المرتفعــة.

سادسا: خالصات وتوصيات 
1. خالصات 

ــه  ــل 2022، واتخــذ بموجب ــا لقــراره عــدد 04/أ/2022 المــؤرخ فــي 25 أبري ــرأي تبع ــس المنافســة بهــذا ال ــى مجل أدل
المبــادرة لدارســة تأثيــر االرتفــاع الحــاد فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة علــى الصعيــد العالمــي علــى ســير 

ــة.  ــة، الســيما المنتجــات الطاقي المنافســة فــي األســواق الوطني

ويأتــي هــذا القــرار ضمــن ظرفيــة بلغــت فيهــا أســعار بيــع المحروقــات )الغــازوال والبنزيــن( فــي المضخــات فــي الســوق 
الوطنيــة مســتويات قياســية طيلــة األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022. 

ــة أولــى، فــي إيجــاد أجوبــة للســؤال المتعلــق  ومــن تــم، يتمثــل الهــدف األساســي والمتوخــى مــن هــذا الــرأي فــي مرحل
بمــدى ارتبــاط ارتفــاع أســعار بيــع الغــازوال والبنزيــن فــي الســوق الوطنيــة بأســعار هــذه المــواد عنــد إدراجهــا فــي 



حــول االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة فــي الســوق العالميــة، وتداعياته على الســير التنافســي لألســواق الوطنية، حالة 
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األســواق العالميــة، وفــي مرحلــة ثانيــة، ووفقــا لألجوبــة المتوصــل بهــا، فــي تحليــل تداعيــات هــذا االرتفــاع علــى وضعيــة 
المنافســة فــي األســواق المعنيــة. 

وعليــه، أتــاح التشــخيص المنجــز وتحليــل ســير المنافســة فــي أســواق هــذه المنتوجــات، وكــذا بنيــة أســعار البيــع 
وهوامــش الربــح المحققــة مــن طــرف الفاعليــن الناشــطين فــي هــذه األســواق، فضــا عــن أرباحهــم الماليــة، التوصــل 

إلــى الخاصــات المفصلــة أدنــاه:  

أ. ســوق جد مؤطرة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم من تحرير أســعار بيع الغازوال والبنزين في الســوق الوطنية 

ــر أن أســواق  ــم ســنة 2015. غي ــد مت ــل عن ــر الكام ــت للتحري ــن خضع ــازوال والبنزي ــع الغ ــر أن أســعار بي حــري بالتذكي
ــع المســتويات،  ــم جمي ــة ته ــة وتنظيمي ــع هــذه المنتوجــات تبقــى جــد مؤطــرة بمنظومــة قانوني ــن وتوزي اســتيراد وتخزي
الســيما فــي يتعلــق بالولــوج إليهــا بواســطة نظــام منــح الرخــص والتراخيــص، وكــذا التتبــع والمراقبــة مــن طــرف القطــاع 

ــوزاري المكلــف بالطاقــة.  ال

فــي الواقــع، يشــكل الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.72.255 بتاريــخ 22 فبرايــر 1973 والمتعلــق باســتيراد 
مــواد الهيدروكاربــور وتصديرهــا وتكريرهــا والتكفــل بتكريرهــا وتعبئتهــا وادخارهــا وتوزيعهــا، النــص القانونــي الرئيســي 

ــا هــذا.   المؤطــر لهــذه األســواق. وال يــزال ســاري المفعــول إلــى يومن

وبالتالــي، يتعلــق األمــر بأســواق ينظمهــا إطــار قانونــي وتنظيمــي قديــم للغايــة، وأضحــى متجــاوزا، وال يراعــي التغيــرات 
الكبــرى التــي شــهدها هــذا الســوق علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. 

فــي هــذا الصــدد، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه، وعلــى الرغــم مــن تغييــر اإلطــار القانونــي أعــاه ســنة 2015، عبــر إصــدار 
قانــون جديــد يحمــل رقــم 67.15، إال أن أنــه لــم يدخــل بعــد حيــز التنفيــذ بعــد ســبع ســنوات مــن إصــداره، بســبب غيــاب 

النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بــه.  

ــق  ــارة إشــكاليات ذات صبغــة تنافســية، تتعل ــة الجــاري بهــا العمــل إث ــات التنظيمي ــك، تواصــل المقتضي ــى ذل عــاوة عل
ــع.  بجميــع الروابــط فــي سلســلة القيمــة لهــذه الســوق، انطاقــا مــن االســتيراد ووصــوال إلــى التوزي

علــى ســبيل التوضيــح، تبقــى شــروط الولــوج إلــى ســوق االســتيراد أو منــح رخــص االســتيراد خاضعــة للســلطة التقديريــة 
لــإدارة، ممــا يطــرح إشــكاليات ذات صبغــة تنافســية. 

زيــادة علــى ذلــك، يبقــى عــدد محطــات الخدمــة الضروريــة للشــروع فــي مزاولــة نشــاط التوزيــع مرتفــع ومقيــد. 
غيــر أن القطــاع الــوزاري المكلــف بالطاقــة عمــل فــي اآلونــة األخيــرة علــى التخفيــف مــن هــذه القيــود، إذ اشــترطت 
علــى الوافديــن الجــدد التوفــر علــى 10 محطــات فقــط وبصفــة مؤقتــة. بيــد أنــه يتعيــن علــى المســتفيدين مــن هــذا 

ــح الترخيــص المؤقــت.  ــد من ــى 30 محطــة فــي غضــون ســنتين بع ــر عل ــار التوف ــف اســتيفاء معي التخفي

واتخــذت تدابيــر التخفيــف المذكــورة بنــاء علــى قــرارات إداريــة أصدرهــا الوزيــر المكلــف بالطاقــة، وال تســتند إلــى أي 
أســاس تنظيمــي، فــي حيــن أنــه كان مــن الممكــن تعديــل القــرار الــوزاري القديــم رقــم 1282.06 المحــدد للمقتضيــات 

المتعلــق ب 30 محطــة خدمــة، عبــر إصــدار قــرار وزاري يوضــح ويغيــر الشــروط الواجــب اســتيفاؤها. 

ومــن تــم، يرجــح ان تفضــي هــذه اإلشــكاليات إلــى حــاالت مــن المعاملــة التمييزيــة والتفضيليــة، ممــا قــد ينعكــس علــى 
قواعــد المنافســة النزيهــة. 
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ب. سوق تعتمد كليا على الواردات الخارجية والتي تتزايد أحجامها باستمرار 
فــي البدايــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن المغــرب، باعتبــاره بلــدا ال ينتــج النفــط، كان يعتمــد بشــكل مســتمر وكلــي علــى الســوق 

العالميــة للنفــط الخــام والتــي كانــت توجــه لمصفــاة التكريــر الوطنيــة الوحيدة "ســامير". 
غيــر أنــه، ومنــذ توقــف نشــاط هــذه الشــركة ســنة 2015، وجــد المغــرب نفســه ملزمــا باســتيراد حاجياتــه مــن المنتجــات 
ــى  ــا عل ــد كلي ــا تعتم ــن، أضحــت بادن ــك الحي ــذ ذل ــول والكيروســين(. ومن ــن والفي ــازوال والبنزي ــل )الغ ــررة بالكام المك

األســواق العالميــة لهــذه المنتجــات.
ــم تقــم هــذه  ــه شــركة "ســامير" تمــارس نشــاطها، ل ــه فــي الوقــت الــدي كانــت في ــر أن فــي هــذا الصــدد، حــري بالتذكي
األخيــرة بفوتــرة منتجاتهــا المكــررة علــى شــركات التوزيــع اســتنادا إلــى تكاليــف اإلنتــاج وســعر التكلفــة، بــل علــى أســاس 
صيغــة تضمــن ســعر البيــع أو ســعر التفويــت عنــد الخــروج مــن المصفــاة )ســعر التكفــل بالتكريــر( المعــادل لســعر 

ــررة المســتوردة.  المنتجــات المك
فــي الواقــع، جــرى احتســاب ســعر التفويــت عنــد الخــروج مــن المصفــاة علــى أســاس ســعر بــات للنفــط "Platts" عنــد 
شــحنها علــى ظهــر الســفينة للغــازوال والبنزيــن المدرجيــن فــي بورصــة روتــردام )التســعيرة الدوليــة( يضــاف إليــه تكاليف 

اإليصــال إلــى مينــاء مدينــة المحمديــة، وليــس علــى أســاس تكلفــة اإلنتــاج وســعر تكلفــة التكريــر بشــركة "ســامير21" 
بمعنــى آخــر، جــرى احتســاب ســعر البيــع المطبــق فــي الســوق الوطنيــة فــي الوقــت الــذي كانــت المصفــاة تــزاول نشــاطها 
علــى أســاس عــروض أســعار المنتجــات المكــررة علــى الصعيــد العالمــي )عــروض أســعار بــات للنفــط فــي ســوق 
روتــردام(، يضــاف إليهــا تكاليــف النقــل والتأميــن ورســوم الموانــئ والضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك والضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة وغيرهــا. 
فــي الواقــع، كانــت الســوق تشــتغل كمــا لــو كان المغــرب يســتورد المنتجــات المكــررة بالكامــل مــن الخــارج )الســيما 

الغــازوال والبنزيــن( وأن مصفــاة التكريــر الوطنيــة غيــر موجــودة.  
وبالتالــي، يشــير الواقــع إلــى أن اإلعانــات التــي تتحملهــا الميزانيــة العامــة الدولــة شــكلت الوســيلة الوحيــدة التــي مكنــت 

مــن اإلبقــاء علــى ســعر بيــع الغــازوال والبنزيــن، كمــا هــي محــددة مــن طــرف الدولــة، علــى مســتويات تعتبــر مقبولــة. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حجــم الــواردات مــن الغــازوال والبنزيــن ســجل زيــادة مســتمرة بمتوســط معــدل نمــو ســنوي بلــغ 
1,25 فــي المائــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 222021، بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل والمرتبطــة بســياق 

األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد- 19. 
ــازوال المســتورد مــن أوروبــا، الســيما مــن  ــق بالتوزيــع الجغرافــي لمنشــأ هــذه الــواردات، بلغــت نســبة الغ ــا يتعل وفيم
ــكا )15 فــي  ــة( وأمري ــى آســيا )28 فــي المائ ــة عل ــوزع النســب الباقي ــة. وتت ــال، 56 فــي المائ ــا والبرتغ إســبانيا وإيطالي

ــا.  ــة مــن أورب ــي المائ ــن بنســبة 100 ف ــل، يســتورد البنزي ــة(. بالمقاب المائ
ت. نسبة تركيز عالية في أسواق االستيراد والتخزين والذي يظل مستواه بشكل عام أقل من السقف المنصوص عليه 

في المقتضيات التنظيمية
بلغــت قــدرات التخزيــن المتوفــرة علــى المســتوى الوطنــي حوالــي 1.2 مليــون طــن ســنة 2021، أي مــا يفــوق نســبة 15 فــي 
المائــة المســجلة ســنة 2018. غيــر أن هــذه القــدرات تســتخدم جزئيــا فقــط )حوالــي 50 فــي المائــة(. وترجــع أســباب 
نقــص اســتخدامها بحســب الفاعليــن إلــى ارتفــاع تكاليــف تخزيــن هــذه المنتجــات مــن جهــة، وإلــى المخاطــر ذات الصلــة 

بالتقلــب الكبيــر فــي أســعارها علــى الصعيــد الدولــي مــن جهــة ثانيــة.  

ــا احملروقــات  ــاع به ــا املصــايف وتب ــي تشــترى به ــد األســعار الت ــق بتحدي ــل 2006( املتعل 21  انظــر القــرار رقــم 2380.06 الصــادر يف 30 رمضــان 1427 )23 ابري
الســائلة وغــاز البوطــان.

22  باستثناء سنة 2020 التي شهدت ترجعا يف الواردات
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ويعــد مســتوى المخــزون المتوفــر مــن هــذه المنتجــات إشــكالية تنضــاف إلــى تصاعــد أســعار بيــع الغــازوال والبنزيــن. 
فــي الواقــع، تشــكل حــاالت الغمــوض الحاليــة التــي تكتنــف األســواق الدوليــة، والمرتبطــة بتراجــع العــرض وارتفــاع 
الطلــب، خطــرا كبيــرا علــى أمــن إمــدادات المغــرب بهــذه المنتجــات، علمــا أن عــدة بلــدان عانــت مؤخــرا مــن نــدرة فــي 

المحروقــات فــي محطــات الخدمــة. 

ــرا وتواجــه  ــن تأخي ــازوال والبنزي ــن الغ ــة إحــداث مخــزون احتياطــي م ــع الحــال، تشــهد عملي ــاة لواق ــه، ومراع ــر أن غي
ــة. فضــا عــن  ــن والســلطات العمومي ــن الفاعلي ــن بي ــف التخزي ــف بمصاري ــد شــروط التكل ــات فــي مجــال تحدي صعوب
ذلــك، وعلــى امتــداد الفتــرة المدروســة، لوحــظ تســجيل نقــص مزمــن مقارنــة بمــا تنــص عليــا المقتضيــات التنظيميــة، 

ــة فــي 60 يومــا مــن مبيعــات المنتــوج ومــن القــدرة.  والمتمثل

فــي الواقــع وفيمــا يتعلــق بالغــازوال، لــم يخــول المخــزون المتوفــر عنــد متــم ســنة 2021 مــن تغطيــة ســوى حوالــي 29 يومــا 
مــن االســتهاك فــي المتوســط، بينمــا مكــن المخــزون المتوفــر مــن البنزيــن مــن تغطيــة 32 يومــا فقــط من االســتهاك. 

وارتباطــا بتموقــع الفاعليــن فــي ســوق االســتيراد، ســجلت نســبة تركيــز عاليــة فــي هــذا الفــرع مــن الســوق، إذ تســتحوذ 
 Vivo"و "Total Energies Marketing"و "Afriquia SMDC" ــي ــة ف ــدة فــي الســوق، والمتمثل ــع الرائ الشــركات األرب
Energy" و"Petrom"، دون غيرهــا علــى حوالــي 68 فــي المائــة مــن الــواردات بالحجــم، وتتوفــر علــى أزيــد مــن 61 فــي 

المائــة مــن قــدرات التخزيــن المحدثــة، وذلــك بالرغــم مــن تزايــد عــدد الفاعليــن الجــدد الــذي انتقــل مــن 11 فاعــا ســنة 
2018 إلــى 25 فاعــا فــي الوقــت الراهــن.

ث. تسجيل نمو قوي في شبكة توزيع الغازوال والبنزين ومستوى تركيز عال في سوق توزيع هذه المنتجات  

فــي المغــرب، تنشــط 29 شــركة، تنتســب جلهــا إلــى مجموعــات وطنيــة، فــي ســوق توزيــع الغــازوال والبنزيــن. ومقارنــة 
بســنة 2010، شــهدت الســوق دخــول 11 شــركة جديــدة بمعــدل شــركة واحــدة تلــج الســوق كل ســنة، كمــا لــم يتــم تســجيل 

خــروج أي فاعــل. 

ــة  ــي المائ ــادة بنســبة 18 ف ــى 399 2 محطــة، مســجلة زي ــل 2022، إل ــم أبري ــد مت ــة، عن ــع عــدد محطــات الخدم وارتف
ــغ متوســط إحــداث هــذه المحطــات 125 محطــة ســنويا.   ــا بل ــة بســنة 2018، فيم مقارن

 Total Energies"و "Afriquia SMDC" وتســتحوذ أربــع شــركات علــى نســبة 53 فــي المائــة مــن شــبكة التوزيــع، وتضــم
 ."Petrom"و "Vivo Energy"و "Marketing Maroc

وســجلت الســوق الوطنيــة لتوزيــع الغــازوال والبنزيــن رقــم معامــات )متوســط 2018 - 2021( بلــغ نحــو 60 مليــار درهــم23، 
90 فــي المائــة منــه آلــت إلــى الغــازوال. وتتســم هــذه الســوق بمســتوى عــال مــن التركيــز علــى الرغــم مــن وجــود عــدد هــام 
مــن شــركات التوزيــع الناشــطة )29 فاعــا(. فــي الواقــع، تنجــز الشــركات األربــع الرائــدة دون ســواها حوالــي 65 فــي المائــة 

مــن رقــم المعامــات اإلجمالــي فــي الســوق. 

زيــادة علــى ذلــك، بلــغ متوســط حجــم الكميــات المباعــة فــي الســوق الوطنيــة 6,6 مليــون طــن فــي الســنة )حوالــي 8,3 
مليــار لتــر(، أي مــا يعــادل اســتهاك قرابــة 228 لتــر للفــرد ســنويا. وتتــوزع هــذه المبيعــات بيــن 70 فــي المائــة تنجــز عبــر 
محطــات الخدمــة، فيمــا تســوق نســبة 30 فــي المائــة المتبقيــة مــن خــال المعامــات التجاريــة بيــن الشــركات المهنيــة.  

23  مبيعات الشركات الثماني األولى يف السوق، والتي متثل أزيد من 90 يف املائة من الواردات اإلجمالية و86 يف املائة من الكميات املباعة.
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ج. ارتفاع حاد في عروض األسعار العالمية للنفط والمنتجات المكررة )الغازوال والبنزين( منذ بداية النصف الثاني 
من سنة 2021 

بعــد فتــرة اتســمت بتهــاوي أســعار النفــط، وذلــك خــال ســنة 2020 وفــي جــزء مــن األشــهر الســتة األولــى مــن ســنة 
ــي مــن 2021.    ــة خــال النصــف الثان ــة ألســعار النفــط الخــام العالمي ــرة تصاعدي 2021، لوحــظ تســجيل وتي

وتقوت هذه الوتيرة خال األشهر األربعة األولى من سنة 2022، حين سجلت األسعار العالمية زيادات تاريخية.  

فــي الواقــع، اســتقر متوســط ســعر شــحن الغــازوال علــى ظهــر الســفينة، طيلــة األشــهر األربعــة المذكــورة، فــي961 دوالرا 
ــل، ارتفعــت أســعار  ــل الماضــي بمعــدل 1113 دوالرا للطــن. بالمقاب ــي مــن أبري ــه خــال النصــف الثان ــغ ذروت للطــن، وبل
برميــل النفــط الخــام خــال ســنة 2022 بنســبة 43 فــي المائــة مقارنــة بمتوســط ســنتي 2018 و2021 )71 دوالرا للطــن(. 

وتفســر أســباب هــذه الوتيــرة التصاعديــة باقتــران عامليــن علــى األقــل: أوال تأثيــر التعافــي الســريع والمتزامــن تقريبــا 
لاقتصاديــات الرئيســية علــى الصعيــد العالمــي منــذ النصــف الثانــي مــن ســنة 2021، نظــرا لتخفيــف تدابيــر الحجــر 
الصحــي ورفــع القيــود المفروضــة علــى التنقــل. ثانيــا، تداعيــات العوامــل الجيو-سياســية ذات الصلــة بالنــزاع الروســي-

األوكرانــي منــذ فبرايــر 2022.  

ــر أحــد أكبــر منتجــي المنتجــات  ــم. كمــا تعتب ــر بالذكــر أن روســا تعــد ثانــي أكبــر مصــدر للنفــط الخــام فــي العال جدي
ــي.  ــدان االتحــاد األوروب ــازوال الموجــه لبل ــد المصــدر األول للغ ــال، تع ــى ســبيل المث ــا، فعل ــررة عالمي المك

وقــد ترتــب عــن هــذا العامــل الجيو-سياســي حالــة مــن الغمــوض القــوي إزاء الســوق العالميــة، كمــا أفضــى لعــدم اســتقرار 
العــرض، ممــا تســبب فــي ارتفــاع أســعار النفــط الخــام. فــي الواقــع، ومنــذ انــدالع هــذا النــزاع، ســجلت أســعار النفــط 
ــى المــدى  ــؤ عل ــى التنب ــب، ممــا حــال دون القــدرة عل ــة مــن التقل ــا وأبانــت عــن مســتويات عالي الخــام اتجاهــا تصاعدي
القصيــر بمــآل الســوق. فــي هــذا الســياق، لوحظــت تغييــرات، مكونــة مــن رقميــن، أحيانــا فــي يــوم واحــد خــال الفتــرة 

التــي خضعــت للتحليــل. 

ح. عالقــة ترابطيــة قويــة بيــن أســعار برميــل النفــط الخــام وعــروض أســعار المنتجــات المكــررة وأســعار البيــع فــي الســوق 
الوطنيــة خــالل ســنتي 2018 و2019 

ــادة فــي أســعار البيــع فــي مضخــات الوقــود بارتفــاع عــروض أســعار المنتجــات  كمــا يتضــح مــن التحليــل، ترتبــط الزي
ــي يســتوردها المغــرب مــن الخــارج بالكامــل.  ــة، والت المكــررة فــي الســوق الدولي

وتتحــدد هــذه األســعار أساســا انطاقــا مــن أســعار برميــل النفــط الخــام المحــددة بالــدوالر. وبالنســبة للمغــرب، يتعيــن 
إضافــة تأثيــر تكاليــف التغيــرات فــي ســعر صــرف الدرهــم مقابــل الــدوالر. 

خــال ســنتين 2018 و2019، ســجلت المتغيــرات الثاثــة )أســعار برميــل النفــط الخــام وأســعار شــحن المنتجــات المكــررة 
علــى ظهــر الســفينة وأســعار البيــع( مســتويات مترابطــة نســبيا، إذ تقلصــت أســعار النفــط الخــام بحوالــي 10 فــي المائــة، 
وتراجعــت أســعار المنتجــات المكــررة بنســبة 5 فــي المائــة. وتهــاوت أســعار بيــع الغــازوال والبنزيــن فــي الســوق الوطنيــة 

بنســبة 4 فــي المائــة و3 فــي المائــة علــى التوالــي.

ومــن تــم، وعلــى امتــداد الفتــرة مــن 2018 إلــى 2019، يظهــر أن تطــور أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة تتبــع، بشــكل 
عــام، اتجــاه عــروض أســعار المنتجــات المكــررة علــى الصعيــد العالمــي. 
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خ. تراجع مستوى الترابط بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق 
الوطنية خالل سنتي 2020 و2021 واألشهر األربعة األولى من سنة 2022 

يتبيــن مــن خــال تركيــز التحليــل علــى ســنة 2020 أن أســعار برميــل النفــط الخــام تهــاوت بنســبة 34 فــي المائــة، 
وتراجعــت أســعار الغــازوال بعــد شــحنه علــى ظهــر الســفينة بنســبة 36 فــي المائــة، بينمــا ســجلت أســعار البيــع فــي الســوق 
ــا انخفــاض عــروض  ــم يعتمــدوا إال جزئي ــن ل ــي أن الفاعلي ــا يعن ــة فقــط، مم ــي 12 فــي المائ ــة انخفاضــا بحوال الوطني

األســعار المســجلة علــى الصعيــد العالمــي. 

خافــا لذلــك، ســجلت أســعار برميــل النفــط الخــام ســنة 2021 زيــادة بنســبة 67 فــي المائــة، وارتفعــت أســعار الغــازوال 
عنــد شــحنه علــى ظهــر الســفينة بنســبة 41 فــي المائــة، فــي حيــن ازدادت أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة بنســبة 11 
فــي المائــة فقــط، ممــا يعنــي أن الفاعليــن لــم يعتمــدوا إال جزئيــا ارتفــاع عــروض أســعار الغــازوال علــى الصعيــد العالمــي 

عنــد تحديــد أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة.  

ــى ظهــر  ــد شــحنها عل ــى مــن ســنة 2022، شــهدت أســعار المنتجــات المكــررة عن ــة األول وفيمــا يخــص األشــهر األربع
ــل النفــط الخــام.  ــة بأســعار برمي ــازوال بالخصــوص( ارتفاعــا جــد ملحــوظ مقارن الســفينة )الغ

عــاوة علــى ذلــك، ارتفعــت أســعار المنتجــات المكــررة عنــد شــحنها علــى ظهــر الســفينة بنســق أكبــر مقارنــة بأســعار 
ــة األولــى، مــع تســجيل منحــى تداركــي )effet de rattrapage( فــي  ــة األشــهر الثاث البيــع فــي الســوق الوطنيــة طيل
شــهر أبريــل. فــي الواقــع، ســجلت أســعار بــات للنفــط )Platts( الخاصــة بالغــازوال زيــادة بنحــو 18 فــي المائــة مــا بيــن 
شــهري ينايــر وفبرايــر، مقابــل 8 فــي المائــة إزاء ســعر البيــع، ثــم حوالــي 28 فــي المائــة مــا بيــن شــهري فبرايــر ومــارس 
)9 فــي المائــة إزاء ســعر البيــع(. كمــا شــهدت ارتفاعــا بنســبة 15,5 فــي المائــة مقابــل 23,5 فــي المائــة بالنســبة لســعر 

البيــع فــي مضخــات الوقــود مــا بيــن شــهري مــارس وأبريــل 2022.  

د. انعكاس فوري للزيادات في عروض األسعار على الصعيد العالمي ومؤجل زمنيا في حالة انخفاضها 

ــه لوحــظ أن هــؤالء  ــد أن ــع مــرة كل أســبوعين. بي ــع لشــركات التوزي ــد أســعار البي ــون بتحدي بصفــة عامــة، يقــوم الفاعل
عملــوا، خــال فتــرات معينــة، علــى تفعيــل تغييريــن أو أكثــر فــي أســعار البيــع المرتفعــة لــكل أســبوعين، كمــا هــو الحــال 

خــال أشــهر مــارس وأبريــل ويوليــوز 2021.

ويمكــن تفســير أســباب التفــاوت الملحــوظ بيــن التغيــرات فــي أســعار بــات )Platts( للنفــط الخاصــة بالمنتجــات 
المكــررة وأســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة بلجــوء الفاعليــن إلــى التمريــر الفــوري للزيــادات فــي عــروض األســعار. غيــر 
أنهــم فــي حالــة انخفاضهــا، يســعون أوال إلــى التخلــص مــن مخــزون المنتجــات التــي قامــوا بشــرائها ســابقا بســعر أعلــى، 

ويميلــون إلــى تكريــس هوامــش الربــح أو حتــى الزيــادة فيهــا.  

ذ. بنيــة ســعر بيــع مكونــة أساســا مــن أســعار شــراء الغــازوال والبنزيــن علــى الصعيــد العالمــي والضرائــب المســتخلصة مــن 
طــرف الدولــة 

تبيــن مــن توزيــع ســعر بيــع الغــازوال والبنزيــن خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021 أنــه مكــون فــي حــدود 51 
فــي المائــة كمتوســط مــن تكاليــف شــراء المنتجــات المكــررة المســتوردة بالنســبة للغــازوال، و43 فــي المائــة كمتوســط 
بالنســبة للبنزيــن. وتبلــغ نســبة الضرائــب )الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك(، فــي 

المتوســط، 35 فــي المائــة مــن ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال و45 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن.  
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تفصيليــا، تتقســم تكلفــة شــراء الغــازوال والبنزيــن بيــن ســعر الشــراء المحتســب انطاقــا مــن األســعار المرجعيــة )ســعر 
بــات للنفــط عنــد شــحنه علــى ظهــر الســفينة(، والتــي تمثــل أزيــد مــن 95 فــي المائــة مــن تركيبتهــا، فيمــا تتــوزع نســبة 
5 فــي المائــة المتبقيــة بيــن تكاليــف التســلم النهائــي للمخــزون )2,3 فــي المائــة(، وتكاليــف الشــحن )2 فــي المائــة(، 

وواجبــات ورســوم المينــاء )0,7 فــي المائــة(. 

وكلمــا ارتفعــت عــروض األســعار علــى الصعيــد الدولــي، ازداد حجــم تكلفــة شــراء الغــازوال والبنزيــن، كمــا هــو الحــال فــي 
ســنة 2022 حيــن اقتــرب مــن نســبة 65 فــي المائــة مــن ســعر البيــع فــي المضخــة. ومــن تــم، ينعكــس أي تغيــر تصاعــدي 
أو تنازلــي فــي عــروض األســعار علــى الصعيــد الدولــي المعنيــة بالمنتجــات المكــررة بطريقــة آليــة علــى ســعر التكلفــة 

لــدى الفاعــل، وبالتالــي علــى ســعر البيــع النهائــي. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ثمة فئتين من الضرائب تفرضها الدولة على هاذين المنتوجين: 

الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك التــي تعتبــر ثابتــة وتحــدد فــي 242,2 درهــم للهيكتولتــر بالنســبة للغــازوال 	 
و376,4 درهــم للهيكتولتــر بالنســبة للبنزيــن. وال تقتــرن هــذه الضريبــة بتغيــرات عــروض األســعار علــى الصعيــد 
العالمــي. وعليــه، ال تتغيــر المداخيــل التــي تجنيهــا الدولــة مــن هــذه الضريبــة عنــد اســتقرار االســتهاك، بصــرف 

النظر عن مستوى عروض أسعار المنتجات المكررة عالميا،  

الضريبــة علــى القيمــة المضافــة التــي تحــدد حســب القيمــة وتبلــغ نســبتها 10 فــي المائــة. وتحتســب علــى أســاس 	 
سعر الشراء عند استيراد الغازوال، زيادة على مبلغ الضريبة الداخلية على االستهاك.

تفصيليــا، بلغــت نســبة الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك، التــي تحتســب وفقــا لحجــم الكميــات التــي جــرى اقتناؤهــا، 
حوالــي 26 فــي المائــة بالنســبة لســعر بيــع الغــازوال و36 فــي المائــة بالنســبة لســعر البنزيــن خــال الفتــرة الممتــدة مــن 
2018 إلــى 2021، بينمــا وصلــت إلــى 22 فــي المائــة فقــط إزاء ســعر الغــازوال و30 فــي المائــة إزاء ســعر البنزيــن خــال 

األشــهر األولــى مــن ســنة 2022. 

وازدادت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، منتقلــة مــن 0,82 إلــى 1,01 درهــم للتــر بالنســبة للغــازوال، ومــن 0,94 إلــى 
1,16 درهــم للتــر بالنســبة للبنزيــن مــا بيــن الفترتيــن 2021-2018 واألشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022. 

ونظــرا لكــون جــزء هــام مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة يقتطــع مــن تكلفــة شــراء المنتــوج المكــرر، فــإن أيــة زيــادة 
فــي التكلفــة، كمــا هــو الحــال فــي الوقــت الراهــن، تتســبب تلقائيــا فــي الزيــادة فــي مبلــغ الضريبــة المذكــورة، وتــدر، بحكــم 

األمــر الواقــع، مزيــدا مــن المداخيــل فــي خزينــة الدولــة.  

ر. مكون جبائي لسعر الغازوال والبنزين يتقلص بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما عالميا 

كشــفت نتائــج التحليــل أنــه، ومقارنــة بالمعطيــات ذات الصلــة بالفتــرة المعنيــة )2018 - 2021(، تقلــص وزن الضرائــب 
المفروضــة )الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك( ســنة 2022 بنســبة 31 فــي المائــة 
إزاء الغــازوال )مقابــل 35 فــي المائــة( و38 فــي المائــة إزاء البنزيــن )مقابــل 45 فــي المائــة(. وتــم ذلــك تزامنــا مــع الزيــادة 

الهامــة فــي ســعر الشــراء. 

ــا  ــن المســتوردين، كم ــازوال والبنزي ــي شــهدت زيــادات حــادة فــي أســعار الغ ــه خــال الفتــرات الت ــن تــم، يتضــح أن وم
نشــهدها حاليــا، يميــل المكــون الضريبــي فــي بنيــة ســعر البيــع فــي مضخــات الوقــود إلــى االنخفــاض. ويعــزى هــذا األمــر 
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إلــى أن الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك، التــي تبقــى طاغيــة، تظــل ثابتــة وتــزن أقــل نســبيا حيــن تســجل عــروض 
األســعار عالميــا ارتفاعــا. 

بيــد أن هــذه الضرائــب عرفــت ارتفاعــا مــن حيــث القيمــة، بلغــت 3,5 درهــم للتــر بالنســبة للغــازوال ســنة 2022، مقابــل 
متوســط قــدره 3,25 درهــم للفتــرة خــال الفتــرة المعنيــة )2018 - 2021(، و4,92 درهــم للتــر بالنســبة للبنزيــن خــال 

نفــس الســنة مقابــل حوالــي 4,72 درهــم للتــر فــي الفتــرة المذكــورة. 

وعليــه، يفضــي ارتفــاع عــروض أســعار المنتجــات المكــررة عالميــا إلــى الزيــادة فــي أســعار البيــع علــى الصعيــد الوطنــي، 
ويترتــب عنــه انعكاســات إيجابيــة علــى مداخيــل الدولــة، إذ بلغــت المداخيــل اإلجماليــة المتعلقــة بالضرائــب المفروضــة 
علــى الغــازوال والبنزيــن، خــال األشــهر الخمســة األولــى مــن ســنة 2022، 10,3 مليــار درهــم، موزعــة علــى 7,3 مليــار 
درهــم ناتجــة عــن الضريبــة الداخليــة علــى االســتهاك و3 مليــار درهــم ناجمــة عــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 

عنــد االســتيراد.

ز. هامش ربح خام من التوزيع متقلب للغاية مع وزن منخفض نسبيا في تكوين سعر البيع في مضخة الوقود

يضــم هامــش الربــح الخــام الخــاص بالتوزيــع الهامــش المحقــق مــن طــرف شــركات التوزيــع )بالجملــة( وهامــش محطــات 
الخدمــة )بالتقســيط(، كمــا يشــكل الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر التكلفــة. 

خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2018 إلــى 2021، بلــغ هامــش ربــح التوزيــع اإلجمالــي )بالجملــة والتقســيط( قرابــة 14 فــي 
المائــة مــن ســعر بيــع الغــازوال، و12 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن علــى مســتوى محطــات الخدمــة. عــاوة علــى ذلــك، 
يتــراوح هامــش ربــح شــركات التوزيــع )بالجملــة( مــا بيــن 9 و10 فــي المائــة مــن ســعر بيــع لتــر واحــد فــي مضخــة الوقــود، 

بينمــا يبلــغ 4 إلــى 5 فــي المائــة مــن ســعر بيــع لتــر واحــد للمســتهلك النهائــي بالنســبة لمحطــات الخدمــة. 

ويتضــح مــن تحليــل هوامــش الربــح الخاصــة بمحطــات الخدمــة كذلــك أنهــا لــم تتغيــر تقريبــا خــال الفتــرة المعنيــة، 
وتأرجحــت مــا بيــت 0,35 و0,5 درهــم للتــر، بصــرف النظــر عــن تطــور عــروض األســعار عالميــا وأســعار البيــع فــي 

الســوق الوطنيــة. 

مــن جهتهــا، تتســم هوامــش الربــح الخاصــة بشــركات التوزيــع بتقلــب شــديد. علــى ســبيل المثــال وخــال الفتــرة المعنيــة 
)2018 - 2021(، تأرجحــت مــا بيــن 0,72 درهــم للتــر بالنســبة لشــركة "ZIZ" وســقف 1,16 درهــم للتــر بالنســبة لشــركة 
"Vivo Energy Maroc" فــي حالــة الغــازوال. كمــا تأرجحــت مــا بيــن 0,79 درهــم للتــر كحــد أدنــى بالنســبة لشــركة 
"Afriquia SMDC" و1,01 درهــم للتــر كحــد أقصــى بالنســبة لشــركة "Total Energies Marketing" فــي حالــة 

البنزيــن. 

فيمــا يخــص الغــازوال والبنزيــن علــى حــد ســواء، وباســتثناء شــركة "Petrom"، التــي حققــت هامــش ربــح ثابــت عمليــا 
علــى امتــداد الفتــرات المدروســة )بلــغ 0,35 إلــى 0,39 درهــم للتــر(، ازدادت هوامــش ربــح كافــة الشــركات األخــرى مــا 
بيــن ســنتي 2018 و2020 قبــل أن تنخفــض بشــكل طفيــف ســنة 2021، وتســتقر فــي المتوســط فــي 0,9 درهــم للتــر إزاء 

الغــازوال و0,84 درهــم للتــر إزاء البنزيــن. 

فــي 2022، تراجعــت الهوامــش الخاصــة بالغــازوال بشــكل حــاد حتــى أنهــا كانــت ســلبية فــي شــهر مــارس24. وفــي أبريــل، 
اســتؤنف المنحنــى التصاعــدي دون بلــوغ مســتويات الهوامــش المحققــة فــي شــهري ينايــر وفبرايــر مــن نفــس الســنة. فــي 

ــازوال املســتورد.  ــة للغ ــخ التســلم الفعلي ــر املخــزون وتواري ــار تأثي ــون واملتعلقــة بشــهر مــارس، بعــن االعتب ــا الفاعل ــى به ــي أدل 24  ال تأخــذ الهوامــش الســلبية، الت
ــة. ــا إيجابي ــي، تظــل مبدئي وبالتال
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الواقــع، شــهدت الهوامــش المتوســطة المعنيــة بالغــازوال تذبذبــا تــراوح مــا بيــن 0,15 درهــم للتــر كحــد أدنــى بالنســبة 
للفاعــل 4 و0,42 درهــم للتــر كحــد أقصــى بالنســبة للفاعــل 2. 

 Afriquia" بالنســبة المئويــة، يبلــغ هــذا الهامــش 1,3 فــي المائــة مــن ســعر البيــع فــي مضخــة الوقــود بالنســبة لشــركة
SMDC" و3 فــي المائــة إزاء شــركة "ZIZ"، أي أقــل بكثيــر مــن مســتويات 9 فــي المائــة المســجلة فــي الفتــرة مــن 2018 

إلــى 2021. 

تلخيصــا لمــا ســبق، يتضــح أن هوامــش ربــح شــركات التوزيــع تظــل المكــون األضعــف فــي ســعر بيــع الغــازوال والبنزيــن 
فــي مضخــة البنزيــن، مقارنــة بالمكونــات األخــرى لنفــس الســعر )9 فــي المائــة فــي الفتــرة مــن 2018 إلــى 2021 و2 فــي 

المائــة خــال األشــهر األربعــة األولــى مــن ســنة 2022 كحــد أقصــى(. 

س. مستوى مرتفع من هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط 
الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي

خــال ســنتي 2020 و2021، شــهدت هوامــش ربــح شــركات التوزيــع زيــادات حــادة، متجــاوزة ســنة 2020 ســقف درهــم 
ــة  واحــد للتــر بالنســبة لجميــع الفاعليــن. وتجــاوزت هــذه الهوامــش ســقف 1,25 درهــم للتــر بالنســبة للشــركات الفاعل
األولــى فــي الســوق )"Afriquia SMDC" و"Total Energies Marketing" و"Vivo Energy Maroc"(، وبلغــت 1,40 
درهــم للتــر بالنســبة لشــركة "Vivo Energy Maroc"، أي حوالــي 15 فــي المائــة مــن ســعر بيــع لتــر واحــد مــن الغــازوال 

مقابــل متوســط بلــغ 9 فــي المائــة فقــط فــي الفتــرة مــن 2018 إلــى 2021. 

إضافــة إلــى ذلــك، تظــل هوامــش الربــح المتعلقــة بســنة 2021، حتــى بعــد انخفاضهــا مقارنــة بســنة 2020، أعلــى ممــا 
تــم رصــده ســنتي 2018 و2019 بنحــو 25 ســنتيما للتــر. 

ــا  ــو م ــة هوامشــها، وه ــة لمضاعف ــي الســوق الدولي ــاوي األســعار ف ــن ته ــع م ــك، اســتفادت شــركات التوزي ونتيجــة لذل
تؤيــده خاصــات تحليــل مســتويات العاقــة الترابطيــة بيــن هــذه المتغيــرات. فــي الواقــع، شــهدت األســعار علــى الصعيــد 
العالمــي انخفاضــا بلــغ 1,73 درهــم للتــر ســنة 2020، بينمــا تراجعــت أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة ب 1,18 درهــم 

للتــر فقــط. 

ش. مســتوى هامــش ربــح صافــي )الغــازوال والبنزيــن( يتأرجــح مــا بيــن 0,07 درهــم للتــر كحــد أدنــى و0,68 درهــم للتــر 
كحــد أقصــى خــالل الفتــرة المعنيــة )2018 - 2021( 

مــن المهــم اإلشــارة، فــي البدايــة، إلــى أن النتيجــة الصافيــة التراكميــة المحققــة خــال الفتــرة المعنيــة )2018 - 2021( 
مــن قبــل الشــركات الســبع الرائــدة فــي الســوق فــي الفــرع المعنــي )الغــازوال والبنزيــن( تمثــل قرابــة 63 فــي المائــة 
ــم  ــا يشــكل رق ــار درهــم(، بينم ــادل 10,7 ملي ــا يع ــة )أي م ــة أنشــطتها مجتمع ــة بكاف ــة ذات الصل ــج الصافي مــن النتائ
المعامــات المنجــز فــي نفــس الفــرع أزيــد مــن 76 فــي المائــة مقارنــة بالرقــم المحقــق مــن قبــل هــذه الشــركات بدمــج 

جميــع أنشــطتها. 

بمعنــى آخــر، يســاهم فــرع النشــاط المتعلــق بالمحروقــات )الغــازوال والبنزيــن( بدرجــة أقــل فــي مردوديــة شــركات 
التوزيــع مقارنــة بفــروع األنشــطة األخــرى، الســيما الغــاز والفيــول والكيروســين. 

إجماليــا، تتأرجــح الهوامــش الصافيــة الخاصــة بالشــركات الســبع )حيــث تمثــل أزيــد مــن 80 فــي المائــة مــن حصــص 
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الســوق مــن حيــث رقــم المعامــات(، والتــي تعكــس الربــح الصافــي المكتســب نتيجــة بيــع كل لتــر مــن المحروقــات 
وبعــد اســتخاص جميــع الرســوم مثــل تكاليــف االســتغال والضرائــب، )تتأرجــح( مــا بيــن 0,07 درهــم للتــر كحــد أدنــى         

ــر كحــد أقصــى )68 ســنتيما(.  )7 ســنتيمات( و0,68 درهــم للت

 "Winxo" وخلــص التحليــل حســب كل فاعــل إلــى وجــود فــوارق مهمــة بيــن الهوامــش الصافيــة. فــي الواقــع، حققــت شــركة
ــر،  ــر و0,68 درهــم للت ــن 0,37 درهــم للت ــا بي ــة، تراوحــت م ــة بتســجيلها أفضــل الهوامــش الصافي ــاح المالي ــر األرب أكث
متبوعــة بشــركة "Total Energies Marketing" التــي حققــت هامــش ربــح تــراوح مــا بيــن 0,2 درهــم للتــر و0,45 درهــم 
للتــر. علــى العكــس مــن ذلــك، حققــت شــركة "Afriquia SMDC" أدنــى الهوامــش الصافيــة مــن بيــن الشــركات الســبع 

الفاعلــة، متأرجحــة مــا بيــن 0,07 درهــم للتــر ســنة 2021 كحــد أدنــى و0,16 درهــم للتــر ســنة 2019 كحــد أقصــى. 

 ،"Winxo"و "Vivo Energy Maroc" وخافــا لهوامــش الربــح الخــام القويــة المســجلة فــي 2020، وباســتثناء شــركتي
كانــت الهوامــش الصافيــة لجميــع الشــركات األخــرى المحققــة فــي 2020 أقــل مــن الهوامــش المكتســبة خــال ســنوات 

2018 و2019 و2021. 

ص. نشاط توزيع المحروقات مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه 

يبقى نشاط توزيع الغازوال والبنزين جد مربح، نظرا لمستويات المردودية العالية التي يمكن اكتسابها منه. 

فــي الواقــع، كشــف اســتغال المعطيــات الخاصــة بالفتــرة المعنيــة )2018 - 2021( عــن مســتويات مردوديــة مرتفعــة 
للغايــة ومتواصلــة بشــكل عــام، مــع وجــود فــوارق بيــن الشــركات. 

ويســاوي معــدل المردوديــة المحتســبة النســبة بيــن النتائــج الصافيــة ورؤوس األمــوال الذاتيــة، كمــا يتضــح مــن موازنــات 
الشــركات المعنيــة.   

ومــن تــم، تبــرز شــركة "Winxo" بتحققهــا نســبة مردوديــة ماليــة تجــاوزت بصــف عامــة 60 فــي المائــة، متبوعــة بشــركة 
"Vivo Energy Maroc" التــي حققــت نســبة عاليــة تراوحــت مــا بيــن 44 و52 فــي المائــة. بالمقابــل، لــم تتجــاوز نســبة 
المردوديــة المحققــة مــن طــرف شــركتي "Petrom" و"Ola Energy Maroc"و20 فــي المائــة خــال الفتــرة ســالفة 

الذكــر. وتأرجحــت هــذه النســبة فيمــا يخــص شــركة "Afriquia SMDC" بيــن 11,5 و22 فــي المائــة. 

وتعــزى أســباب الفــوارق فــي مســتويات المردوديــة الملحوظــة لــدى الفاعليــن، بالخصــوص، إلــى االختافــات المســجلة 
علــى مســتوى االســتثمارات التــي يقــوم بهــا كل فاعــل، الســيما فــي تطويــر قــدرات التخزيــن وشــبكة التوزيــع. 

ــرة  ــث حصــص الســوق )Afriquia SMDC( اســتثمارا خــال فت ــدة مــن حي ــال، حققــت الشــركة الرائ ــى ســبيل المث عل
ــغ فــي المتوســط 319 مليــون درهــم فــي مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة للتخزيــن وشــبكة محطــات  2018 - 2021، بل
ــغ المرصــود  ــة 185 مليــون درهــم، أي حوالــي نصــف المبل ــة ســوى قراب ــم تقــم شــركة "Winxo" بتعبئ الخدمــة، فيمــا ل
مــن قبــل شــركة "Afriquia SMDC". كمــا أنجــزت شــركة "Vivo Energy Maroc" اســتثمارا قــدره 285 مليــون درهــم. 

وكخاصــة عامــة للــرأي الحالــي، يظهــر أن أســواق الغــازوال والبنزيــن تتســم بنســبة عاليــة من التركيز ســواء فــي المراحل 
االبتدائيــة أو النهائيــة لسلســلة القيمــة، وذلــك بالرغــم مــن دخــول فاعليــن جــدد لــم يســعف حجمهــم وامكانياتهــم وأصلهــم 

فــي ضــخ ديناميــة تنافســية جديــدة فــي هذه األســواق.  
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زيــادة علــى ذلــك، ظلــت بنيــة األســواق وســير المنافســة بهــا شــبيهة لتلــك الموروثــة عــن الحقبــة التــي كانــت تحــدد فيهــا 
األســعار مــن طــرف الســلطات العموميــة. 

فــي الواقــع، تبيــن مــن التحليــل المنجــز فــي إطــار هــذا الــرأي أنــه، باســتثناء تحريــر أســعار البيــع، تواصــل هــذه األســواق 
ســيرها بنفــس مخطــط اإلداري للتقنيــن وبنفــس اإلطــار القانونــي والتنظيمــي، ونفــس الفاعليــن، وتقريبــا نفــس الصيغــة 

فــي تحديــد أســعار البيــع، ونفــس المســاطر وغيرهــا. 

ويمكــن تفســير هــذا الوضــع القائــم بمســتوى المردوديــة الماليــة المرتفــع للغايــة الــذي يمكــن أن يحققــه هــذا النشــاط، 
والــذي ال يشــجع الفاعليــن علــى التنافــس بواســطة األســعار فــي هــذه األســواق، طالمــا أن النتائــج اإليجابيــة المتعلقــة 
بحســاباتهم الماليــة تظــل مضمونــة أو شــبه مضمونــة، بصــرف النظــر عــن الظرفيــة أو عــدد الفاعليــن، هــذه الوضعيــة 

تفســر، إلــى حــد كبيــر، غيــاب خــروج أي مــن الفاعليــن مــن هــذه األســواق طــوال العشــر ســنوات الماضيــة.

وتأكــدت هــذه الماحظــات ببــروز عنصريــن: أوال اســتقرار حصــص الســوق مــع تغييــرات طفيفــة خــال الفتــرات 
المدروســة. ثانيــا، الســلوكيات الســلبية للفاعليــن الذيــن قامــوا بإبطــال أيــة منافســة علــى أســعار البيــع. 

فضــا عــن ذلــك، وفــي الوقــت الــذي انخفضــت فيــه األســعار عالميــا ســنة 2020 وفــي النصــف األول مــن ســنة 2021، 
لوحــظ ان هــؤالء الفاعليــن فضلــوا مضاعفــة هوامــش ربحهــم بــدال مــن الســعي إلــى الزيــادة فــي حصصهــم الســوقية عــن 

طريــق تطبيــق تخفيضــات هامــة فــي أســعار البيــع. 

ومــن تــم وعلــى ضــوء مــا ســبق، يمكــن اســتخاص أن المنافســة علــى أســعار البيــع فــي هــذه األســواق كانــت شــبه غائبــة 
أو تــم إبطالهــا. 

2. التوصيات 

تتيــح التحليــات المنجــزة فــي إطــار الــرأي الحالــي، والخاصــات المنبثقــة عنهــا، إمكانيــة إصــدار جملــة مــن التوصيــات 
الراميــة أساســا إلــى إضفــاء تنافســية أكبــر علــى أســواق الغــازوال والبنزيــن، وذلك أخــدا بعين االعتبار الواقــع االقتصادي 

الهيكلــي لهــذه األســواق وواقــع اقتصــاد بادنــا باعتبــاره بلــد ال تنتــج النفــط. 

ويتعلــق األمــر بميــزة أساســية وكامنــة وراء كافــة المقترحــات المشــار إليهــا بعــده. وتهــدف هــذه األخيــرة إلــى إضفــاء 
شــفافية أكبــر علــى األســواق ســالفة الذكــر وجعلهــا أكثــر قابليــة للمنافســة، أي أكثــر انفتاحــا علــى منافســة حقيقيــة علــى 
أســعار البيــع بيــن الفاعليــن فــي هــذه األســواق. ويتعلــق األمــر بإحــدى الســبل المثلــى الكفيلــة بضمــان تمويــن منتظــم 

لألســواق بهــذه المنتجــات وبأســعار منطقيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة. 

أ. منــح األولويــة إلعــادة النظــر، بصفــة اســتعجالية ومعمقــة، فــي اإلطــار وكيفيــات تقنيــن هــذه األســواق  

كشــفت الدراســة أن األنشــطة االقتصادية المرتبطة بأســواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشــكل مســتمر قانون ونصوص 
تنظيميــة متقادمــة، حيــث يرجــع تاريخهــا إلــى ســبعينيات القــرن الماضــي، بالرغــم مــن االضطرابــات التــي طبعــت أســواق 

هــذه المنتجات. 

فــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الدولــة قامــت، ســنة 2015، بمحاولــة إلعــادة النظــر فــي هــذا اإلطــار عــن طريــق 
ــق األمــر بالقانــون رقــم 67.15 الــذي ظــل غيــر نافــذ بســبب غيــاب النصــوص التطبيقيــة  إصــدار قانــون جديــد. ويتعل

المرتبطــة بــه. 
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غيــر أن اإلطــار القانونــي والتنظيمــي المذكــور أعــاه يظــل المرجــع الــذي يحــدد آليــات تقنيــن هــذه األســواق عبــر تحديــد 
ليــس فقــط شــروط الولــوج، وإنمــا الطــرق العمليــة الضامنــة لســيرها، انطاقــا مــن االســتيراد ووصــوال إلــى التخزيــن 

والتســليم بمحطــة الخدمــة. 

وعليــه، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر، بصفــة اســتعجالية ومعمقــة، فــي هــذا اإلطــار قصــد التخفيــف مــن شــروطه 
وجعلــه أكثــر توافقــا مــع إكراهــات األســواق وواقعهــا، مــع الحــرص علــى الحفــاظ وتعزيــز الوظائــف الســيادية للبــاد فــي 

مجــال المراقبــة والســامة. 

ب. تخفيــف أكبــر شــروط الولــوج إلــى أســواق الغــازوال والبنزيــن فــي المراحــل االبتدائيــة والنهائيــة لسلســلة القيمــة مــن 
خــالل التســريع مــن وتيــرة تفعيــل التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس ســنة 2019 

كمــا جــرى التطــرق إليــه ســابقا، اتخــذت مجموعــة مــن التدابيــر بهــدف التخفيــف مــن شــروط الولــوج إلــى هــذه األســواق، 
والتــي ســاهمت فــي مضاعفــة عــدد الفاعليــن الذيــن دخلــوا األســواق فــي الســنوات األخيــرة، بمــن فيهــم الفاعلــون 
المتخصصــون فــي االســتيراد )الســوق القبليــة( وشــركات التوزيــع )الســوق البعديــة( علــى حــد ســواء. ومــن تــم، ارتفــع 
عــدد المســتوردين مــن 11 ســنة 2018 إلــى 25 حاليــا، وشــركات التوزيــع مــن 21 ســنة 2018 إلــى 29 ســنة 2022. غيــر 
أن فتــح هــذه األســواق كان لــه تداعيــات محــدودة علــى األســواق ولــم يســاهم فــي خلــق الديناميــة التنافســية المرجــوة. 

فــي هــذا الســياق، يتعيــن إعــادة العمــل وتحييــن وحتــى تقويــة بعــض التوصيــات التــي أصدرهــا المجلــس فــي هــذا 
المجــال، فــي إطــار رأيــه عــدد 1/ر/19 بشــأن تســقيف هوامــش ربــح المحروقــات الســائلة، والتــي ال تــزال وثيقــة الصلــة 

ــى:   بالموضــوع، الســيما التوصيــات التــي نصــت عل

ــة 	  ــة بالطاق ــوزارة المكلف ــة، الســيما ال ــص الازم ــح الرخــص والتراخي ــة من ــي عملي ــن ف ــص عــدد المتدخلي تقلي
والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص، 

التنصيــص بوضــوح، فــي التصاميــم المديريــة للتهيئــة الحضريــة، علــى المناطــق التــي يمكــن تخصيصهــا حصــرا 	 
ألنشــطة تخزيــن هــذه المنتجــات النفطيــة بهــدف إمــداد المســتثمرين المهتميــن برؤيــة أفضــل، وتفــادي اللجــوء 

المتكرر إلى مسطرة االستثناء لدى السلطات المحلية المختصة، 

إلغــاء نظــام منــح الرخــص لمحطــات الخدمــة الجــاري بــه العمــل وتعويضــه بنظــام ســهل للتصريــح، وبالتالــي إلغــاء 	 
نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه األخيرة، 

ــن تكمــن وظيفتهــم الرئيســية فــي 	  ــن، والذي ــر فــي قــدرات التخزي ــى االســتثمار أكث ــار مســتقلين عل تشــجيع أغي
تخزيــن المنتجــات النفطيــة، عــن طريــق إلزامهــم بوضــع بنياتهــم التحتيــة تحــت تصــرف الموزعيــن بالجملــة أو 

مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة. 

ت. إعادة النظر في اإلطار القانوني والتنظيمي المنظم للعالقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة 

كشــف التحليــل المنجــز، فــي إطــار الــرأي الحالــي، أن النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل وكــذا اإلطــار التعاقــدي 
الــذي يربــط شــركات التوزيــع بمحطــات الخدمــة، الســيما نمــوذج التســيير القائــم علــى التاجــر المملــوك للتاجــر الــذي 
يشــغله "DODO"، تبقــي علــى مســتوى عــال مــن تبعيــة هــذه المحطــات لشــبكات التوزيــع، وذلــك علــى جميــع المســتويات، 

ســواء الترخيــص )باســم المــوزع( والتمويــن وتحديــد األســعار الموصــى بهــا وغيرهــا. 

وقــد حالــت هــذه التبعيــة الشــديدة دون توفيــر شــروط ممارســة منافســة مكتملــة بيــن المحطــات الحاملــة لنفــس الشــعار، 
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وكذلــك تلــك الحاملــة لشــعارات مختلفــة. إضافــة إلــى ذلــك، ال تتيــح هــذه النصــوص ولــوج محطــات خدمــة مســتقلة أو 
تابعــة لشــركات غيــر نفطيــة إلــى الســوق.   

ومن أجل التقليص من حواجز الدخول، يوصي مجلس المنافسة باتخاذ التدابير التالية:

حــذف المقتضيــات التنظيميــة اإللزاميــة التــي تمنــح الحقــوق الحصريــة لمزاولــة نشــاط توزيــع المحروقــات 	 
ــك مــن  ــة إحــداث محطــات خدمــة مســتقلة، وذل ــر، وإتاحــة إمكاني ــن بالتكري بالتقســيط للمســتوردين والمتكفلي
خــال تعزيــز المراقبــة التــي تنجزهــا المصالــح المختصــة بالــوزارة المكلفــة بالطاقــة )مــن حيــث الموارد البشــرية 
والماديــة(. فضــا عــن ذلــك، يوصــي المجلــس بربــط فتــح محطــات الخدمــة المســتقلة باالمتثــال لدفتــر تحمــات 
يمكــن فــي النهايــة مــن توزيــع محروقــات ذات جــودة وفــي ظــروف تضمــن الســامة. علــى ســبيل المثــال، تشــتهر 
محطــات التوزيــع الكبــرى فــي بعــض البلــدان المتطــورة بتطبيقهــا ألســعار بيــع أكثــر تنافســية، وتحقيقهــا لهوامــش 
ربــح ضئيلــة للغايــة. ألنهــا تســتخدم المحروقــات كمنتــوج الســتقطاب المســتهلكين إلــى المتاجــر والمراكــز 

التجارية الخاصة بهم، 

ــع، وممارســة المنافســة بهــدف 	  ــة شــركة توزي تمكيــن محطــات الخدمــة المســتقلة مــن تأميــن إمداداتهــا مــن أي
تطبيق أفضل أسعار الشراء وتوفير المحروقات بجودة أفضل. 

فــي شــق آخــر، لوحــظ أن أزيــد مــن 70 فــي المائــة مــن أصــل محطــات الخدمــة الناشــطة فــي الســوق الوطنيــة والبالــغ 
عددهــا 399 2 محطــة تســير وفقــا للنمــوذج القائــم علــى التاجــر المملــوك للتاجــر الــذي يشــغله "DODO". بمعنــى آخــر، 

تســير هــذه المحطــات مــن طــرف أربابهــا. 

وتتسم العاقة التعاقدية بين المستثمر وشركة التوزيع، وفقا لنموذج التسيير أعاه بعدم التوازن لألسباب التالية: 

تقوم الوزارة الوصية بمنح الترخيص بإحداث محطة الخدمة لشركة النفط وليس للمستثمر، 	 

يتحمــل المســتثمر كليــا أو تقريبــا25 تكاليــف تشــييد المحطــة انطاقــا مــن الحصــول علــى األرض )شــراؤها أو 	 
كراؤهــا(، ومــرورا بتهيئتهــا، ووصــول إلــى اســتكمال أشــغال تشــييد البنايــات، التــي يتعيــن أن تمتثــل لدفتــر 

التحمات وفقا لمعايير شركة النفط، 

يلــزم المســتثمر بعقــد تمويــن حصــري بالمحروقــات يربطــه فقــط بشــركة توزيــع النفــط التــي أبــرم معهــا عقــدا 	 
 ،"DODO" قائما على نموذج التاجر المملوك للتاجر الذي يشغله

فــي حالــة انخفــاض األســعار، يتحمــل المســتثمر دون ســواه المخاطــر المرتبطــة بالمخــزون الــذي قــام بشــرائه 	 
ــى عــدم تخفيــض األســعار إال بعــد نفــاذ المخــزون،  ــل إل ــي، يمي ــى. وبالتال ــع النفــط بســعر أعل مــن شــركة توزي

السيما إذا كان مبلغ التخفيض جد مهم، إذ يتجاوز أحيانا، وبشكل كبير، هوامش الربح الخاصة به، 

فــي الوقــت الــذي تقــوم فيــه محطــات الخدمــة المســتغلة مباشــرة مــن طــرف الشــركات بتمريــر وتطبيــق 	 
ــس الشــعار  ــة لنف ــرض المحطــات الحامل ــا، تع ــى مخزونه ــى عل ــن، حت ــي األســعار بشــكل متزام التخفيضــات ف
والمنتســبة لنفــس الشــركة، نتيجــة لذلــك، أســعار بيــع مختلفــة. ومــن تــم، قــد يكــون هــذا النــوع مــن الممارســة 
نتيجــة لمنافســة غيــر مشــروعة وغيــر ناجمــة عــن آليــات الســوق التنافســية، بــل عــن عقــد غيــر متــوازن بيــن بعــض 

شركات النفط وأرباب محطات الخدمة. 

25  تقوم بعض شركات التوزيع مبنح املستثمرين مساهمات مالية إلجناز أشغال التشييد.
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ــة المؤطــرة للعاقــة بيــن المســتثمر  ــود التعاقدي ــرح المجلــس مراجعــة البن ومــن أجــل وضــع حــد لهــذه الممارســة، يقت
وشــركة النفــط، الســيما فــي حالــة النمــوذج القائــم علــى التاجــر المملــوك للتاجــر الــذي يشــغله "DODO"، الســائد أكثــر 
علــى التــراب الوطنــي. ويتــم ذلــك مــن خــال التنصيــص علــى إدراج آليــات تمكــن مــن إجــراء التعديــات الضروريــة علــى 
أســعار المخــزون القائــم فــي حالــة تســجيل انخفــاض هــام فــي األســعار. ويكمــن الغــرض مــن ذلــك فــي تمكيــن أربــاب 
محطــات الخدمــة مــن تطبيــق تلقائــي وفــوري للتخفيضــات فــي األســعار التــي أقرتهــا شــركات النفــط، وضمــان اســتفادة 
المســتهلك كليــا مــن هــذه التخفيضــات دون وقــوع تفــاوت زمنــي. تطبــق ايضــا هــذه اآلليــات فــي حالــة ارتفــاع االســعار.

زيــادة علــى ذلــك وفــي الشــق الضريبــي، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي طريقــة احتســاب الحد األدنى من المســاهمة 
ــع،  ــي الواق ــع. ف ــي تشــهد ارتفاعــا فــي أســعار البي ــرات الت ــي الفت ــة، الســيما ف ــاب محطــات الخدم ــي يســددها أرب الت
تحتســب هــذه المســاهمة اســتنادا إلــى رقــم المعامــات المنجــز وليــس إلــى النتائــج التــي تظــل عمليــا ثابتــة بالنســبة 

لهــؤالء األربــاب بالرغــم مــن ارتفــاع األســعار.  

ث. تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر 

أخــدا بعيــن االعتبــار التقلبــات القويــة المســجلة فــي أســوق الغــازوال والبنزيــن علــى الصعيــد الدولــي، يجــد الفاعلــون 
ــى  ــذب األســعار عل ــع، يشــكل تذب ــات األســعار فــي هــذه األســواق. فــي الواق ــن بشــكل مباشــر لتذبذب أنفســهم معرضي
الصعيــد الدولــي عامــا يحــد مــن تشــكيل مخــزون احتياطــي مــن طــرف الفاعليــن، إذ فــي الوقــت التــي تنخفــض فيــه 

هــذه األســعار، يتحمــل هــؤالء تلقائيــا خســارة فــي المخــزون الــذي قامــوا بشــرائه مقدمــا بســعر أعلــى. 

وينضــاف إلــى ذلــك التعــرض للمخاطــر ذات الصلــة بتذبذبــات أســعار الصــرف، التــي تنعكــس تكلفتهــا بشــكل مباشــر 
علــى ســعر شــراء هــذه المنتجــات، والتــي تشــكل العنصــر األكبــر لســعر البيــع فــي مضخــة الوقــود )نظــرا لكــون أســعار 

الشــراء يتــم فوترتهــا بالــدوالر األمريكــي(. 

ويتحــول ســعر الصــرف إلــى عنصــر حاســم فــي تغيــرات أســعار البيــع حيــن تــزداد قيمــة الــدوالر، علــى غــرار مــا رصد خال 
شــهر يوليــوز 2022، حيــث ســجل ســعر الــدوالر مقابــل الدرهــم مســتويات تاريخيــة لــم يبلغهــا منــذ مــا يقــرب مــن 20 ســنة.  

ومــن أجــل التخفيــف مــن هــذه المخاطــر، يوصــي المجلــس بحــث ومواكبــة الفاعليــن الذيــن يرغبــون فــي ذلــك، الســيما 
الشــركات متوســطة الحجــم، بالنظــر لكــون الشــركات الكبــرى تتوفــر علــى األدوات الضروريــة الكفيلــة بتفعيــل هــذا 
النــوع مــن العمليــات، علــى اســتخدام أدوات لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة بتراجــع عــروض أســعار المنتجــات المكــررة 
المســتوردة )دائمــا مــا تعــود الزيــادة فــي عــروض األســعار بالنفــع علــى الفاعــل فــي مجــال المخــزون( وبأســعار الصــرف. 

فــي هــذا الســياق، وعاقــة بتشــكيل المخــزون االحتياطــي، يقتــرح المجلــس علــى الدولــة تحمــل، كليــا أو جزئيــا، تكاليــف 
تغطيــة المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا اســتخدام هــذه األدوات.  

صحيــح أن هــذه المقاربــة تقتضــي تعبئــة الوســائل الماليــة الهامــة. إال أنهــا ســتمكن بالمقابــل مــن تأميــن بشــكل جزئــي 
المخــزون علــى الصعيــد الوطنــي، وامتصــاص، بشــكل مؤقــت علــى األقــل، تأثيــر الزيــادات فــي األســعار العالميــة علــى 

أســعار البيــع فــي مضخــة الوقــود.

ج. دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب   

اعتبــارا لبنيــة األســعار التــي جــرى تطبيقهــا حيــن كانــت المصفــاة الوحيــدة بالبــاد، شــركة "ســامير"، تمــارس نشــاطها، 
وفــي غيــاب معطيــات بشــأن التكاليــف الحقيقيــة لإنتــاج والتكريــر الخاصــة بهــذه الشــركة وكــذا بأســعار التكلفــة، 



رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/3

92

وهوامــش الربــح والمردوديــة المترتبــة عــن نشــاطها، فإنــه يصعــب فــي الظــروف الحاليــة، الحســم فــي فــرص الحفــاظ 
وتطويــر نشــاط التكريــر بالمغــرب. ومــن تــم، يســتحيل، مــن الناحيــة االقتصاديــة، تقييــم االنعكاســات اإليجابيــة المحتملــة 

لهــذا النشــاط مــن حيــث انخفــاض أســعار البيــع فــي مضخــة الوقــود. 

فــي هــذا الســياق، وجــب التذكيــر أن مــن الناحيــة االقتصاديــة يخضــع نشــاط التكريــر حاليــا علــى الصعيــد العالمــي، 
إلعــادة هيكلــة واســعة النطــاق، حيــث تميــل االتجاهــات الحاليــة لهــذه الصناعــة نحــو مزيــد مــن التخصــص. 

فــي هــذا الصــدد، ياحــظ أن منطقــة الشــرق األوســط، التــي تضــم أكبــر البلــدان المنتجــة للنفــط، وقــارة آســيا، التــي 
تشــهد أســواق بعــض بلدانهــا انفجــارا فــي الطلــب علــى هــذه المنتجــات، علــى غــرار الهنــد والصيــن، تعــدان المنطقتيــن 
الجغرافيتيــن الكبيرتيــن فــي العالــم اللتــان عرفتــا إحــداث مصافــي للتكريــر طيلــة الســنوات الماضيــة. بالمقابــل، شــهدت 

قــارات أوروبــا وأمريــكا الاتينيــة وأمريــكا الشــمالية إغــاق عــدة مصافــي للتكريــر بســبب قلــة المردوديــة.  

فــي الواقــع، ترجــع أســباب االســتثمارات فــي مصافــي التكريــر فــي آســيا إلــى الطلــب القــوي المحلــي علــى ضــوء معــدالت 
النمــو االقتصــادي المرتفعــة المســجلة فــي هــذه البلــدان والمكونــة مــن رقميــن، بينمــا تعــزى أســباب إحــداث مصافــي 
جديــدة للتكريــر بمنطقــة الشــرق األوســط إلــى وفــرة حقــول نفــط كبيــرة ببلدانهــا وســهولة الولــوج إليهــا، والتــي تمنحهــا 
ميــزة تنافســية. فضــا عــن ذلــك، توجــه المصافــي الجديــدة المحدثــة فــي هــذه البلــدان، التــي تســتخدم الوســائل 

التكنولوجيــة الحديثــة، إلــى ســوق التصديــر بوفــورات حجــم هامــة ووحــدات عصريــة للغايــة. 

وعليــه ومــن أجــل التوفــر علــى المعطيــات االقتصاديــة الدقيقــة والمحينــة بشــأن صناعــة التكريــر علــى الصعيــد العالمــي 
ــس الحكومــة  ــر بالمغــرب، يوصــي المجل ــن لنشــاط التكري ــر محتملي ــم الضــروري بشــأن حفــاظ وتطوي وإجــراء التحكي
بإجــراء، بصفــة اســتعجالية، دراســة اقتصاديــة وتقنيــة معمقــة مــن شــأنها توفيــر عناصــر إجابــة مضبوطــة عــن طريــق 

إدمــاج التطــورات التــي يشــهدها نشــاط التكريــر علــى الصعيــد العالمــي. 

ح. توســيع نطــاق النظــام الجبائــي المطبــق حاليــا علــى القطاعــات المحميــة، ليشــمل أســواق توزيــع المنتجــات النفطيــة 
مــع إقــرار ضريبــة اســتثنائية علــى األربــاح المفرطــة لشــركات اســتيراد وتخزيــن وتوزيــع الغــازوال والبنزيــن 

مراعــاة لخصوصيــات أســواق المنتجــات النفطيــة المكــررة، التــي تســتفيد مــن حمايــة معينــة علــى شــكل حواجــز تنظيميــة 
للدخــول )الرخــص والتراخيــص(، ولمســتويات أرقــام المعامــات المنجــزة )التــي تبلــغ فــي المتوســط أزيــد مــن 60 
مليــار درهــم ســنويا بالنســبة للغــازوال والبنزيــن فقــط(، وكــذا  لمســتويات المردوديــة العاليــة الناتجــة عــن طبيعــة هــذا 
النشــاط )المردوديــة التجاريــة(، يوصــي المجلــس بماءمــة نظــام الضريبــة المفروضــة علــى نتائــج هــذا النشــاط بالنظــام 
المطبــق، علــى ســبيل المثــال، علــى القطاعــات البنكيــة والماليــة التــي تبلــغ نســبة الضريبــة المفروضــة علــى الشــركات 

المتصلــة بهــا 37 فــي المائــة. 

ــرات التــي عرفــت تهــاوي  ــون خــال الفت ــح المرتفعــة التــي حققهــا الفاعل ــى ضــوء هوامــش الرب فضــا عــن ذلــك، وعل
األســعار علــى الصعيــد الدولــي )ســنتي 2020 و2021(، يقتــرح المجلــس علــى الحكومــة إقــرار ضريبــة اســتثنائية تفــرض 
ــة. وستســاهم المداخيــل المســتخلصة مــن هــذه  بالتــدرج علــى األربــاح المحققــة مــن فوائــض ربــح الشــركات المعني

التدابيــر فــي تعزيــز البرامــج االجتماعيــة التــي تقررهــا الحكومــة.  

ــة انخفــاض األســعار  ــة فــي حال ــى هوامــش ربــح منطقي ــى الحفــاظ عل ــروم هــذا اإلجــراء أساســا حــث الفاعليــن عل وي
علــى الصعيــد الدولــي، مــن خــال تطبيــق فــوري لهــذه التخفيضــات علــى أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة، ويمكــن مــن 

تنشــيط أفضــل للمنافســة بواســطة األســعار فــي هــذه األســواق.  
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ونذكــر فــي هــذا الصــدد أن بعــض البلــدان األوروبيــة، علــى غــرار المملكــة المتحــدة وإيطاليــا ورومانيــا أو حتــى 
المجــر، قامــت بتطبيــق هــذه الضريبــة االســتثنائية. ويتمثــل الغــرض مــن هــذه الضرائــب فــي حــث الشــركات الناشــطة 
ــد الراميــة إلــى التخفيــف مــن التداعيــات الوخيمــة للتضخــم المســتورد  فــي الســوق علــى المســاهمة فــي جهــود البل

خــال هــذه الفتــرة االســتثنائية. 

خ. اســتبعاد أيــة عــودة محتملــة للدعــم المباشــر لهــذه المــواد وإرســاء، عوضــا عــن ذلــك، مســاعدات مباشــرة موجهــة 
للســكان األكثــر هشاشــة ومنــح إعفــاءات ضريبيــة مالءمــة لفائــدة الطبقــة الوســطى 

يعتبــر المجلــس أن الدعــم المباشــر للغــازوال والبنزيــن يضــر باالقتصــاد الوطنــي. وقــد أبــان عــن محدوديتــه فــي الماضــي 
باحتــكاره لمــوارد ماليــة تجــاوزت ســنة 2012، علــى ســبيل المثــال، 50 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل ميزانيــة وزارة التربيــة 

الوطنيــة أو حوالــي خمســة أضعــاف مــن الميزانيــة المخصصــة لــوزارة الصحــة فــي ذلــك الحيــن26. 

فــي نفــس اإلطــار، ومــن أجــل تمكيــن الدولــة مــن تمويــل التكاليــف المتزايــدة لصنــدوق المقاصــة، التــي تجــاوزت 
ــي  ــض ف ــة اســتبعاد أي تخفي ــى الحكوم ــس عل ــرح المجل ــار درهــم خــال النصــف األول مــن ســنة 2022، يقت 19 ملي

الضرائــب المفروضــة علــى الغــازوال والبنزيــن، والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي المداخيــل اإلجماليــة للدولــة. 

فــي هــذا الصــدد، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الدعــم المباشــر لهــذه المــواد يترتــب عنــه أســعار اصطناعيــة ال تعكــس الواقــع 
ــه، بالدرجــة  ــة، ويســتفيد من االقتصــادي للفاعليــن، وتحــول دون ضمــان الســير العــادي للمنافســة فــي األســواق المعني
األولــى، كبــار المســتهلكين )الفئــات الســكانية الميســورة( التــي تتوفــر علــى الوســائل لشــراء المــواد المذكــورة بصــرف 

النظــر عــن أســعارها. 

وبالتالــي، يفضــي هــذا الدعــم بشــكل مباشــر إلــى تحويــل المســاعدات المفتــرض توجيههــا للســكان الذيــن يعانــون مــن 
الهشاشــة ويســتهلكون هــذه المــواد بدرجــة أقــل )الدراجــات الناريــة وغيرهــا مــن العربــات المعتبــرة فــي حكمهــا( لصالــح 

فئــات ســكانية ميســورة. 

وأخيــرا، أثبتــت التجربــة أن الدعــم يفضــي إلــى االســتهاك المفــرط للطاقــة األحفوريــة التــي ال ينتجهــا المغــرب، ويؤخر، 
بالتالــي، االنتقــال إلــى الطاقــات المتجــددة التــي تجســد مســتقبل الطاقــة علــى الصعيــد العالمــي، وحيــث يمكــن لبادنــا 

أن تحتــل مكانــة هامــة فيــه. 

ــازوال  ــاع أســعار الغ ــر ارتف ــف مــن تأثي ــة قصــد التخفي ــة مــن طــرف الدول ــود المبذول ــا بالجه ــس علم ــط المجل ويحي
ــى  ــه عل ــذي مــس جــل المنتجــات والســلع وعواقب ــة واســتفحال التضخــم ال ــى كافــة األنشــطة االقتصادي ــن عل والبنزي
ــى  ــر فــي الدعــم المكثــف للمنتجــات وللخدمــات األساســية، عل ــت هــذه التدابي القــدرة الشــرائية للمســتهلكين. وتمثل
غــرار غــاز البوتــان والكهربــاء والنقــل )العمومــي للمســافرين والســلع(، والتــي أتاحــت اإلبقــاء علــى أســعار هــذه 

المنتجــات دون تغييــر. 

وجــرى تمويــل هــذه التدابيــر بشــكل واســع النطــاق بواســطة المداخيــل اإلضافيــة المحصلــة مــن ارتفــاع الضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة علــى المحروقــات. 

فــي هــذا الســياق، يوصــي المجلــس الحكومــة بالتســريع مــن وتيــرة إرســاء وتفعيــل برامــج اجتماعيــة ماءمــة، تــروم دعــم 
26  وفقا ملعطيات احلكومة.
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الســكان الــذي يعانــون مــن الهشاشــة بشــكل فعــال. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يلــح المجلــس علــى التســريع مــن وتيــرة تنزيــل 
الســجل االجتماعــي الموحــد الــذي سيســاهم فــي تحقيــق هــدف مــزدوج: 

تحديد واستهداف بشكل فعال الفئات السكانية المعوزة والمؤهلة لاستفادة من المساعدات المباشرة، 	 

حــذف بشــكل كلــي صنــدوق المقاصــة طالمــا أنــه سيســتنفذ ســبب وجــوده، وســيمكن الدولــة مــن إعــادة توجيــه 	 
الوفورات المحققة لتمويل البرامج االجتماعية المذكورة أعاه.

زيــادة علــى ذلــك، وأخــذا بعيــن االعتبــار المكانــة التــي تحتلهــا الطبقــة الوســطى فــي االقتصــاد الوطنــي، الســيما مــن 
خــال مســاهمتها الكبيــرة فــي االســتهاك الوطنــي، وباعتبارهــا المحــرك الرئيســي للنمــو االقتصــادي بالبــاد، يوصــي 
المجلــس كذلــك الحكومــة بالتفكيــر فــي تعديــل الضريبــة علــى الدخــل، وكــذا نظــام التعويضــات العائليــة بهــدف مضاعفــة 

المدخــول الــذي تتوفــر عليــه هــذه الشــريحة االجتماعيــة. ويمكــن إدراج هــذه التدابيــر فــي قوانيــن الماليــة المقبلــة. 

لــكل هــذه األســباب، يوصــي المجلــس باإلبقــاء علــى واقــع أســعار البيــع الــذي يعــد، دون غيــره، الوســيلة الوحيــدة الكفيلــة 
بخلــق ظــروف منافســة حــرة ونزيهــة فــي هــذه األســواق. 

د. التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية االنتقال الطاقي 

أفــرزت األزمــة الحاليــة زيــادات تاريخيــة وغيــر مســبوقة فــي أســعار المــواد الخــام والمــواد األوليــة همــت، بالخصــوص، 
منتجــات الطاقــة التــي تكتســي أهميــة اســتراتيجية بالنســبة للســكان واالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. 

وفــي الســياق الحالــي، يظهــر أن األزمــة قــد يطــول أمدهــا وســتطرح، علــى مســتوى عــدة بلــدان فــي العالــم بمــا فــي ذلــك 
المغــرب، مســألة تنويــع مصــادر الطاقــة. 

فــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أن المغــرب عمــل، منــذ ســنة 2009، علــى اعتمــاد اســتراتيجية طاقيــة اســتباقية 
وطموحــة، يتمثــل أحــد أهدافهــا فــي مضاعفــة حصــة الطاقــات المتجــددة فــي الطاقــة الكهربائيــة المثبتــة بنســبة 40 فــي 
المائــة فــي أفــق 2021 و51 فــي المائــة فــي أفــق 2030 بغيــة تمكيــن البــاد مــن تقليــص مســتوى اعتمــاده علــى الــواردات 

مــن منتجــات الطاقــة األحفوريــة.  

ومراعــاة للتأخــر الحاصــل فــي تحقيــق األهــداف التــي حددتهــا االســتراتيجية ســالفة الذكــر )تحقيــق نســبة 37 المائــة 
بينمــا تمثــل الهــدف المســطر فــي تحقيــق 42 فــي المائــة ســنة 2020(، يلــح المجلــس بشــكل أقــوى علــى منــح األولويــة 
للتســريع مــن وتيــرة إنجــاز االســتثمارات التــي تمكــن مــن االنتقــال الطاقــي علــى المدييــن القصيــر والمتوســط، الســيما 

عــن طريــق: 

تطويــر اإلنتــاج الذاتــي للطاقــة للكهربائيــة المتجــددة الموجهــة للشــركات واألســر، وتمكينهــم مــن ضــخ الفائــض 	 
في اإلنتاج في الشبكة الكهربائية الوطنية، 

اللجــوء إلــى وســائل النقــل العمومــي التــي تشــتغل بالطاقــات المتجــددة، وتشــجيع شــراء واســتخدام الســيارات 	 
الكهربائية من طرف السلطات العمومية. 

صحيــح أن القــرارات المــراد اتخاذهــا لماءمــة اإلكراهــات ذات الطابــع االقتصــادي، وتلــك المتعلقــة باألمــن الطاقــي 
ــي  ــد تســاهم ف ــر المســبوقة ق ــة غي ــة الحالي ــر أن الظرفي ــون ســهلة. غي ــن تك ــر ل ــى المــدى القصي ــوج عل وســهولة الول

ــى األقــل:  ــة لســببين عل التعويــض عــن هــذه الصعوب
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أوال: يتطلــب تطويــر الطاقــات المتجــددة اســتثمارات هامــة فــي البدايــة. غيــر أنــه فــي الوقــت التــي يجــري فيــه 	 
استغالها، تكون التكاليف الهامشية ضئيلة للغاية أو قريبة من الصفر، 

ــر 	  ــل تنافســيتها أكث ــت الراهــن، وتق ــي الوق ــة ف ــة للغاي ــة المســتوردة مرتفع ــر أســعار منتجــات الطاق ــا: تعتب ثاني
مقارنة بأسعار الطاقات المتجددة التي تعتبر مصادر غير قابلة لاستنفاذ.  



مالحق
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الملحــق 1: مقارنــة معياريــة متعلقــة بأبــرز التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الحكومــات لمكافحــة االرتفــاع 
الحــاد ألســعار الغــازوال والبنزيــن 

ــادة فــي  ــر للتخفيــف مــن الزي ــدان تدابي فــي إطــار التصــدي لارتفــاع الحــاد لألســعار فــي المضخــة، اتخــذت عــدة بل
أســعار المحروقــات.  

1. فرنسا 

إقــرار خصــم بقيمــة 15 ســنتيما للتــر الواحــد: عملــت الحكومــة الفرنســية علــى منــح خصــم علــى اســتهاك 	 
المحروقــات فــي المضخــة بقيمــة 15 ســنتيما لفائــدة جميــع الفرنســين. وشــرع فــي تطبيــق هــذا الخصــم، الــذي 

يسري على جميع المحروقات، اعتبارا من فاتح أبريل 2022 لمدة أربعة أشهر، 

 جدولــة التعويضــات الكيلومتريــة: أعلــن الوزيــر األول الفرنســي، بتاريــخ 25 ينايــر 2022، عــن الزيــادة فــي 	 
ــى المداخيــل برســم  ــة بالنســبة للضرائــب المفروضــة عل ــة بنســبة 10 فــي المائ ــة التعويضــات الكيلومتري جدول
ســنة 2021. واســتهدفت هــذه الزيــادة، فــي مجملهــا، 2,5 مليــون أســرة. وســتمكن مــن توفيــر حوالــي 150 يــورو 

لكل شخص ولكل تصريح بالضريبة، 

بالنســبة لمهنيــي النقــل: ســيتوصل مهنيــو النقــل الطرقــي بمســاعدة مباشــرة بقيمــة 400 مليــون يــورو مــن طــرف 	 
الحكومــة )إعــان صــدر يــوم الجمعــة 18 مــارس 2022(. إضافــة إلــى ذلــك، ســتقدم الحكومــة مســاعدة مباشــرة 

تتراوح ما بين 1300 يورو لسائقي الجرارات و300 يورو لسائقي سيارات اإلسعاف، 

بالنســبة لمهنيــي الصيــد: مــن أجــل دعــم مهنيــي الصيــد لمواجهــة ارتفــاع األســعار، أعلنــت الحكومــة الفرنســية 	 
عــن تخصيصهــا لمســاعدة بقيمــة 35 ســنتيما مــن اليــورو الســتهاك لتــر واحــد مــن الغــازوال المســتعمل فــي 

الصيد. وسيدخل هذا اإلجراء حيز التنفيذ خال الفترة الممتدة من 17 مارس إلى 31 يوليوز 2022. 

2. إسبانيا 

قامــت الحكومــة اإلســبانية بتمديــد، مبدئيــا ومنــذ 30 مــارس 2022 ولمــدة إضافيــة تمتــد لســتة أشــهر وتنتهــي يــوم 
31 دجنبــر 2022، التدابيــر المتخــذة عنــد متــم مــارس لمــدة ثاثــة أشــهر 2022. وتضــم هــذه التدابيــر، بالخصــوص، 

مــا يلــي:

تخفيض أسعار المحروقات بعشرين سنتيما للتر الواحد، 	 

تخصيص مساعدة مباشرة بقيمة 200 يورو للعمال المستقلين والعاطلين عن العمل، 	 

إقــرار تخفيــض جديــد للضريبــة علــى القيمــة المضافــة المطبقــة علــى الكهربــاء، وهــو الثانــي مــن نوعــه فــي أقــل 	 
من سنة، من 10 إلى 5 في المائة. 

كمــا أقــرت الحكومــة تخفيضــا بنســبة 25 فــي المائــة علــى تكلفــة االشــتراكات الشــهرية الســتخدام وســائل النقــل 
العمومــي التابعــة للدولــة، وبنســبة 30 فــي المائــة إزاء وســائل النقــل التابعــة للجهــات والجماعــات المحليــة. 
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3. الواليات المتحدة األمريكية 

طلــب رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بتاريــخ 22 يونيــو 2022، مــن الكونغــرس تعليــق العمــل بالضريبــة الفيدراليــة 
المطبقــة علــى أســعار البنزيــن التصاعديــة لمــدة ثاثــة أشــهر. 

ويرتقــب أن يكلــف تعليــق العمــل بهــذه الضريبــة البالغــة 18 ســنتا )1,81 درهمــا(، وكــذا ضريبــة اســتهاك غالــون واحــد 
مــن الغــازوال البالغــة 24 ســنتا )2,41 درهمــا( )3,78 لتــر(، خــال فتــرة التنقــات الصيفيــة، صنــدوق البنيــة التحتيــة 

للطــرق الســريعة حوالــي 10 مليــار دوالر، والــذي يجــري تمويلــه عــادة بواســطة الرســوم الجبائيــة. 

ــى  ــن فــي المضخــة بطــرق مختلفــة، إل ــى البنزي ــي تفــرض بدورهــا ضرائــب عل ــات، الت كمــا دعــا البيــت األبيــض الوالي
حــذف هــذه الرســوم مؤقتــا أو توفيــر آليــات لتعويــض ســائقي الســيارات. وقــد قامــت عــدة واليــات بتفعيــل هــذا اإلجــراء، 
علــى غــرار والتــي كونيتيكــت ونيويــورك. فــي المتوســط، يبلــغ حجــم الضريبــة التــي تفرضهــا الواليــات مقابــل اســتهاك 

غالــون مــن البنزيــن 30 ســنتا )3 دراهــم(.  

4. إيطاليا 

فــي إطــار تصديهــا لارتفــاع الحــاد فــي األســعار فــي المضخــة، قــررت الحكومــة اإليطاليــة، يــوم االثنيــن 2 مــاي 2022، 
تمديــد، إلــى غايــة 8 يوليــوز 2022، التخفيــض بحوالــي 30 ســنتيما لليــورو مــن الضرائــب المفروضــة علــى اســتهاك 
لتــر واحــد مــن المحروقــات، والجــاري بــه العمــل منــذ شــهر. وأعلــن عــن هــذا اإلجــراء فــي بــاغ جــرى تعميمــه علــى 
إثــر اختتــام اجتمــاع مجلــس الــوزراء. وكانــت الحكومــة قــد أعلنــت، فــي منتصــف مــارس، عــن تخفيــض فــي الضرائــب 
ــاج، وخصمــا  ــة اإلنت ــورو فــي ضريب ــى المحروقــات لمــدة شــهر، ويضــم تخفيضــا بقيمــة 25 ســنتيما للي المفروضــة عل

بحوالــي 5 ســنتيم لليــورو فــي الضريبــة عــل القيمــة المضافــة. 

وهمــت التدابيــر أيضــا منــح أجــرة عينيــة علــى شــكل قســائم بنزيــن بقيمــة 200 يــورو لــكل عامــل، والتــي يجــب تمكيــن 
أجــراء الشــركات الخاصــة مــن االســتفادة منهــا مــن دون اســتدراكها بزيــادة فــي الدخــل. وتقــوم الشــركة بتحديــد قســائم 

البنزيــن. وقــدرت تكلفــة هــذا اإلجــراء ب 9,9 مليــون يــورو برســم 2022 و0,9 مليــون يــورو برســم 2023. 

وخصصــت الحكومــة كذلــك دعمــا خاصــا لنقــل الســلع بغــاف إجمالــي بلــغ 550 مليــون يــورو، خصــص 500 مليــون منــه 
لصنــدوق لــم تكشــف الحكومــة بعــد كيفيــات ضخــه. وتــوزع المبلــغ المتبقــي بيــن تمويــات علــى شــكل حوافــز للتنقــل بيــن 

المــدن، وصنــدوق للتعويــض عــن األداء فــي محطــات الطــرق الســيارة )بقيمــة 15 مليــون(. 

عــاوة علــى ذلــك، تعتــزم الحكومــة إدراج، فــي عقــود النقــل، بنــدا لتعديــل التعويــض علــى نحــو يراعــي ارتفــاع أســعار 
ــات.  المحروق

5. ألمانيا: منح خصم عند األداء في المضخة وعالوة على التنقل 

قامــت الســلطات األلمانيــة بتخفيــض الضرائــب لمــدة ثاثــة أشــهر )إعــان صــدر يــوم 24 مــارس 2022(. وبفضــل هــذا 
التخفيــض فــي حــده األدنــى، الــذي وافــق عليــه االتحــاد األوروبــي، تراجــع ســعر البنزيــن بحوالــي 30 ســنتيما لليــورو للتــر 

الواحــد، والغــازوال ب 14 ســنتيما لليــورو.  
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ــوم 24 مــارس 2022 أيضــا(،  ــورو ولمــدة 90 يومــا )إعــان صــدر ي كمــا أقــرت الســلطات اشــتراكا شــهريا بقيمــة 9 ي
ــع أنحــاء البــاد باســتعمال وســائل النقــل العمومــي.  ــن األلمــان مــن التنقــل فــي جمي ــذي ســيمكن المواطني وال

6. جنوب إفريقيا: تخفيض مؤقت لألسعار 

أعلنــت حكومــة جنــوب إفريقيــا عــن تخفيــض فــي ســعر البنزيــن شــمل، علــى الخصــوص، تخفيضــا مؤقتــا علــى ضريبــة 
ــه، تســقيفا ألســعار  ــي الوقــت ذات ــد )0,93 درهــم(. وأقــرت، ف ــة 1,50 ران ــات بقيم ــر واحــد مــن المحروق اســتهاك لت

المحروقــات، والــذي ســيمكن تجــار البنزيــن بالتقســيط مــن تطبيــق فاتــورة بســعر أقــل مــن الســعر األقصــى.
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الملحق 2: الئحة اإلدارات والمؤسسات والهيئات التي تمت استشارتها واالستماع إليها 

الوزارات

- وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

المنظمات المهنية

- تجمع النفطيين المغاربة

- الجامعة الوطنية ألرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب

الفاعلون االقتصاديون

"Afriquia SMDC" الشركة المغربية لتوزيع المحروقات -

"Vivo Energy Maroc" شركة -

"TotalEnergies Marketing Maroc" شركة -

"Green Oil" شركة -

"OLA Energy" شركة -

"SOMAP" الشركة المغربية للنفط -

"Winxo" شركة -
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الملحق 3: الهيئة المكلفة بصياغة رأي مجلس المنافسة

المقرر العام 

خالد البوعياشي 

المقرر العام المساعد 

محمد هشام بوعياد 

مقررا الموضوع

عبد الهادي الفاح

ياسين العلواوي
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الملحق 4: الئحة أعضاء الجلسة العامة 

األمين العامالرئيس 
)يحضر دون اإلدالء بصوته(

محمد أبو العزيزأحمد رحو

األعضاء الدائمون 

جيهان بنيوسف 

عبد الغني أسنينة 

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد   

األعضاء المستشارون 

بنيوسف الصابوني 

عبد العزيز الطالبي 

عبد اللطيف الحاتمي 

رشيد بنعلي

سلوى كركري بلقزيز

العيد المحسوسي

بوعزة خراطي  
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