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مج ـ ــلس المنافس ـ ــة
حــول دراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي
زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة
والمشــروعة علــى إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار
بيــع هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة

ر21/3/

وبنفس العزم ،فإن التعاقد االقتصادي الجديد ،يقتضي االهتمام بمنظومة
اإلنتاج االقتصادي ،وإذكاء روح المبادرة الحرة ،خاصة من خالل تشجيع المقاوالت
الصغرى والمتوسطة ،بما ينسجم مع روح الدستور الجديد ،الذي يكرس دولة
القانون في مجال األعمال ،ومجموعة من الحقوق والهيئات االقتصادية ،الضامنة
لحرية المبادرة الخاصة ،ولشروط المنافسة الشريفة ،وآليات تخليق الحياة العامة،
ولضوابط زجر االحتكار واالمتيازات غير المشروعة ،واقتصاد الريع ،والفساد
والرشوة.
مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة
لعيد العرش ،بتاريخ  28شعبان  1432املوافق ل ـ  30يوليو 2011

طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،توصــل المجلــس
بطلــب رأي مــن لــدن رئيــس مجلــس النــواب ،قصــد إبــداء رأيــه حــول مــدى احتــرام منتجــي
ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة علــى إثــر

االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار بيــع هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة.

وفــي هــذا الســياق ،وعمــا بأحــكام القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة،

والقانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،وبعــد االســتماع إلــى

المقــرر العــام ومقــرري الموضــوع ،صــادق مجلــس المنافســة باإلجمــاع ،خــال الــدورة

الثـــامنة عشــرة للجلســة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي  21ربيــع األول  1443الموافــق
لـــ  28أكتوبــر  ،2021علــى هــذا الــرأي.
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الصادر بتاريخ  21ربيع األول  1443الموافق لـ  28أكتوبر 2021

حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة
والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية
إن مجلس المنافسة المنعقد في جلسة عامة،
بنــاء علـــى القانـــون رقـــم  104.12المتعلـــق بحريـــة األســعار والمنافســـة الصـــادر بتنفيـــذه الظهيـــر الشـــريف
رقـــم  1.14.116الصـــادر فـــي  2رمضـــان  1435الموافـــق لــــ  30يونيـــو 2014؛
وبنــاء علـــى القانـــون رقـــم  20.13المتعلـــق بمجلـــس المنافســـة الصـــادر بتنفيـــذه الظهيـــر الشـــريف رقـــم 1.14.117
الصـــادر فـــي  2رمضـــان 1435الموافـــق لــــ  30يونيـــو 2014؛
وبناء علـــى المرســـوم رقـــم  2.14.652الصـــادر فـــي  8صفـــر  1436الموافـــق لفاتـــح دجنبـــر  2014القاضـــي بتطبيـق
القانـــون رقـــم  104.12المتعلـــق بحريـــة األسعار والمنافســـة؛
وبناء علـــى المرســـوم رقـــم  2.15.109الصـــادر فـــي  16شـــعبان  1436الموافـــق لــ  4يونيـــو  2015القاضـــي بتطبيـــق
القانـــون رقـــم  20.13المتعلـــق بمجلـــس المنافسـة؛
وبناء على المادة  21من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛
وبنــاء علــى اجتمــاع الــدورة الثـــامنة عشــرة للجلســـة العامـــة للمجلــس المنعقـــد بتاريــخ  21ربيــع األول  1443الموافــق
لـــ  28أكتوبــر ،2021طبقــا لمقتضيــات المـــادة  14مـــن القانـــون رقـــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة؛
وبعـــد تأكــد رئيـــس الجلســة مـــن توفـــر النصـــاب القانونـــي النعقــاد الجلســة العامــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 31
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المنافســة؛
وبعــد االطــاع علـــى الطلـــب الـــوارد مـــن لــدن مجلـــس النــواب بتاريـــخ  19شــعبان  1442الموافـــق لــــ  2أبريــل ،2021
مــن أجــل إبــداء الــرأي حـــول مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة
والمشــروعة علــى إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار بيــع هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة ،والمســـجل لـــدى األمانــة
العامـــة لمجلـــس المنافســـة تحــت عــدد  / 30ط.ر 21/بتاريــخ  19شــعبان  1442الموافــق لـــ  2أبريــل 2021؛
وبنــاء علــى قــرار المقــرر العــام لمجلــس المنافســة خالــد البوعياشــي رقــم  38/2021بتاريــخ  23شــعبان 1442
الموافــق لـــ  6أبريــل  2021القاضــي بتعييــن الســيدين الفــاح عبــد الهــادي وأيــت اصغيــر نبيــل مقرريــن فــي الموضــوع
طبقــا ألحــكام المــادة  27مــن القانـــون رقـــم  104.12المتعلـــق بحريـــة األســعار والمنافســـة؛
وبعـــد تقديم المقرر العام ومقرري الموضوع لمشــروع الرأي خـــال اجتماع الـــدورة الثـــامنة عشــرة للجلســـة العامـــة
للمجلــس المنعقـــد فــي  21ربيــع األول  1443الموافــق لـــ  28أكتوبــر 2021؛
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 .Iتقديم عام لموضوع طلب الرأي
 .1تقديم موضوع طلب الرأي والسياق العام
توصـــل مجلـــس المنافســـة بتاريــخ  2أبريــل  2021بطلـــب مــن رئيــس مجلــس النــواب مقــدم مــن طــرف اللجنــة الدائمــة
للقطاعــات اإلنتاجيــة والمســجل باألمانــة العامــة للمجلــس تحــت عــدد /30ط.ر 21/إلبــداء رأيــه حــول مــدى احتــرام
منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة علــى إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته
أســعار هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة.
ويتضمــن موضــوع الطلــب المحــال علــى المجلــس النقــط التاليــة :مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة
لقواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة مــن جهــة ،واحتمــال وجــود اتفــاق وتواطــؤ بيــن منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة.
لإلجابــة علــى األســئلة المثــارة مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للقطاعــات اإلنتاجيــة بالبرلمــان والمتعلقــة بمــدى احتــرام
منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة علــى إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته
أســعار هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة ،البــد مــن القيــام بدراســة معمقــة ومفصلــة لجميــع مكونــات سلســلة القيــم
لقطــاع الزيــوت النباتيــة بالمغــرب .ولهــذا الغــرض ،ســيتم أوال دراســة وضعيــة العــرض والطلــب داخــل الســوق المعنــي ال
علــى مســتوى أعلــى السلســلة وال علــى أســفلها .بعــد ذلــك ،ســيتم دراســة وتحليــل مســتوى تركيــز وشــروط ولــوج الســوق
وكــذا ديناميــة المنافســة داخــل هــذه الســوق.
إن الهــدف مــن تحليــل هــذه العناصــر بأكملهــا ســيمكن مــن فهــم األســباب والمســببات التــي كانــت وراء الزيــادات التــي
عرفتهــا أســعار زيــوت المائــدة فــي الســوق الوطنيــة ممــا ســيمكن المجلــس فــي نهايــة التقريــر مــن صياغــــة مجموعــة مــن
الخالصــات والتوصيــــات بهــدف تحســين الســير التنافســي داخــل ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب والــذي مــن شــأنه
أن ينعكــس إيجابــا علــى مســتوى األســعار فــي هــذه الســوق.
إال أنــه ،ولإلشــارة ،فــإن طلــب الــرأي المحــال علــى المجلــس كمــا تمــت صياغتــه ،يمكــن أن يفســر علــى أنــه يخــص أيضــا
مســالة تنازعيــة متعلقــة بوجــود تواطــؤ محتمــل.
لكنــه ،وبالرجــوع إلــى مقتضيــات المــادة الخامســة مــن القانــون  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة والتــي تنــص علــى أنــه
يمكــن استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجنــة الدائمــة للبرلمــان فــي مقترحــات القوانيــن وكــذا فــي كل مســالة متعلقــة
بالمنافســة ،وفــق أحــكام النظاميــن الداخلييــن لمجلســي البرلمــان ،نجــد أن هــذا الطلــب يدخــل ضمــن االختصاصــات
االستشــارية لمجلــس المنافســة فقــط ،وال يمكــن توســعته لالختصاصــات التنازعيــة للمجلــس المتعلقــة باحتمــال وجــود
تواطــؤ ،ألن مجلــس النــواب كجهــاز تشــريعي ال يمكــن لــه أن ينتصــب طرفــا فــي مســطرة تنازعيــة أمــام القضــاء ،عمــا
بالمبــدأ الدســتوري القاضــي باســتقاللية الســلط التشــريعية و التنفيذيــة و القضائيــة.
ولهــذه الغايــة ،وفــي إطــار مســطرة التحقيــق ،تــم عقــد اجتمــاع بمقــر مجلــس المنافســة بتاريــخ  29أبريــل  2021بحضــور
ممثليــن عــن لجنــة القطاعــات اإلنتاجيــة بمجلــس النــواب علــى رأســهم الســيد رئيــس اللجنــة ســعيد اشــباعتو والســادة
األعضــاء عمــر العباســي ومحمــد عبــد الحــق وإدريــس اوقمنــي وعبــد اللطيــف الزعيــم.
خــال هــذا االجتمــاع ،تــم تذكيــر الســادة النــواب باختصاصــات ونطــاق تدخــل مجلــس المنافســة .وعالقــة بموضــوع
طلــب الــرأي المحــال علــى المجلــس ،أشــار أعضــاء لجنــة القطاعــات اإلنتاجيــة بمجلــس النــواب فــي معــرض توضيحهــم،
أن طلــب الــرأي المحــال علــى المجلــس ذو طابــع استشــاري وليــس تنازعــي ،يأتــي فــي ســياق الزيــادات فــي أســعار زيــوت
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المائــدة المســجلة خــال شــهر فبرايــر  2021والتــي ناهــزت  1,1درهــم للتــر الواحــد ،ولكــون هــذه الزيــادات جــاءت
متزامنــة بالنســبة لكافــة الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب.

 .2اإلطار القانوني لطلب الــرأي
ينــــدرج طلــــب الــــرأي المحال على مجلس المنافسة فــــي إطــــار االختصاصات االستشارية للمجلــس إعماال بمقتضيات
المــادة  5مــن القانــون  20.13التــي تنــص فــي فقرتهــا األولــى علــى أنــه « :يمكــن استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجنــة
الدائمــة للبرلمــان فــي مقترحــات القوانيــن وكــذا فــي كل مســالة متعلقــة بالمنافســة ،وفــق أحــكام النظاميــن الداخلييــن
لمجلســي البرلمــان» ...
وعلــى هــذا األســاس ،فــإن مجلــس المنافســة ســيقدم استشــارته حــول الســير التنافســي لســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب
دون التطــرق إلــى أي تقييــم أو تكييــف قانونــي ألفعــال وممارســات الشــركات التــي تنشــط فــي الســوق المعنيــة مــن منظــور
القانــون المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،خاصــة المقتضيــات المتعلقــة بالممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة.

 .3مسطرة التحقيق المتبعة من أجل إنجاز طلب الرأي
اعتمدت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة منهجية حضورية للتحقيق في طلب الرأي المحال عليه.
فــي هــذا اإلطــار ،وباإلضافــة إلــى تحليــل معطيــات مجموعــة مــن الوثائــق والدراســات التــي تناولــت قطــاع زيــوت المائــدة
بالمغــرب ،تــم عقــد أربعــة وعشــرين جلســة اســتماع مــع مختلــف المتدخليــن فــي سلســلة القيمــة المرتبطــة بالحبــوب
الزيتيــة وإنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب باالســتعانة كذلــك باســتمارات وجهــت للشــركات الفاعلــة فــي هــذا القطــاع .وتــم
فــي مرحلــة الحقــة معاينــة أســعار زيــوت المائــدة علــى مســتوى بعــض المتاجــر الكبــرى والمتوســطة وبعــض محــات
البيــع بالتقســيط.
الهيئات والشركات التي تم االستماع إليها خالل مرحلة التحقيق هي كآالتي:

 اإلدارات العمومية● وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
● وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛
● وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة)؛
● المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية «.»ONSSA

 المنظمات المهنية● الفدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية « »FOLIA؛
● الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية « »FENAGRI؛
● الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية « »COMADER؛
● الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب « »APFHM؛
● فدرالية مهن توزيع المنتجات الواسعة االستهالك «تجارة »2020؛
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 فدراليات حماية المستهلك● الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك « » FNAC؛
● الجامعة المغربية لحقوق المستهلك « .» FMDC

 شركات إنتاج زيوت المائدة● شركة سيوف «» La société Industrielle Oléicole de Fès؛
● شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن « » Les Huileries du Souss Belhassan؛
● شركة « » Les Conserves de Meknès - Aïcha؛
● شركة صافوال المغرب « » Savola Maroc؛
● شركة لوسيور كريسطال « .» Lesieur Cristal

 المتاجر الكبرى والمتوسطة● مجموعة مرجان «» Groupe Marjane؛
● مجموعة البيل ڤي «» Groupe Label’Vie؛
● أسواق السالم « » Aswak Assalam؛
● بيم المغرب « .» BIM Maroc

المحور األول  -تقديم لسلسلة الزراعات الزيتية بالمغرب
 .1أهمية سلسلة الزراعات الزيتية ولمحة تاريخية عن تطورها
 .1.1أهمية ودور سلسلة الزراعات الزيتية بالمغرب
يعــد تأميــن التــزود بالمــواد الغذائيــة مــن أهــم األهــداف المنوطــة بالقطــاع الفالحــي ،ويشــكل التــزود بزيــوت المائــدة
أحــد أهــم ركائــز السياســة الفالحيــة بالنظــر لكــون هــذه المــادة الغذائيــة الحيويــة تشــكل عنصــرا رئيســيا فــي اســتهالك
جــزء مهــم مــن األســر المغربيــة.
لهــذا فــإن أهميــة قطــاع زيــوت المائــدة تبــرز مــن ناحيــة كونــه حلقــة وصــل بيــن القطــاع الفالحــي ،وبالخصــوص زراعــة
الحبــوب الزيتيــة ،والقطــاع الصناعــي فــي شــقه المتعلــق بتحويــل الحبــوب الزيتيــة إلنتــاج زيــوت المائــدة.
هــذا ،وتلعــب سلســلة القيمــة للزراعــات الزيتيــة 1دورا مهمــا داخــل االقتصــاد الوطنــي ،وتعــزى هــذه األهميــة لثالثــة
اعتبــارات :اقتصاديــة زراعيــة واجتماعيــة.
فمــن الناحيــة االقتصاديــة ،تســاهم زراعــة الحبــوب الزيتيــة نســبيا فــي تلبيــة حاجيــات البلــد مــن زيــوت المائــدة وفــي
تحقيــق أمنــه الغذائــي ولــو بنســبة محــدودة ،وتســاهم كذلــك فــي إنتــاج الكســبة ( )tourteauxالــذي يســتعمل كعلــف
للدواجــن وللماشــية.
 1تشمل سلسلة إنتاج زيوت املائدة الشق الفالحي (إنتاج احلبوب الزيتية) والشق الصناعي (استخالص الزيوت النباتية اخلام وتصفيتها).
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ومــن الناحيــة الزراعيــة ،فــإن زراعــة المحاصيــل الزيتيــة تمكــن مــن اســتراحة األرض وتحقيــق نــوع مــن التــوازن ،إذ أن
اعتمــاد الزراعــات الزيتيــة بالتنــاوب مــع زراعــات الحبــوب وغيرهــا يحافــظ علــى خصوبــة األراضــي الفالحيــة ويحــد مــن
انتشــار األعشــاب الضــارة.
أمــا مــن الناحيــة االجتماعيــة ،فــإن قطــاع الحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيــوت المائــدة يشــغل يــد عاملــة مهمــة إن علــى مســتوى
الزراعــات الزيتيــة أو علــى مســتوى اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام ( )triturationوتصفيتهــا ( )raffinageبهــدف
الحصــول علــى زيــوت المائــدة.

 .2.1لمحة تاريخية عن تطور سلسلة الزراعات الزيتية
تميــز القطــاع الفالحــي خــال أواســط الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بتدخــل مهــم للدولــة فــي القطــاع الفالحــي.
وخــال هــذه الفتــرة ،كانــت الدولــة تحــدد أثمنــة بيــع المحاصيــل الفالحيــة وأثمنــة غالبيــة المنتوجــات الفالحيــة
وتكاليــف التخزيــن والتحويــل 2وتقــدم مجموعــة مــن اإلعانــات لدعــم إنتــاج واســتهالك بعــض المــواد الغذائيــة (القمــح،
الســكر ،الزيــت.)..
ابتــداء مــن التســعينات ،ســيعمد المغــرب إلــى نهــج سياســة انفتــاح اقتصــادي فــي إطــار اندماجــه فــي منظومــة االقتصــاد
العالميــة تمثــل فــي تقليــص دور الدولــة فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة وتشــجيع الخــواص علــى االســتثمار وتحريــر
تدريجــي للمبــادالت الخارجيــة .كذلــك كان الشــأن بالنســبة للقطــاع الفالحــي ،حيــث أن تحريــر أســعار مجموعــة مــن
المنتجــات الفالحيــة تــم بهــدف جــذب االســتثمارات الخارجيــة وكــذا بهــدف تحفيــز صــادرات المغــرب مــن المنتجــات
الفالحيــة نحــو الخــارج.
وكباقــي السالســل الفالحيــة ،تميــزت سلســلة إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب بتدخــل قــوي للدولــة على جميع المســتويات،
انطالقــا مــن رحلــة اإلنتــاج إلــى مرحلة التســويق.
وفــي هــذا اإلطــار ،كانــت الدولــة تحــدد أثمنــة تســويق الحبــوب الزيتيــة خــال فتــرة الدعــم وتقــوم بمراجعتهــا بطريقــة
دوريــة 3لتشــجيع الفالحيــن علــى االهتمــام بهــذه الزراعــات وللرفــع مــن مردوديتهــا بغيــة تقليــل االعتمــاد علــى الــواردات
مــن هــذه الحبــوب وتلبيــة حاجيــات البلــد مــن زيــوت المائــدة.
بفضــل سياســة الدعــم الموجــه مــن طــرف الدولــة لسلســلة الزراعــات الزيتيــة ،بلغــت مســاحة زراعــة نــوار الشــمس خــال
أوائــل الثمانينــات  200 000هكتــار وبلــغ إنتــاج زيــت المائــدة انطالقــا مــن هــذه الحبــوب الزيتيــة  160 000طــن خــال
نفــس الفتــرة ،بنســبة تغطيــة حاجيــات البلــد مــن هــذه المــادة الغذائيــة األساســية تتــراوح بيــن  % 10و.4% 15
وفيمــا يخــص إنتــاج زيــوت المائــدة ،فــإن واردات المغــرب مــن الحبــوب الزيتيــة ومــن الزيــوت النباتيــة الخــام كانــت تتــم
ســابقا عــن طريــق طلبــات عــروض تقــدم مــن طــرف وزارة الصناعــة والتجــارة ،5كمــا أن هوامــش الربــح علــى مســتوى
اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام وتصفيتهــا وتوزيعهــا كانــت مقننــة مــن قبــل الدولــة.

 2كان املكتب املهني للحبوب والقطاني يتولى عملية تنظيم واردات املغرب من القمح بينما يتولى مكتب التسويق والتصدير تدبير جميع الصادرات.
 3حسب تطور أثمنة احلبوب الزيتية يف السوق الدولية.
 4املصدر وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
 5كانــت طلبــات العــروض تتــم عبــر مكتــب التموينــات ( ،)Bureau des approvisionnementsهــذا األخيــر كان يدبــر واردات الزيــوت اخلــام واحلبــوب الزيتيــة
لصالــح جميــع املصنعــن.
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حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

تجدر اإلشارة ،إلى أن أهم اإلصالحات التي ميزت تطور سلسلة إنتاج زيوت المائدة بالمغرب تمت خالل فترتين:

فترة 2000 - 1995
شــهدت هــذه الفتــرة انطــاق عمليــة التحريــر الشــامل للسلســلة إثــر دخــول االتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة
.7
والتجــارة 6حيــز التنفيــذ وإنشــاء المنظمــة العالميــة للتجــارة ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 1995
وهكــذا ،فعلــى مســتوى الزراعــات الزيتيــة ،قامــت الدولــة بحــذف الدعــم الموجــه للمنتجيــن .فابتــداء مــن ســنة
 ،1995أصبحــت أثمنــة بيــع مختلــف الحبــوب الزيتيــة محــررة وتحــدد مــن طــرف الســوق عــن طريــق العــرض والطلــب
حيــث تــم حــذف األســعار المضمونــة بالنســبة لحبــوب الكولــزا  480دوالر لطــن وبالنســبة لحبــوب الصوجــا 433
دوالر للطــن والتــي كان معمــوال بهــا خــال فتــرة الدعــم .هــذا التحريــر الجزئــي أدى إلــى انخفــاض فــي إنتــاج
الحبــوب الزيتيــة بمــا يقــارب  5مــرات ،بحيــث انتقــل مــن  110 000طــن خــال الموســم الفالحــي 1997 - 1996
إلــى  20 000طــن فــي ســنة  ،82000وذلــك راجــع لعــدم مردوديــة هــذه الزراعــات.
فيمــا يخــص اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام وتصفيتهــا ،قامــت الدولــة بتحريــر العمليــات المرتبطــة بجمــع
وتخزيــن واســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام وتصفيتهــا إلنتــاج زيــوت المائــدة .ولمواكبــة عمليــة تحريــر القطــاع،
عقــدت الدولــة اتفاقــا مــع منتجــي زيــوت المائــدة إلبقــاء أثمنــة بيعهــا للمســتهلك فــي حــدود األثمنــة المعمــول بهــا
خــال فتــرة مــا قبــل تحريــر القطــاع .بالمقابــل ،قدمــت الدولــة إعانــات جزافيــة لمنتجــي زيــوت المائــدة بلغــت 5365
درهــم للطــن بالنســبة للزيــوت المصفــاة وســنت معــادالت تعريفيــة لحمايــة قطــاع إنتــاج الزيــوت النباتيــة الخــام
المحليــة.

ابتداء من سنة 2000
ابتــداء مــن نونبــر ،2000نهجــت الدولــة سياســة شــاملة لتحريــر المبــادالت التجاريــة فيمــا يخــص المــواد الفالحيــة
مــن ضمنهــا منتجــات الحبــوب الزيتيــة .ولمواكبــة عمليــة تحريــر أســعار هــذه الحبــوب ،عقــدت الدولــة مــع مهنيــي
قطــاع زراعــة الحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيــوت المائــدة اتفاقيــة "  "Accord de modérationتمتــد لســنتين مــن
فاتــح نونبــر  2000إلــى  31أكتوبــر  .2002فــي هــذا اإلطــار ،حــددت االتفاقيــة شــروط تحريــر قطــاع زيــوت
المائــدة وأســعار بيعهــا حيــث تنــص المــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة علــى التــزام الفاعليــن بتســويق علــى األقــل لمنتــوج
اقتصــادي ال يتعــدى ســعر بيعــه  8.5درهــم للتــر والــذي كان معمــوال بــه قبــل فتــرة التحريــر.
تميــزت عمليــة اإلصــاح خــال هــذه الفتــرة بحــذف المعــادالت التعريفيــة وخفــض رســوم االســتيراد المطبقــة علــى
واردات الحبــوب الزيتيــة والزيــوت النباتيــة الخــام ألقصــى حــد والتــي أضحــت نســبتها  % 2,5فقــط ،بينمــا طبقــت
تعرفــة جمركيــة مرتفعــة علــى واردات الزيــوت المصفــاة والكســبة بلغــت .% 25
وجــب التذكيــر ،أنــه علــى مســتوى إنتــاج الحبــوب الزيتيــة ،ســنت الدولــة إجراءيــن مهميــن لتحفيــز قطــاع الزراعــات
الزيتيــة المحلــي:
 إعــادة اعتمــاد األســعار المضمونــة علــى اإلنتاج ابتداء من ســنة 92003؛GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 6

 7تأسست منظمة التجارة العاملية مبراكش سنة  1994خلفا لالتفاقية العامة للتعرفة والتجارة.
 8دراسة حول قطاع احلبوب الزيتية وإنتاج زيوت املائدة باملغرب .املصدر :منظمةاألمم املتحدة للتغذية والفالحة ،روما .2016
 9تأخذ طريقة احتساب سعر بيع محصول احلبوب الزيتية بعني االعتبار تقلبات أسعار بيع هذه احلبوب يف السوق الدولية.
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 منــح إعانــات مــن طــرف الدولــة لفائــدة المصنعيــن الذيــن يتــزودون بالحبــوب الزيتيــة المنتجــة محليــا .وتمثــلهــذه اإلعانــة فــارق الســعر الممــارس علــى المســتوى الدولــي.

 .2تقديم ألهم المتدخلين في سلسلة إنتاج الحبوب الزيتية وإنتاج زيوت المائدة
مكــن تحريــر أســعار زيــوت المائــدة بالمغــرب منــذ ســنة  2000مــن التقليــص بشــكل كبيــر مــن تدخــل الدولــة فــي هــذا
القطــاع ،وأضحــت وزارة الفالحــة المتدخــل الوحيــد خاصــة علــى مســتوى تطويــر مســاحة زراعــة الحبــوب الزيتيــة بهــدف
الرفــع مــن اإلنتــاج الفالحــي.
هــذا ،وتتولــى مصالــح المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة 10التابعــة لــوزارة الفالحــة المراقبــة
الصحيــة علــى المنتجــات النباتيــة بمــا فيهــا زيــوت المائــدة وذلــك علــى مســتوى كل مراحــل سلســلة القيمــة المرتبطــة
بهــذا القطــاع.
وللتذكيــر ،فــإن المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة هــو المؤسســة المخــول لهــا منــح الترخيــص أو
االعتمــاد علــى المســتوى الصحــي للشــركات التــي تعتــزم مزاولــة نشــاط إنتــاج زيــوت المائــدة ،ســواء كان ذلــك فــي مرحلــة
بــدء نشــاط وحــدة اإلنتــاج أو خــال مرحلــة توســيع النشــاط.
من جهة أخرى ،فإن التنظيم المهني لقطاع إنتاج الحبوب الزيتية وإنتاج زيوت المائدة بالمغرب يتم عن طريق:
 )1الفيدراليــة البيمهنيــة للحبــوب الزيتيــة ،هــذه األخيــرة تضــم المنتجيــن فــي مجــال زراعــة الحبــوب الزيتيــة
والشــركات التــي تعمــل فــي نشــاط اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام؛
 )2الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب وتضم الشركات التي تنشط في قطاع إنتاج زيت المائدة.
وفيما يلي أهم الفاعليين في قطاع سلسلة إنتاج زيوت المائدة بالمغرب:

 .2.1وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
تلعــب وزارة الفالحــة دورا مهمــا فــي دعــم وتطويــر سلســلة الزراعــات الزيتيــة إذ أنهــا تحــدد التوجهــات االســتراتيجية
للقطــاع وتقــوم بتتبــع ســير الموســم الزراعــي والقيــام بعمليــات التحســيس والتأطيــر والتكويــن لفائــدة الفالحيــن بهــدف
الرفــع مــن إنتــاج الحبــوب الزيتيــة والتخفيــف مــن تبعيــة الســوق الوطنيــة للــواردات األجنبيــة.
وفــي هــذا اإلطــار ،تقــوم الــوزارة بإعــداد برامــج لتنميــة سلســلة الحبــوب الزيتيــة عــن طريــق تطويــر البحــث الزراعــي
بفضــل المجهــودات التــي تبذلهــا المصالــح التابعــة للمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي .باإلضافــة لذلــك ،تتخــذ الــوزارة
عــدة إجــراءات لدعــم اإلنتــاج المحلــي مــن الحبــوب الزيتيــة إذا مــا عرفــت أســعار هــذه الحبــوب ارتفاعــات كبيــرة فــي
األســواق الدوليــة كمــا هــو الشــأن فــي الفتــرة الحاليــة التــي تميــزت بارتفاعــات متتاليــة فــي أســعار زيــوت الصوجــا وزيــوت
نــوار الشــمس (أواخــر  2020وبدايــة .)2021

 .2.2التنظيمات المهنية الممثلة لسلسلة إنتاج الحبوب الزيتية وإنتاج زيوت المائدة
أ .الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية
تأسســت الفيدراليــة البيمهنيــة للحبــوب الزيتيــة ســنة  2013وأصبحــت الممثــل الوحيــد لقطــاع الحبــوب الزيتيــة فــي
مــارس  .2017مــن مهــام الفيدراليــة:
 10بحسب مقتضيات القانون رقم  28.07املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
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● تنشــيط قطــاع إنتــاج الحبــوب الزيتيــة عــن طريــق المســاهمة فــي إعــداد وتنفيــذ مخطــط عمــل سلســلة الزراعــات
الزيتيــة؛
● التنســيق بيــن جميــع المتدخليــن لتطويــر سلســلة الحبــوب الزيتيــة :إنتــاج وتســويق وتخزيــن المحاصيــل ،وكــذا
اســتخراج الزيــوت.
وتجــدر اإلشــارة ،إلــى أن تمويــل الفيدراليــة البيمهنيــة يتــم عــن طريــق مســاهمات أعضائهــا بحســب عــدد المقاعــد فــي
المجلــس اإلداري وذلــك تبعــا لمقتضيــات القانــون األساســي للفيدراليــة .وتضــم هــذه المنظمــة فــي عضويتهــا جميــع
المتدخليــن فــي سلســلة القيمــة المرتبطــة بإنتــاج الحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيــوت المائــدة وهــم كاالتــي:
● الجمعية المغربية لمنتجي الحبوب الزيتية والتي تضم بدورها أربع جمعيات جهوية لإلنتاج؛
● الجمعيــة الوطنيــة لمنتجــي الحبــوب الزيتيــة بالمغــرب والتــي تضــم شــركتين مصنعتيــن وهمــا شــركة لوســيور
كريســطال وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن.
فيما يلي خطاطة تلخص تنظيم الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية:
الخطاطة  :1تنظيم الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية

المصدر :الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية.

ب .الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب
تأسســت الجامعــة المهنيــة لصنــاع الزيــت مــن قبــل مصنعــي الزيــوت بالمغــرب (التحويــل واالســتخالص) منــذ ســنة 1950
وذلــك بهــدف حــث الدولــة علــى إنشــاء "مخــزن للزيــوت النباتيــة الخــام المســتوردة" بمينــاء الــدار البيضــاء وهكــذا تــم
إحــداث تعاونيــة بهــذا الخصــوص ســميت ".11"Coopérative Stockage Corps Gras Bruts au Maroc COSTOMA
 "la COSTOMA" 11هــي حاليــا شــركة مجهولــة االســم تســير مــن طــرف مهنــي قطــاع إنتــاج زيــوت املائــدة (هــم املســاهمني يف الرأســمال االجتماعــي للشــركة)
تشــغل  12فــردا ويتمثــل دورهــا يف تخزيــن الزيــوت اخلــام لفائــدة املســاهمني مقابــل أداء رســم بقيمــة  20درهــم للطــن لتغطيــة تكاليــف الشــركة .تصــل طاقتهــا
االســتيعابية علــى مســتوى التخزيــن إلــى  22000طــن.
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مــن بيــن أهــداف الجامعــة المهنيــة لصنــاع الزيــت تمثيــل مهنيــي القطــاع والدفــاع عــن مصالحهــم وتنظيــم نشــاطهم
االقتصــادي.
وبحســب رئيــس الجمعيــة المهنيــة ،12فــإن نشــاط الجمعيــة أضحــى أقــل أهميــة فــي الســنوات األخيــرة مقارنــة بفتــرة مــا
قبــل تحريــر أســعار زيــوت المائــدة ،كمــا أن القضايــا المتعلقــة بالجانــب التجــاري ألنشــطة األعضــاء ال يتــم التطــرق لهــا
فــي االجتماعــات الدوريــة .هــذا ،ومــن بيــن القضايــا التــي ترافــع فيهــا الجمعيــة فــي الفتــرة الراهنــة:
 )1الجوانب القانونية المرتبطة بالسالمة الصحية للمنتجات الزيتية؛
 )2قواعد المنشأ في إطار المفاوضات التي تتم معالجتها في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

 .2.3الفاعلون في نشاط التحويل واالستخالص
وجــب التذكيــر أنــه قبــل تحريــر قطــاع زيــوت المائــدة ،كانــت تظــم الســوق قرابــة العشــر فاعليــن ،تقلــص عددهــم عبــر
اندمــاج خمــس شــركات لتكويــن شــركة لوســيور كريســطال ،واختفــاء ســبع فاعليــن مــع نهايــة التســعينات.
يضــم قطــاع إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب أربــع شــركات وهــي :شــركة لوســيور كريســطال وشــركة معامــل الزيــوت
بســوس بلحســن وشــركة صافــوال المغــرب وشــركة ســيوف.
ولإلشــارة ،فــإن قطــاع إنتــاج الزيــوت بالمغــرب يشــتمل علــى وحدتيــن صناعيتيــن الســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام
انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة " "unités de triturationمملوكتيــن لــكل مــن شــركة لوســيور كريســطال وشــركة
الزيــوت بســوس بلحســن باإلضافــة إلــى خمــس وحــدات صناعيــة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام ســواء المســتوردة
أو المنتجــة محليــا.
شركة لوسيور كريسطال
هــي شــركة مجهولــة االســم خاضعــة للقانــون المغربــي مدرجــة ببورصــة الــدار البيضــاء .وهــي ثمــرة اندمــاج ثــاث
شــركات تعمــل فــي القطــاع منــذ أربعينــات القــرن الماضــي وهــي شــركات " "Lessieur Afriqueو""Unigral Cristal
و" » ."La société d’Exploitation des Produits Oléagineux «SIPOتشــغل شــركة لوســيور كريســطال  960متعــاون
وتصــدر منتوجاتهــا إلــى مــا يزيــد عــن  30دولــة.
O

ابتــداء مــن ســنة  ،2012أصبحــت المجموعــة الفرنســية " 13"Sofiprotéolبواســطة فرعهــا " "Oléosudالمســاهم
المرجعــي للشــركة بحيازتهــا نســبة  43,52%مــن الرأســمال االجتماعــي لشــركة لوســيور كريســطال.

 12معلومــات مقدمــة مــن طــرف رئيــس اجلمعيــة املهنيــة لصنــاع الزيــت باملغــرب خــال جلســة االســتماع املنظمــة مــن طــرف مصالــح التحقيــق ملجلــس املنافســة
بتاريــخ  21مــاي .2021
 13ابتداء من سنة  2015ستغير املجموعة الفرنسية " "Sofiprotéolاسم الشركة ليصبح مجموعة "."Groupe Avril
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تمثل الخطاطة االتية بنية الرأسمال االجتماعي لشركة لوسيور كريسطال في سنة :2019
الخطاطة  :2بنية الرأسمال االجتماعي لشركة لوسيور كريسطال

المصدر :معطيات مقدمة من طرف شركة لوسيور كريسطال .2019

تمتلــك شــركة لوســيور كريســطال حصــة  %94مــن الرأســمال االجتماعــي لفرعهــا " "Cristal Tunisieو %90مــن
الرأســمال االجتماعــي لفرعهــا " "OléosenSénégalوتمتلــك باإلضافــة لذلــك فرعــا تجاريــا بالواليــات المتحــدة
االمريكيــة.
تنشط شركة لوسيور كريسطال في عدة قطاعات مرتبطة بالصناعات الغذائية وهي:
● إنتاج زيت الزيتون (يسوق تحت عالمة جوهرة ومبروكة)؛
● إنتاج المارجرين (يسوق تحت عالمة ماكدور وفاميليا ولذة)14؛
● إنتاج الصابون المستعمل في تنظيف الجسم (يسوق تحت عالمة الطاووس)؛
● إنتاج صابون تنظيف األواني (يسوق تحت عالمة الكف والمنجل).15
تزود مجموعة لوسيور عدة شركات بمجموعة من المنتوجات نذكر منها:
● كسب الصوجا وكسب نوار الشمس الموجه إلى شركات صنع أعالف الماشية والدواجن؛
● الزيــوت النباتيــة الصناعيــة الموجهــة إلــى شــركات الصناعــات الغذائيــة :صناعــة البســكوت وتعليــب األســماك
والمارجريــن؛
● الزيوت الموجهة إلى شركات صناعة األصبغة.
وفيما يخص نشاط إنتاج زيوت المائدة القائم على سلسلة التحويل بأكملها ،تتوفر شركة لوسيور كريسطال على:
 14اقتنــت الشــركة  % 100مــن الرأســمال االجتماعــي لشــركة " "Indusalimوهــي مــن بــن أهــم الشــركات الناشــطة يف ســوق املارجريــن باملغــرب وتصــل طاقتهــا
اإلنتاجيــة [ ]15000-10000طــن يف الســنة.
 15تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشركة من هذه املادة [ ]45000-40000طن يف السنة.
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 )1وحــدة صناعيــة الســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة (ســواء الحبــوب الزيتيــة
المنتجــة محليــا أو المســتوردة مــن الخــارج) بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى  270 000طــن فــي الســنة؛
 )2وحــدة صناعيــة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بالــدار البيضــاء بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى أكثــر مــن []1100 - 1000

طــن فــي اليــوم.

تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن الشــركة تنتــج العبــوات البالســتيكية الخاصــة بتعبئــة زيــوت المائــدة لتغطيــة حاجياتهــا مــن
هــذه المــواد.
شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن
هــي شــركة محــدودة المســؤولية خاضعــة للقانــون المغربــي أنشــئت ســنة  1975وتنتمــي لهولدينــغ بلحســن لالســتثمار
وهــي مملوكــة لمؤسســها بلحســن.
تنشــط المجموعــة فــي مياديــن الفالحة 16والصناعــات الغذائية 17وفي العقار.18
تشــتمل أنشــطة شــركة معامل الزيوت بســوس بلحسن على:
 إنتــاج الزيتون؛ إنتــاج زيت الزيتون؛ تصفيــة الزيوت؛ إنتــاج المارجرين؛ إنتــاج الصابون؛ تغليــف وتعبئة الشــاي والقهوة؛ التغليــف لتلبيــة حاجيــات المجموعة.تمتلك شــركة معامل الزيوت بســوس بلحســن وحدتين صناعيتين إلنتاج الزيوت النباتية:
 )1وحــدة صناعيــة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخام بمدينة أكادير؛
 )2وحــدة صناعيــة الســتخالص زيــت الزيتــون وتصفيــة الزيــوت النباتية الخام بعيــن توجطات (مدينة الحاجب).
هــذا ،وتقــدر الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة فيمــا يخــص اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام حوالــي  350 000طــن فــي
الســنة وتصــل طاقتهــا اإلنتاجيــة فيمــا يخــص تصفيــة الزيــوت الخــام إلــى [ ]500 - 400طــن فــي اليــوم .وقــد أطلقــت
الشــركة ورشــا ســنة  2017بمصنــع أكاديــر لرفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة علــى مســتوى تصفيــة الزيــوت لبلــوغ طاقــة إنتاجيــة
يوميــة تقــدر بـــ [ ]900 - 800طــن فــي أفــق .2022

 16متتلك املجموعة شركة نورا الستغالل الضيعات الفالحية.
 17باإلضافة إلى شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن متتلك املجموعة امتياز تعبئة املشروبات الغازية حتت عالمة كوكاكوال باجلنوب املغربي.
 18مجموعة بلحسن للعقار.
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شركة سيوف
هــي شــركة مجهولــة االســم خاضعــة للقانــون المغربــي أنشــئت ســنة  1961وهــي مملوكــة لعائلــة الحبابــي .وتشــغل
الشــركة عبــر فروعهــا مــا يناهــز  400فــردا.
تشــتمل أنشــطة شركة سيوف على:19
 تصفيــة وتعبئــة زيوت المائدة؛ اســتخالص زيت الزيتون؛ تعليــب الزيتون، اســتخراج زيــت فيتــور الزيتون (بواقي الزيتون).تتوفــر الشــركة على وحدتيــن صناعيتين لإلنتاج:
 تختــص الوحــدة األولــى فــي تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام وتعبئــة زيــوت المائــدة المنتجــة تصــل قدرتهــااإلنتاجيــة إلــى [ ]200 - 100طــن فــي اليــوم وتتواجــد هــذه الوحــدة الصناعيــة بمدينــة فــاس.
 تختــص الوحــدة الثانيــة فــي اســتخالص زيــت الزيتــون وزيــت فيتــور الزيتــون" "huile de grignonوفــي تعليــبالزيتــون.
شــركة صافــوال المغرب
صافــوال المغــرب هــي فــرع تابــع لقطــاع األغذيــة للمجموعــة االســتثمارية الســعودية الرائــدة صافــوال وتنشــط فــي
عــدة مجــاالت مرتبطــة بإنتــاج الزيــوت الغذائيــة والســكر .باإلضافــة إلــى قطــاع األغذيــة ،تســتثمر مجموعــة صافــوال
فــي قطــاع التجزئــة وفــي قطــاع العقــار.
صافــوال المغــرب هــي شــركة مجهولــة االســم خاضعــة للقانــون المغربــي متخصصــة فــي نشــاط تصفيــة الزيــوت
النباتيــة الخــام إلنتــاج الزيــوت .بــدأت الشــركة أنشــطتها التجاريــة فــي الســوق المغربيــة فــي شــهر يوليــوز مــن ســنة
 2004وتشــغل حاليــا مــا يناهــز  310فــرد .تســوق الشــركة منتوجاتهــا تحــت عالمــة عافيــة وهــا.
تتوفــر شــركة صافــوال المغــرب علــى وحــدة صناعيــة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بمدينــة برشــيد .هــذا ،وانتقلــت
القــدرة اإلنتاجيــة اليوميــة للشــركة مــن [ ]400 - 300طــن إلــى [ ]600 - 500طــن مــع متــم ســنة .2020

 .3تقديم سلسلة زراعة الحبوب الزيتية
 .3.1تطور اإلنتاج الفالحي للحبوب الزيتية بالمغرب
عــرف تطــور زراعــة الحبــوب الزيتية تباين خالل أربع فترات مهمة:
 قبــل الثمانينــات :تميــزت هــذه الفتــرة بنمــو متواضــع لمســاحة زراعــة الحبــوب الزيتيــة حيــث أن هــذه األخيــرة لــمتتعــدى  13 000هكتاركمتوســط مســاحة مزروعــة ســنويا؛
 19متتلــك الشــركة فرعــن وهمــا " "Domaine El Hamdوهــي شــركة متخصصــة يف اســتخراج زيــت تفــل الزيتــون (بواقــي الزيتــون) ويف إنتــاج الزيتــون و "مطحنــة
حســن حلبابــي" املختصــة يف إنتــاج الدقيــق.
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 بيــن أواســط الثمانينــات وبدايــة التســعينات :عرفــت مســاحة زراعــة الحبــوب الزيتيــة خــال هــذه الفتــرة نمــوا مهمــاحيــث بلغــت مســاحة زراعــة نــوار الشــمس  200 000هكتــار وبلــغ إنتــاج هــذه الحبــوب أكثــر مــن  160 000طــن،
بفضــل تدخــل الدولــة علــى مســتوى تأميــن ســعر بيــع الحبــوب الزيتيــة وضمــان تســويق اإلنتــاج بالنســبة للفالحيــن؛
 ابتــداء مــن  :1994عرفــت هــذه الفتــرة تراجعــا كبيــرا فــي مســاحة الحبــوب الزيتيــة المزروعــة وفــي إنتــاج محاصيــلهــذه الحبــوب .ويعــزى هــذا التراجــع لعــدة أســباب نذكــر مــن بينهــا :الظــروف المناخيــة (الجفــاف) التــي ســادت
خــال ســنوات  1993و 1995و 1997و 1999باإلضافــة إلــى سياســة تحريــر قطــاع إنتــاج الحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيــوت
المائــدة التــي انتهجتهــا الدولــة ابتــداء مــن ســنة 1996؛
 ابتــداء مــن نونبــر :2000تميــزت هــذه الفتــرة بتحريــر شــامل لقطــاع إنتــاج زيــوت المائــدة وقلصــت الدولــة رســماالســتيراد علــى الحبــوب الزيتيــة والزيــوت الخــام ليصــل إلــى  % 2,5حســب القيمــة) 20و ترتــب عــن هــذه اإلجــراءات
انخفــاض كبيــر فــي المســاحة المزروعــة وفــي محاصيــل الحبــوب الزيتيــة.
حاليــا ،يعتبــر نــوار الشــمس والكولــزا والفــول الســوداني 21مــن أصنــاف الزيتيــات الرئيســية المزروعــة بالمغــرب وتمثــل
المســاحة المزروعــة مــن هــذه الحبــوب بالــكاد  %0,4مــن المســاحة الصالحــة للزراعــة وأقــل مــن  %1مــن اإلنتــاج
الفالحــي الوطنــي.22
ومنــذ ســنة  ،2013تاريــخ التوقيــع علــى عقــد البرنامــج بيــن الفيدراليــة البيمهنيــة للحبــوب الزيتيــة والحكومــة ،ارتفعــت
مســاحة زراعــة نــوار الشــمس بنســبة نمــو تقــدر بحوالــي  ،%66إذ انتقلــت مــن  15 000هكتــار خــال الموســم
الفالحــي  2013/2012إلــى حوالــي  25 000هكتــار خــال موســم .2020/2019

وتضاعفــت مســاحة زراعــة الحبــوب الزيتيــة (نــوار الشــمس والكولــزا) بالمغــرب  20مــرة حيــث انتقلــت مــن  500هكتــار
خــال الموســم  2013/2012إلــى  100.000هكتــار خــال الموســم .2020/2019

الرســم البيانــي  :1تطــور مســاحة أهــم الحبــوب الزيتية المزروعة علــى الصعيد الوطني

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مقدمة من طرف الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية ووزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات.
 20ملواكبة قطاع إنتاج احلبوب الزيتية ،سنت الدولة إعانات لفائدة املنتجني احملليني تتفاوت قيمتها بحسب سعر احلبوب الزيتية باألسواق الدولية.
 21إنتاج الفول السوداني موجه باألساس نحو االستهالك الغذائي عوض إنتاج الزيوت.
 22معطيات وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
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وكنتيجــة لتطــور المســاحة المزروعــة ،عــرف إنتــاج الحبــوب الزيتيــة نمــوا ملحوظــا ،حيــث انتقــل مــن  18600طــن
خــال الموســم الفالحــي ( 2013 /2012منهــا  18000طــن حصــة إنتــاج حبــوب نــوار الشــمس) إلــى  31500طــن (منهــا
 22500طــن حصــة إنتــاج حبــوب نــوار الشــمس) خــال موســم  .2020/2019أي مــا يمثــل ارتفــاع إنتــاج حبــوب نــوار
الشــمس بنســبة  %56وتضاعــف إنتــاج حبــوب الكولــزا  15مــرة.

الرســم البيانــي  :2تطــور إنتــاج أهــم الحبــوب الزيتية المزروعة علــى الصعيد الوطني

المصــدر :أعــد انطالقــا مــن معطيــات مقدمــة مــن طــرف الفيدرالية البيمهنيــة للحبوب الزيتية ووزارة الفالحة والصيــد البحري والتنمية
القرويــة والمياه والغابات.

غيــر أن مســاحة زراعــة حبــوب نــوار الشــمس 23وإنتاجــه (تعتبــر أهــم زراعــة للحبــوب الزيتيــة للمغــرب) يعرفــان تفاوتــات
متباينــة مــن موســم زراعــي ألخــر ،كــون هــذه األخيــرة تعــد زراعــة بديلــة للزراعــات الخريفيــة (زراعــة الحبــوب والشــمندر
الســكري) يتــم اللجــوء إليهــا فــي حالــة الفيضانــات أو الجفــاف.
وفيمــا يخــص التوزيــع الجغرافــي علــى المســتوى الوطنــي ،تغطــي زراعــة حبــوب نــوار الشــمس وحبــوب الكولــزا المناطــق
"البوريــة المالئمــة" 24علــى مســتوى جهــة الربــاط ســا القنيطــرة (الغــرب واللوكــوس) بنســبة تقــارب  %57متبوعــة
بجهــة فــاس  -مكنــاس (الســايس) بنســبة تناهــز  %28مــن مجمــوع المســاحة المزروعــة.

 23متثل زراعة حبوب نوار الشمس  % 71من مجموع املساحة املزروعة من احلبوب الزيتية سنة .2019
 24مناطق فالحية غير مسقية تعتمد باألساس على التساقطات الطرية.
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يوضح الرسم البياني االتي التوزيع الجغرافي لزراعة الحبوب الزيتية بالمغرب خالل موسم :2020/2019
الرسم البياني  :3التوزيع الجغرافي ألهم زراعات الحبوب الزيتية بالمغرب بحسب الجهات

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مقدمة من طرف الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية ووزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات.

 .3.2محاور وحصيلة عقد برنامج سلسلة الزراعات الزيتية لفترة 2020 - 2013
مــن أجــل النهــوض واالرتقــاء بالقطــاع الفالحــي ،اعتمــدت وزارة الفالحــة مقاربــة "سالســل القيمــة" ضمــن مخطــط
المغــرب األخضــر ،حيــث تــم التوقيــع علــى  19عقــد برنامــج بيــن الحكومــة ومهنيــي القطاعــات المعنيــة.
وفيمــا يخــص عقــد البرنامــج المتعلــق بتطويــر سلســلة الزراعــات الزيتيــة المبــرم مــع الفيدراليــة البيمهنيــة للحبــوب
الزيتيــة ،25و بالنظــر للمؤهــات التــي تزخــر بهــا هــذه السلســلة الفالحيــة ،خاصــة علــى مســتوى المســاحة التــي يمكــن
تعبئتهــا لزراعــة الحبــوب الزيتيــة و التــي تقــدر بـــ  600 000هكتــار ،وبالنظــر كذلــك لإلمكانيــات التــي توفرهــا هــذه
السلســلة فيمــا يخــص ســد حاجيــات البلــد مــن زيــوت المائــدة والتــي تقــدر بنســبة  ،26%70فقــد تــم التوقيــع علــى عقــد
البرنامــج المتعلــق بتطويــر هــذه السلســلة مــن قبــل الدولــة و باقــي المتدخليــن ســواء علــى مســتوى إنتــاج الحبــوب الزيتيــة
أو علــى مســتوى إنتــاج الزيــوت فــي  .2013امتــد هــذا العقــد مــن ســنة  2013إلــى ســنة  ،2020بحيــث اعتمــد مقاربــة
التجميــع الفالحــي .ينــص القانــون رقــم  12.04المتعلــق بالتجميــع الفالحــي علــى أن التجميــع الفالحــي يعــد شــكال مــن
أشــكال التنظيــم المبنــي علــى التجمــع اإلرادي للفالحيــن الذيــن يســمون "مجمعيــن" مــن طــرف "مجمــع" حــول مشــروع
فالحــي ،بغيــة تنظيــم اإلنتــاج الفالحــي وتشــارك وســائل اإلنتــاج وتســهيل الولــوج إلــى التمويــل أو أنظمــة التأميــن ،وتســهيل
وتحســين فعاليــة تســويق المنتجــات الفالحيــة.
ويهــدف عقــد برنامــج سلســلة الزراعــات الزيتيــة إلــى التخفيــف مــن تبعيــة الســوق الوطنيــة للــواردات األجنبيــة فيمــا
يخــص الحبــوب الزيتيــة والزيــوت النباتيــة الخــام لتفــادي حــدة انعكاســات تقلبــات أســعار المــواد الزيتيــة فــي الســوق
الدوليــة علــى أســعار هــذه المــواد فــي الســوق الوطنيــة.
وللتذكيــر ،ينــص عقــد البرنامــج علــى تعبئــة اســتثمارات بقيمــة  421مليــون درهــم فــي أفــق  2020منهــا  117مليــون درهــم
مقدمــة مــن طــرف الدولــة أي بحصــة  %28ويلتــزم مهنيــي القطــاع بتعبئــة اســتثمارات تناهــز  304مليــون درهــم أي مــا
يعــادل .%72
 25تعتبر الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية املنظمة املهنية املخول لها تتبع وإجناز األهداف املسطرة يف عقد البرنامج.
 26الكنفدرالية املغربية للفالحة والتنمية القروية بحسب دراسة للمنظمة العاملية لألغذية تهم سلسلة إنتاج احلبوب الزيتية وإنتاج زيوت املائدة باملغرب.
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من بين األهداف المسطرة في عقد البرنامج:
 توســيع وتنويــع زراعــة الحبــوب الزيتيــة بالمغــرب لبلــوغ مســاحة مزروعــة تقــدر ب  127 000هكتــار منهــا 85 000مــن حبــوب نــوار الشــمس و 42 000مــن حبــوب الكولــزا،
 تحســين مردوديــة زراعــة الحبــوب الزيتيــة لبلــوغ  18قنطــار فــي الهكتــار بالنســبة لنــوار الشــمس بــدل  11قنطــارفــي الهكتــار فــي ســنة  2013و 20قنطــار فــي الهكتــار بالنســبة للكولــزا بــدل  11قنطــار فــي الهكتــار فــي ســنة ،2013
 -ســد حاجيــات البلــد مــن زيــوت المائــدة انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة المنتجــة محليــا بنســبة ال تقــل عــن %20

فــي أفــق ســنة  2020بــدل نســبة  %1قبــل .2013

يلخص الجدول االتي األهداف العامة لعقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة الحبوب الزيتية:
الجدول  :1األهداف العامة لعقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة الزراعات الزيتية 2020 - 2013
معدل 2013 - 2008

أفق 2020

المساحة (الهكتار)

35028

127000

عباد الشمس

34500

85000

528

42000

كولزا

المردودية (قنطار/هكتار)
عباد الشمس

11

18

كولزا

11

20

8000

93000

1

19

إنتاج زيت المائدة (طن)
نسبة تغطية االحتياجات من الزيت

المصدر :معطيات مقدمة من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ولبلوغ هذه األهداف ،التزمت الحكومة بتقديم مجموعة من التحفيزات لدعم القطاع من بينها:
 العمــل مجــددا باإلجــراء المتعلــق بتأميــن الســعر األدنــى لبيــع الحبــوب الزيتيــة مــن طــرف الدولــة بســعر يتــراوحبيــن  4000إلــى  5000درهــم للطــن بحســب تطــور ســعر بيــع حبــوب نــوار الشــمس والكولــزا فــي الســوق الدوليــة؛
 تقديم إعانات خاصة للفالحين لتنمية الزراعات الزيتية ممولة عن طريق صندوق التنمية الفالحية27؛ تقديــم إعانــات تخــص االســتثمار فــي وحــدات تخزيــن الحبــوب الزيتيــة وتحديــث وحــدات اســتخالص الزيــوتالنباتيــة الخــام انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة تصــل إلــى  %10مــن كلفــة االســتثمار؛
 إحداث التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة. 27تأســس صنــدوق التنميــة الفالحيــة ســنة  1986ويتمثــل دوره يف تشــجيع االســتثمار اخلــاص يف القطــاع الفالحــي عــن طريــق اإلعانــات تهــم األنشــطة التــي متكــن
مــن االســتغالل األمثــل لإلمكانيــات الفالحيــة الوطنيــة.
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هــذا ،ومكــن تنفيــذ العقــد البرنامــج المتعلــق بالزراعــات الزيتيــة مــن الرفــع مــن المســاحة المزروعــة ،إذ انتقلــت هــذه
األخيــرة مــن  15 000هكتــار فــي ســنة  2013إلــى  30 000هكتــار فــي ســنة  ،2020بنســبة نمــو تعــادل  ،%100وتحســن
متوســط اإلنتــاج الفالحــي مــن محاصيــل الحبــوب الزيتيــة ليصــل إلــى  30 000طــن ســنة  2020مقابــل  18 000طــن
فــي ســنة  2013بنســبة نمــو تناهــز .%67
ولإلشــارة ،فقــد تــم صــرف  %1,7مــن الغالفــي المالــي المخصــص مــن طــرف الدولــة ( 2مليــون درهــم مــن  117مليــون
درهــم) و %63بالنســبة للغــاف المالــي المخصــص مــن طــرف المهنييــن ( 192مليــون درهــم مــن  304مليــون درهــم).28
وبالرغــم مــن النمــو الــذي عرفــه قطــاع إنتــاج الحبــوب الزيتيــة ،فــإن اإلنجــازات تظــل دون مســتوي األهــداف المســطرة
فــي عقــد البرنامــج الخــاص بتنميــة سلســلة إنتــاج الحبــوب الزيتيــة وإنتــاج زيــوت المائــدة.
ويعــزى ذلــك لعــدة عوامل نذكر منها:
 توالي قلة التســاقطات خالل فصل الربيع في الســنوات األخيرة؛ اهتمــام الفالحيــن بزراعــة الحبــوب والقطانــي نظــرا لهوامش الربح التــي تتيحها هذه الزراعات؛ لجــوء الفالحيــن إلــى اســتعمال البــذور المحليــة بدل البذور المعتمــدة ذات المردودية العالية؛ إلحــاق الطيــور الدوريــة أضــرارا بمحصــول الحبــوب الزيتية والتي تقدر ســنويا ب .29%20فــي الفتــرة الراهنــة ،تعكــف الــوزارة الوصيــة ،فــي إطــار االســتراتيجية الفالحيــة الجديــدة "الجيــل األخضــر"
وبتنســيق مــع مهنيــي القطــاع ،علــى إعــداد عقــد برنامــج جديــد لتنميــة سلســلة إنتــاج زيــوت المائــدة للفتــرة
30
الممتــدة بيــن  2030 - 2020وذلــك بغيــة بلــوغ اكتفــاء ذاتــي مــن زيــوت المائــدة تقــدر بنســبة ال تقــل عــن %15
باســتعمال الحبــوب الزيتيــة المنتجــة محليــا.
وبالنظــر للتزايــد المضطــرد فــي أســعار الحبــوب الزيتيــة والزيــوت الخــام باألســواق الدوليــة ،اتخــذت وزارة الفالحــة
بتعــاون مــع الفيدراليــة البيمهنيــة للحبــوب الزيتيــة خــال الموســم الفالحــي  2021/2020عــدة إجــراءات اســتثنائية
تهــدف إلــى الرفــع مــن المســاحة المزروعــة مــن حبــوب نــوار الشــمس لتصــل إلــى  30 000هكتــار وبلــوغ إنتــاج فالحــي
مــن هــذه الحبــوب يقــدر ب  40 000طــن.
 .4تقديــم الجانــب الصناعــي المتعلــق بإنتــاج زيــوت المائــدة
ســيتم التطــرق فــي هــذا الجــزء ،باإلضافــة إلــى تحليــل سلســلة القيمــة المرتبطــة بإنتــاج زيــوت المائــدة ،إلــى المعطيــات
التــي تخــص تحليــل عــام لســوق زيــت الزيتــون بالمغــرب نظــرا لإلمكانــات الكبيــرة التــي تتوفــر عليهــا هــذه السلســلة
والتــي بمقدورهــا أن تلعــب دورا مهمــا كبديــل لزيــوت المائــدة المســتهلكة علــى الصعيــد الوطنــي.
فيما يخص الجانب التحويلي لسلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج زيوت المائدة ،يضم هذا األخير ثالث مراحل وهي:
 توريــد الحبــوب الزيتيــة والزيوت الخام؛ اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخام وتصفيتها؛ توزيــع هــذه الزيوت لفائدة المســتهلك. 28تصريحات خالل جلسة االستماع مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
 29تصريحات خالل جلسة االستماع مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
 30معدل مؤقت حددته الوزارة الوصية يف انتظار املصادقة عليه من طرف الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية.
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توضــح الخطاطــة اآلتيــة جميــع مراحــل سلســلة القيمــة المرتبطــة بإنتــاج زيــوت المائــدة انطالقــا مــن مرحلــة وصــول
المــواد األوليــة المســتوردة إلــى المينــاء ،مــرورا بمرحلــة تصنيــع زيــوت المائــدة وانتهــاء بمرحلــة توزيــع هــذه الزيــوت
لتصــل إلــى المســتهلك.
الخطاطة  :3سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج زيوت المائدة

المصدر :الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.

ولإلشــارة ،فقبــل البــدء فــي تحليــل المعطيــات المتعلقــة بــكل حلقــة مــن سلســلة القيمــة المرتبطــة بإنتــاج زيــوت المائــدة
يتوجــب التذكيــر بالمقتضيــات القانونيــة التــي تؤطــر نشــاط إنتــاج وتســويق زيــوت المائــدة بالمغــرب.

 .4.1اإلطار القانوني المنظم لقطاع زيوت المائدة
تمكــن النصــوص القانونيــة والتنظيميــة التــي تؤطــر الجوانــب المرتبطــة بإنتــاج وتوزيــع منتوجــات زيــوت المائــدة مــن
تأميــن الســامة الصحيــة لهــذه المنتوجــات الغذائيــة .مــن بيــن المســاطر المعمــول بهــا فــي هــذا الخصــوص إجــراءات
الترخيــص /االعتمــاد لمنتجــي الزيــوت وتحديــد شــروط وكيفيــة عنونــة منتجــات زيــوت المائــدة ومراقبــة المعلومــات
المرتبطــة بالتغذيــة المشــار ليهــا فــي العنونــة ومراقبــة حــدود المضافــات الغذائيــة المرخــص باســتعمالها.
ويمكن تصنيف هذه النصوص إلى مجموعتين:
النصوص القانونية والتنظيمية:
● قانــون رقــم  28.07المتعلــق بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف
رقــم  1.10.08صــادر فــي  26مــن صفــر  11( 1431فبرايــر )2010؛
● قانــون رقــم  13.83بتاريــخ  5أكتوبــر  1984المتعلــق بالزجــر عــن الغــش فــي البضائــع وأحــكام المــادة  16منــه التــي
تهــم المنتجــات الغذائيــة؛
● مرســوم رقــم  2.12.389بتاريــخ 22أبريــل  2013لــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه
والغابــات ،بتطبيــق القانــون رقــم  28.07المتعلــق بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ،متعلــق بتحديــد شــروط
وكيفيــات عنونــة المنتجــات الغذائيــة كمــا تــم تغييــره وتتميمــه والنصــوص التطبيقيــة المرتبطــة بــه؛
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● قــرار مشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصحــة رقــم  30( 1643.16مايــو  ،)2016بتطبيــق مرســوم
رقــم  ،2.10.473بتطبيــق بعــض مقتضيــات قانــون رقــم  28.07المتعلــق بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة،
متعلــق بتحديــد الحــدود القصــوى للملوثــات المســموح بهــا فــي المنتجــات األوليــة والمنتجــات الغذائيــة؛

● قــرار مشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصحــة رقــم  281.16صــادر فــي  21مــن ربيــع األخــر 1437

(فاتــح فبرايــر  ،)2016بتطبيــق مرســوم رقــم  2.12.389بتحديــد شــروط وكيفيــات عنونــة المنتجــات الغذائيــة ،متعلــق

بتحديــد قواعــد وكيفيــات اإلشــارة إلــى المعلومــات الغذائيــة فــي عنونــة المنتجــات الغذائيــة الملففــة؛

● قــرار مشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصحــة رقــم  14( 1795.14مــاي  ،)2014بتطبيــق مرســوم
رقــم  ،2.10.473بتطبيــق بعــض مقتضيــات قانــون رقــم  28.07المتعلــق بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة،
متعلــق بتحديــد قائمــة المضافــات الغذائيــة المرخــص اســتعمالها فــي المنتجــات األوليــة والمنتجــات الغذائيــة
وحدودهــا وكــذا البيانــات الــازم ذكرهــا علــى تلفيــف هــذه المضافــات.
النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة:
● مرسوم رقم ( 2.62.217المؤرخ في  8ماي  )1962المتعلق بتنظيم صناعة الزيوت الغذائية؛
● قــرار وزيــري مــؤرخ فــي  5مــارس  1928ومتعلــق باســتيراد الزيــوت والــذي يســن نظامــا جديــدا فيمــا يخــص الزيــوت
المســتخرجة مــن المــادة المعروفــة ببرافيــن وبمزيــج الزيــوت النباتيــة وبزيــوت البرافيــن؛
● قــرار وزيــري مــؤرخ فــي  22نونبــر  1921يتعلــق ببيــع أنــواع الســمن والشــحم المــذوب والزيــوت والمــواد الدســمة
المعــدة للطعــام والــذي يعــرف فــي فصلــه الســادس مختلــف أنــواع الزيــوت التــي ينــص عليهــا القانــون (الزيــت
الطبيعيــة والزيــت المصفــى والزيــت المختلــط وخليــط الزيــت) والخصائــص التــي تتميــز بهــا كل نــوع؛
●  8معاييــر مغربيــة مرتبطــة بالزيــوت ( المصفــى والخــام) الخاصــة بنــوار الشــمس والصوجــا والكولــزا والقطــن
ومعيــار المدونــة الغذائيــة )Codex Alimentaire 19 - 1981( 31للدهــون وزيــوت الطعــام غيــر مشــمولة بمعاييــر فرديــة
و المعيــار ( )210 - 1999الخــاص بالزيــوت النباتيــة التــي لهــا إســم خــاص.
هــذا ،ويمــارس المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ،بحســب القانــون رقــم  25 - 08القاضــي بإحداث
المكتــب ،االختصاصــات المتعلقــة بحمايــة صحــة المســتهلك عــن طريــق مراقبــة الســامة الصحيــة للنباتــات والحيوانــات
والمنتجــات الغذائيــة ،بــدءا بمراقبــة المــواد األوليــة ووصــوال بالمنتــوج النهائــي المــوزع لالســتهالك الفردي.
ويقــوم المكتــب كذلــك بمراقبــة المنتجــات الغذائيــة ســواء تلــك المنتجــة والموزعــة علــى صعيــد الســوق المحلــي أو
المنتجــات الغذائيــة المســتوردة.
فعلــى مســتوى الســوق المحلــي ،يقــوم المكتــب بمنــح االعتمــاد الصحــي وتتبــع الشــركات الفاعلــة فــي قطــاع اســتخالص
الزيــوت النباتيــة الخــام وتصفيتهــا وتعبئتهــا وكــذا مراقبــة منتوجــات زيــوت المائــدة المعبــأة والتــي يتــم توزيعهــا علــى
مســتوى مختلــف نقــط البيــع (تجــار التجزئــة ومســاحات التجزئــة الكبــرى والمتوســطة).32
وعلى مستوى االستيراد ،تتم المراقبة بطريقة منهجية عبر ثالث مراحل وهي:
 31إن الدســتور الغذائــي أو مــا يعــرف بـــ "مدونــة األغذيــة" هــو مجموعــة مــن املواصفــات واخلطــوط التوجيهيــة ومدونــات املمارســات التــي اعتمدتهــا هيئــة الدســتور
الغذائــي .وتشــكل الهيئــة اجلــزء الرئيســي مــن برنامــج املواصفــات الغذائيــة املشــترك بــن منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة ،وقــد أنشــأتها
املنظمتــان لغــرض حمايــة صحــة املســتهلك وتشــجيع املمارســات املنصفــة يف مجــال جتــارة األغذيــة.
 32مراقبــة منتوجــات التغذيــة املعروضــة للبيــع لــدى جتــار التجزئــة تتــم مــن خــال جلــن مختلطــة محليــة يحظــر فيهــا أعــوان املكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة
للمنتجــات الغذائيــة ويرأســها الســادة الــوالة والعمــال.

34
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 المراقبــة الوثائقيــة :تتمثــل فــي التحقــق مــن محتــوى المســتندات المرافقــة للبضائــع مثــل الشــهادة الصحيــةالرســمية والترخيــص أو االعتمــاد الصحــي مــن أجــل التخزيــن ،الممنوحــة مــن طــرف مصالــح المكتــب الوطنــي
للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة؛
 المراقبة المادية :تتمثل في ضمان مطابقة البضائع المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها؛ المراقبــة العينيــة :تتمثــل فــي أخــذ عينــات تمثيليــة للزيــوت المســتوردة قصــد إجــراء تحاليــل مخبريــةلمراقبــة نســبها القصــوى ،خاصــة الزيــوت المعدنيــة والمعــادن الثقيلــة.
وتجــذر اإلشــارة إلــى أنــه حســب المعطيــات المدلــى بهــا مــن لــدن المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات
الغذائيــة ،فقــد تــم إرجــاع  5500طــن مــن زيــوت الصوجــا الخامــة المســتوردة لعــدم مطابقتهــا للمعاييــر الجــاري بهــا
العمــل.

 .4.2توريد الحبوب الزيتية والزيوت النباتية الخام من قبل منتجي زيوت المائدة
يعــرف المغــرب خصاصــا كبيــرا مــن حيــث المــواد األوليــة الزيتيــة ويســتورد تقريبــا كل حاجياتــه مــن هــذه المــواد مــن
الخــارج (بنســبة  )%98علــى شــكل زيــوت نباتيــة خــام بنســبة % 95وعلــى شــكل حبــوب زيتيــة (حبــوب نــوار الشــمس
باألســاس) بنســبة أقــل مــن  .33%3وال تســاهم الحبــوب المنتجــة محليــا 34إال بنســبة محــدودة ال تتعــدى  %2فــي ســد
حاجيــات البلــد مــن زيــوت المائــدة.
ويعــد المغــرب مــن بيــن الــدول العشــر األوائــل علــى الصعيــد الدولــي فيمــا يخــص اســتيراد الزيــوت النباتيــة الخــام
نظــرا لمحدوديــة اإلنتــاج المحلــي مــن هــذه الحبــوب ،وتقــدر حاجيــات البلــد الســنوية مــن الزيــوت مــا بيــن 550.000
و 600.000طن.35
مــن جهــة أخــرى ،يعــد االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة االمريكيــة والصيــن والبرازيــل مــن بيــن الــدول
والمجموعــات االقتصاديــة األكثــر اســتهالكا للزيــوت النباتيــة وأكبــر منتــج لهــا علــى الصعيــد العالمــي (وتســتطيع
تلبيــة حاجياتهــا داخليــا).
يلخــص الجــدول االتــي تطــور حجــم وقيمــة واردات المغــرب من الزيــوت النباتية الخام خالل الفترة بين  2016و:2020
الجــدول  :2تطــور حجــم واردات المغــرب مــن الزيــوت النباتيــة الخــام (ألــف طن) خالل الفترة 2020 - 2016

نوع الزيت

2016

2017

2018

2019

2020

صوجا

452

502

524

545

543

نوار الشمس

49

53

56

61

63

كولزا

4

6

2

4

3

505

561

582

610

609

مجموع

المصدر :أعدا انطالقا من معطيات مقدمة من طرف مكتب الصرف.
 33باستثناء سنة  2020حيث تبني معطيات مكتب الصرف أن املغرب استورد  18,8مليون درهم من حبوب الكولزا.
 34شمل متوسط اإلنتاج احمللي من احلبوب الزيتية للفترة املمتدة من  2016إلى  2020ما قدره  80%من نوار الشمس و 10%من الكولزا.
 35يقدر املتوسط السنوي للواردات من الزيوت اخلامة يف اخلمس سنوات األخيرة بــ  753.000طن.
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الجدول  :3تطور قيمة واردات المغرب من الزيوت النباتية الخام (مليون درهم) خالل الفترة 2020 - 2016

نوع الزيت

2016

2017

2018

2019

2020

صوجا

3471

3926

3763

3662

3868

نوار الشمس

407

428

415

428

501

35

56

17

36

25

3913

4410

4195

4125

4394

كولزا
مجموع

المصدر :أعدا انطالقا من معطيات مقدمة من طرف مكتب الصرف.

الرسم البياني  :4تطور واردات المغرب من الزيوت النباتية الخام (الكمية والقيمة) خالل الفترة 2020 - 2016

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مقدمة من طرف مكتب الصرف.

تبيــن المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه ارتفــاع حجــم واردات المغــرب مــن الزيوت النباتية الخام خالل الخمس ســنوات
األخيــرة بنســبة  %20حيــث انتقلــت مــن  505 000طــن إلــى  36609 000طــن بمعدل نمو ســنوي متوســط يقــدر بــ .%4
هــذا ،وعرفــت قيمــة واردات الزيــوت النباتيــة الخــام بدورهــا ارتفاعــا بنســبة %12خــال نفــس الفتــرة ،حيــث انتقلــت
مــن  3,9مليــار درهــم إلــى حوالــي  4,4مليــار درهــم ،بمعــدل نمــو ســنوي متوســط يقــدر بــــ .%2,4
ولإلشــارة ،عــرف تطــور قيمــة وحجــم واردات المغــرب مــن الزيــوت الخــام خــال الفتــرة الممتــدة بيــن  2016و2020
نفــس المنحــى التصاعــدي عمومــا وبنفــس النســبة تقريبــا .غيــر أنــه ،خــال الفتــرة بيــن  2017و 2019لوحــظ تراجــع
فــي قيمــة واردات الزيــوت النباتيــة الخــام بنســبة  %6,5بينمــا ارتفــع حجــم واردات الزيــوت الخــام بنســبة تقــدر ب.%8,7
وارتفعــت قيمــة الــواردات خــال الفتــرة بيــن  2019و 2020بنســبة تقــدر ب  %6,5بينمــا ظــل حجمهــا مســتقرا وبلــغ
خــال نفــس الفتــرة  610 000طــن.
ويعــزى ذلــك لتطــور ســعر الزيــوت النباتيــة الخــام علــى الصعيــد الدولــي ،إذ عــرف ســعر بيــع هــذه األخيــرة انخفاضــا
خــال الفتــرة بيــن  2017و 2019وارتفاعــا خــال الفتــرة بيــن  2019و.2020
وبحســب نــوع الزيــوت النباتيــة الخــام المســتوردة ،تشــكل زيــوت الصوجــا  %90مــن الزيــوت المســتوردة بينمــا ال تمثــل
زيــوت نــوار الشــمس ســوى نســبة  .%9ولإلشــارة ،فــإن واردات المغــرب مــن زيــوت الكولــزا والــذرة تمثــل نســبة ضئيلــة ال
تتعــدى  ،%1تســتورد مــن لــدن كل مــن شــركتي لوســيور كريســطال وصافــوال المغــرب وتســتعمالنها فــي إنتــاج منتوجيهمــا

( Huilor Duo (Tournesol - Colzaبالنســبة لشــركة لوســيور كريســطل و ( Afia (Soja - Maïsبالنســبة لشــركة صافوال.
 36هذه املعطيات املتعلقة بسنة  2020والصادرة عن مكتب الصرف هي معطيات مؤقتة.
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الرسم البياني  :5توزيع متوسط واردات المغرب حسب نوع الزيوت النباتية الخام خالل الفترة 2020 - 2016

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مقدمة من طرف مكتب الصرف.
بحســب مصــدر الزيــوت المســتوردة (خــال الفتــرة بيــن  2016و ،)2020يعــد االتحــاد األوروبــي المــزود الرئيســي
للمغــرب بنســبة  %54تليــه األرجنتيــن بنســبة  34%ثــم الواليــات المتحــدة االمريكيــة بنســبة  .37%7هــذا ،وتــزود أوكرانيــا

وتركيــا وروســيا (دول مطلــة علــى البحــر األســود) المغــرب بالزيــوت الخــام بنســبة .%3

يوضح الجدول االتي متوسط نسبة واردات المغرب من الزيوت النباتية الخام بحسب دول المصدر:
الجدول  :4توزيع نسبة واردات المغرب من الزيوت الخام بحسب دول المصدر خالل الفترة 2020 - 2016

المصدر

الوزن في الواردات المغربية ()%

االتحاد األوروبي

% 54

األرجنتين

% 34

الواليات المتحدة األمريكية

%7

بلدان المطلة على البحر األسود

%3

دول اخرى
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%2

الرسم البياني  :6توزيع متوسط نسبة واردات المغرب من الزيوت الخام بحسب دول المصدر خالل الفترة 2020 - 2016

المصدر :أعدا انطالقا من معطيات مقدمة من طرف مكتب الصرف والجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب.
 37متثل الواليات املتحدة األمريكية والبرازيل والصني  90%يف املائة من اإلنتاج العاملي للصوجا.
 38خاصة مصر والصني.
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بلــغ حجــم واردات المغــرب مــن الحبــوب الزيتيــة  79 000طــن خــال الفتــرة بيــن  2016و( 2020بقيمــة تناهــز 338
مليــون درهــم) ،بمتوســط اســتيراد ســنوي يعــادل  15 000طــن .يعــد نــوار الشــمس مــن أهــم الحبــوب الزيتيــة المســتوردة.
وفيمــا يخــص تعرفــة الرســوم الجمركيــة المطبقــة علــى واردات المغــرب مــن الحبــوب الزيتيــة والزيــوت الخــام ،وجــب
التذكيــر أنــه تــم حــذف هــذه األخيــرة بالنســبة للــدول التــي تربطهــا بالمغــرب اتفاقيــة للتبــادل الحــر وتــم ســن تعرفــة عامــة
" "droit communعلــى واردات الــدول األخــرى بنســبة .2,5%
يوضــح الجــدول االتــي تعرفــة الرســوم الجمركيــة المطبقــة علــى واردات الحبــوب الزيتيــة والزيــوت النباتيــة الخــام
بحســب دول المصــدر:
الجدول  :5تعريفة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الحبوب الزيتية والزيوت النباتية الخام بحسب النوع ودول المصدر
الدول
الصوجا

الكولزا

الحبوب الزيتية

الجزائر
الصوجا
ليبيا
(اتفاقية اكادير)
العراق
االمارات العربية.م
نوار الشمس
جامعة الدول
العربية
االتحاد األوروبي
الواليات المتحدة
الكولزا
االمريكية
المملكة المتحدة

الجزائر
ليبيا
(اتفاقية اكادير)
العراق
االمارات العربية.م
جامعة الدول
العربية
االتحاد األوروبي
الواليات المتحدة
االمريكية
المملكة المتحدة

الجزائر
ليبيا
(اتفاقية اكادير)
العراق
االمارات العربية.م
جامعة الدول
العربية
االتحاد األوروبي
الواليات المتحدة
االمريكية
المملكة المتحدة

الزيوت النباتية الخام

نوع الحبوب
الزيتية

الجزائر
ليبيا
العراق
(اتفاقية اكادير)
االتحاد األوروبي
الواليات المتحدة
االمريكية
المملكة المتحدة

الجزائر
ليبيا
العراق
(اتفاقية اكادير)
جامعة الدول
العربية
االتحاد األوروبي
الواليات المتحدة
االمريكية
المملكة المتحدة

الجزائر
ليبيا
العراق
(اتفاقية اكادير)
االمارات العربية.م
جامعة الدول
العربية
االتحاد األوروبي
الواليات المتحدة
االمريكية
المملكة المتحدة

الصوجا

نوار الشمس

الكولزا

نوار الشمس

الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات
الدول الموقعة على
اتفاقية التبادل
الحر

%0

التعرفة الجمركية
العامة

% 2,5

المصدر :الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب.

مــن ناحيــة أخــرى ،تعــد البورصــة التجاريــة لشــيكاغو " ''Chigago Board Of Trade CBOTأهم ســوق مرجعي للمبادالت

فيمــا يخــص المركــب الزيتــي (الحبــوب الزيتيــة والزيــوت الخــام والكســبة) الــذي يلجــأ إليــه أغلــب الفاعليــن فــي ســوق

إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب.
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هــذا ،وغالبــا مــا يعتمــد منتجــي زيــوت المائــدة علــى تحليــل مجموعــة مــن المعطيــات المتعلقــة بســوق المــواد األوليــة
الزيتيــة خاصــة منهــا أســواق الصوجــا ونــوار الشــمس قبــل اتخــاد قــرار اســتيراد الزيــوت الخــام أو الحبــوب الزيتيــة .مــن
بيــن هــذه المعطيــات:
 التوقعات المتعلقة باإلنتاج العالمي من الحبوب الزيتية؛ الظروف المناخية؛ العوامل الجيوسياسية؛ المضاربات التي تقوم بها الصناديق االستثمارية خاصة تلك التي تهم المواد األولية الغذائية؛ تطور أسعار البترول وتأثير ذلك على أسعار الوقود الحيوي الذي يعتمد على الحبوب الزيتية.تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن عمليــة شــراء المــواد األوليــة الزيتيــة تتــم عــن طريــق طلبــات عــروض يتــم فيهــا اعتمــاد دفتــر
تحمــات يحــدد الكميــة المشــتراة وجــودة المنتــوج ومصــدر الحبــوب الزيتيــة أو الزيــوت النباتيــة الخــام باإلضافــة إلــى
تحديــد مــدة عقــد الشــراء ،كمــا أن عمليــات الشــراء تتــم بواســطة العمــات األجنبيــة (الــدوالر األمريكــي أو األورو) مــا
يعــرض الشــركات المســتوردة لمخاطــر إضافيــة مرتبطــة بتقلبــات أســعار صــرف العمــات علــى الصعيــد الدولــي.

 .4.3التحويل :استخالص الزيوت الخام وتصفيتها
يتم إنتاج زيت المائدة من خالل عمليتين هما استخالص الزيوت الخام وتصفيتها.
نشاط استخالص الزيوت النباتية الخام
تشــكل عمليــة اســتخالص الزيــوت الخــام المرحلــة األولــى إلنتــاج زيــت المائــدة ،يتــم خاللهــا ســحق الحبــوب الزيتيــة
واســتخراج الزيــوت النباتيــة الخــام والكســبة .39هــذه األخيــرة تســتعمل كعلــف للماشــية والدواجــن نظــرا الحتوائهــا علــى
البروتينــات النباتيــة بكثــرة (نســبة  %46فــي المتوســط).40
لإلشــارة ،وكمــا تبــرزه الخطاطــة بعــده ،فــإن نســبة الزيــوت المســتخرجة انطالقــا مــن ســحق الحبــوب الزيتيــة تختلــف

بحســب نوعيــة الحبــوب الزيتيــة المســتعملة.

الخطاطة  : 4متوسط مكونات حبوب الصوجا ونوار الشمس و الكولزا

الصوجا

نوار الشمس

الكولزا

المصدر" "Terre Univia":الفيدرالية البيمهنية للزيوت والبروتينات النباتية بفرنسا".
 39ميكن طحن كيلو غرام واحد من حبوب الصوجا يف املتوسط من استخراج  0,8كيلو غرام من كسب الصوجا.
 40الفيدرالية البيمهنية للزيوت والبروتينات النباتية بفرنسا.
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تمثل الخطاطة االتية مختلف العمليات التي تدخل في مرحلة استخراج الزيت الخام انطالقا من سحق الحبوب الزيتية:
الخطاطة  :5مراحل استخراج الزيت الخام

المصدر :الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب.

تنشــط كل مــن شــركتي لوســيور كريســطال وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن علــى مســتوى تحويــل الحبــوب الزيتيــة
واســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام بالمغــرب .وتعــد الشــركة األولــى أقــدم شــركة تتوفــر علــى وحــدة الســتخالص
الزيــوت النباتيــة الخــام وتتمركــز وحدتهــا اإلنتاجيــة بجهــة الــدار البيضــاء بالقــرب مــن المينــاء .تتوفــر الشــركة الثانيــة
علــى وحــدة الســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام أنشــئت ســنة  2002وتتمركــز بجهــة فــاس  -مكنــاس (بمدينــة عيــن
توجطــات) التــي تتميــز بأهميــة إنتاجهــا مــن الحبــوب الزيتيــة.41
يوضــح الجــدول االتــي القــدرة اإلنتاجيــة لوحدتــي اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة
للشــركتين المذكورتيــن.
الجدول  :6القدرة اإلنتاجية لوحدتي استخالص الزيوت النباتية الخام المتوفرة على الصعيد الوطني
الجهة

عدد وحدات استخالص الزيوت
الخام

القدرة اإلنتاجبة بالطن  /سنة

الدار البيضاء  -سطات (مصنع يقع في الدار البيضاء)

1

270 000

فاس  -مكناس (مصنع يقع في عين تاوجطات)

1

350 000

المجموع على الصعيد الوطني

2

620 00

المصدر :الفيدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية.
 41متثل زراعة احلبوب الزيتية بجهة فاس مكناس نسبة  %28من املساحة االجمالية للزراعات الزيتية برسم املوسم الفالحي .2020/2019
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حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

مــن جهــة أخــرى ،وخــال الســنوات األخيــرة ،تميــز نشــاط اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام بعــدم االنتظــام نظــرا
لضعــف وتفــاوت اإلنتــاج المحلــي مــن الحبــوب الزيتيــة مــن موســم فالحــي آلخــر .هــذا ،وخــال الخمــس ســنوات األخيــرة،
مكــن نشــاط اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام مــن معالجــة  292.766طــن مــن الحبــوب الزيتيــة (تتفــاوت هــذه الكميــة
مــن ســنة ألخــرى) ،واســتطاعت الشــركة المنتجــة  1مــن إنتــاج [ % ]80-70مــن هــذه الزيــوت بينمــا أنتجــت الشــركة
المنتجــة  % ]30-20[ 2المتبقيــة.
مكنــت كميــة الحبــوب الزيتيــة المســتعملة خــال نفــس الفتــرة مــن اســتخالص  77.513طــن مــن الزيــوت النباتيــة الخــام
وهــي كميــة تغطــي نســبة  %2,6مــن حاجيــات البــاد والتــي تقــدر بحوالــي  2,94مليــون طــن.
يلخــص الجــدول اآلتــي كميــة الحبــوب الزيتيــة المســتعملة فــي نشــاط اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام مــن قبــل
الشــركتين المنتجتيــن خــال الفتــرة بيــن  2016و.2020
الجدول  :7تطور كمية الحبوب الزيتية المستعملة وحجم إنتاج الزيوت النباتية الخام المستخلصة منها
2016

2017

2018

2019

2020

شركة منتجة 1

76673

34404

10806

7887

73747

شركة منتجة 2

19272

22515

0

23927

23535

مجموع

95945

56919

10806

31814

97282

حجم الزيت الخام شركة منتجة 1
الناتج عن عملية
السحق بالطن شركة منتجة 2

14300

6830

4130

2965

20272

5383

5281

0

8625

9727

مجموع

19683

12111

4130

11590

29999

حجم الحبوب
المسحوقة بالطن

المصدر :معلومات مقدمة من طرف شركتي معامل الزيوت بسوس بلحسن ولوسيور كريسطال.

يســتخلص مــن المعلومــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه أن معــدل القــدرة المشــغلة علــى مســتوى نشــاط اســتخالص
الزيــوت النباتيــة الخــام مقارنــة بالقــدرة اإلنتاجيــة التــي تصــل إلــى  620000طــن فــي الســنة خــال الفتــرة بيــن 2016
و 2020ال تتعــدى  %12فــي المتوســط وذلــك راجــع لضعــف اإلنتــاج المحلــي من الحبوب الزيتية .وحســب المســتخلصين
فهــذه النســبة مــن اإلنتــاج ال تقــوم إال بإبقــاء اآلالت مشــتغلة حتــى ال تتدهــور حالتهــا.
هــذا ،وخــال الســنوات األخيــرة ،تراجــع نشــاط قطــاع اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام للشــركتين معا لعــدم ربحيته.42
ويعــزى ذلــك باألســاس لعامليــن مجتمعيــن :ضعــف إنتــاج الحبــوب الزيتيــة المحليــة 43وإلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى
واردات المركبــات الزيتيــة نظــرا لدخــول اتفاقيتــي التبــادل الحــر بيــن المغــرب والواليــات المتحــدة وبيــن المغــرب
واالتحــاد األوروبــي حيــز التنفيــذ.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عائــدات االســتخالص تعتمــد علــى تثميــن الكســبة بالنظــر إلــى أنهــا منتجــات ثانويــة تمثــل أكثــر
مــن  80%مــن وزن بــذرة الصوجــا علــى ســبيل المثــال ،والتــي تعتبــر أهــم زيــت مســتهلكة فــي المغــرب ،وبالتالــي مــن
تكلفــة إنتــاج الزيــوت الخامــة الناتجــة عــن هــذا النشــاط.
 42بحسب تصريحات مسؤولي كل من شركة لوسيور كريسطال ومعامل الزيوت بسوس بلحسن.
 43يصل متوسط حجم إنتاج احلبوب الزيتية  30000طن يف السنة.
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الجدول  :8تعرفة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الكسبة بحسب نوعية الحبوب الزيتية المستعملة وبلد المصدر
نوع
الحبوب
الزيتية

الرسوم الجمركية المطبقة على
الواردات
التعرفة الجمركية
العامة

الدول الموقعة على
اتفاقية التبادل الحر

الدول
نوار الشمس

الصوجا

الكولزا

الجزائر

الجزائر

الجزائر

العراق

(اتفاقية اكادير)

(اتفاقية اكادير)

االمارات العربية.م

اإلمارات

جامعة الدول
العربية

جامعة الدول
العربية

ليبيا

الصوجا

الكسبة

نوار
الشمس

(اتفاقية اكادير)

%0
% 2,5

اإلمارات العربية.م
جامعة الدول
العربية

ليبيا

العراق

(اتفاقية اكادير)

موريتانيا

الواليات المتحدة
األمريكية

الكولزا

موريتانيا

الواليات المتحدة
األمريكية

% 0,25

ليبيا

العراق

العربية.م

موريتانيا

الواليات المتحدة
األمريكية
المملكة المتحدة
االتحاد األوروبي

المصدر :الجمعية المهنية لصناع الزيت بالمغرب.

نشاط تصفية الزيوت النباتية الخام
ال يمكــن اســتعمال الزيــوت النباتيــة الخامالمتحصــل عليهــا مــن عمليــة االســتخالص نظــرا الحتوائهــا علــى مــواد غيــر
قابلــة لالســتهالك البشــري (الــذوق والرائحــة).
وبالتالــي تهــدف عمليــة التصفيــة التــي تمثــل المرحلــة الثانيــة إلــى إزالــة الشــوائب والمــواد غيــر المرغوبــة فيهــا فــي
الزيــوت النباتيــة الخــام بهــدف جعلهــا قابلــة لالســتهالك والتوزيــع لفائــدة المســتهلك النهائــي.
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توضح الخطاطة أسفله مختلف المراحل المكونة لنشاط التصفية.
الخطاطة  :6مراحل تصفية الزيوت النباتية الخام

المصدر :الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى مســتوى التصنيــع ،يتــم توجيــه الزيــوت الخامــة المســتوردة والمتحصــل عليهــا عــن طريــق
االســتخالص ،مجتمعــة نحــو وحــدات التصفيــة.
تنشــط حاليــا أربــع شــركات 44علــى مســتوى تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام ،45تتوفــر علــى خمــس وحــدات إنتاجيــة
وتصــل قدرتهــا اإلنتاجيــة مجتمعــة إلــى مــا يناهــز  770 000طــن فــي الســنة و هــي:
 لوســيور كريســطال :تتوفــر الشــركة علــى أكبــر وحــدة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بالمغــرب تتواجــد بمدينــةالــدار البيضــاء وتبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة [ ]400000 - 350000طــن فــي الســنة .وتجــدر اإلشــارة أنــه قبــل ،2018
كانــت تتوفــر الشــركة علــى قــدرة إنتاجيــة تبلــغ [ ]325000 - 320000طــن فــي الســنة؛
 معامــل الزيــوت بســوس بلحســن :تتوفــر الشــركة علــى قــدرة إنتاجيــة علــى مســتوى نشــاط تصفيــة الزيــوتالنباتيــة الخــام تصــل إلــى [ ]260 000 - 255 000طــن فــي الســنة بفضــل وحدتيــن صناعيتيــن ،تتواجــد
الوحــدة ألولــى بجهــة فــاس  -مكنــاس بمدينــة عيــن توجطاطــت وتتوفــر علــى قــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى
[ ]95 000 - 90 000طــن فــي الســنة و تتواجــد الوحــدة الثانيــة بمدينــة أكاديــر و تتوفــر علــى قــدرة إنتاجيــة
تصــل إلــى [ ]165 000 - 164 000طــن فــي الســنة46؛
 صافــوال المغــرب :تتوفــر الشــركة علــى وحــدة صناعيــة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بمدينــة برشــيد تصــلقدرتهــا اإلنتاجيــة إلــى [ ]100 000 - 95 000طــن فــي الســنة.
 ســيوف :تتوفــر الشــركة علــى وحــدة صناعيــة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بمدينــة فــاس تصــل قدرتهــا اإلنتاجيةإلــى [ ]55 000 - 50 000طــن فــي الســنة.
 44إلــى حــدود ســنة  2014كانــت تعمــل خمــس شــركات يف صناعــة تصفيــة الزيــوت النباتيــة اخلــام قبــل أن تنســحب شــركة " "Les Conserves de Meknès-Aichaالتــي أوقفــت
أنشــطتها املرتبطــة بإنتــاج زيــت املائــدة.
 45نشــاط تصفيــة الزيــوت اخلــام املعــد يف التقريــر يتنــاول قطــاع إنتــاج زيــوت املائــدة املوجــه الســتهالك األســر .نشــاط شــركة " "Baltimarالتــي تتوفــر علــى وحــدة لتصفيــة الزيــوت
اخلــام بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى [ ]200-100طــن هــو موجــه للصناعــات الغذائيــة مثــل إنتــاج البســكويت والدهــون وعلــب الســردين.
 46تعتــزم شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن توســيع نشــاط وحدتهــا الصناعيــة لتصفيــة الزيــوت اخلــام املتواجــدة بأكاديــر ورفــع قدرتهــا اإلنتاجيــة لتصــل إلــى []1100-1000
طــن يف اليــوم بحلــول ســنة .2022

43

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/3/

ولإلشــارة ،فخــال الفتــرة  2020 - 2016انتقــل حجــم الزيــوت النباتيــة الخــام المســتوردة التــي تمــت تصفيتهــا مــن
طــرف الشــركات الســالفة الذكــر مــن  528 135طــن فــي ســنة  2016إلــى  538 500طــن فــي ســنة  ،2020أي بنمــو يناهــز
 %1,9خــال نفــس الفتــرة ومتوســط نمــو ســنوي أقــل مــن .%0,4
وفيمــا يخــص القــدرة المشــغلة بالنظــر للقــدرة اإلنتاجيــة (المركبــة) المتوفــرة علــى مســتوى نشــاط تصفيــة الزيــوت
النباتيــة الخــام (علــى الصعيــد الوطنــي) ،ســجلت هــذه األخيــرة نســب متفاوتــة بحســب الشــركات المنتجــة وتصــل فــي
المتوســط إلــى نســبة .%80
يوضــح الجــدول االتــي معــدل تشــغيل القــدرة اإلنتاجيــة علــى مســتوى نشــاط تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بالنســبة
للشــركات التــي تنشــط فــي هــذا القطــاع خــال ســنة .2020
الجدول  :9معدل تشغيل القدرة اإلنتاجية فيما يخص نشاط تصفية الزيوت النباتية الخام بالنسبة للشركات التي
تنشط في القطاع سنة 2020
الطاقة اإلنتاجية (بالطن)

اإلنتاج الفعلي (بالطن)

معدل التشغيل

لوسيور كريسطال

[]400000 - 350000

]290000 - 285000[47

[% ]80 - 75

معامل الزيوت بسوس بلحسن

[]260000 - 255000

]210000 - 205000[48

[% ]85 - 80

[]100000 - 95000

[]97000 - 92000

[% ]100 - 95

[]55000 - 50000

[]25000 - 20000

[% ]55 - 50

770 000

613 752

% 79.6

صافوال
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سيوف
المجموع

الرسم البياني :7معدل تشغيل القدرة اإلنتاجية فيما يخص نشاط تصفية الزيوت النباتية الخام بالنسبة للشركات
التي تنشط في القطاع في سنة 2020

المصدر :أعدا انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في قطاع تصفية الزيوت النباتية الخام.
 47منها [ ]10000-9500طن من الزيوت اخلام منتجة من قبل الشركة من خالل نشاطها املرتبط باستخالص الزيوت اخلام انطالقا من احلبوب الزيتية.
 48منهــا [ ]25000-20000طــن مــن الزيــوت اخلــام منتجــة مــن قبــل الشــركة مــن خــال نشــاطها املرتبــط باســتخالص الزيــوت اخلــام انطالقــا مــن احلبــوب
الزيتيــة.
 49بحســب الطاقــة اإلنتاجيــة التــي تعتــزم الشــركة بلوغهــا [ ]170000-165000طــن يف الســنة ،بفضــل االســتثمارات التــي قامــت بهــا الشــركة واملبيعــات املتوقعــة،
ســيصل معــدل تشــغيل القــدرة اإلنتاجيــة لنشــاط تصفيــة الزيــوت النباتيــة اخلــام [ % ]70-65يف ســنة .2021
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هذه المادة في السوق الوطنية

يســتخلص مــن معطيــات الجــدول أعــاه اختــاف كبيــر فــي معــدل تشــغيل القــدرة اإلنتاجيــة لنشــاط تصفيــة الزيــوت
النباتيــة الخــام بيــن الشــركات المنتجــة لزيــوت المائــدة حيــث يصــل هــذا المعــدل [ % ]100 - 95بالنســبة لشــركة
صافــوال المغــرب و هــو أكبــر معــدل تشــغيل مســجل و يبلــغ هــذا المعــدل [ % ]85 - 80بالنســبة لشــركة معامــل الزيــوت
بســوس بلحســن ويقــارب [ % ]75 - 80بالنســبة لشــركة لوســيور كريســطال و ال يتعــدى[ % ]55 - 50بالنســبة لشــركة
ســيوف.
مــن ناحيــة أخــرى ،همــت عمليــة تحريــر المبــادالت التجاريــة نشــاط تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام .هــذا ،وفــي إطــار
اتفاقيــة التبــادل الحــر الموقعــة بيــن المغــرب واالتحــاد األوروبــي ،50قامــت الدولــة بتخفيــض تدريجــي لتعرفــة الرســوم
الجمركيــة المطبقــة علــى واردات الزيــوت النباتيــة المصفــاة ابتــداء مــن ســنة  2013وامتــدت لخمــس ســنوات ليتــم بعدهــا
حذفهــا بالكامــل ابتــداء مــن فاتــح أكتوبــر ســنة .2018
الجدول  :10تعرفة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الزيوت النباتية المصفاة بحسب نوعية الحبوب الزيتية
ودول المصدر
نوع
الحبوب
الزيتية

الرسوم الجمركية المطبقة على
الواردات
التعرفة الجمركية
العامة

الدول الموقعة على
اتفاقية التبادل الحر

الدول
الصوجا

نوار الشمس

الجزائر

الجزائر

الصوجا

الجزائر

ليبيا

الزيوت المصفاة

العراق

العراق

نوار
الشمس

الكولزا

% 40

%0

(اتفاقية اكادير)

االتحاد االوروبي

الواليات المتحدة
األمريكية

المملكة المتحدة

الكولزا

(اتفاقية اكادير)

االتحاد االوروبي

الواليات المتحدة
األمريكية

المملكة المتحدة

ليبيا

العراق

اإلمارات العربية.م
جامعة الدول
العربية

(اتفاقية اكادير)

االتحاد االوروبي

الواليات المتحدة
األمريكية

المملكة المتحدة
المصدر :الجمعية المهنية لصناع الزيت بالمغرب.

هــذا ،وظــل عــدد الشــركات التــي تنشــط فــي قطــاع إنتــاج زيــوت المائــدة دون تغييــر حيــث لــم يســجل دخــول أي فاعــل
اقتصــادي جديــد للســوق منــذ ســنة  2004تاريــخ بــدء نشــاط شــركة صافــوال بالمغــرب علــى الرغــم مــن أن الدولــة
رفعــت الحمايــة الجمركيــة علــى الــواردات مــن الزيــوت النباتيــة المصفــاة .كمــا أنــه والعتبــارات اقتصاديــة متعلقــة
بربحيــة النشــاط ،يفضــل جــل الفاعلييــن فــي القطــاع ،بمــن فيهــم الفاعلييــن التاريخيــن ،اســتيراد الزيــوت النباتيــة الخــام
وتصفيتهــا بــدل اســتيراد الزيــوت النباتيــة المصفــاة وتعبئتهــا.
 50ميثل االحتاد األوربي  55%من واردات الزيوت اخلامة و 100%من واردات الزيوت املصفاة.
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رأي مجلس المنافســة عدد ر21/3/

مــن ناحيــة أخــرى ،تظهــر معطيــات مكتــب الصــرف أن واردات المغــرب مــن الزيــوت المصفــاة ظلــت علــى العمــوم دون
تغييــر وفــي حــدود  6400طــن ،بقيمــة إجماليــة تناهــز  62مليــون درهــم خــال الفتــرة بيــن  2013و .2020وتمثــل هــذه
النســبة  %1,2مــن حاجيــات البلــد مــن زيــوت المائــدة خــال نفــس الفتــرة.
تجــب اإلشــارة ،إلــى أن واردات المغــرب مــن الزيــوت المصفــاة عرفــت نمــوا مهمــا فــي حــدود متوســط ســنوي يقــدر
بـــ  9800طــن (بقيمــة تصــل  90مليــون درهــم) وذلــك خــال الثــاث ســنوات األخيــرة ( ،)2020 - 2018وهــو مــا يمثــل
معــدل نمــو يقــدر ب  54%مقارنــة بمعــدل نمــو الفتــرة بيــن  2013و.2020
ويبقــى هــذا النمــو نســبيا لكــون مــا يقــرب  25%مــن الــواردات يتــم اســتعمالها فــي الصناعــات الغذائيــة وليــس مــن طــرف
الفاعليــن فــي قطــاع زيــوت المائــدة.
ومــن بيــن العوامــل التــي قــد تفســر عــدم دخــول فاعلييــن جــدد إلــى ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة :عــدم جاذبيــة هــذا
األخيــر نظــرا الســتقرار حجــم الطلــب داخلــه نظــرا لضعــف معــدل نمــو الطلــب والــذي ال يتعــدى نســبة  1,5%كمتوســط
ســنوي مــن جهــة ،ولتنافســية قطــاع تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام 51الوطنــي مــن جهــة أخــرى ،ممــا يجعــل اســتيراد
الزيــوت الخــام أكثــر مردوديــة مــن اســتيراد الزيــوت المصفــاة.
فيمــا يتعلــق بقــدرات التخزيــن ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي الوضــع الحالــي ،يمكــن تقديرهــا بالنســبة للفاعليــن فــي
الســوق بحوالــي  90.000طــن ،مــع اســتهالك شــهري وطنــي يناهــز  50.000طــن .ويتوفــر المغــرب حاليــا علــى قــدرة
تخزيــن تعــادل  53يومــا ،أي أقــل مــن شــهرين .ومــع ذلــك ،فــإن المخــزون الفعلــي المتــاح فــي جميــع مراحــل سلســلة
القيمــة مــن الزيــوت الخــام والزيــوت المصفــاة والزيــوت المعبــأة يقــدر بأقــل مــن شــهر واحــد.
مــن بيــن  90.000طــن المشــار إليهــا أعــاه ،يبلــغ مخــزون شــركة  Costomaحوالــي  20.000طــن ،أي  10أيــام مــن
االســتهالك .كمــا أن األنبــوب الرابــط بيــن مســتودعات التخزيــن لهــذه الشــركة بمينــاء الــدار البيضــاء لــم يعــد عمليــا ،ممــا
يفضــي إلــى تكاليــف إضافيــة يمكــن تصنيفهــا كمــا يلــي )1 :تكاليــف النقــل المتعلقــة بشــحن الزيــوت مــن وإلــى مصانــع
شــركة  Costomaعبــر شــاحنات مــزودة بصهاريــج ،ومــن جهــة أخــرى  )2التكاليــف المرتبطــة بغرامــات التأخيــر التــي
تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى  200.000درهــم ،أي  2مليــون درهــم فــي  10أيــام 52والتــي يتــم اســتخالصها مــن طــرف
مالــك الســفينة.

 .4.4بنية تكلفة إنتاج زيت المائدة
ســيعتمد تحليــل بنيــة تكلفــة إنتــاج زيــت المائــدة لــدى منتجــي الزيــوت عنــد خــروج المنتــوج مــن الوحــدة الصناعيــة علــى
المعطيــات الخاصــة بالزيــوت الخــام المســتخلصة مــن حبــوب الصوجــا والتــي تمثــل الحصــة األهــم فــي ســوق االســتهالك
الفــردي مــن زيــوت المائــدة علــى الصعيــد الوطنــي (حوالــي  %90مــن إجمالــي االســتهالك).
بحســب المعطيــات التــي وفرتهــا الشــركات التــي تنشــط فــي قطــاع إنتــاج زيــوت المائــدة ،فــإن بنيــة تكلفــة إنتــاج الزيــت
(المصفــاة) تتكــون مــن ثــاث أجــزاء وهــي:
 التكاليــف األوليــة :وتشــمل جميــع المصاريــف المتعلقــة بشــراء الزيــت النباتيــة الخــام مــن ســعر الشــراء وكلفــةالنقــل ورســوم جمركيــة وشــراء العملــة؛
 تكاليف اإلنتاج :وتشمل مصاريف التصفية والمأل في العبوات؛ تكاليف التسويق :وتشمل المصاريف المتعلقة بالتوزيع (اللوجستيك) واإلشهار. 51تصريحات الفاعلني يف سوق إنتاج زيوت املائدة.
 52حسب تصريحات مهنيي القطاع.
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هــذا ،والحتســاب تكاليــف إنتــاج زيــت المائــدة عنــد خــروج المنتــوج مــن الوحــدة الصناعيــة تتــم إضافــة التكاليــف العامــة
( )frais générauxوهامــش ربــح الشــركة إلــى التكاليــف التــي تمــت اإلشــارة إليهــا ســابقا للحصــول علــى ســعر بيــع زيــت
المائــدة المطبــق مــن طــرف منتجــي زيــوت المائــدة.
والحتســاب الســعر النهائــي (دون احتســاب الرســوم) 53الــذي ســيدفعه المســتهلك النهائــي القتنــاء زيــت المائــدة تتــم
إضافــة تكاليــف النقــل وهوامــش ربــح الموزعيــن (تجــار الجملــة ونصــف الجملــة والتجزئــة) إلــى ســعر البيــع المطبــق مــن
طــرف المنتجين.
وجــب التذكيــر ،أن ســعر بيــع زيــت المائــدة المطبــق مــن طــرف المنتجيــن علــى العمــاء يختلــف باختــاف الكميــة التــي
يتــم اقتناؤهــا وبحســب طريقــة األداء.
يلخــص الجــدول اآلتــي نســب مختلــف التكاليــف مقارنــة بالتكلفــة اإلجماليــة إلنتــاج لتــر مــن زيــت المائــدة بيــن مختلــف
الشــركات التــي تنشــط فــي القطــاع خــال الفتــرة [:]2020 - 2016
الجدول  :11بنية متوسط التكاليف مقارنة بتكلفة إنتاج لتر من زيت المائدة لكل شركة تنشط في القطاع
لوسيور كريسطال

معامل الزيوت
بسوس بلحسن

صافوال

سيوف

المعدل

[%]70 - 65

[%]75 - 70

[%]75 - 70

[%]75 - 70

%72

تكلفة التحويل

[%]20 - 15

[%]15 - 10

[%]20 - 15

[%]25 - 20

%16

تكلفة التسويق

[%]15 - 10

[%]10 - 5

[%]15 - 10

[%]5 - 0

%8

54

تكلفة المواد األولية

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

الرسم البياني  :8بنية متوسط التكاليف مقارنة بتكلفة إنتاج اللتر الواحد من زيت المائدة لكل شركة تنشط في القطاع

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

 53معدل القيمة املضافة املطبق على سعر بيع زيت املائدة يساوي .% 10

 54متثــل هــذه القيــم متوســط مشــتريات الشــركات خــال اخلمــس ســنوات األخيــرة ( )2020-2016والتــي مت حســابها بقســمة كلفــة شــراء املــادة األوليــة بســعر
الشــراء دون احتســاب الرســوم.
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يســتخلص مــن الجــدول أعــاه ترتيــب تكاليــف إنتــاج زيــت المائــدة بحســب مســاهمتها فــي التكلفــة النهايــة إلنتــاج لتــر
زيــت المائــدة لــدى منتجــي الزيــوت:
 يمثل متوسط تكلفة المواد األولية %72؛ يمثل متوسط تكلفة التحويل لدى الشركات %16؛ يمثل متوسط تكلفة التسويق لدى الشركات .%8وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الفاتــورة الطاقيــة المرتفعــة تؤثــر علــى تكاليــف التصفيــة بشــكل ملحــوظ بالنظــر إلــى كونهــا تمثــل
 30%مــن تكلفــة التحويــل.
هذا ،ويالحظ تشابه كبير في بنية تكلفة إنتاج اللتر من زيت المائدة لدى جميع الشركات مع بعض االختالفات حيث:
 تتوفــر شــركة لوســيور كريســطال علــى ميــزة مهمــة فيمــا يخــص تكلفــة المــواد األوليــة بحكــم حجــم مشــترياتالشــركة مــن الزيــوت الخــام ( [% ]70 - 65مقارنــة بالمتوســط  )%72ممــا يمكنهــا مــن اقتصــاد مــا قيمتــه  30ســنتم
تقريبــا فــي كلفــة إنتــاج اللتــر الواحــد مــن زيــت المائــدة؛
 تتميــز تكلفــة التحويــل لشــركة ســيوف بمعــدل مرتفــع مقارنــة مــع متوســط تكلفــة التحويــل فــي القطــاع([% ]25 - 20مقارنــة بالمتوســط  )%17ويعــزى ذلــك لضعــف معــدل مردوديــة إنتــاج ()taux de rendement
وحــدة التصفيــة التابعــة للشــركة ([ )% ]100 - 95مقارنــة بباقــي الشــركات حيــت يصــل هــذا األخيــر

لــ [ % ]100 - 95بالنســبة لشــركة لوســيور كريســطال و[ % ]100 - 95بالنســبة لشــركة صافوال و[% ]100 - 95

بالنســبة لشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن؛
-

تتميــز تكلفــة التســويق لــدى كل مــن شــركة لوســيور [ % ]15 - 10وصافــوال [ % ]15 - 10بتجاوزهمــا

متوســط تكلفــة التســويق لــكل الشــركات التــي تنشــط فــي القطــاع الــذي يصــل  8%وذلــك راجــع لكــون الشــركتان

تســخران مــوارد ماليــة لنفقاتهمــا فــي مجــال التســويق واإلشــهار .تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن شــركة معامــل
الزيــوت بســوس بلحســن تبيــع [ % ]100 - 95مــن منتوجاتهــا لفرعهــا شــركة معامــل الزيــوت بســوس للتوزيــع

(  )Les Huilerie du Souss Distributionالتــي تمثــل مــا يشــبه تقريبــا شــركة بيــع بالجملــة بالنســبة لشــركة
معامــل الزيــوت بســوس بلحســن.

هــذا ،وال يتعــدى متوســط هامــش ربــح نشــاط إنتــاج زيــت المائــدة نســبة  %4مــن رقــم المعامــات المحقــق مــن طــرف
الشــركات التــي تنشــط فــي القطاع.

بالنظر لما سبق ،يمكن استنتاج ما يلي:
تســاهم تكلفــة شــراء المــادة األوليــة بنســبة كبيــرة تصــل إلــى  %72فــي تحديــد متوســط ســعر كلفــة زيــت المائــدة لــدى
منتجــي هــذه الزيــوت وتصــل هــذه النســبة إلــى  %88إذا مــا أضفنــا إليهــا تكلفــة التحويــل التــي تصــل إلــى  %16وهــو
مــا يعنــي أن أي تقلــب فــي أســعار الزيــوت الخــام فــي الســوق الدوليــة يؤثــر حتمــا فــي كلفــة إنتــاج زيــت المائــدة لــدى

المنتجيــن وهــو مــا ينعكــس بصفــة مباشــرة علــى ســعر البيــع لحظــة خــروج المنتــوج مــن الوحــدة الصناعيــة (ســعر البيــع
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المطبــق علــى العمــاء) .هــذا ،وازدادت حــدة هــذه الزيــادات مــع االرتفــاع الكبيــر الــذي شــهدته تكلفــة النقــل البحــري
للســلع علــى الصعيــد الدولــي ،نظــرا لالنتعــاش الســريع لالقتصــاد العالمــي (ارتفــاع الطلــب ،نــدرة الحاويــات ،ازدحــام
الموانــئ).

 .4.5تنظيم قنوات قنوات توزيع منتوجات زيوت المائدة
وجــب التذكيــر فــي بــادئ األمــر ،أن قيمــة ســوق توزيــع المنتوجــات الواســعة االســتهالك يناهــز  150مليــار درهــم ،يحتكــر

التوزيــع التقليــدي  %80مــن هــذه القيمــة أي مــا يناهــز  120مليــار درهــم ،بينمــا ال يمثــل التوزيــع العصــري (المتاجــر
الكبــرى والمتوســطة) إال نســبة  %20أي مــا يناهــز  30مليــار درهــم.55

وفيمــا يخــص توزيــع منتوجــات زيــوت المائــدة ،وباإلضافــة إلــى الكميــات المصــدرة إلــى الخــارج والكميــات الموجهــة
إلــى الشــركات التــي تســتعمل هــذه الزيــوت كمــواد أوليــة مثــل صناعــة البســكويت والدهــون وعلــب الســردين تــوزع هــذه

المنتوجــات عــن طريــق:

 قنــوات التوزيــع التقليــدي المكونــة مــن تجــار الجملــة ونصــف الجملــة ( )%65وتجــار التقســيط ( )%35والتي تهيمنعلــى توزيــع هــذه المنتوجــات بنســبة تناهــز  %80كمــا هو الشــأن بالنســبة لباقي المنتوجات واســعة االســتهالك،

 قنــوات التوزيــع العصــري مثــل المتاجــر الكبــرى والمتوســطة والتــي ال تمثــل ســوى %20مــن قيمــة تجــارة توزيــعهــذه المنتوجــات.

تمثل الخطاطة اآلتية تنظيم قنوات توزيع منتوجات زيوت المائدة:
الخطاطة  :7تنظيم قنوات توزيع منتوجات زيوت المائدة

المصدر :الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب.

 55معطيات مقدمة من طرف فدرالية مهن توزيع املنتجات الواسعة االستهالك.
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يمثل الجدول االتي تنظيم قنوات توزيع منتوجات زيوت المائدة للمنتجين المحليين:
الجدول  :12تنظيم قنوات توزيع منتوجات زيوت المائدة بحسب الشركات التي تنشط في السوق
توزيع المبيعات بحسب طريقة التوزيع
(نسبة رقم المعامالت)

توزيع المبيعات بحسب قناة التوزيع (نسبة
رقم المعامالت)

عدد الوكاالت
التجارية

توزيع
مباشر

التعاقد الخارجي
(المناولة)

تجار الجملة

تجار نصف
الجملة

تجار البيع
بالتقسيط

لوسيور كريستال

%100

-

[%]45-40

[%]30-25

[%]35-30

14

معامل الزيوت
بسوس بلحسن

%100

-

[%]65-60

-

[%]40-35

30

صافوال

[%]35-40

[%]70-65

[%]35-30

14

سيوف

%100

-

[%]10-5

6

[%]80-75
[%]55-50

[%]40-35

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الفاعليين في سوق إنتاج زيوت المائدة.

يستخلص من الجدول أعاله ما يلي:
 تعتمــد شــركة صافــوال فــي توزيعهــا لكميــة مــن منتوجــات زيــوت المائــدة علــى االســتعانة بشــركات توزيــع خاصــةبينمــا تعتمــد باقــي الشــركات الفاعلــة فــي الســوق علــى إمكانياتهــا الداتيــة للقيــام بالتوزيــع المباشــر لفائــدة عمالئهــا؛
 تتوفــر كل مــن شــركة لوســيور كريســطال وســوس بلحســن علــى وســائل نقــل لتوزيــع منتجاتهمــا في جميــع الجهات بينماينحصــر توزيــع منتوجــات شــركة ســيوف علــى بعــض الجهــات وتمثــل جهــة فاس-مكنــاس  %41مــن مبيعات الشــركة.
وفيما يلي الخصائص التي تميز تنظيم توزيع منتوجات زيوت المائدة للفاعليين في السوق:
 بالنســبة لشــركة لوســيور كريســطال :تمكنــت الشــركة مــن تطويــر شــبكة التوزيــع الخاصــة بهــا دون اللجــوء إلــىالتعاقــد الخارجــي وتتوفــر الشــركة علــى  14وكالــة تجاريــة .تمكنــت الشــركة بفضــل هــذه اإلمكانــات اللوجســتية مــن
تغطيــة كافــة التــراب الوطنــي .وعلــى مســتوى العمــاء ،يعتبــر تجــار الجملــة أهــم الزبنــاء بنســبة تمثــل [ % ]45 - 40يليــه
تجــار التقســيط بنســبة تقــارب [ % ]35 - 30وأخيــرا تجــار نصــف الجملــة بنســبة تمثــل [ . % ]30 - 25لإلشــارة ،تحقــق
الشــركة [ % ]20 - 15مــن رقــم معامالتهــا عــن طريــق قنــوات التوزيــع العصــري (المتاجــر الكبــرى والمتوســطة).
 بالنســبة لشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن :تــوزع الشــركة منتوجــات زيــوت المائــدة بطريقــة مباشــرةاعتمــادا علــى فــرع المجموعــة " "Les Huileries du SoussBelhassen Distribution-HSDالــذي أنشــئ ســنة
 2016ويــزود قنــوات التوزيــع التقليــدي التــي تمثــل لوحدهــا [ % ]100 - 95مــن رقــم معامــات الشــركة .ولإلشــارة،
تتوفــر شــركة " "HSDعلــى  30وكالــة تجاريــة .وفيمــا يخــص النســبة المتبقيــة مــن رقــم معامــات توزيــع زيــوت
المائــدة أي مــا يناهــز نســبة [ % ]5 - 0فهــي تتــم مــن طريــق:
● التوزيع العصري بنسبة أقل من [ % ]5 - 0وتؤمن مباشرة من طرف شركة "،"HSD
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● وأقــل مــن [ % ]5 - 0عــن طريــق طلبيــات مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن وطلبيــات القــوات المســلحة
الملكيــة.56
 بالنســبة لشــركة صافــوال :تعتمــد الشــركة علــى التوزيــع المباشــر بواســطة شــبكتها الخاصــة للتوزيــع وكــذا االســتعانةبالتعاقــد الخارجــي " ."sous-traitantsويمثــل هــذا األخيــر جــزءا مهمــا مــن تجــارة التوزيــع الخاصــة بالشــركة ،إذ
يســاهم بنســبة [ % ]70 - 65بينمــا ال يمثــل التوزيــع المباشــر ســوى نســبة [ .% ]40-35هــذا ،ويتوفــر الموزعــون
المتعاقــدون " "sous-traitantsعلــى  14وكالــة تجاريــة .تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن توزيــع منتوجــات زيوت المائدة الخاصة
بالشــركة تهــم عالماتهــا التجاريــة الخاصــة (عافيــة وهــا) وكــذا العالمــات التجاريــة المنتجــة لفائدة المتاجــر الكبرى و
المتوســطة والموزعــة مــن قبــل هــذه األخيــرة تحــت عالمــات الموزعيــن " "marques de distributeurكمــا هــو الشــأن
بالنســبة لسلســلة متاجــر مرجــان و كارفــور وبيــم.57
 بالنســبة لشــركة ســيوف :تتوفــر الشــركة علــى شــبكتها الخاصــة فيمــا يخــص توزيــع منتوجــات زيــوت المائــدة .وكبافيالمنافســين ،يمثــل تجــار البيــع بالجملــة ونصــف الجملــة أهــم عمــاء الشــركة بنســبة تعــادل [ % ]95 - 90مــن المبيعات
بينمــا ال يمثــل تجــار التقســيط المتعامليــن مــع الشــركة ســوى نســبة تقــارب [ .% ]10 - 5وتجــدر اإلشــارة ،إلــى أن
الشــركة ال تــوزع منتوجاتهــا علــى مســتوى المتاجــر الكبــرى والمتوســطة نظــرا لخــاف مــع مســيري هذه الشــركات فيما
يخــص نســبة تخفيــض نهايــة الســنة المقدمــة للعمــاء "."Remise de fin d’année - RFA
بعــد التطــرق إلــى الجانــب التحويلــي المرتبــط بصناعــة زيــت المائــدة بالمغــرب ،ســيتم فــي الجــزء الموالــي تقديــم تحليــل
مقتضــب للمعطيــات الخاصــة بســوق زيــت الزيتــون بالمغــرب.

 .4.6سوق زيت الزيتون بالمغرب
معطيات عامة
تعــد شــجرة الزيتــون مــن أهــم األشــجار المثمــرة المغروســة بالمغــرب وهــي تتميــز بقدرتهــا علــى التكيــف مــع التغيــرات
المناخيــة وتلعــب أدوارا مهمــة تتجلــى فــي الحفــاظ علــى األراضــي مــن خطــر التعريــة وانجــراف التربــة ،وفــي تثميــن
األراضــي الفالحيــة وتســاهم فــي اســتقرار الســكان بالمناطــق القرويــة.
تمثــل أشــجار الزيتــون  %65مــن المســاحة المخصصــة لألشــجار المثمــرة علــى الصعيــد الوطنــي وهــي تســاهم بنســبة
 %3,5مــن رقــم معامــات القطــاع الفالحــي وبنســبة %3,9مــن رقــم القيمــة المضافــة للقطــاع الفالحــي ( 6.8مليــار درهم).
هــذا ،وتوفــر سلســلة الزيتــون  51مليــون يــوم عمــل ،أي مــا يناهــز تشــغيل  200000مــن الوظائــف القــارة وهــو مــا يمثــل
 13%مــن أيــام العمــل المســتحدثة فــي القطــاع الفالحــي.
من جهة أخرى ،تساهم سلسلة الزيتون في تلبية  58%20من حاجيات البالد من الزيوت الغذائية.
وبحســب المعطيــات المقدمــة مــن طــرف وزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ،ارتفعــت
المســاحة المغروســة مــن أشــجار الزيتــون خــال الســنوات األخيــرة حيــث قاربــت المليــون هكتــار فــي ســنة  2020بزيــادة
 56يتم تزويد القوات املسلحة امللكية عن طريق طلبات عروض.
 57تعد شركة صافوال املزود الوحيد للمتاجر الكبرى واملتوسطة مبنتجات زيوت املائدة املوزعة حتت عالمتها"."marques de distributeur
 58يصــل متوســط االســتهالك الســنوي مــن زيــت الزيتــون  120000طــن ( )2020-2016يف حــن يصــل االســتهالك لزيــوت احلبــوب الزيتيــة (حبــوب الصوجــا و
نــوار الشــمس و الكولــزا)  600000طــن يف الســنة.
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تفــوق  %49مقارنــة بالفتــرة  2007 - 2003ومكنــت مــن تحقيــق إنتــاج وطنــي مــن الزيتــون يصــل إلــى  1,9مليــون طــن،
بزيــادة فــي إنتــاج الزيتــون بنســبة  %158مقارنــة بنفــس الفتــرة.59
لإلشــارة ،فــان اإلنجــازات المحققــة علــى مســتوى سلســلة الزيتــون تمــت بفضــل الدعــم المهــم الــذي حظيــت بــه هــذه
األخيــرة فــي إطــار اســتراتيجية المغــرب األخضــر 60مــن جهــة ،وبفضــل اإلعانــات المقدمــة مــن طــرف صنــدوق التنميــة
الفالحيــة مــن جهــة أخــرى.
هــذا ،وعلــى مســتوى التوزيــع الجغرافــي ،فــان كل مــن جهتــي فاس-مكنــاس ( )%33ومراكــش اســفي ( )%21تضمــان
لوحدهمــا  %54مــن المســاحة اإلجماليــة المغروســة مــن أشــجار الزيتــون علــى الصعيــد الوطنــي.
فيمــا يخــص التنظيــم المهنــي للقطــاع ،تضــم الفدراليــة البيمهنيــة 61للزيتــون الجمعيــات المهنيــة الجهويــة المنضويــة
والتــي تنشــط فــي إنتــاج الزيتــون وكــذا المصنعيــن الفاعلــون فــي قطــاع عصــر الزيتــون بهــدف إنتــاج وتســويق زيــت
الزيتــون وزيــت فيتــور الزيتــون ،أو العاملــون فــي قطــاع تصبيــر وتســويق الزيتــون.
اإلنتاج الوطني من زيت الزيتون
يوجــه  %67مــن اإلنتــاج المحلــي مــن الزيتــون للمعاصــر فــي حيــن يوجــه %23مــن اإلنتــاج للتصبيــر .هــذا وتمثــل النســبة
المتبقيــة ( )%10االســتهالك الذاتــي والمخلفــات المتربــة عــن مختلــف عمليــات سلســلة القيمــة.
هــذا ،وبلــغ اإلنتــاج المحلــي مــن زيــت الزيتــون  200 000طــن فــي ســنة  2020ومتوســط ســنوي يصــل  148 000طــن خــال
الفتــرة  622020 - 2016وهــو مــا يمثــل  %5مــن اإلنتــاج العالمــي مــن زيــت الزيتــون المقــدر بـــ  3مليــون طــن فــي الســنة.
يتميز إنتاج زيت الزيتون كما يوضح الرسم البياني أسفله بتباين من سنة إلى أخرى وذلك راجع لعاملين أساسين:
 الظروف المناخية المتعلقة بعدم انتظام التساقطات المطرية؛ -ظاهرة التناوب البيولوجية في اإلنتاج التي تميز شجرة الزيتون.

 59حتسنت مردودية السلسلة لتنتقل من  0.9طن للهكتار خالل الفترة 2020-2016الى  2.1طن خالل سنة .2019
 60الهدف املسطر من طرف العقد برنامج يعادل  1,22مليون هكتار.
 61مت االعتراف بالفدرالية البيمهنية للزيتون ( )Interproliveبتاريخ  14مارس .2018
 62حدد عقد برنامج سلسلة الزيتون حتقيق هدف الوصول إلى كمية منتجة من زيت الزيتون تعادل  330 000طن يف سنة .2020
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حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

الرسم البياني :9تطور إنتاج زيت الزيتون (ألف طن) خالل الفترة 2020-2002

المصدر :وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرية والمياه والغابات.
من جهة أخرى ،يضم نشاط تحويل الزيتون:
  11 000وحدة تقليدية لعصر الزيتون بطاقة إنتاجية تصل إلى  270 000طن في السنة؛  948وحدة عصرية وشبه عصرية لعصر الزيتون بطاقة إنتاجية تصل إلى  1,8مليون طن في السنة.63هــذا ،وعلــى الرغــم مــن تواجــد شــجر الزيتــون فــي عشــر جهــات بالمملكــة ،إال أن جهتــي فاس-مكنــاس ومراكش-آســفي
تســتحوذان لوحدهمــا علــى أكثــر مــن نصــف المســاحة المغروســة (.)%54
تسويق زيت الزيتون
يوجــه غالبيــة اإلنتــاج الوطنــي مــن زيــت الزيتــون نحــو االســتهالك المحلــي .64هــذا ،ووصــل متوســط إنتــاج هــذه المــادة
الحيويــة  148 000طــن خــال الفتــرة  ،2020 - 2016وتــم تســويق  % 80منهــا علــى مســتوى الســوق الوطنيــة (120 000
طــن).
تجــدر اإلشــارة ،أن  %80إلــى  %90مــن مبيعــات زيــت الزيتــون علــى المســتوى الوطنــي تتكــون مــن زيــت الزيتــون الســائبة
بينمــا ال تمثــل مبيعــات الزيــوت المعبــأة 65ســوى  %10إلــى  20%فقــط.
علــى مســتوى الصــادرات ،فــإن هــذه األخيــرة تتفــاوت كل ســنة بحســب كميــة الزيــوت المنتجــة كل ســنة ،حيث بلــغ حجم هذه
األخيــرة  6620 000طــن ســنة  ،2020أي مــا يعــادل  %27مــن اإلنتــاج المحلــي خــال نفــس الفتــرة ،مــا مكــن مــن تحقيــق
رقــم معامــات علــى مســتوى ســوق التصديــر بقيمــة  770مليــون درهــم .للتذكيــر ،تصــل هــذه القيمــة إلــى  2مالييــر درهــم
إذا مــا احتســبنا صــادرات زيتــون المائــدة.
 63يضم قطاع تصبير الزيتون  75وحدة صناعية بقدرة إنتاجية تصل  202954طن يف السنة.
 64يتم تصدير  %70من إنتاج معامل التصبير بالنسبة للزيتون املعد لالستهالك.
 65تقرير املجلس األعلى للحسابات حتت عنوان تقييم سلسلة الزيتون لسنة .2018
 66يقدر املعدل السنوي للصادرات يف الفترة  2020-2016بحوالي  28.700طن :منها  15.000طن من زيت الزيتون و 13.700طن من زيت فيتور الزيتون.
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كمــا هــو الشــأن بنســبة لســوق االســتهالك المحلــي ،فــإن حجــم الزيــوت المعبــأة الموجهــة لســوق التصديــر ال تتعــدى
نســبة  %10مــن حجــم مجمــوع صــادرات البــاد مــن زيــت الزيتــون وهــو مــا يفــوت علــى المهنييــن هامــش ربــح إضافــي.
وجــب التذكيــر ،أنــه فــي إطــار عقــد البرنامــج الــذي يهــم تنميــة الصناعــات الغذائيــة والــذي تــم التوقيــع عليــه فــي
شــهر أبريــل مــن ســنة  ،2017تقــدم الدولــة 67تحفيــزات لتشــجيع صــادرات زيــت الزيتــون (باســتثناء زيــت الزيتــون البكــر
اللمباتــي) تتــراوح بيــن  2000إلــى  6000درهــم للطــن بحســب نــوع التعليــب ( )conditionnementالمســتعمل وجــودة
الزيــت.
بخــاف زيــت الزيتــون غيــر المعبــأة ،والتــي تطــرح إشــكاالت علــى مســتوى جــودة هــذه الزيــوت وقابليتهــا لالســتهالك،
فــإن منتوجــات زيــت الزيتــون المعبــأة تخضــع لمراقبــة مصالــح المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة.

االستهالك
باعتبــار متوســط كميــة زيــت الزيتــون التــي تــم بيعهــا فــي الســوقالداخلية ســنة  2020والتــي تقــدر بــــ  12.000طــن ،يصــل
اســتهالك الفــرد مــن زيــت الزيتــون إلــى  3لتــرات فــي الســنة وهــو معــدل ضعيــف مقارنــة مــع معــدل اســتهالك الفــرد
فــي بعــض الــدول المنتجــة لهــذه المــادة مثــل اليونــان ( 18لتــر فــي الســنة) أو إيطاليــا (  15لتــر فــي الســنة) أو اســبانيا
( 12لتــر فــي الســنة).
اإلطار القانوني المنظم لزيت الزيتون
وجــب التذكيــر فــي بــادئ االمــر ،أنــه حســب النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمــادة زيــت الزيتــون فــإن تســمية زيــت الزيتــون
تخــص فقــط زيــت الزيتــون المســتخرج عــن طريــق عصــر ثمــرة الزيتــون وهــي تســتثني الزيــوت المحصــل عليهــا بمــادة
مذيبــة أو بطــرق إعــادة األســترة ( )procédé de réestérificationأو أي مزيــج بزيــوت مــن طبيعــة أخــرى.
يتــم تصنيــف زيــت الزيتــون بحســب جودتهــا ويســتعمل مــن أجــل ذلــك معياريــن أساســيين همــا :نســبة الحموضــة
( )taux d’aciditéوالخاصيــات المذاقيــة ( )caractéristiques organoleptiquesواللــذان يمكنــان مــن التمييــز
بيــن زيــوت ذات جــودة مختلفــة.
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وتمثل النصوص القانونية اآلتية اإلطار المتعلق بمادة زيت الزيتون:
 مرســوم رقــم  2.14.268بتاريــخ  8ربيــع الثانــي  29( 1436ينايــر  ،)2015بتطبيــق قانــون رقــم  28.07المتعلــقبالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة .متعلــق بجــودة زيــوت الزيتــون وزيــوت الفيتــور التــي يتــم تســويقها وبســامتها
الصحيــة.
 قــرار مشــترك لوزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــيرقــم  293.16بتاريــخ  22ربيــع الثانــي  2( 1437فبرايــر  )2016بتحديــد الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة
و/أو الذوقيــة التــي يجــب أن تســتجيب لهــا زيــوت الزيتــون وزيــوت الفيتــور التــي يتــم تســويقها.

 67يف الفترة املتراوحة بني  ،2019-2010منحت الدولة إعانة تقدر بــ  2.000درهم للطن بالنسبة لزيت الزيتون الذي مت تصديره.
 68يتــم احتســاب معــدل احلموضــة بغــرام حمــض األوليــك لـــ  100غــرام مــن الزيــت .وميثــل مؤشــرا لقيــاس تــردي الزيــت ،بحيــث يشــكل معاجلــة صحيــة قبــل اجلنــي،
واســتعماال لزيتــون أكثــر نضجــا ،وظــروف جنــي وتخزيــن رديئــة.

54

حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

وبحسب المرسوم السالف الذكر ،يمكن التمييز بين فئات زيت الزيتون بحسب التسميات االتية:
زيت الزيتون البكر
 زيــت الزيتــون البكــر الصالــح لالســتهالك علــى حالــه الــذي يضــم زيــت الزيتــون البكــر الممتــاز وزيــت الزيتــون البكــروزيــت الزيتــون البكــر العادي؛
 زيت الزيتون البكر غير الصالح لالستهالك على حاله المسمى "زيت الزيتون البكر اللمبانتي"؛ زيــت الزيتــون المصفــى :زيــت الزيتــون المســتخلص مــن زيــوت الزيتــون البكــر بواســطة تقنيــات التصفيــة التــي التــؤدي إلــى تغييــر تركيبتــه الغليســركية األوليــة؛
 زيــت الزيتــون :الزيــت الــذي يتكــون مــن مزيــج زيــت الزيتــون المصفــى وزيــت الزيتــون البكــر الصالــح لالســتهالكعلــى حالــه.
 وزيــت زيــت الفيتــور هــو الزيــت المســتخلص عــن طريــق معالجــة الفيتــور بمــادة مذيبــة أو بطرائــق ماديــة أخــرىباســتثناء الزيــت المســتخلص بطرائــق إعــادة األســترة وكل مزيــج مــع زيــوت أخــرى .يســوق هــذا الزيــت بحســب
الفئــات بالتســميات االتيــة:
● زيــت الفيتــور الخــام هــو زيــت الفيتــور الــذي تتوافــق خصائصــه مــع تلــك المحــددة لهــذا الصنــف يوجــه للتصفيــة
قصــد اســتعماله للتغذيــة البشــرية المعــد أو ألغــراض تقنيــة؛
● زيــت الفيتــور المصفــى هــو الزيــت المســتخلص مــن زيــت الفيتــور الخــام باســتعمال تقنيــات التصفيــة ال ينتــج عنهــا
تغييــر تركيبتــه الغليســركية األوليــة؛
● زيــت فيتــور الزيتــون وهــو الزيــت المكــون مــن مزيــج زيــت الفيتــور المصفى وزيــت الزيتون البكر الصالح لالســتهالك
علــى حاله.
مــن ناحيــة أخــرى ،وجبــت اإلشــارة إلــى أن المرســوم يجيــز بحســب مقتضيــات المــادة  11مــزج مختلــف أنــواع زيــت
الزيتــون وزيــوت الحبــوب الزيتيــة األخــرى بشــرط تســويقها بتســمية ال تتضمــن لفظــة "الزيتــون" ،وأال تتضمــن عنونتهــا
أي بيــان أو أي رســم يشــير إلــى الزيتــون أو شــجرة الزيتــون.
وفيمــا يخــص مزيــج زيــت الزيتــون المصفــى أو زيــت الفيتــور المصفــى مــع زيــوت أخــرى ،يتعيــن فــي تســويق هــذه
األخيــرة احتــرام الشــروط والكيفيــات الخاصــة بعنونــة المنتجــات الغذائيــة كمــا هــو محــدد فــي المرســوم التطبيقــي
رقــم  2.12.389مــع التأكيــد علــى ضــرورة اإلشــارة إلــى نســبة كل زيــت مــن الزيــوت المكونــة للمزيــج.
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المحور الثاني  -التحليل التنافسي لسوق زيوت المائدة
 .1السوق المعنية
وجــب التدكيــر فــي البدايــة أن إعــداد تحليــل تنافســي وألجــل احتســاب قــوة الســوق لمختلــف الفاعليــن ،وجــب تعريــف
الســوق المعنــي والــذي يعــد بكونــه المــكان الــذي يلتقــي فيــه العــرض والطلــب علــى المنتجــات أو الخدمــات التــي يعتبرهــا
الزبنــاء أو مســتعملي هــذه المنتجــات قابلــة لالســتبدال نظــرا لمواصفاتهــا ولثمنهــا ولالســتعمال الــذي أعــدت ألجلــه.
هــذا ،ويعتبــر تحديــد الســوق المعنــي عنصــرا مهمــا وأساســيا فيمــا يخــص تطبيــق مقتضيــات قانــون المنافســة ،إال أنــه
ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه .وتتجلــى أهميــة تحديــد الســوق المرجعــي علــى الخصــوص عنــد مراقبــة عمليــات التركيــز
االقتصــادي والممارســات المنافيــة للمنافســة ،حيــث يمكــن تحديــد الســوق المرجعــي مــن تقييــم القــوة الســوقية للشــركة
أو للشــركات المعنيــة مــن جهــة ،ومــن تقييــم اثــار هــذه الممارســات المنافيــة للمنافســة علــى الســوق أو األســواق
المرجعيــة ،مــن جهــة أخــرى.
وفيمــا يخــص ســوق الزيــوت النباتيــة ،يمكــن التمييــز بيــن ســوق زيــت الحبــوب الزيتيــة (الصوجــا ،نــوار الشــمس ،الكولــزا،
إلــخ) وســوق زيــت الزيتــون ،نظـ ًرا لوجــود اختالفيــن جوهرييــن بيــن هاذيــن النوعيــن مــن الزيــوت إن علــى مســتوى العــادات
االســتهالكية أو علــى مســتوى ثمــن البيــع .ولإلشــارة ،فــإن ســعر بيــع اللتــر الواحــد مــن زيــت الزيتــون يمثــل تقريبــا ثالثــة
أضعــاف ســعر بيــع اللتــر الواحــد مــن زيــت المائــدة.
وعلــى مســتوى شــريحة الســوق المتعلقــة بالزيــوت النباتيــة المصفــاة ،يمكــن التمييــز بيــن الزيــوت الســائبة ()huile en vrac
69
والزيــوت المعبــأة ،حيــث أن النــوع األول مخصــص لمنتجــي المــواد الغذائيــة مثــل الدهــون ،البســكويت ،الســمك المعلــب
...إلــخ ،بينمــا يتــم توزيــع النــوع الثانــي فــي عبــوات وهــو موجــه لالســتهالك الفــردي.
مــن ناحيــة أخــرى ،تنتمــي زيــوت المائــدة المســتخلصة مــن مختلــف الحبــوب الزيتيــة (الصوجــا ،نــوار الشــمس ،الكولــزا،
إلــخ) إلــى نفــس الســوق المعنــي ،70نظـ ًرا لقابليتهــا لالســتبدال ،ســواء علــى مســتوى العــرض أو الطلــب.
فمــن ناحيــة العــرض ،ووف ًقــا للمنتجيــن الذيــن ينشــطون فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب والذيــن تــم االســتماع
إليهــم خــال مرحلــة التحقيــق ،يمكــن معالجــة غالبيــة الحبــوب الزيتيــة (عمليــة اســتخالص الزيــت الخــام والتصفيــة) فــي
نفــس خطــوط اإلنتــاج وبــدون تعديــل كبيــر ألداة اإلنتــاج.
ومــن ناحيــة الطلــب ،فــإن لهــذه الزيــوت اســتخدامات غذائيــة متشــابهة بالنســبة للمســتهلك الفــردي ،كمــا أن فــارق الســعر
ليــس كبيـ ًرا جـ ًدا بيــن هــذه الزيــوت .فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن هــذا الفــارق ال يتجــاوز الدرهــم الواحــد للتــر (نســبة أقــل
مــن  )5٪بيــن زيــت الصوجــا وزيــت نــوار الشــمس.
وفيمــا يتعلــق بالبعــد الجغرافــي لهــذه األســواق ،فــإن القــرارات الصــادرة عــن المفوضيــة األوروبيــة وهيئــة المنافســة
الفرنســية تكــرس الســوق الوطنيــة كســوق جغرافــي مناســب لتحليــل المنافســة فــي ســوق زيــوت المائــدة بالنظــر لكــون
توزيــع هــذه الزيــوت يتــم علــى الصعيــد الوطنــي وأن المنافســة بيــن مختلــف المنتجيــن تتــم علــى هــذا المســتوى.

 69تستعمل الزيوت اخلام كذلك يف إنتاج الوقود احليوي.
 70قرار هيئة املنافسة الفرنسية رقم  10-DDC-35املتعلق بتولي مجموعة " "Sofiprotéolاملراقبة لشركة " "Saipolبتاريخ  21أبريل .2010
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وتماشــياً مــع الممارســات الدوليــة فيمــا يخــص قانــون المنافســة ،اعتمــد مجلــس المنافســة النهــج نفســه فــي رأيــه المتعلــق
بعمليــة التركيــز االقتصــادي التــي همــت قطــاع زيــوت المائــدة والــذي حــدد فيــه المجلــس الســوق الوطنية 71كســوق جغرافي
مناســب لتحليــل المنافســة فــي ســوق زيــوت المائدة.
وفــي حالــة طلــب الــرأي المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة ،فإنــه يهــم باألســاس شــريحة زيــوت المائــدة المعبــأة
الموجهــة لالســتهالك الفــردي .غيــر أنــه كيفمــا كان الحــال ،فــإن الطلــب ليــس ذو طبيعــة تنازعيــة يتطلــب تحديـ ًدا أدق
للســوق المعنــي ولتحديــد مختلــف شــرائح الســوق التــي يمكــن أن تنبثــق عنــه.

 .2تحليل بنية سوق زيوت المائدة
قبــل الشــروع فــي تحليــل مفصــل لبنيــة ســوق زيــوت المائــدة مــن حيــث العــرض والطلــب ،وجــب تقديــم لمحــة عامــة عــن
وضــع هــذا الســوق علــى المســتوى العالمــي.

.1.2السوق الدولية للزيوت الغذائية
نظــرا لقلــة المعلومــات المتوفــرة بخصــوص بنيــة ســوق زيــوت المائــدة بحســب نوعيــة الزيــوت لســنة  2020فــإن
المعلومــات المقدمــة فــي التقريــر ســتهم بنيــة ســوق زيــوت المائــدة بصفــة عامــة علــى الصعيــد الدولــي .وتجــدر اإلشــارة،
إلــى أن بعــض اإلحصائيــات الــواردة فــي التقريــر تــم إعدادهــا مــن قبــل مصالــح التحقيــق انطالقــا مــن األرقــام المتاحــة.
علــى الصعيــد الدولــي ،تســتعمل الزيــوت النباتيــة أساســا فــي التغذيــة ولهــا اســتعماالت أخــرى خاصــة علــى مســتوى إنتــاج
الوقــود الحيــوي وفــي صناعــة المنتوجــات التجميليــة وبعــض المــواد المســتعملة فــي التنظيف.
هــذا ،وعــرف إنتــاج الزيــوت النباتيــة نمــوا ملحوظــا حيــث أنتقــل مــن  172مليــون طــن فــي موســم  2014/2013إلــى 204
مليــون طــن خــال موســم  2019/2018بنســبة نمــو تقــدر ب  %18,5ومعــدل نمــو ســنوي يعــادل .%3,7
وفيما يلي أهم منتجي الزيوت النباتية على الصعيد الدولي بحسب نوعية الزيوت المنتجة:72
 إندونيسيا ( )%55وماليزيا ( )%29بالنسبة لزيوت النخيل؛ األرجنتين ( )%35والبرازيل ( )%12بالنسبة لزيوت الصوجا؛ كندا ( )%43وألمانيا ( )%13بالنسبة لزيوت الكولزا؛ أوكرانيا ( )%39وروسيا ( )%15بالنسبة لزيوت نوار الشمس.وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الــدول والمجموعــات تعــد مــن أهــم منتجــي الزيــوت النباتيــة فــي العالــم إال أنها ال تصــدر كميات
كبيــرة حتــى تســتجيب لحاجياتهــا المحليــة أوال ،كمــا هو الشــأن بالنســبة للواليات المتحــدة والبرازيل واالتحــاد األوروبي.
وفيمــا يخــص االســتهالك العالمــي ،انتقــل هــذا األخيــر مــن  167مليــون طــن خــال موســم  2014/2013إلــى  197مليــون
طــن خــال الموســم  ،2019/2018أي بنســبة نمــو تقــارب  %18ومعــدل نمــو ســنوي يعــادل .%3,5

 71رأي مجلس املنافسة حتت عدد  11/20الذي مت نشره بتاريخ  22دجنبر  2011واملتعلق مبلف تركيز اقتصادي.
 72بحسب جتميع البيانات الذي قامت به وزارة الفالحة واملصايد والتغذية ملقاطعة كبيك الكندية.
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يلخــص الجــدول والرســم البيانــي اآلتييــن تطــور إنتــاج واســتهالك الزيــوت النباتيــة (مليــون طــن) علــى المســتوى الدولــي
خــال الفتــرة بيــن  2014/2013و:2019/2018
الجدول  :13تطور إنتاج واستهالك الزيوت النباتية على المستوى الدولي
فترة

اإلنتاج العالمي (مليون طن)

االستهالك العالمي (مليون طن)

2014/2013

172

167

2015/2014

171

170

2016/2015

176

178

2017/2016

188

183

2018/2017

199

191

2019/2018

204

197

الرسم البياني  :10تطور إنتاج واستهالك الزيوت النباتية على الصعيد الدولي بمليون طن ()2013-2019

المصدر :قطاع الفالحة للواليات المتحدة االمريكية؛ تجميع للبيانات قامت به وزارة الفالحة والمصايد والتغذية لمقاطعة كبيك الكندية.73

تظهــر المعطيــات الخاصــة باالســتهالك العالمــي لســنة  2018أن أربــع دول تمثــل أكثــر مــن نصــف االســتهالك العالمــي
بنســبة تعــادل  .٪53هــذا ،واحتلــت الصيــن المرتبــة األولــى بنســبة اســتهالك تقــارب خمــس اإلنتــاج العالمــي ( ،)٪19ثــم
االتحــاد األوروبــي بنســبة  ٪14والهنــد بنســبة  ٪12والواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة .٪8
هــذا ،وخــال العشــرين ســنة الماضيــة ،ضاعفــت الصيــن اســتهالكها مــن الزيــوت النباتيــة ثــاث مــرات ( 30كلــغ للفــرد
فــي الســنة) بــل وتجــاوزت معــدل مســتوى االســتهالك فــي البلــدان المتقدمــة ( 26كلــغ للفــرد فــي الســنة).
يوضــح الجــدول والرســم البيانــي اآلتييــن االســتهالك العالمــي بحســب نــوع الزيــوت النباتيــة المســتعملة .وتوضــح هــذه
المعطيــات أن زيــوت النخيــل كانــت األكثــر اســتهالكا خــال الفتــرة  2019/2018حيــث مثلــت نســبة  ٪35مــن الطلــب
العالمــي ،تلتهــا زيــوت الصوجــا بنســبة  ٪29وزيــوت الكولــزا بنســبة  ٪14وأخيــرا زيــوت نــوار الشــمس بنســبة .٪9

 73معلومات مأخوذة من مجلة " "BIOCLIPSعدد  1بتاريخ  21يناير .2020
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وفيمــا يلــي جــدول ورســم بيانــي يوضحــان االســتهالك العالمــي بحســب نــوع الزيــوت النباتيــة المســتعملة خــال
موســم :2019/2018
الجدول  :14االستهالك العالمي بحسب نوع الزيوت النباتية المستعملة ()2018
نوع الزيت

االستهالك في 2018

زيت النخيل

%35

زيت الصوجا

%29

زيت الكولزا

%14

زيت نوار الشمس

%9

زيت نواة النخيل

%4

زيت الفول السوداني

%3

زيت بذرة القطن

%3

زيت جوز الهند

%2

زيت الزيتون

%1

المصدر :قطاع الفالحة للواليات المتحدة االمريكية ،تجميع للبيانات قامت به وزارة الفالحة والمصايد والتغذية لمقاطعة كبيك الكندية.

وفيمــا يخــص الــواردات العالميــة مــن الزيــوت النباتيــة ،احتلــت الهنــد المرتبــة األولــى تلتهــا الصيــن ثــم الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ثــم االتحــاد األوروبــي.
وخالل الفترة بين [ ،]2018 - 2009همت أهم معدالت نمو الصادرات من الزيوت النباتية األنواع االتية:
 زيوت جوز الهند (متوسط معدل نموي سنوي للصادرات يعادل )%9؛ زيوت نوار الشمس (متوسط معدل نموي سنوي للصادرات يعادل )%8؛ زيوت نواة النخيل (متوسط معدل نموي سنوي للصادرات يعادل )%7؛ زيوت الزيتون (متوسط معدل نموي سنوي للصادرات يعادل )%6؛ زيوت النخيل وزيوت الكولزا (متوسط معدل نموي سنوي للصادرات يعادل .)%5مــن جهــة أخــرى ،تعــد بورصــة شــيكاغو للســلع األوليــة الغذائيــة أهــم ســوق مرجعيــة للتــداول فيمــا يخــص المركــب الزيتــي
(الحبــوب الزيتيــة والكســبة والزيــوت النباتيــة الخام).
هــذا ،وتســتحوذ أربــع شــركات تجاريــة دوليــة بيــع هذه الســلع األولية وهي :الشــركة األمريكيــة"Archer Daniels Midland

"ADMو""Bungeو""Cargillوالمجموعة الفرنسية"."Dreyfus

لإلشــارة ،ال توجــد فــي الوقــت الراهــن بورصــة للتــداول فيمــا يخــص الزيــوت النباتيــة المصفــاة كمــاأن العقــود التجاريــة
علــى مســتوى هــذه الســوق تكــون بالتراضــي بيــن األطــراف (.)contrat de gré à gré
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 .2.2تحليل بنية العرض في سوق زيوت المائدة على المستوى الوطني
ســيعتمد تحليــل بنيــة العــرض فــي الســوق الوطنيــة لزيــوت المائــدة علــى المعطيــات المتعلقــة بإنتــاج واســتيراد الزيــوت
المصفــاة بالمغــرب.
كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك ســابقاً ،فــإن ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب هــي ســوق محــررة بالكامــل .يســتورد البلــد جميــع
احتياجاتــه تقريب ـاً مــن المــواد األوليــة بهــدف إنتــاج زيــوت الطعــام ســواء الحبــوب الزيتيــة أو الزيــوت النباتيــة الخــام.
فمــن بيــن  613750ط ًنــا مــن الزيــوت المصفــاة تــم إنتاجهــا علــى الصعيــد الوطنــي خــال ســنة  ،2020أنتــج أكثــر مــن
 592300طــن مــن زيــوت المائــدة انطالقــا مــن تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام المســتوردة ،أي مــا يقــارب نســبة ،٪96,5
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أســفله .وإذا مــا احتســبنا الزيــوت النباتيــة الخــام المســتخلصة باســتعمال الحبــوب الزيتيــة
المســتوردة ،فــإن االعتمــاد علــى الســوق الخارجــي يمثــل حوالــي .٪98,7
الجدول  :15أهمية الواردات من الزيوت النباتية الخام مقارنة بالزيوت النباتية الخام المستخلصة محليا
أصل الحبوب
المستخدمة
زيوت نباتية خام مستوردة
زيوت نباتية خام
مستخلصة من الحبوب
الزيتية

األهمية
(بالنسبة المئوية)

اإلنتاج (بالطن)
592 300

%96,5

حبوب زيتية مستوردة

14 100

%2,2

حبوب زيتية محلية

7350

%1,3

613 750

%100

مجموع

%98,7

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات التي وفرتها الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

أ .معطيات عامة حول العرض
يقــدر رقــم معامــات ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب بحوالــي  6مليــار درهــم ويحقــق مــن طــرف أربــع شــركات تنشــط
فــي القطــاع وهــي :شــركة لوســيور كرســطال وشــركة صافــوال وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وشــركة ســيوف.
الشــركتين األولــى والثانيــة همــا شــركتين تابعتيــن لمجموعتيــن دوليتيــن (أفريــل الفرنســية وصافــوال الســعودية) ،بينمــا
تنتمــي الشــركتين الثالثــة والرابعــة لمجموعتيــن عائليتيــن مغريتيــن.
هــذا ،ويشــغل قطــاع زيــوت المائــدة أكثــر مــن  5000مــن اليــد العاملــة ،منهــا  3000بطريقــة مباشــرة و 2000بطريقــة
غيــر مباشــرة مــن خــال األنشــطة ذات الصلــة بقطــاع إنتــاج الزيــوت مثــل الخدمــات اللوجســتية والتوزيــع .وعلــى مســتوى
االســتثمارات ،وخــال الســنوات الخمــس الماضيــة ( ،)2020 - 2016بلــغ حجــم هــذه األخيــرة حوالــي مليــار درهــم ،تــم
تحقيــق أكثــر مــن  ٪92منهــا مــن قبــل شــركتي معامــل الزيــوت بســوس بلحســن ولوســيور كريســطال وذلــك بهــدف توســعة
وعصرنــة وحــدات التصفيــة الخاصــة بهمــا وكــذا مــن خــال إحــداث خطــوط تعبئــة جديــدة.
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ويبيــن الجــدول اآلتــي تطــور االســتثمارات المحققــة مــن طــرف جميــع الشــركات التــي تنشــط فــي قطــاع إنتــاج زيــوت
المائــدة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة:
الجدول  :16تطور االستثمارات المحققة من طرف الشركات العاملة في القطاع (مليون درهم) خالل الفترة []2020 - 2016

مجموع االستثمارات 2020-2016

معامل الزيوت
بسوس بلحسن

لوسيور كريسطال

صافوال

سيوف

[]600 - 590

[]380 - 370

[]70 - 60

[]30 - 20

(مليون درهم)

1054

الحصة في االستثمار اإلجمالي

[%]40 - 35

[%]60 - 55

[%]5 - 0

[%]10 - 5

المصدر :أعد انطالقا من المعلومات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في القطاع.

ب .اإلنتاج الوطني
وصــل معــدل نمــو حجــم اإلنتــاج المحلــي فيمــا يخــص الزيــوت المصفــاة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة
( )2020 - 2016نســبة  ،٪12وانتقــل حجــم إنتــاج هــذه الزيــوت مــن  547000طــن إلــى حوالــي  613000طــن ،بمتوســط
معــدل نمــو ســنوي يبلــغ حوالــي .٪2,4
وعلــى مســتوى رقــم معامــات الســوق (باعتمــاد ســعر بيــع زيــت المائــدة عنــد خــروج المنتــوج مــن الوحــدة الصناعيــة)،
ســجل هــذا األخيــر نم ـ ًوا ضعيفــا قــدر بأقــل مــن  .2,3٪خــال نفــس الفتــرة .هــذا ،وانتقــل مــن  5,96مليــار درهــم فــي
ســنة  2016إلــى قرابــة  6,1مليــار درهــم فــي ســنة  ،2020أي بمتوســط معــدل نمــو أقــل مــن .%0,5
يوضــح الجــدول والرســم البيانــي اآلتييــن تطــور حجــم إنتــاج الزيــوت المصفــاة ورقــم المعامــات المحقــق فــي هــذه
الســوق خــال الفتــرة بيــن :2020 - 2016
الجدول  :17تطور اإلنتاج الوطني من الزيوت المصفاة (حجم اإلنتاج ورقم المعامالت المحقق في السوق) خالل الفترة 2020 - 2016
2016

2017

الكمية بالطن

547 818

574 203

رقم المعامالت
(بدون احتساب
الرسوم)
بمليون درهم

5 967

6568

تطور سنة
2017/2016

%5

% 10

2018

584 303

6 428

تطور سنة
2018/2017

% -1,80

%2

2019

580 368

5 829

تطور سنة
2019/2018

% -0,7

% -9,30

2020

613 751

6 086

تطور سنة
2020/2019

% 5,8

%4
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الرســم البيانــي :11تطــور اإلنتــاج الوطنــي مــن الزيــوت المصفــاة (حجــم اإلنتاج ورقم المعامالت المحقق في الســوق) خالل
الفتــرة 2020 - 2016

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في القطاع.

انطالقــا مــن المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أعــاه ،يالحــظ تطــور نمــو حجــم إنتــاج زيــوت المائــدة بطريقــة متســاوية
خــال هــذه الفتــرة .هــذا ،وســجل رقــم معامــات القطــاع بيــن عامــي  2016و 2017ارتفاعــا بنســبة  ٪10بينمــا لــم يرتفــع

حجــم اإلنتــاج إال بنســبة  .٪5هــذا ،وظــل حجــم إنتــاج زيــوت المائــدة مســتقرا خــال الفتــرة مــا بيــن ســنتي  2018و2019

بينمــا عــرف رقــم معامــات القطــاع انخفاضــا بأكثــر مــن .9٪

ويعــزى هــذا االختــاف الملحــوظ فــي منحــى نمــو حجــم اإلنتــاج مقارنــة بمنحــى تطــور رقــم معامــات القطــاع إلــى ارتفــاع
أســعار بيــع زيــوت المائــدة فــي الســوق الوطنيــة خــال ســنتي  2016و 2017وتراجعهــا فــي ســنة .2019

وفيمــا يلــي تطــور حصــص الســوق الشــركات التــي تنشــط فــي القطــاع (انطالقــا من حجم اإلنتــاج وقيمة رقــم المعامالت)

خالل الخمس سنوات األخيرة (:)2020 - 2016

الجدول  :18تطور حصص السوق الشركات التي تنشط في القطاع (انطالقا من حجم اإلنتاج) خالل الفترة 2020-2016
حصص السوق (الكمية)
2016

2017

2018

2019

2020

لوسيور كريسطال

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

معامل الزيوت بسوس بلحسن

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

صافوال

[% ]15 - 10

[% ]15 - 10

[% ]15 - 10

[% ]20 - 15

[% ]20 - 15

سيوف

[% ]5 - 0

[% ]5 - 0

[% ]10 - 5

[% ]5 - 0

[% ]5 - 0
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الجــدول  :19تطــور حصــص ســوق الشــركات التــي تنشــط فــي القطــاع (انطالقا من قيمة رقم المعامــات المحقق) خالل الفترة
2016-2020
حصص السوق (القيمة)
2016

2017

2018

2019

2020

لوسيور كريسطال

[% ]50 - 45

[% ]55 - 50

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

معامل الزيوت بسوس بلحسن

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

[% ]35 - 30

صافوال

[% ]15 - 10

[% ]15 - 10

[% ]15 - 10

[% ]20 - 15

[% ]20 - 15

سيوف

[% ]5 - 0

[% ]10 - 5

[% ]10 - 5

[% ]10 - 5

[% ]5 - 0

الرســم البياني  :12تطور حصص ســوق الشــركات التي تنشــط في القطاع (بحســب قيمة رقم المعامالت المحقق) خالل
الفترة 2016-2020

المصدر :أعد انطالقا من المعلومات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة.

يُظهــر تحليــل المعطيــات المرتبطــة بحصــص ســوق الشــركات المنتجــة للزيــوت المصفــاة (كيفمــا كانــت شــرائح الزبنــاء
المســتهدفة) توجهــا نحــو مزيــد مــن التركيــز فــي ســوق زيــوت المائــدة .ويعــزى ذلــك لقلــة الفاعلييــن االقتصادييــن الذيــن
ينشــطون داخلــه .هــذا ،وتمتلــك شــركتا لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن مجتمعــة حصــة ســوقية
تتجــاوز نســبة  ،80٪وتصــل الحصــة الســوقية للشــركات الثــاث الكبــرى معــا أي لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت
بســوس بلحســن وصافــوال  95٪مــن الســوق ،ســواء تعلــق األمــر بحجــم إنتــاج الزيــوت أو برقــم المعامــات المحقــق .هــذا،
وال تتجــاوز الحصــة الســوقية لشــركة ســيوف نســبة .5٪
وتســتحوذ شــركة لوســيور كريســطال علــى حصــة ســوقية تعــادل [ ،٪ ]50 - 45بفــارق  15نقطــة عــن منافســها المباشــر
شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن ،والــذي يتوفــر علــى حصــة ســوقية تعــادل [ .٪ ]35 - 30ويصــل الفــارق بيــن الحصــة
الســوقية للشــركة الرائــدة وبيــن الحصــة الســوق التــي تتوفــر عليهــا شــركة صافــوال [ ٪ ]20 - 15أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف،
ويصــل الفــارق إلــى تســعة أضعــاف مقارنــة بالحصــة الســوق التــي تتوفــر عليهــا شــركة ســيوف والتــي تصــل إلــى [.٪ ]5 - 0
هــذا ،ولــم يعــرف معــدل حصــة الســوق ( )ratio de part de marchéالمرتبــط بحجــم اإلنتــاج تغييــرا مقارنــة بمعــدل
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حصــة الســوق المرتبــط برقــم المعامــات مــع فــرق هامشــي بالنســبة لمعــدل حصــة الســوق لــكل مــن شــركتي معامــل
الزيــوت بســوس بلحســن وصافــوال نظــرا الختــاف مســتوى األســعار بيــن هاتيــن الشــركتين ،إذ أن متوســط الســعر
المطبــق مــن طــرف الشــركة الثانيــة (صافــوال) يظــل مرتفعــا مقارنــة بالشــركة األولــى (معامــل الزيــوت بســوس بلحســن).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يُظهــر الرســم البيانــي الســابق اســتقرا ًرا فــي تطــور الحصــة الســوقية للشــركات التــي تنشــط فــي
ســوق زيــوت المائــدة مــع انخفــاض طفيــف فــي حصــة ســوق شــركة لوســيور كريســطال بمــا يعــادل نقطتيــن واللتــان عززتــا
حصــة الســوق لشــركة صافــوال التــي عرفــت حصتهــا الســوقية نمــوا مســتمرا (بخــاف جميــع الشــركات التــي تنشــط فــي
الســوق) حيــث انتقلــت مــن [ ٪ ]15 - 10ســنة  2016إلــى مــا يقــارب [ ٪ ]20 - 15فــي ســنة .2020
تجدر اإلشارة ،أن تقييم درجة تركيز سوق زيوت المائدة سيتم تناوله بطريقة مفصلة في الجزء الالحق.
 بنية العرض بحسب نوعية الزيوتوفيمــا يخــص العــرض فــي ســوق زيــوت المائــدة ،يتميــز هــذا األخيــر بتســويق ثــاث أنــواع رئيســية مــن زيــت المائــدة تحــت
 22عالمــة تجاريــة مختلفــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أســفله ،منهــا نســبة  ٪45زيــوت حبــوب الصوجــا ،و ٪32زيــوت
حبــوب نــوار الشــمس و 23٪زيــوت منتجــة باســتعمال نوعيــن مــن الحبــوب الزيتيــة علــى األقــل.
الجدول  :20مختلف العالمات التجارية لزيوت المائدة المسوقة من طرف الشركات التي تنشط في السوق
إجمالي عدد
المنتوجات
المسوقة

االسم التجاري للمنتج حسب النوع
زيت مائدة 100٪
صوجا

زيت مائدة 100٪
نوار الشمس

خليط زيت المائدة من نوعين
على األقل من الحبوب الزيتية

 -ويلور

 ويلور ديو(نوار الشمس وكولزا)
 لوسيور للقلي(صوجا ونوار الشمس)
 لوسيور(صوجا و نوار الشمس والكولزا)

 زهور -ليو نوار الشمس

-

 -أوليور

74

لوسيور
كريسطال

7

معامل الزيوت
بسوس بلحسن

4

 ليو -لوسرا

صافوال

9

 هال مرجانمنتوج طبيعي
(مرجان)
 تويمن(البيل في)
 راوية(بيم)

 عافية()SF
 صوفرا(البيل في)
 مرجان()SF
(مرجان)

 عافية( %95صوجا و %5ذرة)
 مرجان بالند(مزيج  %95صوجا وذرة )%5
(مرجان)

سيوف

2

 -سيوف

 -سيوف

-

مجموع

22

10

7

5

 كريسطال إيكو برو -كريسطال

المصدر :أعد انطالقا من المعلومات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.
 74تعد العالمة التجارية ويلور ديو (املنتجة انطالقا من حبوب نوار الشمس والكولزا) األغلى سعرا يف السوق.
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وتجــدر اإلشــارة ،إلــى أن العالمــات التجاريــة الســت المشــار اليهــا باللــون األزرق هــي عالمــات تجاريــة خاصــة بالمتاجــر
العصريــة يتــم تســويقها حصر ًيــا فــي المتاجــر الكبــرى والمتوســطة.
وفيما يلي توزيع منتوجات زيوت المائدة بحسب الشركات المنتجة:
 تســوق شــركتا لوســيور كريســطال وصافــوال منتوجــات تســتعمل خليــط مــن عــدة حبــوب زيتيــة بينمــا ال تتوفــرشــركتي معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وســيوف علــى هــذه األنــواع مــن الزيــوت؛
– تتوفــر شــركة لوســيور كريســطال علــى  7عالمــات تجاريــة مختلفــة وهــي الشــركة الوحيــدة التــي يتجــاوز معــدل
متوســط المنتــوج لــكل شــركة (e5,5 (nombre de produits par opérateurوهــو نفــس المعــدل بالنســبة لشــركة
صافــوال باحتســاب العالمــات التجاريــة الخاصــة؛
 توزع شركة صافوال بصفة حصرية عالمات تجارية خاصة بالمتاجر الكبرى والمتوسطة؛ تمتلــك شــركة لوســيور كريســطال أكبــر عــدد ( )7مــن العالمــات التجاريــة (باســتثناء العالمــات التجاريــة الخاصــةلشــركة صافــوال والموزعــة بالمتاجــر الكبــرى والمتوســطة والتــي تمنحهــا الزيــادة مــن حيــث عــدد العالمــات التجاريــة
الموزعة)؛
 ال تــوزع شــركة ســيوف ســوى منتوجيــن ،يعتمــد األول حبــوب الصوجــا بنســبة  ٪100ويعتمــد المنتــوج الثانــي حبــوبنــوار الشــمس بنســبة  ،٪100ويســوق كالهمــا تحــت نفــس العالمــة التجاريــة ســيوف.
 بنية العرض بحسب شريحة الزبناءيظهــر تحليــل معطيــات العــرض فــي الســوق الوطنيــة لتوزيــع زيــوت المائــدة ســنة  2020أن االســتهالك المحلــي يمثــل
حوالــي  ٪90مــن الزيــوت المصفــاة المنتجــة ،يتــم توجيــه نســبة  ٪73لالســتهالك الفــردي أي  4,45مليــار درهــم (قنــاة
البيــع للمســتهلك النهائــي) ،ويتــم توجيــه مــا يقــرب مــن نســبة  ٪17الســتهالك الشــركات المتخصصــة فــي الصناعــات
الغذائيــة (قنــاة البيــع لشــركات الصناعــات الغذائيــة) 75الذيــن يســتخدمون هــذه الزيــوت كمــادة أوليــة إلنتــاج البســكويت
والزبــدة وعلــب الســمك ،فــي حيــن يمثــل ســوق تصديــر زيــوت المائــدة نســبة  ٪10مــن مجمــوع مبيعــات الســوق.
الرسم البياني :13توزيع رقم المعامالت المحقق في سوق الزيوت المصفاة بحسب شريحة الزبناء

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.
 75عمليات البيع التي تستهدف الزبناء املهنيني تهم الزيوت السائبة (.)huile en vrac
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مكن تحليل المعطيات المتعلقة برقم معامالت الشركات العاملة في القطاع من استخالص المالحظات االتية:
 تحقــق كل مــن شــركة صافــوال وشــركة ســيوف أكثــر مــن [ ٪ ]85 - 80مــن رقــم معامالتهمــا مــن خــال قنــاةالتوزيــع التــي تخــص المســتهلك الفــردي وهــي نســبة تفــوق متوســط الســوق ( )٪73بينمــا يظــل حضورهمــا فــي ســوق
التصديــر ضعيــف.

 باإلضافــة إلــى نشــاط توزيــع الزيــوت المائــدة الموجــه للمســتهلك الفــردي والــذي يمثــل نســبة مهمــة [٪]70 - 65مــن رقــم معامــات شــركة لوســيور كريســطال ،تشــكل ســوق التصديــر ســوقا واعــدة بالنســبة للشــركة وهــي تمثــل

نســبة [.٪ ]20 - 15

 يمثــل ســوق توزيــع زيــوت المائــدة لفائــدة شــركات الصناعــات الغذائيــة (قنــاة المهنييــن) نســبة [٪ ]25 - 20بالنســبةلشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وهــو أعلــى معــدل محقــق فــي الســوق بفــارق أربــع نقــط عــن معــدل الســوق لهــذه

الشــريحة مــن الزبنــاء ( ،)٪18بينمــا ال تتعــدى حصــة الشــركة فــي ســوق التصديــر نســبة [.٪ ]5 - 0

يبين الجدول االتي توزيع رقم المعامالت المحقق في السوق من طرف كل شركة بحسب شريحة الزبناء:
الجدول  :21توزيع مبيعات الزيوت المصفاة لكل شركة بحسب شريحة الزبناء ()2020
لوسيور كريسطال

معامل الزيوت
بسوس بلحسن

صافوال

سيوف

المستهلك النهائي

[%]70 - 65

[%]80 - 75

[%]90 - 85

[%]85 - 80

الصناعات الغذائية

[%]20 - 15

[%]25 - 20

[%]15 - 10

[%]20 - 15

الصادرات

[%]15 - 10

[%]5 - 0

[%]5 - 0

[%]5 - 0

المجموع

% 100

% 100

% 100

% 100

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

 بنيــة العــرض فــي الســوق المحليــة بالنســبة لشــريحة الزبنــاء المكونــة مــن المســتهلك النهائــي والشــركات التــي تنشــطفــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة
يظهــر تحليــل معطيــات العــرض علــى مســتوى الســوق الوطنــي ،باحتســاب شــريحتي الزبنــاء المكونتيــن مــن المســتهلك
النهائــي والشــركات التــي تنشــط فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة خــال ســنة  ،2020هيمنــة شــركة لوســيور كريســطال

بحصــة ســوقية تعــادل [ ،٪ ]45 - 40تليهــا شــركة زيــت ســوس بلحســن بحصــة ســوقية تعــادل [ ٪ ]35 - 30وتليهــا
شــركة صافــوال بحصــة ســوقية تعــادل  .]20 - 15[ ٪هــذا ،وتحتــل شــركة ســيوف المرتبــة األخيــرة بحصــة ســوقية ال
تتعــدى [.٪ ]10 - 5

يالحــظ كذلــك ،تراجــع فــي الحصــة الســوقية لشــركة لوســيور كريســطال بثــاث نقــط مقارنــة بحصتهــا الســوقية

االجماليــة وارتفــاع حصــة الســوق لشــركة صافــوال بنقطتيــن (مقارنــة بحصتهــا الســوقية االجماليــة [)٪ ]20 - 15
وارتفــاع حصــة ســوق شــركة ســيوف بنقطــة (مقارنــة بحصتهــا الســوقية االجماليــة [.)٪ ]10 - 5

66

حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

الجدول  :22توزيع حصص السوق لشركات إنتاج زيوت المائدة على مستوى شريحتي الزبناء المكونتين من المستهلك النهائي
والشركات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ()2020
الحصة السوقية (بالقيمة)
لوسيور كريسطال

[% ]45 - 40

معامل الزيوت بسوس بلحسن

[% ]35 - 30

صافوال

[% ]20 - 15

سيوف

[% ]10 - 5

المجموع

% 100

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

 العرض بالنسبة لشريحة المستهلك الفرديفيمــا يتعلــق ببنيــة العــرض علــى مســتوى ســوق زيــوت المائــدة الموجــه للمســتهلك الفــردي ،وهــو الســوق المعنــي بطلــب
الــرأي المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة ،يوضــح الجــدول أســفله أنــه ،بصــرف النظــر عــن شــركتي معامــل

الزيــوت بســوس بلحســن وســيوف اللتــان حافظتــا علــى نفــس حصصهمــا فــي هــذه الســوق ،ســجل تغييــر فــي حصــة
الســوق لــكل مــن شــركتي لوســيور كريســطال وصافــوال .هــذا ،واحتلــت شــركة لوســيور كريســطال المرتبــة األولــى بحصــة

ســوقية مــن حيــث القيمــة تعــادل [ ٪ ]45 - 40وبنســبة [ ٪ ]40 - 35مــن حيــث الحجــم) ،بفــارق أقــل مــن أربــع نقــط
عــن حصتهــا الســوقية اإلجماليــة .بالمقابــل ،تمكنــت شــركة صافــوال مــن اســترجاع هــذه النقــط لتصــل الحصــة الســوقية

لهــذه األخيــرة فيمــا يخــص توزيــع زيــوت المائــدة لفائــدة المســتهلك الفــردي [ ٪ ]20 - 15بينمــا تصــل الحصــة الســوقية

اإلجماليــة للشــركة نســبة [.)٪ ]20 - 15

الجدول  :23توزيع حصص السوق لشركات إنتاج زيوت المائدة على مستوى شريحة الزبناء المستهلك النهائي ()2020
الحصة السوقية (الكمية)

الحصة السوقية (بالقيمة)

لوسيور كريسطال

[% ]40 - 35

[% ]45 - 40

معامل الزيوت بسوس بلحسن

[% ]40 - 35

[% ]35 - 30

صافوال

[% ]20 - 15

[% ]20 - 15

سيوف

[% ]10 - 5

[% ]10 - 5

% 100

% 100

المجموع

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.
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 التوزيع الجغرافي للعرض في سوق زيوت المائدةفمن ناحية التوزيع الجغرافي ،يتركز إجمالي إنتاج الزيوت المصفاة في ثالث مناطق وهي:
 جهــة الــدار البيضــاء  -ســطات حيــث يتركــز أكثــر مــن  ٪62مــن حجــم اإلنتــاج الوطنــي مــن خــال وحــدات التصفيــةالتابعة لشــركتي لوســيور كريســطال وشــركة صافوال؛
 جهــة ســوس ماســة حيــث يتركــز  ٪23مــن إجمالــي إنتــاج الزيــوت المصفــاة بفضــل وحــدة التصفيــة التابعــة لشــركةمعامــل الزيــوت بســوس بلحســن تتواجــد بمدينــة أكاديــر؛
 جهــة فاس-مكنــاس حيــث يتركــز حوالــي  ٪15مــن حجــم الزيــوت المصفــاة بفضــل وحدتــي التصفيــة التابعتيــنلــكل مــن شــركتي معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وســيوف واللتــان تتوجــدان بــكل مــن مدينــة عيــن تاوجــدات (وحــدة
الســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام والتصفيــة بالنســبة لشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن) ومدينــة فــاس
(وحــدة لتصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام بالنســبة لشــركة ســيوف).
مــن جهــة أخــرى ،فــإن أكثــر مــن  ٪85مــن إنتــاج الزيــوت المصفــاة مصدرهــا مدينتــي الــدار البيضــاء وأكاديــر اللتــان
تتوفــران علــى ميناءيــن يمكنــان مــن اســتيراد المــواد األوليــة الزيتيــة الالزمــة (الحبــوب الزيتيــة والزيــوت الخــام) ،وهــو
مــا يســمح للشــركتين مــن تخفيــض تكاليــف النقــل واللوجســتيك ،وأيضــا كــون هاتيــن الجهتيــن مــن بيــن أكثــر الجهــات
اســتهالكا لزيــوت المائــدة علــى الصعيــد الوطنــي.
يوضــح الجــدول االتــي التوزيــع الجغرافــي لعــرض زيــوت المائــدة بحســب حجــم اإلنتــاج المحقــق مــن طــرف كل شــركة
تنشــط فــي الســوق:
الجدول  :24توزيع العرض على مستوى سوق زيوت المائدة بحسب الجهات ()2020
الشركة

الجهة

الدار البيضاء سطات لوسيور كريسطال و صافوال
سوس ماسة

معامل الزيوت بسوس بلحسن

فاس مكناس

معامل الزيوت بسوس بلحسن 77وسيوف

المجموع

-

76

الكمية

النسبة

 379 551طن

% 61,8

[ ]145000 - 140000طن

% 23

 90 701طن

% 14,8

613 751

% 100

الرسم البياني :14توزيع العرض على مستوى سوق زيوت المائدة بحسب الجهات ()2020

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.
 76وحدة صناعية بأكادير.
 77وحدة صناعية بعني تاوجطات.
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 الوارداتتمثــل واردات الزيــوت المصفــاة نســبة أقــل مــن  ٪0,8مــن إجمالــي العــرض فــي ســوق زيــوت المائــدة علــى الصعيــد
الوطنــي .وبلغــت الــواردات مــن الزيــوت المصفــاة  4800طــن فــي ســنة  .2020تمثــل زيــوت الصوجــا فيهــا نســبة ٪80
وزيــوت نــوار الشــمس نســبة  .٪20هــذه الزيــوت تــم اســتيرادها مــن االتحــاد األوروبــي مــن طــرف شــركة صافــوال.
مــن جهــة أخــرى ،تظــل واردات الزيــوت المصفــاة هامشــية بالرغــم مــن التخفيــض التدريجــي لتعريفــة الرســوم الجمركيــة
كمــا هــو الحــال بالنســبة لالتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
هــذا ،ويبقــى قطــاع تصفيــة الزيــوت الخــام بالمغــرب "محم ًيــا" نظــرا لوجــود حواجــز غيــر جمركيــة متمثلــة فــي تطبيــق
قواعــدة المنشــأ علــى واردات الزيــوت المصفــاة التــي مصدرهــا االتحــاد األوروبــي .وبالتالــي ،ال يطبــق اإلعفــاء الكلــي
مــن تعرفــة الرســوم الجمركيــة إال علــى واردات الزيــوت المصفــاة المنتجــة باســتعمال الحبــوب الزيتيــة المنتجــة علــى
صعيــد دول االتحــاد األوروبــي .غيــر ذلــك ،يتــم تطبيــق تعرفــة رســوم جمركيــة بنســبة .٪40
مــن ناحيــة أخــرى ،تعــرف منظمــة التجــارة العالميــة قواعــد المنشــأ كمجموعــة مــن المعاييــر تهــدف إلــى تحديــد بلــد
منشــأ المنتــج .وبالتالــي ،فــان الرســوم والقيــود المطبقــة علــى بعــض الــواردات تعتمــد فــي كثيــر مــن الحــاالت علــى منشــأ
المنتجــات المســتوردة وهــي تســتخدم بالخصــوص فــي اتفاقيــات التجــارة الحــرة بيــن البلــدان بهــدف تحديــد المنتجــات
التــي ستســتفيد مــن الشــروط التفضيليــة التــي توفرهــا اتفاقيــة التجــارة الحــرة.78
وتمــت حاليــا مفاوضــات بيــن المغــرب واالتحــاد األوروبــي بهــدف مراجعــة بعــض قواعــد المنشــأ فــي إطــار االتفاقيــة
اإلقليميــة لقواعــد المنشــأ التفضيليــة لمجمــوع الــدول األوروبيــة المتوســطية 79والتــي تهــدف (أي االتفاقيــة) إلــى تعزيــز
التكامــل االقتصــادي بيــن البلــدان الشــريكة مــع االتحــاد األوروبــي مــن خــال تعزيــز المبــادالت التجاريــة.
فــي إطــار هــذه المفاوضــات ،خاصــة فــي الشــق المتعلــق بالزيــوت النباتيــة ،يطالــب االتحــاد األوروبــي المغــرب بعــدم
فــرض رســوم جمركيــة علــى صادراتــه مــن الزيــوت المصفــاة (الصوجــا  ،نــوار الشــمس و الكولــزا) التــي تســتعمل حبــوب
زيتيــة ذات منشــأ خــارج االتحــاد األوروبــي  ،بينمــا يدافــع مهنيــو قطــاع إنتــاج زيــوت المائــدة عــن هــذا االجــراء ،علــى
اعتبــار أن عمليــة التصفيــة ال يمكــن لوحدهــا منــح صفــة بلــد المنشــأ لزيــوت التــي يتــم تصديرهــا إلــى المغــرب ،وأنــه
يتوجــب اإلبقــاء علــى هــذا اإلجــراء الوقائــي علــى األقــل بالنســبة لــواردات الزيــوت المصفــاة (التــي تســتعمل حبــوب
الصوجــا القادمــة مــن االتحــاد األوروبــي كــون هــذا النــوع مــن الزيــوت هــو األكثــر اســتهالكا علــى الصعيــد الوطنــي (بنســبة
 ٪90مــن الطلــب الداخلــي).
ويقــدم منتجــو زيــوت المائــدة مجموعــة مــن الحجــج لإلبقــاء علــى إجــراء بلــد المنشــأ بالنســبة لــواردات الزيــوت المصفــاة
المســتوردة مــن االتحــاد االوروبــي ،مــن بينهــا كــون االتحــاد األوروبــي يعتبــر ســوقا إلنتــاج واســتهالك زيــوت نــوار
الشــمس وزيــوت الكولــزا ،كمــا يســتورد كل حاجياتــه مــن حبــوب الصوجــا التــي تســتعمل بشــكل أساســي إلنتــاج
الكســبة الــذي يســتعمل فــي تغذيــة الماشــية والدواجــن الحتوائــه علــى نســب مهمــة مــن البروتيــن النباتــي ويســتعمل
كذلــك إلنتــاج الوقــود العضــوي .هــذا ،ويتوفــر االتحــاد األوروبــي علــى فائــض مــن الزيــوت الخــام المســتخلصة مــن
عصــر حبــوب الصوجــا تتعــدى  700 000طــن ســنويا.

 78منظمة التجارة العاملية .www.wto.org

 79تضم هذه املنطقة دول االحتاد األوروبي ( )28وتركيا والدول األعضاء يف اجلمعية األوروبية للتجارة احلرة والدول املوقعة على إعالن برشلونة.
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هــذه المفاوضــات الزالــت جاريــة وإلغــاء هــذا اإلجــراء قــد يضــع علــى المحــك مســتقبل قطــاع تصفيــة الزيــوت النباتيــة
الخــام وقــد يــؤدي إلــى توقــف نشــاط إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب.

 .3.2تحليل بنية الطلب في سوق زيوت المائدة على المستوى الوطن
مــن حيــث الطلــب ،يوجــه إنتــاج الزيــوت المصفــاة للســوق الوطنــي بنســبة أكثــر مــن  90٪بينمــا يوجــه مــا يقــرب مــن 10٪
مــن اإلنتــاج نحــو التصديــر.
أ .االستهالك المحلي
ينقسم االستهالك المحلي من الزيوت المصفاة إلى قسمين:
 قسم يرتبط باالستهالك المباشر لألسر ويشكل نسبة تقارب ،٪78 قســم يتعلــق باســتهالك الشــركات التــي تنشــط فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة (إنتــاج األســماك معلبــة ،إنتــاجالبســكويت ،الصلصــات ،الدهــون ...إلــخ) ويشــكل نســبة تقــارب .22٪
وخــال الســنوات العشــر الماضيــة ،اســتقر االســتهالك المحلــي فيمــا يخــص زيــوت المائــدة بالرغــم مــن زيــادة دخــل
الفــرد 80ممــا يؤكــد بنضــج الســوق الوطنيــة ووصولهــا مرحلــة التشــبع ( 81)saturationحيــث بلــغ معــدل االنتشــار .%100
مــن ناحيــة أخــرى ،بلــغ االســتهالك المحلــي اإلجمالــي بمــا فيــه اســتهالك الفــرد وشــركات الصناعــات الغذائيــة
 554 000طــن فــي ســنة  ،2020وهــو مــا يمثــل مســتوى اســتهالك يقــارب  15كيلــو غــرام للفــرد فــي الســنة،82
ويقتــرب هــذا المعــدل مــن متوســط اســتهالك الفــرد فــي الــدول الســائرة فــي طريــق النمــو و الــذي يصــل إلــى 16,2
كيلــو غــرام للفــرد فــي الســنة.
الجدول  : 25االستهالك الفردي للزيوت النباتية في بعض الدول (كيلوغرام /السنة)
الدول

االستهالك (كلغ /للفرد/سنة)

الواليات المتحدة األمريكية

40

تركيا

30

الصين

30

البرازيل

28

االتحاد األوروبي

26

الدول المتقدمة

26

مصر

22

الدول النامية

16

تونس

16

المغرب

15

الجزائر

12

المصدر :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنظمة الزراعة واألغذية لألمم المتحدة  -إحصائيات للفترة 2026-2017
(إحصائيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية)
 80استنادا للموقع اإللكتروني للبنك الدولي فإن الناجت الداخلي اخلام للفرد بلغ  2.830دوالر سنة  2010يف حني بلغ  3.126سنة .2020
 81تصريح رئيس اجلمعية املهنية لصناع الزيت.
 82باحتساب عدد سكان يناهز  36مليون نسمة .املصدر املندوبية السامية للتخطيط (مركز الدراسات واألبحاث الدميوغرافية).
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حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

الرسم البياني :15استهالك الزيوت النباتية لبعض الدول والمجموعات (الفرد/في السنة/كيلوغرام)

هــذا ،وإذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار الطلــب المباشــر لألســر المقــدر بنحــو  432ألــف طــن فــي عــام  ،2020فــإن
اســتهالك الفــرد يصــل إلــى حوالــي  12كيلوغــرام فــي الســنة.
●

توزيع االستهالك المحلي بحسب قناة التوزيع

علــى مســتوى توزيــع االســتهالك بحســب قنــاة التوزيــع ،يغطــي التوزيــع التقليــدي (تجــار الجملــة ،ونصف الجملــة ومحالت
البيــع بالتجزئــة) نســبة  ٪88مــن إجمالــي الطلــب علــى زيــوت المائــدة بينمــا يغطــي التوزيــع العصــري (مســاحات التجزئــة
الكبــرى والمتوســطة) نســبة  12٪المتبقية.
هــذا ،وتبيــن المعطيــات المتعلقــة بالطلــب علــى زيــوت المائــدة بحســب قنــاة التوزيــع أن مبيعــات زيــوت نــوار الشــمس
تعتبــر مهمــة علــى مســتوى قنــوات التوزيــع العصريــة ( ٪28بــدل ٪ 12فــي المتوســط) وتهــم الفئــات األكثــر دخــا،
فــي حيــن أن مبيعــات زيــوت الصوجــا فهــي أكثــر أهميــة علــى مســتوى قنــوات التوزيــع التقليديــة ( ٪91بــدل  ٪88فــي
المتوســط) وتقــل أهميتهــا علــى مســتوى التوزيــع العصــري ( ٪9بــدل  ٪12فــي المتوســط) .ولإلشــارة ،تقتنــي األســر
األقــل دخــا زيــوت الصوجــا بشــكل كبيــر وتتــزود عــن طريــق قنــوات التوزيــع التقليــدي.
●

التوزيع الجغرافي لالستهالك المحلي

تخــص البيانــات التــي ســيتم تحليلهــا فــي هــذا الجــزء معطيــات تتعلــق بقنــوات التوزيــع التقليــدي التــي تغطــي  ٪ 88مــن
الطلــب المحلــي نظــرا لكــون الفاعلييــن فــي الســوق ال يتوفــرون علــى االحصائيــات التي تخــص الكميات الموزعــة من طرف
المتاجــر الكبــرى والمتوســطة علــى مســتوى كل جهــة ،نظــرا لكــون مراكــز الشــراء التابعــة لهــا ( )centrale d’achatهــي مــن
يعهــد إليهــا توزيــع الزيــوت لفائــدة المتاجــر الكبــرى والمتوســطة والمنتشــرة فــي أغلــب الجهــات.
وتجــدر اإلشــارة كذلــك ،إلــى أن المعطيــات المرتبطــة بقنــوات التوزيــع التقليديــة تظــل تقريبيــة ،إذ أنــه بإمــكان تجــار
الجملــة اقتنــاء هــذه الســلع مباشــرة مــن الوحــدات الصناعيــة أوعــن طريــق الــوكاالت التجاريــة التابعــة لهــا.
هــذا ،وســجلت خمــس جهــات  ٪70مــن االســتهالك الوطنــي فــي ســنة  .2020واحتلــت جهــة فــاس  -مكنــاس الرتبــة
األولــى فيمــا يخــص الطلــب مــن حيــث زيــت المائــدة 83بحصــة تقــارب  ٪20تلتهــا جهــة الــدار البيضاء-ســطات وجهــة
مراكش-آســفي بحصــة  ٪ 14لــكل واحــدة منهــا واحتلــت جهــات الربــاط القنيطــرة وطنجــة تطــوان وســوس ماســة الرتبــة
 83يفوق هذا املعدل  %26عند صافوال.
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الثالثــة بحصــص اســتهالك متقاربــة (حوالــي  ٪13لــكل جهــة) .هــذا ،وبلغــت حصــة اســتهالك الجهــات الثــاث مجتمعــة
مــا يقــارب  ٪35مــن االســتهالك الوطنــي .وتوزعــت حصــة  ٪30المتبقيــة علــى الجهــات الســبع المتبقيــة بحســب التقســيم
اإلداري المعتمــد فــي المغــرب.
ب .الصادرات
عرفــت صــادرات المغــرب مــن زيــوت المائــدة نمــوا ملحوظــا خــال الســنوات األخيــرة وتمثــل نســبة  ٪10مــن اإلنتــاج
الوطنــي مــن هــذه الزيــوت .هــذا ،وانتقلــت الكميــات المصــدرة مــن  19.000طــن فــي ســنة  2016إلــى  49.000طــن فــي
ســنة  ،2020أي بزيــادة تعــادل نســبة  ،٪150كمــا انتقــل رقــم معامــات ســوق صــادرات زيــوت المائــدة مــن  206مليــون
درهــم فــي ســنة  2016إلــى  587مليــون درهــم فــي ســنة  2020بنســبة نمــو تعــادل .٪180
وتســتحوذ شــركة لوســيور كريســطال لوحدهــا علــى [ ٪]90 - 85مــن رقــم معامــات ســوق صــادرات زيــوت المائــدة
الــذي يبلــغ [ ]600 - 500مليــون درهــم ويــوزع الباقــي [ ٪]15 - 10بيــن شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن بنســبة
[ ٪]10 - 5وشــركة صافــوال [.٪]10 - 5
الرسم البياني :16تطور صادرات المغرب من الزيوت المصفاة ()2020 - 2016

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مكتب الصرف.

تمثــل زيــوت الصوجــا نســبة  ٪53مــن صــادرات المغــرب مــن زيــوت المائــدة وتليهــا زيــوت نــوار الشــمس بنســبة  .٪47وتعد
الســوق األفريقيــة أهــم مســتورد لزيــوت المائــدة المنتجــة بالمغــرب ،خاصــة دول موريتانيــا والســينغال ومالــي وغينيــا
والكــوت ديفــوار وبوركينافاســو.
 .3تقييــم وضعيــة المنافســة داخــل ســوق زيــوت المائــدة

 .1.3تحليل مستوى تركيز سوق زيوت المائدة
مــن أجــل تقييــم مســتوى تركيــز ســوق مــا ،تلجــأ هيئــات المنافســة علــى الصعيــد الدولــي إلــى اســتعمال مجموعــة مــن
أدوات التحليــل اإلحصائيــة .مــن بيــن أكثــر هــذه األدوات اســتعماال معــدل التركيــز ومؤشــر هرفنــدال  -هرشــمان (.)IHH
يعتبــر معــدل التركيــز مؤشــرا يمكــن مــن قيــاس أهميــة الشــركات الفاعلــة فــي الســوق مــن حيــث الحجــم بالنظــر للحجــم
الكلــي للســوق ،بينمــا يتــم حســاب مؤشــر هرفنــدال  -هرشــمان مــن خــال تربيــع حصــة الســوق الفرديــة لــكل شــركة
منافســة أوالً ثــم تجميعهــا بالنســبة لــكل الشــركات الفاعلــة فــي الســوق.
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حسب اللجنة األوربية  ،84يمكن حساب مؤشر هرفندال-هرشمان من التمييز بين ثالث مستويات:
 IHHأقل من  = 1000سوق تنافسي؛
 IHHبين  1000و  = 2000سوق متوسط التركيز مع احتمال تواجد خطر وضع مهيمن؛
 IHHأكبر من  = 2500سوق شديد التركيز واحتمال أن تكون المنافسة محدودة.
وفيمــا يخــص تحليــل مؤشــر تركيــز ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب ،ســيتم االعتمــاد فــي مرحلــة أولــى علــى المعطيــات
اإلجماليــة لســوق زيــوت المائــدة كيفمــا كانــت شــريحة الزبنــاء المســتهدفة ،وســيتم االعتمــاد فــي مرحلــة ثانيــة علــى
معطيــات ســوق زيــوت المائــدة الموجهــة لالســتهالك الفــردي .وللتذكيــر ،فــإن الســوق الثانيــة هــي المعنيــة بطلــب الــرأي
المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة.
هذا ،وينشط في سوق زيوت المائدة أربع شركات فقط .بالتالي سيتم اعتماد مؤشرات التركيز" "CR1و" "CR2و"."CR3
يلخــص الجــدول االتــي تطــور مؤشــرات التركيــز " "CR1و" "CR2و""CR3وكــذا مؤشــر هرفندال-هرشــمان 85خــال الخمس
ســنوات األخيرة:
الجدول  :26تطور مؤشر تركيز سوق الزيوت المصفاة بالمغرب ()2020 - 2016
مؤشر التركيز

2016

2017

2018

2019

2020

CR1

[% ]50 - 45

[% ]55 - 50

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

[% ]50 - 45

CR2

% 81,6

% 81,4

% 79,7

% 78,9

% 79,1

CR3

% 95,2

% 95,1

% 94,1

% 94,7

% 95,3

IHH

3665

3721

3547

3495

3517

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

يبيــن التحليــل األولــي لمعطيــات الجــدول أعــاه ،باالعتمــاد علــى حصــص الســوق اإلجماليــة للشــركات التــي تنشــط
فــي قطــاع زيــوت المائــدة ،أن هــذا األخيــر يعــرف تركيــزا كبيــرا وهيمنــة شــركة لوســيور كريســطال التــي بالرغــم مــن

التراجــع الطفيــف لحصتهــا الســوقية خــال الفتــرة  ،2016-2020تظــل شــركة رائــدة المتالكهــا أكبــر حصــة ســوقية

تعــادل [.%]50 - 45

ويمكــن تأكيــد هــذه الخالصــة باالعتمــاد علــى مؤشــرات التركيــز التــي تــم حســابها .باإلضافــة لذلــك ،يظهــر

مؤشــرهرفندال  -هرشــمان الــذي تتجــاوز قيمتــه  2000نقطــة وتقتــرب مــن  3500نقطــة ،أن ســوق زيــوت المائــدة
هــي ســوق ذات مســتوى تركيــز عــال وتعــرف احتــكار قلــة مــن الفاعلييــن (.86)oligopole

 84اخلطوط املؤطرة لتقييم عمليات التركيز األفقية للجنة األوروبية املتعلقة بالتركيزات االقتصادية.
 85مت احتساب مؤشرات التركيز اعتمادا على حصص السوق بالقيمة وكذا ارقام معامالت الشركات.
 86مييــز االقتصاديــن عمومــا بــن نوعــن مــن وضعيــة احتــكار قلــة مــن الفاعليــن " :"oligopoleوضعيــة متماثلــة ملــا تتوفــر الشــركات تقريبــا علــى نفــس حصــص
الســوق و اال تعتبــر الوضعيــة ال متماثلــة.
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يبيــن تحليــل مؤشــر التركيــز " "CR2أن الشــركتين الرائدتيــن لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن
تســتحوذان معــا علــى حصــة غالبيــة فــي الســوق أي مــا يعــادل  %80بينمــا تتوفــر شــركة صافــوال علــى حصــة ســوقية
متوســطة فــي حيــن تتوفــر شــركة ســيوف علــى حصــة ســوقية ضعيفــة.
يالحــظ كذلــك ،انخفــاض فــي مؤشــر التركيــز " "CR2بنقطتيــن ونصــف ،مــا يعنــي انخفــاض فــي مســتوى تركيــز الســوق
خــال الخمــس ســنوات األخيــرة.
يظهــر تحليــل مؤشــر التركيــز " ،"CR3انطالقــا مــن حصــص الســوق للثــاث شــركات الكبــرى ،أن هــذا األخيــر ظــل ثابتــا
فــي نســبة  ،%95مــا يفيــد أن نقــط حصــص الســوق التــي فقدتهــا شــركة لوســيور كريســطال تــم اكتســابها مــن طــرف شــركة
صافــوال ،حيــث انتقلــت حصــة الســوق لهــذه األخيــرة مــن [ % ]15 - 10فــي ســنة إلــى [ % ]20 - 15بيــن ســنتي  2016و.2020
الجدول  :27تطور مؤشر تركيز سوق زيوت المائدة ()2020 - 2016
مؤشر التركيز

2016

2017

2018

2019

2020

CR1

[% ]45 - 40

[% ]50 - 45

[% ]45 - 40

[% ]45 - 40

[% ]45 - 40

CR2

80,7%

79,6%

78,4%

77,4%

75,7%

CR3

94,5%

94,2%

93,9%

94,5%

94,8%

IHH

3512

3496

3381

3354

3294

المصدر :أعد انطالقا من معطيات مقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

وفيمــا يخــص ســوق زيــوت المائــدة الموجــه لالســتهالك الفــردي ،توضــح مؤشــرات التركيــز اختــاف هــذه األخيــرة مــع
مؤشــرات تركيــز ســوق زيــوت المائــدة اإلجمالــي .هــذا ،ويتعــدى مؤشرهرفندال-هرشــمان فــي ســوق زيــوت المائــدة
الموجــه للمســتهلك الفــردي  2000نقطــة وعــرف هــذا األخيــر تراجعــا ملحوظــا خــال الفتــرة  2020 - 2016حيــث
انتقــل مــن  3512نقطــة فــي ســنة  2016إلــى  3294نقطــة فــي ســنة .2020
علــى مســتوى مؤشــرات التركيــز " "CR1و ""CR2و " ، "CR3تفيــد معطيــات الجــدول أعــاه تراجــع مؤشــر " "CR1بحوالــي
نقطتيــن ونصــف وتراجــع مؤشــر " "CR2بخمــس نقــط بيــن  2016-2020بينمــا ظــل مؤشــر " "CR3مســتقرا حيــث بلغــت
نســبته .%95
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مؤشــرات  CR1و CR2بالنســبة لســوق زيــوت المائــدة الموجــه لالســتهالك أقــل انخفاضــا بأربــع
نقــاط مقارنــة بمؤشــرات التركيــز للســوق اإلجماليــة لزيــوت المائــدة كيفمــا كانــت الفئــة المســتهدفة.
كمــا أن تراجــع مؤشرهرفندال-هرشــمان والتطــور المالحــظ علــى مســتوى مؤشــرات التركيــز ،راجــع باألســاس إلــى
تحســن حصــة الســوق لشــركة صافــوال التــي انتقلــت مــن نســبة [ % ]15 - 10فــي ســنة  2016إلــى نســبة [% ]20 - 15فــي
ســنة  2020بالنســبة لســوق االســتهالك .تحســن أداء شــركة صافــوال (ثالــث أكبــر شــركة فــي الســوق) تــم علــى حســاب
شــركتي لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن اللتــان تراجعــت حصتهمــا الســوقية بنقطتيــن ونصــف لــكل
واحــدة منهمــا.
انطالقــا مــن ممــا ســبق ،يمكــن تســجيل المالحظــات االتيــة بخصــوص مســتوى تركيــز ســوق زيــوت المائــدة خــال الفتــرة
بيــن :2020 - 2016
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 مســتوى تركيــز ســوق زيــوت المائــدة مرتفــع إذ يصــل مؤشــر هرفندال-هرشــمان  3500نقطــة .وهــي ســوق يهيمــنعليهــا عــدد قليــل مــن الشــركات ،مــع احتمــال وجــود مخــاوف مــن جانــب المنافســة .بالتالــي ،يتوجــب علــى مصالــح
مجلــس المنافســة تتبــع هــذه الســوق عــن قــرب؛
 تحتــل شــركة لوســيور كريســطال موقــع ريــادي فــي ســوق زيــوت المائــدة بتوفرهــا علــى أكبــر حصــة ســوقية إجماليــةوهــي تهيمــن كذلــك علــى ســوق زيــوت المائــدة الموجهــة للمســتهلك الفــردي ولكــن بنســبة أقــل؛
 ظلــت بنيــة ســوق زيــوت المائــدة دون تغييــر بالرغــم مــن تراجــع حصــص ســوق شــركتي لوســيور كريســطال ومعامــلالزيــوت بســوس بلحســن لصالــح حصــة ســوق شــركة صافــوال؛
 يالحــظ علــى مســتوى ســوق زيــوت المائــدة الموجهــة للمســتهلك الفــردي تراجــع فــي مســتوى تركيــز هــذه األخيــرة.ويعــزى ذلــك لتحســن حصــة الســوق الخاصــة بشــركة صافــوال والتــي ارتفعــت بخمــس نقــط فــي ســوق تعــرف اســتقرار
فــي الطلــب حيــث أن متوســط نمــو ســنوي لــم يتعــدى  %1,5خــال الفتــرة .2020 - 2016

 .2.3شروط ولوج سوق إنتاج زيوت المائدة
وجــب التذكيــر فــي بــادئ األمــر ،أن تحليــل معطيــات مســتوى تركيــز ســوق زيــوت المائــدة يعطــي فكــرة أوليــة عــن مســتوى
المنافســة فــي هــذه الســوق غيــر أن هــذا التحليــل يتوجــب تعزيــزه بتحليــل مؤشــرات تكميليــة أخــرى مثــل دراســة شــروط
ولــوج الســوق ،ومعرفــة مــا إن كانــت هــذه األخيــرة تتيــح الفرصــة لدخــول فاعلييــن جــدد ممــا قــد ينعكــس علــى مســتوى
حــدة المنافســة داخلهــا.
هــذا ،ويمكــن تحليــل شــروط الولــوج إلــى ســوق مــا ،مــن قيــاس مســتوى المنافســة ،أي معرفــة هــل هنــاك صعوبــات تحــد
مــن توافــد فاعلييــن جــدد محتمليــن وإليجــاد موطــئ قــدم لهــم فيهــا .بالتالــي ،تشــكل هــذه الشــروط نــوع مــن الحمايــة
للفاعلييــن المتواجديــن فــي الســوق مــن خطــر دخــول منافســين محتمليــن.
وفــي حالــة ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة بالمغــرب ،فــإن ولــوج هــذه الســوق يســتوجب اســتيفاء عــدة شــروط تنظيميــة
وماليــة وتجاريــة .هــذه األخيــرة تتعلــق بجانــب التوزيــع واســتراتيجية التســويق المتبعــة.
●

الشروط التنظيمية

مــن وجهــة نظــر تنظيميــة ،وكباقــي المنتوجــات الغذائيــة األخــرى ،يخضــع اســتيراد وإنتــاج وتوزيــع مختلــف أنــواع الزيــوت
الغذائيــة الحتــرام المقتضيــات التنظيميــة والقانونيــة المعمــول بهــا لضمــان الســامة الصحيــة لهــذه المنتوجــات مــا
يمكــن مــن حمايــة المســتهلك النهائــي.
وباســتثناء رخصــة الســامة الصحيــة الصــادرة عــن مصالــح المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة،
والتــي يجــب توفرهــا إلنشــاء أو توســعة وحــدة صناعيــة تعمــل فــي قطــاع األغذيــة ،فــإن ولــوج ســوق إنتــاج وتوزيــع زيــوت
المائــدة متــاح مــن دون أن تكــون هنــاك قيــود تنظيميــة صعبــة المنــال أو ذات طابــع خــاص.
●

تكاليف االستثمار في أداة اإلنتاج

كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك ســابقا ،فــإن نشــاط إنتــاج زيــوت المائــدة يتــم مــن خــال عمليتيــن هما اســتخالص الزيــوت الخام
انطالقــا مــن عصــر الحبــوب الزيتيــة المنتجــة محليــا أو المســتوردة و/أو تصفية الزيوت الخام المســتوردة أو المنتجة محليا.
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وانطالقــا مــن المعطيــات المصــرح بهــا مــن طــرف الفاعلييــن فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة ،87فــان تكلفــة االســتثمار فــي
وحــدة صناعيــة إلنتــاج زيــوت المائــدة 88تختلــف بحســب كميــة المــواد االوليــة التــي يتــم تحويلهــا .فعلــى ســبيل المثــال،
فــإن وحــدة صناعيــة متوســطة الحجــم الســتخالص الزيــوت الخــام بقــدرة إنتاجيــة يوميــة تصــل  250طن/يــوم يمكــن أن
تتطلــب علــى األقــل اســتثما ًرا قــدره  50مليــون درهــم .ويمكــن أن تبلــغ قيمــة هــذا االســتثمار أكثــر مــن  600مليــون درهــم
89
بالنســبة لوحــدة صناعيــة متطــورة وذات قــدرة إنتاجيــة كبيــرة.
تجــدر اإلشــارة كذلــك ،إلــى أن االســتثمار فــي وحــدة صناعيــة مــن الجيــل الجديــد إلنتــاج زيــوت المائــدة يمكــن مــن خفــض
تكلفــة اإلنتــاج ومــن الحصــول علــى منتــوج نهائــي ذو جــودة عاليــة .هــذا ،وتشــكل جــودة منتــوج زيــت المائــدة ميــزة مــن
بيــن ميــزات تنافســية أخــرى تمكــن الشــركات التــي تنشــط فــي هــذه الســوق مــن جنــي ريــح أكبــر عــن طريــق بيــع كميــات
كبيــرة مــن الزيــوت مــن جهــة ،وعــن طريــق توزيــع منتوجــات عاليــة الجــودة 90بســعر مرتفــع موجهــة لشــريحة معينــة مــن
الزبنــاء مــن جهــة أخــرى.
●

القدرة على اقتناء كمية كبيرة من المواد األولية

إن امتــاك الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة لقــدرة شــرائية مهمــة ســواء تعلــق األمــر بالزيــوت
النباتيــة الخــام وبالحبــوب الزيتيــة يمكنهــا مــن الحصــول علــى ســعر أفضــل لشــراء هــذه المــواد األوليــة مــن المورديــن
الدولييــن وهــو مــا يمكــن مــن خفــض تكلفــة هــذه األخيــرة والتــي يتــم اقتناءهــا تقريبــا بالكامــل مــن الســوق الدوليــة.
ولإلشــارة ،فــان تكلفــة المــواد األوليــة تمثــل نســبة  ٪70إلــى  ٪80مــن تكلفــة منتــوج زيــت المائــدة.
ً
منخفضــا
هــذا ،وبالنظــر لمســتوى هامــش الربــح الناتــج عــن نشــاط إنتــاج زيــوت المائــدة والــذي يظــل فــي المتوســط
نســب ًيا ،فــإن التحكــم فــي تكاليــف التوريــد واإلنتــاج وتحســين مردوديــة العمليــات اللوجســتية يســمح للفاعلييــن فــي الســوق
المعنيــة مــن تحقيــق تنافســية أفضــل.
●

االستثمار في شبكة التوزيع
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إن االستثمار في شبكة التوزيع يشكل عامال تنافسيا في أسواق صناعة وتوزيع زيوت المائدة.
تمتلــك أهــم الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة (لوســيور كريســطال ،معامــل الزيــوت بســوس بلحســن
وصافــوال) شــبكة توزيــع تمكنهــا مــن تغطيــة كافــة التــراب الوطنــي وهــي تتبنــى اســتراتيجيات مختلفــة لهــذا الغــرض.
ونظــرا لهيمنــة التوزيــع التقليــدي فيمــا يخــص المنتجــات الواســعة االســتهالك ،92يضطــر كل فاعــل فــي ســوق إنتــاج زيــوت
المائــدة بالمغــرب إلــى توســيع شــبكة التوزيــع الخاصــة بــه (أســطول النقــل ،والمســتودعات ،ومعــدات المناولــة )... ،وتحفيــز
العمــاء مــن أجــل ضمــان تغطيــة جيــدة للســوق عــن طريــق تمويــن أكبــر عــدد مــن نقــط البيــع التي تــزود المســتهلك النهائي
بهــذا المنتــوج والتوفــر علــى توزيــع رقمــي مهــم.93
 87حبوب نوار الشمس أساسا.
 88معلومات مقدمة من طرف الرئيس املدير العام لشركة " "Les Conserves de Meknès-Aichaخالل جلسة االستماع املنعقدة بتاريخ  10يونيو .2021
 89دراســة قامــت بهــا شــركة " "Sofiprotéolتتعلــق بشــروط إعــادة تشــجيع الزراعــات الزيتيــة مأخــوذة مــن رأي مجلــس املنافســة حتــت عــدد  11/20واملتعلــق
مبشــروع تركيــز اقتصــادي بــن كل مــن شــركة " "Sofiprotéolوشــركة " "Lesieur Cristalبتاريــخ  22ديســمبر .2011
 90مثال :منتوجات صحية غنية بالفيتامينات.
 91توزيع مباشر توزيع عن طريق املناولة وتوزيع هجني يعتمد اإلثنني.
 92يتم توزيع املنتجات الواسعة االستهالك عن طريق التوزيع التقليدي الذي يشكل نسبة 80٪نسبة يشكل التوزيع العصري نسبة .٪20
 93التوزيع الرقمي :يقيس نسبة وجود عالمة جتارية على مستوى نقط البيع املتخصصة يف هذا النوع من املنتوجات.
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حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

●

استراتيجية التسويق

مــن أجــل تقويــة تنافســيتها فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة ،تضــع الشــركات الفاعلــة فــي الســوق اســتراتيجيات مختلفــة
علــى مســتوى التســويق تمكنهــا مــن المحافظــة علــى حصصهــا الســوقية أو تعزيزهــا.
مــن بيــن اآلليــات التــي تعتمدهــا الشــركات فــي هــذا الخصــوص ،نجــد تثميــن وتنويــع المنتوجــات (منتــج بثمــن منخفــض،
منتــج عالــي الثمــن والجــودة ،)94وإنشــاء شــبكة لتوزيــع منتوجاتهــا تغطــي كافــة الجهــات باإلضافــة إلــى اعتمــاد سياســة
تواصليــة فعالــة .كل هــذه اآلليــات تســمح للشــركات التــي تنشــط فــي ســوق زيــوت المائــدة مــن الحصــول علــى ميــزات
تنافســية (جــودة المنتج/ســمعة العالمــة التجاريــة لــدى المســتهلك) لفــرض اســتراتجيتها التفضيليــة وضمــان وفــاء
زبنائهــا.
وتجــدر اإلشــارة كذلــك ،إلــى أن منتجــي زيــوت المائــدة يســتخدمون اســتراتيجيات تســويق مختلفــة (تطويــر المنتجات/تنويــع
االســوق) لتغطيــة تكاليفهــم الثابتــة وجعــل أنشــطتهم أكثــر ربحيــة .مــن بيــن هــذه االســتراتيجيات:
 إنتاج عالمات تجارية خاصة بالمتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة كما هو الحال بالنسبة لشركة صافوال؛ االعتمــاد علــى صناعــات تكميليــة تســتخدم الزيــوت النباتيــة ،كصناعــة البســكويت والمارجريــن واألســماك المعلبــةكمــا هــو الشــأن بالنســبة لشــركة لوســيور كريســتال؛
 تطويــر ســوق صــادرات زيــوت المائــدة خاصــة نحــو القــارة االفريقيــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لــكل الفاعليــن فــيالســوق وإن بدرجــات متفاوتــة ،حيــث أضحــت هــذه الســوق مــاذا لمضاعفــة مبيعــات الشــركات.95

 .3.3تحليل دينامية دخول وخروج الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة
منــذ تحريــر قطــاع زيــوت المائــدة فــي ســنة  2000وعلــى مــدى العشــرين ســنة األخيــرة ،عرفــت ســوق زيــوت المائــدة
دخــول فاعلييــن جديديــن وخــروج فاعــل واحــد مــن بينهــا:
 فــي ســنة  ،2002ســجلت ســوق زيــوت المائــدة دخــول شــركة ""Les Conserves de Meknès–Aïchaالتــي قامــتبتســويق مجموعتيــن مــن منتوجــات زيــوت المائــدة األولــى منتجــة  %100مــن حبــوب الصوجــا والثانيــة منتجــة %100
مــن حبــوب نــوار الشــمس وكالهمــا وزعتــا تحــت العالمــة التجاريــة "."Aicha
 في ســنة  ،2004ســجلت ســوق زيوت المائدة دخول شــركة صافوال فرع المجموعة الســعودية "،"Savola Internationalوقامــت هــذه األخيــرة بتســويق ثــاث عالمــات تجاريــة وهــي عافيــة (زيــت خليــط مــن زيــت الــذرة وزيت حبــوب الصوجا)
العربــي (  %100زيــت حبــوب الصوجــا) وهــا ( %100زيــت حبــوب الصوجــا).
هــذا ،وعرفــت ســنة  2014خــروج شــركة " "Les Conserves de Meknès–Aïchaمــن ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة
العتباريــن أساســيين بحســب تصريحــات الرئيــس المديــر العــام للشــركة 96وهمــا:
●

ضعف جاذبية السوق،

● ارتفــاع تكاليــف نقــل المــواد األوليــة الزيتيــة مــن مينــاء الــدار البيضــاء إلــى الوحــدة الصناعيــة للشــركة المتواجــدة
بمدينــة مكنــاس.
 94تسوق شركة لوسيور كريسطال منتجات ذات قيمة غذائية وصحية بأثمنة مرتفعة مثل زيت لوسيور بليس أوميكا ."Lesieur Plus Omega3" 3
 95تعــد شــركة لوســيور كريســطال فاعــا رائــدا يف ســوق تصديــر زيــوت املائــدة بحصــة ســوقية تعــادل [ % ]90-85يف ســنة  2020تليهــا شــركة صافــوال بحصــة
ســوق تعــادل [ % ]10-5وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن بحصــة ســوق تعــادل [ % ]10-5ويف األخيــر شــركة ســيوف بحصــة ســوق أقــل مــن [.% ]5-0
 96جلسة االستماع التي عقدتها مصالح التحقيق التابعة ملجلس املنافسة مع مسيري شركة " "Les Conserves de Meknès –Aïchaبتاريخ  10يونيو .2021
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مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تحليــل المعطيــات المتعلقــة بتســويق العالمــات التجاريــة فــي الســوق المعنيــة يبيــن أن هــذه األخيــرة
عرفــت دخــول أربــع عالمــات تجاريــة بمعــدل أقــل مــن عالمــة تجاريــة فــي الســنة خــال الفتــرة بيــن ســنة 2016و ســنة .2020
هــذا ،وســجل كذلــك خــروج أربــع عالمــات تجاريــة ،مــا يفيــد أن عــدد العالمــات التجاريــة التي تم تســويقها خــال نفس الفترة
ظــل دون تغييــر .مــن جهــة أخــرى ،لــم تســوق شــركة لوســيور كريســطال أي عالمــة تجاريــة جديــدة خالل نفس الفتــرة في حين
قامــت شــركة ســيوف بتغييــر اســم عالمتهــا فريــور" "Friorالتــي أصبحــت تدعى ســيوف.
لــم تقــم شــركة ســيوف ســوى بتغييــر اســم عالمتهــا التجاريــة مــن "فريــور" إلــى "ســيوف" ،فــي حيــن لــم تتغيــر محفظــة
العالمــات التجاريــة للفاعليــن األخريــن نظــرا لكــون عــدد العالمــات التــي تــم ســحبها يســاوي عــدد العالمــات التــي تــم
طرحهــا فــي الســوق.
لإلشــارة كذلــك ،ســجلت ســوق زيــوت المائــدة دخــول عالمــات تجاريــة لزيــوت  %100مــن حبــوب الصوجــا ونــوار
الشــمس ،حيــث أنــه مــن أصــل ثــاث عالمــات تجاريــة جــرى تســويقها ،اثنتيــن منهــا (باســتثناء ســيوف التــي غيــرت
فقــط اســم عالمتهــا التجاريــة) عبــارة عــن زيــوت  % 100مــن حبــوب الصوجــا أي مــا يعــادل  %67مــن العالمــات التــي تــم
طرحهــا فــي هــذه الفتــرة ،مــا يفســر رغبــة الشــركات التــي تنشــط فــي الســوق فــي توزيــع عالمــات تجاريــة تحقــق هامــش
ربــح أفضــل وتســتهدف زبنــاء ذووا دخــل مرتفــع بإمكانهــم اقتنــاء هــذا المنتــوج علــى الرغــم مــن ارتفــاع ثمنــه.
الجدول  :28تطور طرح وسحب العالمات التجارية لمنتوجات زيوت المائدة ()2020 - 2016
الشركة

صافوال

سيوف

معامل الزيوت بسوس
بلحسن
لوسيور كريسطال

االسم التجاري للمنتوج

المكونات

تاريخ الطرح في السوق

تاريخ السحب من السوق

العربي

نوار الشمس  -صوجا

2016

2020

شمس

نوار الشمس

2017

2020

فريور

نوار الشمس

-

2017

سيوف

نوار الشمس

2017

-

دلسي

صوجا

-

2016

ليو نوار الشمس

نوار الشمس

2020

-

لم يتم طرح أو سحب أي منتوج خالل الفترة 2020 - 2016
المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من الشركات التي تنشط في السوق.

 .3.4تأثيــر العوامــل التــي تــم تحليلهــا علــى ديناميــة المنافســة فــي ســوق زيــوت المائــدة
يعــرف ســوق زيــوت المائــدة مســتوى تركيــز جــد مرتفــع مــع تواجــد أربــع شــركات منتجــة فقــط ،واســتحواذ شــركة واحــدة
علــى حصــة [ % ]50 - 45مــن الســوق اإلجماليــة.

هــذا ،وتهميــن شــركة لوســيور كريســطال علــى ســوق زيــوت المائــدة بامتالكهــا لحصــة ســوقية [ % ]50 - 45بفضــل
حضورهــا التاريخــي فــي هــذه الســوق وتجربتهــا الطويلــة األمــد ،باإلضافــة إلــى الخبــرة التــي راكمتهــا الشــركة بفضــل
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حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر االرتفاع الذي شهدته أسعار بيع
هذه المادة في السوق الوطنية

الدعــم الــذي تحظــى بــه الشــركة مــن طــرف شــركتها األم المجموعــة الفرنســية "أفريــل" ( )groupe Avrilخاصــة علــى

مســتوى البحــث والتطويــر.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،تنشــط شــركة لوســيور كريســطال فــي أســواق أخــرى مختلفــة ،وتمتلــك عالمــات تجاريــة معروفــة
خاصــة فــي ســوق زيــت الزيتــون وســوق منتوجــات التنظيــف والتجميــل ،مــا يســمح للشــركة مــن تحقيــق أربــاح مهمــة بفضل

تنــوع أنشــطتها وتعــدد عالمتهــا التجاريــة ســواء علــى مســتوى إنتــاج زيــوت المائــدة ( %100صوجــا و %100نوار الشــمس،
وأيضــا خليــط ألكثــر مــن نوعيــن) حيــث تمتلــك الشــركة ســبع عالمــات تجاريــة أو علــى مســتوى إنتــاج زيــت الزيتــون (حيــث
تمكــن هــذه الميــزة مــن االســتفادة مــن أثــر المجموعــة ومــن أثــر المحفظــة) بفضــل عالماتهــا التجاريــة مبروكــة وجوهــرة

أو علــى مســتوى إنتــاج المارجريــن بفضــل عالمتهــا ماكــدور " 97"Magdorأو علــى مســتوى إنتــاج منتوجــات التنظيــف

والتجميــل بفضــل عالماتهــا الطــاووس والكــف و المنجــل .98تمكــن هــذه العوامــل مجتمعــة الشــركة مــن التوفــر علــى
ميــزات تنافســية بفضــل تنــوع أنشــطتها وكثــرة عالماتهــا التجاريــة المعروفــة علــى صعيــد الســوق الوطنيــة.

أفضــى تحليــل وضيعــة المنافســة فــي ســوق زيــوت المائــدة أن هــذه األخيــرة يغلــب عليهــا طابــع االحتــكار وأن المنافســة

علــى مســتوى األســعار داخلهــا تظــل محــدودة مــع احتمــال أن تكــون قــرارات تحديــد األســعار بيــن الشــركات الفاعلــة

فــي القطــاع متزامنــة .هــذا ،وغالبــا مــا يمتثــل جــل المنافســين لتغييــرات فــي أســعار زيــوت المائــدة المطبقــة مــن

طــرف الشــركة الرائــدة ،مــا يجعــل األســعار غالبــا مــا تأخــذ نفــس المنحــى ،مــا ينعكــس ســلبا علــى الرفــاه االجتماعــي

للمســتهلك النهائــي .وبالتالــي ،نــادرا مــا يســتفيد هــذا األخيــر مــن التخفيضــات فــي أســعار الزيــوت المطبقــة مــن طــرف
منتجــي الزيــوت كــون الموزعيــن التقليدييــن (الذيــن يمثلــون  )%80ال يطبقونهــا فــي مجمــل األحيــان.

هــذه الوضعيــة تــزداد تفاقمــا مــع وجــود عوامــل هيكليــة أخــرى تحــد مــن ولــوج فاعلييــن جــدد فــي ســوق إنتــاج زيــوت

المائــدة نذكــر مــن بينهــا:

 نضــج الســوق واســتقرار الطلــب داخلــه حيــث لــم يتعــدى معــدل النمــو الســنوي هــذه األخيــرة نســبة  1,5%خــالالخمــس ســنوات األخيــرة،

 -ارتبــاط الســوق الوطنيــة بالــواردات الخارجيــة فيمــا يخــص المــواد األوليــة الزيتيــة ،بالتالــي أي ارتفــاع غيــر مألــوف

فــي األســعار لــه انعكاســات علــى منتوجــات زيــوت المائــدة ،خاصــة وأن تكلفــة المــواد األوليــة تشــكل نســبة  %70إلــى

 %80مــن التكلفــة النهائيــة للمنتــوج ،99ممــا يضعــف مــن هامــش تحــرك الفاعلييــن فــي الســوق.

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر شــروط ولــوج ســوق زيــوت المائــدة علــى ديناميــة المنافســة ،يمكــن تحليــل المعطيــات الســالفة مــن

تســجيل المالحظــات االتيــة:

 -غيــاب أيــة شــروط تنظيميــة خاصــة فيمــا يتعلــق باســتيراد المــواد األوليــة الزيتيــة أو علــى مســتوى اإلنتــاج وذلــك

مــن شــأنه تســهيل ولــوج منافســين محتمليــن جــدد؛

 يتطلــب نشــاط إنتــاج زيــوت المائــدة اســتثمارات مهمــة ويســتلزم بالضــرورة التوفــر علــى إمكانــات تمويليــة مــن أجــل 97يعتمد أثر املجموعة على اجلمع بني منتوجات مختلفة تنتمي إلى أسواق معنية منفصلة ،يف حني أن أثر احلفظة يعتمد على اجلمع بني عدة عالمات.
 98حتقق الشركة [ %]80-75من رقم معامالتها يف سوق زيوت املائدة و [ % ]30-25املتبقية يف األسواق االخرى.
 99حسب املعطيات التي مت التصريح بها من لدن الفاعلني يف السوق.
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اقتنــاء أداة اإلنتــاج وكــذا مــن أجــل تغطيــة تكاليــف التســيير .ولإلشــارة ،فالثــاث الشــركات األولــى فــي الســوق مــن
حيــث الحصــة الســوقية هــي شــركات كبيــرة ،اثنــان منهــا تنتميــان لمجموعــات دوليــة؛

 -ربحيــة نشــاط إنتــاج زيــوت المائــدة مرتبــط بحجــم اإلنتــاج والمبيعــات وبالتالــي فــإن تخفيــض تكلفــة توريــد المــواد

األوليــة واإلنتــاج يشــكل تحــدي كبيــر للمنافســين المحتمليــن الجــدد.

 -اعتمــاد الفاعلييــن الحالييــن فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة علــى اســتراتيجيات فعالــة علــى مســتوى التســويق

والتوزيــع يشــكل ميــزة تنافســية لهــؤالء .وجــب التذكيــر أن تغطيــة كل شــركة لطلــب عمالئهــا فــي الجهــات

يتطلــب مــن هــذه األخيــرة تطويــر شــبكة التوزيــع وهــو مــا يســتلزم إمكانــات ماليــة وبشــرية ولوجســتية بالنظــر
لحجــم هــذا المنتــوج.

وبحســب كل مــا ســبق ذكــره وأخــذا بعيــن االعتبــار نضــج ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة وضعــف هامــش ربــح الشــركات التــي
تنشــط فــي هــذه الســوق ،يظهــر أن هــذا األخيــرة أقــل جاذبيــة وصعبــة الولــوج ،ممــا قــد يفســر عــدم تغيــر بنيتهــا منــذ
ســنة  ،2004تاريــخ بــدء نشــاط شــركة صافــوال فــي هــذه الســوق.

المحــور الثالــث  -تحليــل العوامــل المتحكمــة والمؤثــرة فــي الزيــادات المســجلة فــي
أســعار زيــوت المائــدة بالمغــرب
ســيتم خــال هــذا الجــزء تقديــم موقــف الشــركات والمبــررات المتصلــة بهــا فيمــا يخــص الزيــادات المســجلة فــي أســعار
بيــع زيــوت المائــدة بالمغــرب ،وســيتم فيمــا بعــد تحليــل العوامــل المتحكمــة فــي هــذه الزيــادات خاصــة تأثيــر تطــور أســعار
المــواد األوليــة فــي الســوق الدوليــة علــى أســعار بيــع الزيــوت فــي الســوق الوطنيــة.

 .1توضيحات شركات اإلنتاج بشأن الزيادات المسجلة في أسعار زيوت المائدة
فيمــا يخــص الزيــادات التــي عرفتهــا أســعار زيــوت المائــدة أوضــح الفاعلــون فــي الســوق أن المغــرب يســتورد تقريبــا كل
احتياجاتــه مــن المــواد األوليــة الزيتيــة مــن الخــارج فــي شــكل زيــوت نباتيــة خــام ممــا يجعــل الســوق الوطنيــة عرضــة
لتقلبــات أســعار هــذه المــواد علــى مســتوى الســوق الدوليــة.
هــذا ،وارتفعــت أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة خــال الســدس الثانــي مــن ســنة  2020وتزايــدت حــدة هــذه الزيــادات
خــال شــهري شــتنبر وأكتوبــر مــن نفــس الســنة.
وعلــى ســبيل المثــال ،ارتفعــت أســعار الزيــوت النباتيــة الخــام لحبــوب الصوجــا وهــي الزيــوت األكثــر اســتهالكا بالمغــرب،
بنســبة  %80حيــث انتقلــت مــن  600دوالر أمريكــي خــال شــهر يونيــو  2020إلــى أكثــر مــن  1100دوالر أمريكــي للطــن
فــي شــهر فبرايــر  .2021كمــا تضاعفــت أســعار الزيــوت الخــام المســتخرجة مــن حبــوب نــوار الشــمس مرتيــن خــال
نفــس الفتــرة.
وبحسب الفاعليين في سوق زيوت المائدة ترجع هذه االرتفاعات لألسباب االتية:
 عرفــت أســعار الزيــوت الخــام المســتخرجة مــن حبــوب الصوجــا فــي بدايــة أزمــة كورونــا تراجعــا كبيــرا بســببغيــاب الرؤيــة لوضعيــة الســوق مــن حيــث العــرض والطلــب .غيــر أنــه ومــع بدايــة النصــف الثانــي مــن ســنة ،2020
قفــزت أســعار المركــب الزيتــي (الحبــوب والفيتــور والزيــوت الخــام) نظــرا لالنتعــاش االقتصــادي العالمــي ولتزايــد
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الطلــب علــى الزيــوت الخــام خاصــة مــن قبــل الصيــن 100التــي تعــد أكبــر ســوق مســتوردة لزيــوت الصوجــا فــي العالــم
لتلبيــي حاجياتهــا المحليــة وكــذا لتكويــن مخزونهــا االســتراتيجي ،إثــر تعافــي اقتصادهــا نتيجــة تحســن مؤشــراتها
الصحيــة المتعلقــة بوبــاء كوفيــد19-؛
 مــن جهــة أخــرى ،يعــزى ارتفــاع أســعار الزيــوت الخــام بالســوق الدوليــة للعوامــل المناخيــة غيــر المالئمــة التــي اثــرتعلــى حجــم المحصــول العالمــي لــدى الــدول األكثــر إنتاجــا لهــذه المــواد :حبــوب نــوار الشــمس بالنســبة لــدول االتحــاد
األوروبــي والــدول المطلــة علــى البحــر األســود( 101مثــل أوكرانيــا وروســيا) وحبــوب الصوجــا بالنســبة لــدول أمريــكا
الالتينيــة ،102باإلضافــة إلــى إنتــاج زيــوت النخيــل لــدول جنــوب شــرق آســيا (أندونيســيا وماليزيــا) بســبب األمطــار
الغزيــرة.
علــى ســبيل المثــال ،انخفــض محصــول أكبــر الفاعليــن فــي إنتــاج نــوار الشــمس بســبب التقلبــات المناخيــة بمــا قــدره
 5مليــون طــن.
هذا ،وأدى تراجع المحصول العالمي من النخيل إلى ارتفاع الطلب على زيوت حبوب نوار الشمس و الكولزا؛
 العامــل اآلخــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة فــي الســوق الدوليــة خــال النصــف الثانــيمــن ســنة  2020تجلــى فــي كثــرة المضاربــات مــن طــرف الصناديــق االســتثمارية والتــي همــت الســلع الغذائيــة بشــكل
عــام والزيــوت النباتيــة الخــام المســتخرجة مــن حبــوب الصوجــا بشــكل خــاص .هــذه المضاربــات كانــت بهــدف جنــي
أربــاح كبيــرة بالنظــر للتقلبــات التــي عرفتهــا أســعار هــذه المــواد فــي الســوق الدوليــة خــال نفــس الفتــرة.
مــن جهــة أخــرى ،صــرح الفاعلــون فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة خــال مرحلــة التحقيــق ،أنــه بفضــل احتياطاتهــم
االســتراتيجية مــن المــواد األوليــة ،تمكــن هــؤالء مــن تأميــن تمويــن الســوق الوطنيــة مــن هــذه المــادة الحيويــة ومــن تأجيــل
تطبيــق الزيــادات األخيــرة التــي عرفتهــا تكاليــف اقتنــاء المــواد األوليــة علــى أســعار البيــع المطبقــة علــى المســتهلك
النهائــي.103

 .2تطور أسعار الزيوت الخام بالسوق الدولية
بعــد تحليــل المعطيــات المتعلقــة ببنيــة تكلفــة زيــت المائــدة (الفقــرة المتعلقــة ببنيــة تكلفــة اإلنتــاج) التــي أظهــرت الــوزن
المهــم لتكاليــف المــواد األوليــة الزيتيــة فــي تكويــن ســعر بيــع الزيــوت المطبــق مــن طــرف المنتجيــن عنــد خــروج المنتــوج
مــن الوحــدة الصناعيــة ســيتم فــي هــذه المرحلــة تحليــل تأثيــر تقلبــات أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة 104علــى ســعر بيــع
زيــت المائــدة فــي الســوق الوطنيــة بالنســبة لــكل الفاعلييــن فــي الســوق.
تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن تحليــل المعطيــات المتعلقــة بأســعار المــواد األوليــة فــي الســوق الدوليــة ومــدى تأثيرهــا علــى
أســعار زيــوت المائــدة فــي الســوق الوطنيــة هــم الخمــس ســنوات األخيــرة ولــم يقتصــر فقــط علــى األشــهر األولــى مــن
ســنة  ،2021وهــي الفتــرة التــي قفــزت فيهــا أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة فــي الســوق الدوليــة لمســتويات كبــرى .يهــدف
ذلــك إلــى تقييــم انعكاســات تقلبــات هــذه األســعار علــى أســعار الزيــوت الغذائيــة المطبقــة مــن طــرف المنتجيــن خــال
الفتــرة التــي تكــون قــد عرفــت فيهــا أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة انخفاضــات فــي الســوق الدوليــة.
 100متثل الصني  % 20من االستهالك العاملي من الزيوت النباتية اخلام املستخرجة من حبوب الصوجا.
 101بسبب األمطار الغزيرة والفيضانات التي صاحبتها.
 102قلصت اإلضرابات واجلفاف يف األرجنتني من حجم صادرات هذا البلد من الصوجا.
 103صرح أحد الفاعلني أنه بطلب من السلطات العمومية ،مت تأجيل الزيادات يف أسعار بيع الزيوت.
 104ســيتم عــرض األســعار بالنســبة لزيــوت الصوجــا اخلــام وليــس حبــوب الصوجــا نظــرا لكــون  %98مــن املــواد األوليــة يتــم اســتيرادها مــن طــرف الفاعلــن يف
الســوق علــى شــكل زيــوت خــام.
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ســيعتمد فــي هــذا اإلطــار علــى مؤشــر منظمــة األغذيــة والزراعــة ألســعار الغــذاء والــذي يعــد مؤشــرا مرجعيــا علــى
الصعيــد الدولــي لتتبــع تطــور أســعار المــواد الغذائيــة.
لتذكيــر ،يســتخدم مؤشــر المنظمــة ألســعار األغذيــة لقيــاس التغ ّيــر الشــهري فــي األســعار الدوليــة لس ـلّة مــن الســلع
الغذائيــة األساســية .وهــو يتأ ّلــف مــن متوســط مؤشــرات أســعار خمــس مجموعــات مــن الســلع األساســية وهــي :الحبــوب
والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر.
بالنســبة للزيــوت النباتيــة ،توضــح الرســوم البيانيــة اآلتيــة تطــور مؤشــر أســعار الغــذاء خــال الفتــرة  - 2016مــاي 2021
(متوســط ســنوي) وخــال الفتــرة غشــت  - 2020مــاي ( 2021متوســط شــهري) هــذه الفتــرة األخيــرة عرفــت فيهــا
أســعار الزيــوت النباتيــة الخــام ارتفاعــا مهمــا فــي الســوق الدوليــة.
الرسم البياني  :17تطور مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء خالل الفترة ( 2021 - 2016متوسط سنوي)

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة)

الرسم البياني  :18تطور مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء خالل الفترة غشت  - 2020ماي ( 2021متوسط شهري)

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة).
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مكن تحليل المعطيات السابقة من التمييز بين فترتين وهما:
 -الفتــرة األولــى بيــن  2016و 2019والتــي تميــزت فــي المجمــل بمنحــى تنازلــي (مــع ارتفــاع طفيــف بمعــدل %2,5

خــال الفتــرة مــن ســنة  2016إلــى ســنة  )2017حيــث انتقــل هــذا المؤشــر مــن  99,4ســنة  2016إلــى  83,3فــي ســنة
 2019بنســبة تراجــع تســاوي  %18وهــو أكبــر انخفــاض مســجل خــال عشــر ســنوات األخيــرة وذلــك راجــع لوفــرة
العــرض علــى مســتوى الزيــوت الخــام المســتخرجة مــن حبــوب الصوجــا بالنظــر لوفــرة المحاصيــل التــي تــم تســجيلها
فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والبرازيــل خــال نفــس الفتــرة وكــذا لتراجــع المبــادالت التجاريــة العالميــة
فيمــا يخــص الزيــوت النباتيــة؛

 الفتــرة الثانيــة بيــن  2020و 2021والتــي تميــزت بارتفــاع حــاد فــي مؤشــر ســعر الغــذاء ،وذلــك راجــع للقفــزةالمهمــة التــي عرفتهــا أســعار الزيــوت النباتيــة .هــذا وبالمقارنــة مــع ســنة  ،2020ارتفــع نفــس المؤشــر بنســبة 75%
خــال الخمســة أشــهر األولــى مــن ســنة  2021حيــث بلــغ المؤشــر  174,7فــي شــهر مــاي ليتجــاوز مســتوى االرتفــاع
القياســي المســجل فــي ســنة  2011والــذي بلــغ  .156,4ويعــزى هــذا االرتفــاع لعــدة عوامــل منهــا انخفــاض العــرض
مــن جهــة علــى مســتوى الزيــوت النباتيــة المنتجــة مقارنــة بموســم  2018/2019خاصــة الزيــوت المســتخرجة مــن
حبــوب الصوجــا بنســبة  %7وزيــوت حبــوب نــوار الشــمس بنســبة %12وزيــوت النخيــل بنســبة  %19والنتعــاش الطلــب
العالمــي مــن جهــة أخــرى منــذ شــهر غشــت ( 2020الرســم البيانــي رقــم  )18إثــر التخفيــف مــن إجــراءات القيــود
المرتبطــة بوبــاء كوفيــد  19مــا دفــع مجموعــة مــن الــدول إلــى تكويــن مخزونهــا االســتراتيجي خوفــا مــن انقطــاع
سلســلة اإلمــدادات.
نظــرا ألن مؤشــر أســعار الغــذاء يشــمل أســعار زيــوت النخيــل باإلضافــة إلــى أســعار الصوجــا ونــوار الشــمس اللــذان يتــم
اســتهالكهما بالمغــرب ،ومــن أجــل تحليــل أدق للمعطيــات المتعلقــة بالســوق الوطنيــة ،ســيتم االعتمــاد فقــط علــى تكاليــف
اقتنــاء زيــوت الصوجــا التــي تمثــل  90%مــن الطلــب المحلــي.
تجــب اإلشــارة ،إلــى أن التكاليــف الســنوية فيمــا يخــص اقتنــاء الزيــوت الخــام تمثــل متوســط التكاليــف الشــهرية القتنــاء
الزيــوت النباتيــة الخــام لــكل منتــج للزيــوت وتشــتمل علــى تكاليــف اقتنــاء الزيــوت الخــام (بحســب ســعر بورصــة المــواد
األوليــة الزيتيــة) باإلضافــة إلــى النفقــات ذات الصلــة :النقــل الدولــي والتعرفــة الجمركيــة فــي حالــة تطبيقهــا.
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يوضــح الرســم البيانــي االتــي تطــور متوســط تكاليــف شــراء الزيــوت النباتيــة الخــام المســتخرجة مــن حبــوب الصوجــا
لجميــع المنتجيــن المحلييــن خــال الخمــس ســنوات االخيــرة:
الرسم البياني :19تطور أسعار زيوت حبوب الصوجا في السوق الدولية بين  2016و( 2021متوسط سنوي)

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة)

الرسم البياني  :20تطور أسعار زيوت حبوب الصوجا في السوق الدولية من شهر يناير  2020إلى شهر ماي ( 2021متوسط شهري)

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة)

خــال هــذه الفتــرة تناســب منحــى تطــور تكلفــة شــراء المــواد األوليــة الزيتيــة مــع منحــى تطــور مؤشــر أســعار األغذيــة

علــى الصعيــد العالمــي بنســب متفاوتــة.

هــذا ،وبينمــا ســجل ارتفــاع طفيــف فــي مؤشــر أســعار هــذه المــواد بنســبة  %5بيــن ســنتي  2016و ،2017عــرف منحــى

تطــور تكلفــة المــواد األوليــة انخفــاض بنســبة  %14إلــى غايــة الســدس الثانــي مــن ســنة  .2020بعــد ذلــك ،عــرف مؤشــر
أســعار الغــذاء ارتفاعــا ابتــداء مــن الســدس الثانــي مــن ســنة  2020مــع تســارع فــي االرتفــاع هــم الفتــرة إلــى غايــة نهايــة

ســنة  2020كمــا يوضــح الرســم البيانــي أعــاه ،ويرجــع ذلــك لغيــاب الرؤيــة علــى مســتوى الســوق الدوليــة للمــواد األوليــة
بســبب اســتمرار األزمــة الصحيــة.
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هــذا ،وقفــزت أســعار الزيــوت النباتيــة الخــام (زيــوت حبــوب الصوجــا) فــي نهايــة شــهر مــاي لســنة  2021لتتعــدى
حاجــز  1600دوالر أمريكــي للطــن ،وهــو مــا يعــادل زيــادة فــي أســعار هــذه المــواد بنســبة  %196مقارنــة بنفــس الفتــرة
مــن ســنة  ،2020حيــث كان ســعر هــذه الزيــوت يســاوي  557دوالر أمريكــي للطــن.
فيمــا يخــص تحليــل المعطيــات المتعلقــة بتكلفــة شــراء المــواد األوليــة لــكل شــركة منتجــة ،يلخــص الجــدول والرســم
البيانــي التالييــن تطــور متوســط تكلفــة المــواد األوليــة لــكل شــركة منتجــة لزيــوت المائــدة خــال الخمــس ســنوات
األخيــرة وتطــور متوســط تكلفــة المــواد األوليــة الشــهري خــال الســت أشــهر األولــى مــن ســنة  .2021للتذكيــر ،تزامنــت
هــذه الفتــرة مــع ارتفــاع أســعار زيــوت المائــدة بالســوق الوطنيــة.
الجدول  :29تطور متوسط سنوي وشهري لتكلفة شراء الزيوت النباتية الخام (طن) لكل شركة منتجة ()2021 - 2016
متوسط تكلفة شراء
طن واحد بالدرهم
()2016-2020

متوسط تكلفة شراء
طن واحد بالدرهم
2020

متوسط تكلفة شراء
المسجل خالل
األشهر الست األولى
من 2021

التباين المسجل
في الفترة ما بين
 2020و2021

التباين المسجل في
 /2021والمتوسط
المرجح المسجل
في 2021

شركة لوسيور كريسطال

[]7500 - 7400

[]7100 - 7000

[]8100 - 8000

% 14,2

% ]15 - 10[ -

شركة معامل الزيوت
بسوس بلحسن

[]7500 - 7400

[]7300 - 7200

[]10600 - 10500

% 44,8

[% ]15 - 10

شركة صافوال

[]7500 - 7400

[]7600 - 7500

[]9600 - 9500

% 29,9

% ]5 - 0[ -

شركة سيوف

[]7600 - 7500

[]7800 - 7700

[]13100 - 13000

% 69,7

[% ]45 - 40

7456

7196

9319

% 29.5

-

المتوسط المرجح

()moyenne pondérée

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة.

الرسم البياني  :21تطور متوسط تكلفة الزيوت النباتية الخام لكل شركة منتجة ()2021 - 2016

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة.

تبيــن المعطيــات الســابقة أن المتوســط الســنوي لتكلفــة شــراء المــواد األوليــة جــد متقــارب بالنســبة لــكل المنتجيــن مــع
بعــض االختالفــات الطفيفــة التــي يمكــن تفســيرها بالقــدرة التفاوضيــة لــكل شــركة منتجــة ولسياســة التوريــد التــي تتبعهــا
كل واحــدة علــى حــدة .هــذا ،وســجلت شــركة لوســيور كريســطال الرائــدة أقــل متوســط ســنوي لتكلفــة شــراء هــذه المــواد
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خــال الفتــرة [ ،]2020 - 2016ويرجــع الفضــل فــي ذلــك لحجــم مشــتريات الشــركة مقارنــة بالشــركات المنافســة ،تليهــا
كل مــن شــركتي صافــوال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن حيــث ســجل متوســط تكلفــة شــراء المــواد األوليــة الســنوي
لهاتيــن الشــركتين نفــس القيمــة تقريبــا ،بينمــا ســجل متوســط تكلفــة شــراء المــواد األوليــة الســنوي لشــركة ســيوف أعلــى
قيمــة بفــارق [ % ]5 - 0علــى متوســط الســوق المرجــح ( )moyenne pondéréeوبفــارق  %3,8عــن متوســط تكاليــف
شــراء المــواد األوليــة الســنوي لشــركة لوســيور كريســطال خــال الفتــرة .2020 - 2016
ومقارنــة بســنة  ،2020عــرف متوســط تكلفــة شــراء المــواد األوليــة ارتفاعــا مهمــا بلــغ نســبة  %29,5خــال الســت أشــهر
األولــى لســنة  .2021هــذا ،وتأثــرت جميــع الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق زيــوت المائــدة بالزيــادات المهمــة فــي أســعار
المــواد األوليــة فــي الســوق الدوليــة ولكــن بنســب متفاوتــة .ومقارنــة بالمتوســط المرجــح لتكلفــة شــراء المــواد األوليــة
المســجل فــي الســوق خــال الســت األشــهر األولــى مــن ســنة  2021والــذي وصــل إلــى  9319درهــم للطــن ،بلــغ متوســط
تكلفــة شــراء المــواد األوليــة لشــركة لوســيور كريســطال خــال نفــس الفتــرة قيمــة [ ]8100 - 8000درهــم للطــن بفــارق
أقــل مــن [ % ]15 - 10عــن متوســط تكاليــف شــراء كل الفاعليــن فــي الســوق ،ويرجــع الفضــل فــي ذلــك الســتعانة الشــركة
بوســائل لتفــادي مخاطــر تقلبــات أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة فــي الســوق الدوليــة مثــل" ."hedgingوســجل متوســط
تكلفــة شــراء المــواد األوليــة لشــركة صافــوال قيمــة [ ]9600 - 9500درهــم للطــن بأقــل مــن [ % ]5 - 0عــن متوســط
تكاليــف شــراء الفاعليــن اآلخريــن فــي الســوق .مــن جهــة أخــرى ،ســجل متوســط تكلفــة شــراء المــواد األوليــة لشــركة
معامــل زيــوت بســوس زيــادة قدرهــا [ % ]15 - 10عــن متوســط تكاليــف شــراء كل الشــركات التــي تنشــط فــي الســوق
فــي حيــن ســجل متوســط تكلفــة شــراء المــواد األوليــة لشــركة ســيوف أعلــى قيمــة بلغــت [ ]13100 - 13000درهــم للطــن
والتــي ســجل متوســط تكلفــة شــرائها المــواد األوليــة ارتفاعــا كبيــرا بنســبة [.% ]45 - 40
تجــدر اإلشــارة ،أنــه خــال الســت أشــهر األولــى مــن ســنة  ،2021لــم تقــم شــركة ســيوف ســوى بعملتيــن القتنــاء المــواد
األوليــة الزيتيــة ،وهــو نصــف مــا تســتورده الشــركة مــن المــواد األوليــة فــي نفــس الحيــز الزمنــي عــادة.

 .3تحليــل تطــور أســعار بيــع طــن واحــد مــن زيــت المائــدة عنــد خــروج المنتــوج مــن المصنــع
(زيــت الصوجــا)
انطالقــا مــن تحليــل المعطيــات الــواردة فــي الجــدول أدنــاه والمتعلقــة بتطــور متوســط ســعر بيــع طــن واحــد مــن
زيــت المائــدة المســتخرج مــن حبــوب الصوجــا (دون احتســاب الضريبــة علــى القيمــة المضافــة) ،يمكــن اســتخالص
المالحظــات الرئيســية التاليــة:
● تســجيل أدنــى متوســط ســعر البيــع فــي  2020حوالــي  9735درهــم للطــن الواحــد ،أقــل ب  %6,5مقارنــة مــع
متوســط ســعر البيــع المســجل فــي الفتــرة مــا بيــن  2016و2020؛
● تســجيل زيــادة فــي متوســط ســعر البيــع ناهــزت حوالــي  %16خــال األشــهر الثالثــة األولــى مــن  1052021مقارنــة
بمــا ســجل فــي  ،2020و زيــادة ب  %8,5مقارنــة بمتوســط ســعر البيــع المســجل فــي الفتــرة مــا بيــن  2016و2020؛
● ارتفــع متوســط ســعر البيــع المعتمــد مــن لــدن جميــع الفاعليــن فــي إنتــاج زيــت المائــدة بنفــس النســبة تقريبــا خــال
الفتــرة مــا بيــن  2020و 2021بنســبة بلغــت حوالــي %16؛
● علــى امتــداد جميــع الفتــرات المدروســة ،يالحــظ أن ســعر بيــع زيــت الصوجــا األكثــر ارتفاعــا فــي الســوق لــدى
الشــركة الرائــدة لوســيور كريســطال وأقــل ســعر بيــع لــدى شــركة صافــوال حيــث يصــل فــارق الســعر بينهمــا %24؛
●

مقارنــة بمتوســط لــكل فتــرة يتميــز ســعر الشــركة الرائــدة بكونــه مرتفــع بنســبة [%]15 - 10

 105لم يتوصل مجلس املنافسة سوى باملعطيات ذات الصلة باألشهر الثالثة األولى من سنة  2021من لدن الشركات التي تنشط يف السوق.
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( 11500-11600درهم/طــن مقابــل  10422درهم/طــن) خــال الفتــرة  2020 - 2016وبنســبة [ % ]10 - 5خــال

الثــاث األشــهر األولــى لســنة  .2021فــي المقابــل ،اعتمــدت شــركة صافــوال أقــل ســعر بيــع بنســبة [% ]15 - 10

خــال الفتــرة  2020 - 2016وبنســبة [ % ]15 - 10خــال الثالثــة أشــهر األولــى لســنة  .2021تجــدر اإلشــارة،
إلــى أن ســعر البيــع المعتمــد مــن طــرف شــركة ســيوف ســجل ارتفاعــا مقارنــة بمتوســط ســعر بيــع زيــت المائــدة فــي

الســوق بصــورة أقــل حــدة مقارنــة بالشــركة الرائــدة ،خــال الفترتيــن المذكورتيــن.

الجدول  :30تطور متوسط سعر البيع السنوي والشهري لزيت المائدة (طن) لدى الشركات المنتجة ()2021 - 2016
متوسط سعر بيع
طن واحد بالدرهم
()2020 - 2016

متوسط سعر البيع
تباين سعر البيع
المسجل خالل
متوسط سعر بيع طن
المسجل في الفترة
واحد بالدرهم  2020األشهر الثالثة األولى
ما بين  2020و2021
من 2021

تباين سعر البيع
والمتوسط
المسجالن في 2021

شركة لوسيور كريسطال

[]11600 - 11500

[]12400 - 12300[ ]10900 - 10800

% 14

[% ]10 - 5

شركة معامل الزيوت
بسوس بلحسن

[]10300 - 10200

[]9500 - 9400

[]11000 - 10900

% 16

% ]5 - 0[ -

[]9300 - 9200

[]8800 - 8700

[]10200 - 10100

% 16

% ]15 - 10[ -

[]10000 - 9900[ ]10700 - 10600

[]11800 - 11700

%18

[% ]5 - 0

11303

%16

--

شركة صافوال
شركة سيوف
المجموع

10422

9735

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة.

الرسم البياني  :22تطور متوسط سعر بيع زيت المائدة السنوي لدى جميع الشركات المنتجة ()2021 - 2016

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة.
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الرسم البياني  :23تطور متوسط سعر بيع زيت المائدة الشهري لدى جميع الشركات المنتجة ()2021 - 2020

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق زيوت المائدة.

 .4تأثيــر تغيــرات األســعار العالميــة للزيــوت النباتيــة الخــام علــى أســعار بيــع زيــت المائــدة فــي
الســوق الوطنيــة
فيمــا يتعلــق بتقييــم تأثيــر ارتفــاع أو انخفــاض أســعار بيــع الزيــت الخــام فــي الســوق الدوليــة علــى مســتوى أســعار زيــت
المائــدة فــي الســوق الوطنيــة تبيــن المعطيــات الــواردة فــي الرســوم البيانيــة أدنــاه تطــور تكاليــف الشــراء وتغيــرات أســعار
البيــع فــي الســوق الوطنيــة فــي الفتــرة مــا بيــن  2016و ،2021مــع التركيــز علــى الفتــرة الممتــدة مــن ينايــر  2020إلــى
مــارس  2021التــي تزامنــت مــع ظهــور األزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد 19 -والتــي ســجل خاللهــا ارتفــاع كبيــر
فــي ســعر الزيــوت الخــام فــي الســوق الدوليــة.
الرسم البياني  :24تطور تكلفة وسعر بيع الزيت (( )2021 - 2016متوسط سنوي)
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الرسم البياني  :25تطور تكلفة وسعر بيع الزيت (( )2020-2021متوسط شهري)

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

تبين الرسوم البيانية أعاله أن تطور سعر بيع زيت المائدة عرف ثالثة فترات متباينة:
● خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى  ،2019عــرف تطــور تكلفــة شــراء الزيــوت الخــام وســعر بيــع زيــت المائــدة تغيــرا
متناســبا تقريبــا ،حيــث تراجعــت تكلفــة الشــراء بنســبة  % 9,2وتراجــع ســعر البيــع فــي الســوق الوطنيــة بنســبة قــدرت
.% 7؛
● خــال الفتــرة الممتــدة مــن ينايــر إلــى نونبــر  ،2020لوحــظ انخفــاض فــي متوســط تكلفــة الشــراء بحوالــي ،% 8,7
مقابــل تســجيل انخفــاض فــي ســعر البيــع فــي الســوق الوطنيــة بنســبة  % 6فقــط ،ممــا يبيــن أن تأثيــر انخفــاض أســعار
بيــع الزيــوت الخــام فــي الســوق العالميــة لــم يكــن بنفــس الوتيــرة مقارنــة مــع أســعار البيــع فــي الســوق الوطنيــة،؛
● خــال الفتــرة الممتــدة مــن نونبــر  2020إلــى مــارس  ،2021ســجل ارتفــاع ســعر بيــع زيــت الصوجــا فــي الســوق
المحليــة بنســبة أقــل بكثيــر مــن ارتفــاع تكلفــة الشــراء حيــث تميــزت هــذه الفتــرة بارتفــاع أســعار بيــع الزيــوت الخــام علــى
الصعيــد الدولــي ،إذ ارتفعــت تكلفــة الشــراء بنســبة  ،% 39,5فيمــا ســجل ســعر البيــع فــي الســوق الوطنيــة زيــادة بنســبة
 .% 18,6وبالتالــي ،يتضــح أن الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق زيــت المائــدة لــم يعمــدوا إلــى تطبيــق كافــة الزيــادات
المســجلة علــى مســتوى أســعار المــواد األوليــة فــي الســوق الدوليــة واســتفادة المســتهلك مؤقتــا مــن هــذه الوضعيــة.
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يبين الجدول أسفله تطور معدالت تغير تكلفة الشراء وسعر بيع زيت المائدة بحسب كل منتج ابتداء من سنة :2016
الجدول  :31تطور معدالت تغير تكلفة شراء الزيوت الخام وسعر بيع زيت المائدة بحسب كل منتج خالل الفترة 2021 - 2016

لوسيور
كريسطال

معامل

تكلفة الشراء

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

2021/2020

2020-2016

2021-2016

% 7,7

% -7,4

% -10,2

% 4,1

% 45,40

% -5,8

% 39,6

ثمن البيع (دون احتساب الرسوم)

% 3,40

% -3,60

% -7,00

% -1,30

% 14,30

% -8,5

% 5,8

تكلفة الشراء

% 3,2

% -8,6

% -3,9

% 2,9

% 17,50

% -6,3

% 11,2

الزيوت بسوس
بلحسن

ثمن البيع (دون احتساب الرسوم)

% 4,20

% -6,70

% -5,70

% -3,70

% 16,30

% -11,9

% 4,4

تكلفة الشراء

% 6,8

% -9,5

% -6,2

% 7,4

% 25,10

% -1,5

% 23,6

ثمن البيع (دون احتساب الرسوم)

% 6,50

% -5,00

% -6,80

% -1,10

% 16,20

% -6,4

% 9,8

تكلفة الشراء

% 2,4

% -8,3

% -4,3

% 7,8

% 14,30

% -2,5

% 11,8

ثمن البيع (دون احتساب الرسوم)

% 4,40

% -4,70

% -6,80

% -1,10

% 17,90

% -8,2

% 9,7

صافوال

سيوف

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

يمكن ،انطالقا من المعطيات الواردة في الجدول أعاله استخالص المالحظات االتية:
● الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى  ،2020تميــزت بانخفــاض ســعر البيــع بشــكل يفــوق نســبة انخفــاض تكلفــة الشــراء
لــدى جميــع الفاعليــن فــي الســوق وهــو مــا تأكــد بشــكل واضــح خــال األشــهر الثالثــة األولــى مــن 2021؛
● انخفــاض ســعر البيــع لــدى شــركة لوســيور كريســطال بنســبة  %8,5فــي الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى ،2020
مقابــل انخفــاض تكلفــة الشــراء بنســبة  %5,8فقــط .ويتضــح هــذا الفــارق أكثــر إزاء التغيــرات المســجلة خــال
األشــهر الثالثــة األولــى مــن  ،2021إذ ارتفعــت تكلفــة الشــراء بنســبة  %45,4مقابــل تســجيل زيــادة فــي ســعر البيــع
بلغــت  %14,3فقــط؛
● عرفــت نســبة تغيــر أســعار البيــع المطبقــة مــن طــرف شــركة ســيوف تطــورا متناســبا مــع نســبة تغيــر تكلفــة الشــراء
ســواء خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى مــارس ( 2021ارتفــاع ســعر البيــع بنســبة  %9,7وتكلفــة الشــراء بنســبة
 )%11,9أو خــال األشــهر الثالثــة األولــى مــن ( 2021ارتفــاع ســعر البيــع بنســبة  %17,9وتكلفــة الشــراء بنســبة 14,3
)%؛
● انخفــاض ســعر البيــع لــدى شــركة صافــوال بوتيــرة أكبــر مقارنــة بمســتوى انخفــاض تكلفــة الشــراء فــي الفتــرة
الممتــدة مــن  2016إلــى  ،2020إذ انخفــض هــذا األخيــر بنســبة  ،%1,5بينمــا تراجــع ســعر البيــع  .%6,5أمــا بالنســبة
لألشــهر الثالثــة األولــى مــن  ،2021عرفــت اســعار البيــع زيــادة بنســبة ( )%16,2مقارنــة باالرتفــاع الملحــوظ فــي
تكلفــة الشــراء ()%25,1؛
● انخفــاض ســعر البيــع لــدى شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن بوتيــرة أكبــر مقارنــة بمســتوى انخفــاض تكلفــة
الشــراء فــي الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى  ،2020إذ انخفــض هــذا األخيــر بنســبة  ،%11,9بينمــا تراجــع ســعر البيــع
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 .%6,4أمــا بالنســبة لألشــهر الثالثــة األولــى مــن  ،2021قامــت الشــركة بتطبيــق مجمــل الزيــادات تقريبــا المســجلة
علــى مســتوى كلفــة الشــراء علــى ســعر البيــع.106
تبيــن الرســوم البيانيــة االتيــة تطــور متوســط ســعر بيــع زيــت المائــدة لــدى كل شــركة منتجــة مقارنــة مــع تطــور متوســط
تكلفــة المــادة األوليــة:
الرسم البياني  :26تطور متوسط تكلفة الشراء الزيوت الخام وسعر بيع زيت المائدة بحسب كل منتج خالل الفترة 2021-2020

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

مــن أجــل تحليــل أدق ،جــرى احتســاب معامــل االرتبــاط لكلفــة شــراء الزيــوت الخــام وســعر بيــع زيــت المائــدة خــال
الفتــرة الممتــدة مــن  2016إلــى  2021وتقديمهــا فــي الجــدول الــوارد أدنــاه .فــي هــذا الســياق ،كشــف تحليــل المعطيــات
المتعلقــة بمعامــل االرتبــاط وجــود عالقــة قويــة بيــن تطــور أســعار البيــع وتطــور تكلفــة الشــراء حيــث بلــغ هــذا المعامــل
حوالــي  0,86خــال الســنوات الخمــس األخيــرة ( )2020 - 2016وبلــغ  0,9فــي ســنة  .2020هــذا وتميــزت شــركة
لوســيور كريســطال عــن باقــي الشــركات المنافســة بتســجيلها أدنــى معامــل االرتبــاط ،إذ بلــغ  0,7خــال الفتــرة الممتــدة
مــن  2016إلــى  2020و 0,59فــي ســنة .2020

 106يفسر تقطع منحنى كلفة الشراء لدى شركة سيوف بعدم قيام هذه األخيرة بعمليات التوريد.
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الجدول  :32معدل الترابط بين أسعار البيع وتكلفة الشراء ()2021 - 2020
الشركات

[]2020 - 2016

2020

2021 - 2020

صافوال

0,94

0,78

0,84

سيوف

0,89

0,82

0,93

معامل الزيوت بسوس بلحسن

0,81

0,77

0,87

لوسيور كريسطال

0,70

0,59

0,89

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.

 .5تحليــل ســعر بيــع زيــت المائــدة عنــد الخــروج مــن المصنــع مقارنــة مــع ســعر بيــع المنتــوج
للمســتهلك النهائــي
إن أســعار البيــع التــي ســيتم تحليلهــا هــي أســعار شــاملة تضــم جميــع الرســوم ،وهــي أســعار يتــم تطبيقهــا مــن طــرف

المنتــج لحظــة خــروج المنتــوج مــن الوحــدة الصناعيــة مــع إضافــة هامــش الربــح إلــى كلفــة إنتــاج زيــت المائــدة.

لقــد مكــن تحليــل المعطيــات الخاصــة بقنــوات التوزيــع مــن الوقــوف علــى أهميتهــا كحلقــة أساســية بالنســبة لسلســلة

قيمــة زيــت المائــدة والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر فــي تحديــد ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي.

هــذا ،ومــن أجــل تقييــم مــدى تأثيــر وزن سلســلة التوزيــع فــي تكويــن ســعر بيــع زيــت المائــدة ومســتوى هوامــش الربــح

لمختلــف المتدخليــن علــى مســتوى توزيــع هــذه الزيــوت ،قامــت مصالــح التحقيــق التابعــة لمجلــس المنافســة بتحليــل
أســعار شــراء وبيــع محــات البيــع بالتقســيط (التوزيــع التقليــدي) والمتاجــر الكبــرى والمتوســطة (مرجــان ،كارفــور،

أســواق الســام وبيــم).

من أجل ذلك ،تم اعتماد المقاربة اآلتية:
 مقارنــة المعطيــات المتعلقــة بمتوســط ســعر بيــع زيــت المائــدة الشــهري (لتــر واحــد) المقدمــة مــن طــرف قطــاعالشــؤون العامــة والحكامــة 107مــع متوســط ســعر بيــع زيــت المائــدة الشــهري (المســتخرجة مــن حبــوب صوجــا)

المطبــق مــن طــرف المنتجيــن عنــد خــروج المنتــوج مــن المصنــع علــى العمــاء فــي قنــوات التوزيــع التقليديــة؛

 بالنســبة ألســعار البيــع المطبقــة مــن طــرف قنــوات التوزيــع العصريــة ،108تــم االعتمــاد علــى أســعار بيــع عبــوات لتــرواحــد ( )1وخمــس لتــرات ( )5لزيــوت المائــدة المنتجــة مــن حبــوب الصوجــا األكثــر مبيعــا فــي الســوق .تجــدر اإلشــارة

كذلــك ،أنــه تــم اســتثناء شــركة ســيوف كــون هــذه األخيــرة ال تــوزع منتجاتهــا علــى مســتوى نقــط البيــع الخاصــة

بالتوزيــع العصــري (المتاجــر الكبــرى والمتوســطة).

 107انطالقا من معطيات اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع التموين واألسعار وعمليات املراقبة.
 108حسب املعطيات املستقاة من خالل االستمارة املوجهة لعالمات املتاجر الكبرى واملتوسطة من طرف مصالح التحقيق التابعة ملجلس املنافسة.
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يلخــص الجــدول اآلتــي مختلــف أســعار بيــع زيــوت المائــدة وكــذا هوامــش الربــح الخاصــة بالمتدخليــن علــى مســتوى
جميــع قنــوات التوزيــع التقليديــة والعصريــة.

الجدول  :33سعر بيع لتر من زيت المائدة المطبق من طرف المنتجين عند خروج المنتوج من المصنع مقارنة مع متوسط سعر
البيع المطبق من طرف تجار البيع بالتقسيط
متوسط سعر
بيع مطبق على
المستهلك النهائي

متوسط سعر
سعر البيع المطبق من طرف المنتج (مع احتساب الرسوم)
البيع المطبق من
عند خروج المنتوج من المصنع
طرف المنتج (مع
احتساب الرسوم)
عند خروج المنتوج
تجار البيع بالتقسيط
شركة منتجة  1شركة منتجة  2شركة منتجة  3شركة منتجة 4
من المصنع

هامش الربح

هامش الربح

بالقيمة

بالنسبة المئوية

2020

12

10,46

10,08

10,01

10,63

13,91

3,27

% 30,7

2021

13,71

11,28

12,94

13,03

12,74

14,08

1,34

% 10,5

السنة

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة ومن طرف وزارة االقتصاد والمالية
وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة).

يمكن تحليل المعطيات الخاصة بالتوزيع التقليدي من تسجيل المالحظات اآلتية:
 تمكــن مقارنــة أســعار بيــع زيــوت المائــدة المطبقــة مــن طــرف المنتجيــن أن أســعار بيــع شــركة منتجــة  1كانــت األكثــرارتفاعــا .وتوضــح المعطيــات كذلــك ،أن أســعار بيــع الزيــوت لــكل مــن الشــركة المنتجــة  2والشــركة المنتجــة  3والشــركة

المنتجــة  4كانــت متقاربــة فــي ســنة  2020مــع فــارق  0,4درهــم للتــر الواحــد بالنســبة للشــركة المنتجــة  .3خــال
ســنة  ،2021كان ســعر بيــع زيــت المائــدة المطبــق مــن طــرف الشــركة المنتجــة  3األرخــص ،متبوعــا بســعر بيــع الشــركة

المنتجــة  2وفــي األخيــر بســعر بيــع الشــركة المنتجــة 4؛

 -هــذا ،وتظــل هوامــش الربــح علــى مســتوى قنــوات التوزيــع التقليديــة أكثــر أهميــة إذ يمكــن أن يبلــغ هــذا الهامــش علــى

مســتوى جميــع المتدخليــن نســبة ( %30ســنة  )2020وهــو مــا يعــادل تقريبــا  3دراهــم للتــر الواحــد كيفمــا كان حجــم
العبــوة أو نــوع العالمــة التجاريــة .إال أنــه لوحــظ خــال األربعــة أشــهر األولــى مــن ســنة  ،2021وهــي الفتــرة التــي صادفــت

ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة بكيفيــة صاروخيــة فــي الســوق العالميــة ،تراجــع هوامــش الربــح لــدى تجــار البيــع بالتقســيط
حيــث انتقلــت مــن نســبة  %30فــي ســنة  2020إلــى نســبة  %10,5فــي ســنة .2021

وفيمــا يخــص قنــوات التوزيــع العصــري (المتاجــر الكبــرى والمتوســطة) ،توضــح الجــداول اآلتيــة أســعار شــراء وبيــع

زيــوت المائــدة مــن قبــل المتاجــر الكبــرى والمتوســطة.
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الجدول  :34سعر شراء وبيع زيوت المائدة من طرف شركة التوزيع العصري1
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عالمة التجارية

حجم العبوة

سعر الشراء
( مع احتساب الرسوم)

سعر البيع
(مع احتساب الرسوم)

هامش الربح
بالدرهم

هامش الربح
بالنسبة المئوية

لوسيور (خليط تالث أنواع
من الحبوب الزيتية )

1L

14,13

14,95

0,81

%6

5L

70,37

72,95

2,57

%4

1L

13,98

15

1,01

%7

5L

69,57

71,95

2,37

%3

1L

15,19

16,1

0,91

%6

5L

75,62

77,95

2,32

%3

1L

12,92

13,65

0,72

%6

5L

64,32

66,95

2,62

%4

عالمة تجارية خاصة
بالموزع

1L

12,95

12,95

0

5L

65,95

65,95

0

%0

ليو (صوجا)

1L

13,43

14,5

1,07

%8

5L

66,85

70,5

3,64

%5

1L

13,57

14,8

1,22

%9

5L

67,56

71,5

3,93

%6

1L

14,22

14,95

0,72

%5

5L

71,15

73,95

2,79

%4

كريسطال
ويلور
أوليور

لوسرا
زهور نوار الشمس

%0
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المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف شركة التوزيع العصري.1
111
الجدول : 35سعر شراء و بيع زيوت المائدة من طرف شركة التوزيع العصري2
عالمة التجارية

حجم العبوة

سعر الشراء
( مع احتساب الرسوم)

سعر البيع
(مع احتساب الرسوم)

هامش الربح
بالدرهم

هامش الربح
بالنسبة المئوية

لوسيور (خليط تالث أنواع
من الحبوب الزيتية )

1L

14,42

14,5

0,08

%1

5L

70,37

71,5

1,13

%2

1L

13,70

13,95

0,25

%2

5L

66,95

69,95

3

%4

1L

15,19

15,95

0,76

%5

5L

75,62

77,95

2,33

%3

1L

12,93

13,4

0,47

%4

5L

64,33

66,95

2,62

%4

1L

12,99

13,95

0,96

%7

5L

64,65

67,5

2,85

%4

1L

13,99

14,5

0,51

%4

5L

69,66

71,5

1,84

%3

1L

11,39

12,95

1,56

% 14

5L

56,66

58

1,34

%2

1L

13,00

13,3

0,3

%2

5L

64,23

65,9

1,67

%3

كريسطال
ويلور
أوليور
عافية (ذرة/صوجا)
عافية نوار الشمس
هال
عالمة تجارية خاصة
بالموزع

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف شركة التوزيع العصري.2
 109معطيات األسبوع ابتداء من  5يوليوز .2021
 110ميكن تفسير هذه الهوامش السلبية بأثر تخزين ونوعية املنتوجات (عالمة املوزع والسعر األول وأيضا وجود هوامش غير ظاهرة يف االحتساب رغم حتصيلها).
 111معطيات أسبوع ابتداء من  21يوليوز .2021
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الجدول  :36سعر شراء و بيع زيوت المائدة من طرف شركة التوزيع العصري3

112

عالمة التجارية

حجم العبوة

سعر الشراء
( مع احتساب الرسوم)

سعر البيع
(مع احتساب الرسوم)

هامش الربح
بالدرهم

هامش الربح
بالنسبة المئوية

لوسيور (خليط تالث أنواع
من الحبوب الزيتية )

1L

14,80

15,5

0,69

%5

5L

73,7

75,5

1,8

%2

1L

14,65

15,3

0,64

%4

5L

72,91

74,6

1,68

%2

1L

15,86

16,6

0,73

%5

5L

78,94

81,3

2,35

%3

1L

13,59

14,3

0,70

%5

5L

67,67

69,6

1,92

%3

1L

14,87

15,5

0,62

%4

5L

74,00

76,3

2,29

%3

1L

15,60

16,3

0,69

%4

5L

77,67

80,9

3,23

%4

1L

14,4

15

0,59

%4

5L

71,67

73,9

2,22

%3

1L

14,43

15,2

0,76

%5

5L

71,86

74,6

2,73

%4

1L

14,57

15,2

0,62

%4

5L

72,55

75,4

2,84

%4

1L

15,22

16,2

0,97

%6

5L

76,16

79,95

3,78

%5

كريسطال
ويلور
أوليور
عافية (ذرة/صوجا)
عافية نوار الشمس
هال
ليو (صوجا)
لوسرا
زهور نوار الشمس

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف شركة التوزيع العصري.3
الجدول  :37سعر شراء و بيع زيوت المائدة من طرف شركة التوزيع العصري4
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عالمة التجارية

حجم العبوة

سعر الشراء
( مع احتساب الرسوم)

سعر البيع
(مع احتساب الرسوم)

هامش الربح
بالدرهم

هامش الربح
بالنسبة المئوية

لوسيور (خليط تالث أنواع
من الحبوب الزيتية )

1L

14,13

14,9

0,76

%5

5L

70,37

72,9

2,52

%4

ويلور
(نوار الشمس)

1L

15,86

16,5

0,63

%4

5L

78,94

80,9

1,95

%2

عافية (درة/صوجا)

5L

71,5

72,7

1,2

%2

عالمة تجارية خاصة
بالموزع

5L

68,66

68,9

0,23

% 0,3

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف شركة التوزيع العصري.4
 112معطيات أسبوع ابتداء من  12يوليوز.2021
 113معطيات أسبوع ابتداء من  16يونيو .2021
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هــذا ،وتبيــن معطيــات الجــداول أعــاه أن نســبة هوامــش ربــح المتاجــر الكبــرى والمتوســطة تتــراوح بيــن  %3و %4أي
مــا يعــادل  0,5درهــم للتــر الواحــد وتتــراوح بيــن  1,5دراهــم و 4دراهــم بالنســبة للعبــوات مــن حجــم  5لتــرات كيفمــا كانــت
شــركة التوزيــع.
انطالقــا ممــا ســبق ،يمكــن اســتنتاج ان تكاليــف التوزيــع تؤثــر بشــكل كبيــر فــي تكويــن ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي.
هــذا ،وقــد تتعــدى نســبة هامــش ربــح المتدخليــن علــى مســتوى التوزيــع التقليــدي ( %15متوســط ســنتي 2020
و .)2021وللتذكيــر ،فــإن هــذا األخيــر (أي التوزيــع التقليــدي) يمثــل أكثــر مــن  %88مــن رقــم معامــات ســوق توزيــع
منتوجــات زيــوت المائــدة بالمغــرب.
غيــر أنــه وجــب التوضيــح ،أن هامــش الربــح المحتســب بالنســبة للتوزيــع العصــري يشــتمل فقــط علــى الهوامــش
القبليــة ( )marges avantويســتثني بذلــك "الهوامــش الخلفيــة" ( )marges arrièresمثــل خصــم نهايــة الســنة
( )remises de fin d’annéeالتــي تتغيــر بحســب شــركة التوزيــع العصــري ووزن الشــركة المنتجــة لزيــت المائــدة
(تتــراوح نســبة الهوامــش الخلفيــة بيــن  %1و.)%7

 .6إيقــاع ومســتوى التغييــرات فــي أســعار بيــع لتــر مــن زيــت المائــدة عنــد خــروج المنتــوج مــن
المصنــع
مــن أجــل تقييــم أثــر الزيــادات األخيــرة فــي أثمنــة زيــوت المائــدة بحســب موضــوع طلــب الــرأي المحــال علــى
مجلــس المنافســة تــم تحليــل المعطيــات الخاصــة بقيمــة التغييــرات فــي األســعار لــكل شــهر بالنســبة لجميــع
الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة (تــم تحليــل قيمــة الزيــادات والتخفيضــات مقرونــة
بتاريــخ تطبيقهــا).
وعلــى الرغــم مــن أن موضــوع طلــب الــرأي هــم الزيــادات الملحوظــة خــال الشــهور األولــى لســنة  2021إال أن
مصالــح المجلــس ارتــأت أن تشــمل فتــرة تحليــل المعطيــات الخاصــة بالزيــادات ســنة  2020وذلــك مــن أجــل فهــم
أدق وأشــمل لســلوك الفاعلييــن فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة عــن طريــق تتبــع قيمــة التغيــرات فــي األســعار
المطبقــة وفــي تواريــخ تطبيقهــا.
يلخــص الجــدول اآلتــي المعطيــات التــي قدمتهــا الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق زيــوت المائــدة فيمــا يتعلــق بقيمــة
تغييــرات األســعار المطبقــة وكــذا فــي تواريــخ تطبيــق هــذه التغييــرات:
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الجدول  :38إيقاع ومستوى التغييرات في أسعار بيع منتوج زيت المائدة المستخرج من حبوب الصوجا لكل شركة تنشط في سوق
زيوت المائدة خالل الفترة من يناير 2020إلى أبريل ( 2021درهم/لتر)
معامل الزيوت
بسوس بلحسن

سيوف

لوسيور كريسطال
(زيت أوليور)

صافوال

التاريخ

زيادة/نقصان

التاريخ

زيادة/نقصان

التاريخ

زيادة/نقصان

التاريخ

زيادة/نقصان

01

0,51

02

0,20

15

0,33

18

0,31

21

0,07

22

-0,07

18

0,20

04

-0,47

04

-0,20

09

-0,13

09

-0,07

14

-0,07

14

-0,13

22

-0,13

04

0,33

01

0,33

08

-0,53

10

-0,40

27

-0,13

11

-0,34

04

-0,13

13

-0,07

24

-0,13

03

-0,07

07

0,07

03

0,07

23

-0,10

15

-0,20

11

-0,13

28

-0,13

يناير 2020
فبراير 2020

13

مارس 2020

03

-0,25

أبريل 2020
09

-0,08

ماي 2020

يونيو 2020
يوليوز 2020
غشت 2020

شتنبر 2020

أكتوبر 2020

-0,27

01

0,43

04

-0,18

نونبر2020

13

-0,27

02

0,40

09

-0,40

05

-0,40

14

0,67

07

-0,33

18

0,73

01

0,40

01

0,40

20

-0,33

21

-0,33

03

0,20

12

0,20

08

-0,40

18

-0,27

11

0,40

18

-0,40

دجنبر 2020

09

0,78

03

0,57

02

0,80

03

0,67

مجموع 2020

--

1,29

--

0,16

--

0,01

--

0,05

09

0,71

06

0,43

30

0,67

04

0,67

31

0,67

11

0,33

فبراير 2021

08

0,60

05

0,49

04

0,67

مارس 2021

--

يناير 2021

--

--

--

05

0,59

01

0,24

01

0,53

24

0,32

19

0,49

21

0,33

مجموع 2021

--

2,22

--

1,65

--

2,2

--

مجموع 2020-2021

--

3,51

--

1,81

--

2,21

--

ابريل 2021

01

0,55

02

-0,07

21

0,33
2,48
2,53

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.
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رأي مجلس المنافســة عدد ر21/3/

ففيمــا يخــص زيــوت الصوجــا ،يفيــد تحليــل معطيــات توقيــت تغييــر أثمنــة البيــع مــن طــرف شــركات إنتــاج زيــوت المائــدة أن شــركتا
لوســيور كريســطال وصافــوال كانتــا األكثــر تطبيقــا لهــذه التغييــرات فــي األثمنــة فــي حيــز زمنــي متقــارب مــا يقــرب  11مــرة مــن
مجمــوع التغييــرات المطبقــة والتــي تعــادل  22مــرة.
فيما يخص قيمة هذه التغييرات يمكن تسجيل المالحظات االتية:
 خــال الفتــرة  2021 - 2020وصلــت القيمــة المتوســطة لهــذه التغييــرات فــي األثمنــة  2,5درهــم للتــر وهــي تقريبــا نفــسالقيمــة بالنســبة لشــركتي لوســيور كريســطال وصافــوال .بخــاف هاتيــن الشــركتين قامــت شــركة معامــل الزيــوت بســوس
بلحســن بأقــل تغييــر مقارنــة مــع الشــركتين الســالفتين وتميــزت شــركة ســيوف بعــدد ضعيــف مــن التغييــرات فــي األثمنــة ولكــن
بزيــادة كبيــرة تقــارب  3,51درهــم فــي اللتــر أي ضعــف الزيــادة المطبقــة مــن طــرف شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن؛
 فــي ســنة  2020لــم تســجل الشــركات الثــاث الكبــرى فــي الســوق أي تغييــر فــي أثمنتهــا بينمــا عــرف ســعر زيــوت شــركةســيوف زيــادة بقيمــة  1,29درهــم خــال هــذه الســنة؛
 فــي ســنة  2021لوحــظ تســاوي فــي قيمــة الزيــادات المطبقــة مــن طــرف جميــع الشــركات وصلــت قيمتهــا  2,2درهــم فــياللتــر بفــارق صغيــر بالنســبة لشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن التــي طبقــت زيــادة بقيمــة  1,65درهــم فــي اللتــر.
مكنت القراءة المشتركة لتواريخ وقيمة التغييرات في سعر البيع من الخروج بالمالحظات االتية:
 طبقــت شــركات لوســيور كريســطال وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وصافــوال نفــس التغييــرات فــي ســعر بيــعمنتوجاتهــم ســت مــرات (تخفيــض أو زيــادة فــي األثمنــة) خــال نفــس األســبوع منهــا اثنتــان خــال نفــس الشــهر (أبريــل )2021؛
 طبقــت شــركتا لوســيور كريســطال وصافــوال معــا نفــس قيمــة تغييــر 114ســعر البيــع ســت مــرات خــال نفــس اليــوم وســتة عشــرمــرة خــال نفــس األســبوع (باســتثناء شــهرأبريل 2020حيــث قامــت شــركة صافــوال بتغييــر ســعر بيــع منتوجهــا خــال ثمانيــة
أيــام مقارنــة مــع شــركة لوســيور كريســطال)؛
 طبقــت شــركتا لوســيور كريســطال وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن معــا نفــس التغييــرات فــي ســعر بيــع منتوجيهمــامــرة واحــدة فــي نفــس اليــوم واســتمرت ســت مــرات خــال نفــس األســبوع؛
 طبقــت شــركتا معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وشــركة صافــوال نفــس قيمــة التغييــر فــي ســعر بيــع منتوجيهمــا أربــع مــراتفــي نفــس اليــوم وأربــع مــرات خــال نفــس األســبوع.
و لإلشــارة ،فقــد تميــزت الفتــرة الممتــدة مــن دجنبــر  2020إلــى أبريــل ( 2021عرفــت هــذه الفتــرة قفــزة كبيــرة فــي أســعار الزيــوت
الخــام) علــى صعيــد الســوق الدوليــة بتشــابه كبيــر فيمــا يخــص ســلوك جميــع الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق زيــوت المائــدة
بخصــوص التغييــرات المطبقــة فــي ســعر بيــع منتــوج زيــت المائــدة (باســتثناء شــهر ينايــر  ،)2021إذ أن جميــع هــذه التغييــرات
فــي ســعر البيــع تمــت فــي حيــز زمنــي ال يتعــدى ثــاث أيــام خــال شــهر دجنبــر لســنة  2020وشــهر ينايــر وفبرايــر لســنة ،2021
ولوحــظ عــدم تســجيل أي تغييــر فــي ســعر بيــع منتــوج زيــت المائــدة بالنســبة لكافــة الفاعلييــن خــال شــهر مــارس لســنة .2021

هــذا ،وعرفــت هــذه الفتــرة كذلــك تســجيل  23تغييــر فــي ســعر بيــع منتوجات شــركة لوســيور كريســطال ،هــذه األخيرة كانت
الســباقة 115فــي تطبيــق التغييــرات فــي ســعر بيــع زيــت المائــدة تســع مــرات ،تتبعهــا فــي تطبيــق هــذه التغييــرات وبنفــس
القيمــة علــى التوالــي كل مــن شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وشــركة صافــوال بفــارق زمنــي ال يتعدى ســبعة أيام منها
ثالثــة تغييــرات فــي ســعر البيــع تمــت خــال حيــز زمنــي ال يتعــدى ثــاث أيــام .تجــدر اإلشــارة ،إلــى أنــه فــي أغلــب الفتــرات
تكــون شــركة ســيوف آخــر مــن يطبــق التغييــرات فــي ســعر البيــع مقارنــة مــع الشــركات المنافســة فــي الســوق.
 114مت اعتبار نفس تغير مستوى األسعار للتعديالت املطبقة التي ال تفوق  0,25درهم للتر.
 115يبــدأ التغييــر يف األســعار يف اللحظــة التــي يعمــد فيهــا الفاعــل إلــى تعديــل أســعاره ويف ظــروف وتوقيــت قريــب مــن منافســيه ،ومــن خــال وجــود هامــش
مســترجع ال يتــم احتســابه.
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وفيمــا يخــص الفــارق الزمنــي بيــن تاريــخ إعــان التغييــرات فــي ســعر بيــع المنتــوج وتاريــخ تطبيــق هــذه التغييــرات ،يالحــظ
أن التغييــرات التــي تقــوم بهــا شــركة لوســيور كريســطال تتــم برمجتهــا مــن قبــل هــذه األخيــرة خــال ســبعة أيــام بينمــا تطبــق
شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن هــذه التغييــرات فــي نفــس اليــوم وبالنســبة لشــركة صافــوال بفــارق يــوم واحــد (+1
يــوم) ممــا قــد يفســر بكــون الشــركة الرائــدة لوســيور كريســطال قــد تكــون المتحكمــة فــي توجيــه األســعار (بالرجــوع إلــى
المعطيــات المتعلقــة بالتغييــرات فــي ســعر المنتــوج وتواريــخ هــذه التغييــرات) فــي الســوق وأن الشــركات الفاعلــة األخــرى
قــد تنتهــج سياســة تهــدف إلــى التكيــف مــع التغييــرات التــي تقــوم بهــا الشــركة الرائــدة فــي الســوق.
الجدول  :39إيقاع ومستوى التغييرات في أسعار بيع منتوج زيت المائدة المستخلص من حبوب نوار الشمس بالنسبة لكل شركة
تنشط في سوق زيوت المائدة خالل الفترة من يناير 2020إلى أبريل ( 2021درهم/اللتر)
لوسيور كريسطال
(زيت أوليور )

صافوال
تاريخ

القيمة

يناير 2020

تاريخ

القيمة

15

0,10

20

-0,10

فبراير 2020
مارس 2020

معامل الزيوت
بسوس بلحسن
تاريخ

القيمة

22

-0,21

03

0,14

سيوف
تاريخ

القيمة

أبريل 2020
ماي 2020
يونيو 2020

09
24

-0,27

يوليوز 2020

13

-0,07

21

-0,07

18

-0,03

03

-0,16

0,05

غشت 2020
شتنبر 2020

18

-0,17

26

0,23

01

-0,04

أكتوبر 2020
نونبر2020

24

0,20

04

0,15

دجنبر 2020

06

0,40

02

0,37

03

-0,20

مجموع 2020

--

0,13

--

0,46

يناير2021

04

0,67

30

0,67

31

0,67

15

0,33

20

-0,33

16

-0,33

23

-0,27

أبريل 2021

05

0,47

21

0,33

فبراير 2021
مارس 2021

--

-0,27

--

--

06

-0,15

15

0,36

05

0,45

01

0,07

19

0,58

مجموع 2021

--

1,14

--

1,07

--

0,95

--

مجموع 2020-2021

--

1,27

--

1,53

--

0,68

--

09

0,6
0,96
0,96

المصدر :أعد انطالقا من المعطيات المقدمة من طرف الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة.
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فيما يخص زيوت نوار الشمس ،تبين معطيات الجدول أعاله مالحظتين أساسيتين:
عــرف ســعر زيــت نــوار الشــمس تغييــرات قليلــة وبمقاديــر ضعيفــة مقارنــة بزيــت حبــوب الصوجــا ،كمــا أن جميــع
التغييــرات ســواء علــى مســتوى القيمــة أو التواريــخ تختلــف مــن منتــج آلخــر.
بالتالي يمكن استخالص االستنتاجات االتية:
● تقــارب علــى مســتوى التغييــرات المطبقــة مــن طــرف الشــركات الثــاث المنتجــة الكبــرى وهــي لوســيور كريســطال
ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن وصافــوال ســواء علــى مســتوى قيمــة التغييــرات فــي أســعار زيــوت نــوار الشــمس
المطبقــة أو علــى مســتوى تواريــخ تطبيــق هــذه التغييــرات وذلــك خــال كل الفتــرة التــي تمــت فيهــا معاينــة
ســلوك الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق زيــوت المائــدة وباألخــص الفتــرة الممتــدة مــن أواخــر ســنة  2020إلــى
شــهرأبريل2021؛
● غالبــا مــا تكــون الشــركة الرائــدة لوســيور كريســطال ســباقة إلــى تطبيــق تغييــرات فــي أســعار زيــوت نــوار الشــمس
تليهــا بعــد ذلــك الشــركات المنتجــة المتنافســة األخــرى؛
● غالبــا مــا تعمــد الشــركات المنافســة لشــركة لوســيور كريســطال إلــى موائمــة أســعارها مــع األســعار الجديــدة
المطبقــة مــن طــرف الشــركة الرائــدة خــال فــارق زمنــي يتــراوح بيــن  3و 5أيــام؛
● تبلــغ شــركة لوســيور كريســطال عمالءهــا بخصــوص التغييــرات فــي أســعار منتوجــات زيــوت نــوار الشــمس أســبوع
قبــل تطبيقهــا بينمــا ال تتعــدى هــذه المــدة بالنســبة للشــركات المنتجــة المنافســة يــوم واحــد وهــو مــا قــد يفســر بــأن
هــذه األخيــرة تســعى مــن وراء ذلــك إلــى تحديــد أســعار منتوجاتهــا مــن زيــوت نــوار الشــمس فــي نفــس مســتوى أســعار
الشــركة الرائــدة؛
● يتميــز ســلوك المنتجيــن فيمــا يخــص التغييــرات المطبقــة علــى أســعار بيــع زيــوت نــوار الشــمس بتماثــل ضعيــف
( )très peu de parallélismeمقارنــة مــع ســلوكهم فيمــا يخــص التغييــرات المطبقــة علــى أســعار بيــع زيــوت
الصوجــا.
مــن ناحيــة أخــرى ،تظهــر المعطيــات أن شــركة ســيوف تعــد فاعــا صغيــرا ( )petit opérateurال يؤثــر فــي ديناميــة
المنافســة فــي ســوق زيــوت المائــدة وبالتالــي ال تأثيــر لســلوك الشــركة فيمــا يخــص التغييــرات التــي تقــوم بهــا علــى
مســتوى األســعار علــى باقــي الشــركات المنافســة فــي الســوق.
تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن مقارنــة أســعار البيــع المطبقــة علــى المســتهلك النهائــي تبيــن فــارق الســعر بيــن مختلــف
المنتجيــن يصــل فــي بعــض األحيــان إلــى  5دراهــم ،خاصــة بالنســبة لمنتــوج زيــت المائــدة مــن حجــم  5لتــرات مســوق مــن
طــرف بعــض المتاجــر الكبــرى والمتوســطة كعالمــة خاصــة بالمــوزع (.)marque de distributeur
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هذه المادة في السوق الوطنية

المحور الرابع  -خالصات وتوصيات
 .1خالصــات
بينــت نتائــج الدراســة التــي تــم إنجازهــا فــي إطــار اإلجابــة علــى طلــب الــرأي المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة
أن الزيــادات األخيــرة التــي عرفتهــا أســعار زيــوت المائــدة بالســوق الوطنيــة ترجــع الجتمــاع عامليــن أساســيين إحداهمــا
موضوعــي متعلــق ببنيــة هــذه الســوق واالخــر مرتبــط بتطــور أســعار المــواد األوليــة فــي الســوق الدوليــة.
 .1.1العوامــل المرتبطــة بالســوق الوطنيــة لزيــوت المائــدة
أ .إنتاج فالحي من الحبوب الزيتية شبه منعدم
يعــرف المغــرب خصاصــا بنيويــا علــى مســتوى إنتــاج الحبــوب الزيتيــة إذ أن حاجيــات بالدنــا مــن المــواد األوليــة الزيتيــة
يتــم اســتيرادها تقريبــا بالكامــل بنســبة  %98,7مــن الســوق الدوليــة علــى شــكل زيــوت نباتيــة خــام باألســاس ،وال
تســاهم الحبــوب الزيتيــة المنتجــة محليــا إال بنســبة  % 1,3فقــط .هــذا ،وتبلــغ فاتــورة اســتيراد الزيــوت النباتيــة الخــام
ســنويا  4مالييــر درهــم ،ويصــل هــذا المبلــغ إلــى  9مالييــر درهــم إذا مــا أضفنــا لــه فاتــورة اســتيراد الكســبة.
بالنظــر لإلمكانــات التــي يتوفــر عليهــا المغــرب فيمــا يخــص المســاحة التــي يمكــن اســتغاللها مــن أجــل الرفع من مســاحة
الزيتيــات والتــي تقــدر ب  600ألــف هكتــار ،وقعــت وزارة الفالحــة والفدراليــة البيمهنيــة للحبــوب الزيتيــة علــى عقــد
برنامــج يهــدف إلــى تطويــر هــذه الزراعــات .غيــر أنــه ،علــى الرغــم مــن النتائــج التــي تــم تحقيقهــا علــى مســتوى المســاحة
المزروعــة وكميــة الحبــوب الزيتيــة المنتجــة ،فــإن اإلنجــازات تظــل أقــل بكثيــر مــن األهــداف التــي تــم تســطيرها ســابقا.
ب .صناعة زيتية تهيمن عليها تصفية الزيوت النباتية الخام المستوردة من الخارج
علــى مســتوى قطــاع اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة ،تنشــط شــركتين فقــط همــا
لوســيور كريســطال بفضــل وحدتهــا الصناعيــة المتمركــزة فــي الــدار البيضــاء وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن
بفضــل وحدتهــا الصناعيــة المتمركــزة بعيــن تاوجطــات ـ هــذا ،وعلــى الرغــم مــن اإلمكانــات الكبيــرة التــي يتوفــر عليهــا
قطــاع اســتخالص الزيــوت النباتيــة الخــام الوطنــي فقــد تراجــع هــذا األخيــر بقــوة خــال الســنوات الماضيــة العتباريــن
أساســيين :ضعــف إنتــاج الحبــوب الزيتيــة وحــذف الرســوم الجمركيــة علــى واردات الزيــوت النباتيــة الخــام والحبــوب
الزيتيــة القادمــة مــن االتحــاد األوربــي والواليــات المتحــدة اللــذان تربطهمــا بالمغــرب اتفاقيتيــن للتبــادل الحــر.
أدت العوامــل الســالفة الذكــر إلــى ضعــف تنافســية قطــاع اســتخالص الزيــوت الخــام الوطنــي ،ممــا نتــج عنــه اقتصــار
صناعــة زيــوت المائــدة لــدى أغلــب الفاعليــن علــى تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام المســتوردة مــن الخــارج وبالتالــي
عــدم اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة المتوفــرة بحكــم التوقــف شــبه كلــي لهــذا القطــاع .وللتذكيــر ،تســاهم الزيــوت النباتيــة
الخــام الناتجــة عــن صناعــة اســتخالص الزيــوت الخــام بنســبة  3,5%فقــط مــن الحجــم اإلجمالــي للزيــوت المصفــاة
علــى الصعيــد الوطنــي ،وتصــل نســبة الزيــوت الخــام المســتخلصة باســتعمال الحبــوب الزيتيــة المســتوردة  % 2,2ونســبة
الزيــوت الخــام المســتخلصة باســتعمال الحبــوب الزيتيــة المنتجــة محليــا .%1,3
لإلشــارة ،تســاهم كميــات الحبــوب الزيتيــة المنتجــة علــى الصعيــد الوطنــي وتلــك المســتوردة مــن الخــارج (حبــوب
الصوجــا ونــوار الشــمس) فــي تزويــد الوحــدات الصناعيــة التــي تعمــل فــي قطــاع اســتخالص الزيــوت الخــام بالمــواد
األوليــة الضروريــة لنشــاط إنتاجهــا ولــو لفتــرة وجيــزة حتــى تظــل هــذه األخيــرة مشــتغلة.
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ت .ثالث دول ومجموعات تزود المغرب بكل حاجياته من الزيوت النباتية الخام
يعتبــر االتحــاد األوربــي أكبــر مــزود للمغــرب مــن الزيــوت النباتيــة الخــام بنســبة  ،%54تليــه األرجنتيــن بنســبة تقــارب
 34 %ثــم الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة تقــارب .%7
هــذا ،ويعــد المغــرب مــن البلــدان العشــر األوائــل علــى مســتوى اســتيراد الزيــوت النباتيــة الخــام .يعــزى ذلــك لضعــف
اإلنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب الزيتيــة ممــا يضطــر المغــرب معــه إلــى اســتيراد كل حاجياتــه تقريبــا مــن المــواد األوليــة
الزيتيــة مــن الســوق الدوليــة .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الــدول أو المجموعــات األكثــر اســتهالكا للزيــوت النباتيــة وهــي
االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة االمريكيــة والصيــن والبرازيــل ،هــي نفســها أكبــر منتــج لهــذه المــواد وغالبــا مــا
يوجــه إنتاجهــا مــن هــذه المــواد لتلبيــة طلبهــا الداخلــي باألســاس.
ث .تنافسية صناعة تصفية الزيوت النباتية الخام الوطنية بهوامش ربح معقولة
كمــا تــم توضيــح ذلــك ســابقا ،تظــل هوامــش ربــح الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة معقولــة وهــي
تتــراوح بيــن  %4و .%5هــذا ،وتميــز نشــاط تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام الوطنيــة بتنافســية كبيــرة بالنظــر لضعــف
واردات المغــرب مــن الزيــوت المصفــاة .غيــر أن هــذه الســوق تبقــى محميــة بفضــل الحواجــز غيــر الجمركيــة المطبقــة
والمتعلقــة بقواعــد المنشــأ ،حيــث أن اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة ال يشــمل ســوى الزيــوت النباتية الخام المســتخلصة
مــن حبــوب الصوجــا المنتجــة علــى مســتوى دول االتحــاد األوربــي ،غيــر ذلــك يتــم تطبيــق تعرفــة جمركيــة بنســبة .%40
علــى الرغــم مــن أن صناعــة تصفيــة الزيــوت النباتيــة الخــام الوطنيــة تشــغل يــد عاملــة مهمــة وتعبــئ اســتثمارات كبيــرة
وتعــد لبنــة أساســية لتحقيــق األمــن الغذائــي االســتراتيجي للمغــرب ،فــإن مســتقبل هــذا القطــاع يظــل رهينــا بمــا ستســفر
عنــه المفاوضــات بيــن االتحــاد األوربــي وبلدنــا فيمــا يخــص تطبيــق قواعــد المنشــأ علــى واردات المغــرب مــن الزيــوت
النباتيــة الخــام خاصــة زيــوت الصوجــا ذات مصــدر أوروبــي.
ج .عرض متمركز في ثالث جهات وطلب وطني تهيمن عليه زيوت الصوجا
مــن ناحيــة التوزيــع الجغرافــي ،يتمركــز اإلنتــاج الوطنــي مــن زيــوت المائــدة فــي ثــاث جهــات والتــي تعــد أكبــر مناطــق
اســتهالك هــذه المــادة فــي المغــرب وهــي :جهــة الــدار البيضــاء ســطات بنســبة  %62حيــث تتواجــد وحدتيــن صناعيتيــن
تابعتيــن لــكل مــن شــركة لوســيور كريســطال وشــركة صافــوال ،تليهــا جهــة ســوس ماســة بنســبة  %23حيــث تتواجــد وحــدة
صناعيــة تابعــة لشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وجهــة فــاس  -مكنــاس بنســبة  %15حيــث تتواجــد وحدتيــن
صناعيتيــن تابعتيــن لــكل مــن شــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســين وشــركة ســيوف.
مــن جهــة أخــرى ،يوجــه  %90مــن اإلنتــاج المحلــي مــن الزيــوت المصفــاة نحــو االســتهالك الوطنــي بينمــا توجــه نســبة
 %10نحــو التصديــر ،والــذي أصبــح يحظــى بأهميــة متزايــدة فــي الســنوات األخيــرة .هــذا ،ويمثــل اســتهالك األســر 73
 %مــن اإلنتــاج الوطنــي مــن زيــوت المائــدة فيمــا يمثــل اســتهالك الشــركات العاملــة فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة
نســبة  %17مثــل صناعــة المارجريــن وتصبيــر األســماك.
هــذا ،ويبلــغ االســتهالك الفــردي مــن زيــوت المائــدة  15كلــغ فــي الســنة وهــو مســتوى اســتهالك يعــادل نظيــره فــي الــدول
الناميــة ( 16كلــغ للفــرد فــي الســنة) وتعــد زيــوت الصوجــا األكثــر اســتهالكا علــى مســتوى الســوق الوطنيــة وهــي تمثــل نســبة
 %90مــن إجمالــي اســتهالك األســر نظــرا العتــدال ســعر هــذه األخيــرة مقارنــة بأســعار أنــواع الزيــوت النباتيــة األخــرى.
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مــن ناحيــة أخــرى ،يهيمــن التوزيــع التقليــدي (تجــار الجملــة ،ونصــف الجملــة ،والتقســيط) علــى قنــوات توزيــع زيــوت
المائــدة بالمغــرب حيــث يغطــي التوزيــع التقليــدي نســبة  %88مــن الطلــب الوطنــي علــى زيــوت المائــدة الموجهــة
لالســتهالك الفــردي بينمــا ال يغطــي التوزيــع العصــري ســوى نســبة ال تتعــدى  .%12هــذا ،وتعــد جهــة الــدار البيضــاء
ســطات ومراكــش تانســيفت وفــاس مكنــاس أهــم مناطــق اســتهالك زيــوت المائــدة علــى الصعيــد الوطنــي.
هــذا ولإلشــارة ،تتبــع الشــركات التــي تنشــط فــي ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة اســتراتيجيات مختلفــة فيمــا يخــص توزيــع
زيــوت حيــث أن شــبكات التوزيــع الخاصــة بالشــركات الثــاث الكبــرى وهــي لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس
بلحســين وصافــوال تغطــي كافــة الجهــات بينمــا ال تغطــي شــبكة توزيــع شــركة ســيوف ســوى جهتيــن فقــط.
ح .شروط ولوج تجعل من سوق زيوت المائدة ضعيف الجاذبية
لولــوج ســوق زيــوت المائــدة يتوجــب اســتيفاء مجموعــة مــن الشــروط مــن بينهــا :الحصــول علــى رخصــة المكتــب الوطنــي
للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والتوفــر علــى اإلمكانيــات الماديــة الالزمــة لالســتثمار فــي أداة اإلنتــاج وفــي
شــبكة التوزيــع مــع ضــرورة وضــع اســتراتيجية تســويقية ناجحــة لمنافســة الشــركات التــي تنشــط فــي الســوق.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتميــز ســوق زيــوت المائــدة علــى المســتوى الوطنــي بضعــف هوامــش الربــح علــى مســتوى اإلنتــاج
ووصــول الســوق مرحلــة النضــج واســتقرار الطلــب داخلــه .كمــا أن بنيــة العــرض فــي هــذه األخيــرة تتميــز بكونهــا ســوق
أقليــة تســتحوذ الشــركة الرائــدة لوســيور كريســطال لوحدهــا علــى نصــف حصــة الســوق اإلجماليــة ،نظــرا لقوتهــا
التجاريــة كونهــا قــادرة علــى اللجــوء إلــى اســتراتيجية محفظــة العالمــات التجاريــة التــي تتوفــر عليهــا (تمتلــك الشــركة
أنشــطة متنوعــة تتــوزع حــول منتجــات التنظيــف وزيــوت الزيــوت ) ..لتعزيــز قوتهــا التنافســية .كل هــذه العوامــل التــي
ســلف ذكرهــا تجعــل مــن ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب ســوق أقــل جاذبيــة.
ويزيــد مــن حــدة هــذه الوضعيــة ثــاث عوامــل بنيويــة تجعــل مــن ولــوج المســتثمرين الجــدد إلــى الســوق أمــرا عســيرا:
يتمثــل األول فــي درجــة نضــج هــذه الســوق التــي تتســم بمتوســط نمــو ســنوي يناهــز  %1,5خــال الخمــس ســنوات
األخيــرة ،فــي حيــن يرتبــط العامــل الثانــي بوفــورات الحجــم التــي تميــز قطــاع زيــوت المائــدة ،أمــا الثالــث فلــه عالقــة
بارتبــاط الســوق المحليــة بالــواردات.
مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن اعتمــاد المغــرب بشــكل أساســي علــى واردات الزيــوت النباتيــة الخــام يجعلــه عرضــة لتقلبــات
أســعار هــذه المــواد فــي الســوق الدوليــة ،خاصــة وأن تكلفــة المــواد األوليــة تمثــل نســبة تناهــز  %70إلــى  %80مــن
الكلفــة النهائيــة للمنتــوج ،وهــو مــا مــن شــأنه إضعــاف هامــش تحــرك هــذه الشــركات علــى مســتوى تحديــد أســعار بيــع
زيــوت المائــدة فــي الســوق الوطنيــة.
اجتمــاع كل هــذه العوامــل يمكــن بالتالــي مــن تفســير عــدم تغيــر بنيــة الســوق (عــدم دخــول أي فاعــل جديــد) منــذ
ســنة  2004تاريــخ دخــول شــركة صافــوال إلــى الســوق الوطنيــة.
خ .سوق إنتاج زيوت المائدة تتميز بمستوى تركيز كبير واحتكار أقلية من الشركات داخله
تعــرف بنيــة ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب مســتوى تركيــز كبيــر ،إذ أن الشــركة الرائــدة لوســيور كريســطال تســتحوذ
لوحدهــا علــى [ % ]50 - 45مــن حصــة الســوق اإلجماليــة .هــذا ،وتبلــغ الحصــة الســوقية التراكميــة لــكل مــن شــركة
لوســيور كريســطال وشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن نســبة  %80مــن رقــم معامــات الســوق اإلجماليــة ،وتصــل
الحصــة التراكميــة للثــاث الشــركات األولــى وهــي لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســين وصافــوال
نســبة .%95

103

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/3/

مــن ناحيــة أخــرى ،ظلــت بنيــة ســوق زيــوت المائــدة بالمغــرب مســتقرة ولــم تعــرف تغييــرا كبيــرا خــال الخمــس
ســنوات األخيــرة ،حيــث أن حصــص الشــركات المنتجــة لزيــوت المائــدة ظلــت نســبيا مســتقرة .إال أنــه ،لوحــظ
انخفــاض مســتمر فــي فــارق حصــة الســوق بيــن كل مــن شــركة صافــوال والشــركات الرائــدة لوســيور كريســطال
ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن.
وتبعــا لذلــك ،فــإن ديناميــة االبتــكار والمنافســة داخــل ســوق زيــوت المائــدة علــى الصعيــد الوطنــي تظــل ضعيفــة ،إذ أنــه
خــال الخمــس ســنوات األخيــرة ،طرحــت أربــع عالمــات تجاريــة جديــدة بمعــدل أقــل مــن عالمــة تجاريــة فــي الســنة بينما
ســحبت أربــع عالمــات تجاريــة مــن الســوق مــا يعنــي أن عــدد العالمــات التجاريــة المتواجــدة فــي الســوق ظلــت مســتقرة.
لإلشــارة ،تعــد صافــوال الشــركة الوحيــدة التــي تنتــج عالمــات تجاريــة لصالــح المتاجــر الكبــرى والمتوســطة
(  )marques de distributeursوتعــد لوســيور كريســطال الشــركة الوحيــدة التــي تنتــج وتــوزع عالمــات تجاريــة
متميــزة مثــل لوســيور بــاس ( )Lesieur Plusالتــي تحتــوي علــى مجموعــة مــن الفيتامينــات وويلــور ديــو ()Huilor Duo
المنتــوج الوحيــد الــذي يعتمــد فــي إنتاجــه علــى حبــوب الكولــزا.
د .سوق أقلية ال تسمح بتطور المنافسة
إن نضــج ســوق زيــوت المائــدة واســتقرار الطلــب داخلهــا باإلضافــة إلــى وجــود عوائــق لولــوج هــذه االخيــرة كلهــا عوامــل
تحــد مــن دخــول فاعليــن جــدد بإمكانهــم تغييــر بنيتهــا.
وفــي هــذا اإلطــار ،تبيــن التجــارب العالميــة لهيئــات المنافســة والدراســات التجريبيــة التــي لهــا ارتبــاط بالموضــوع ،أن
الوضعيــة الحاليــة للمنافســة فــي ســوق زيــوت المائــدة قــد تدفــع الشــركات المنتجــة إلــى التنســيق فيمــا بينهــا وهــو مــا
مــن شــأنه إعاقــة الســير التنافســي لهــذه الســوق.
وممــا يزيــد مــن احتمــال أن يحــدث تنســيق بيــن الشــركات التــي تنشــط فــي هــذه الســوق هــو المســتوى المرتفــع للتركيــز
داخلــه والتطــور المتــوازي لحصــص ســوق الشــركات المتنافســة خــال الخمــس ســنوات األخيــرة .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن شــفافية الســوق تمكــن الفاعلييــن مــن معرفــة ســلوك منافســيهم خاصــة علــى مســتوى األســعار التــي يتــم تطبيقهــا.
ذ .استقرار مستوى العرض والطلب في سوق زيوت المائدة بالمغرب
تصــل قيمــة رقــم معامــات ســوق زيــوت المائــدة فــي المغــرب نحــو  6مالييــر درهــم (باحتســاب مختلــف الزبنــاء ســواء
المســتهلك النهائــي أو الشــركات العاملــة فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة أو العمــاء األجنبييــن) ،وتحتكــر هــذه الســوق
أربــع شــركات وهــي :لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن وصافــوال المغــرب وشــركة ســيوف .ولإلشــارة،
فــإن شــركتا لوســيور كريســطال وصافــوال تعــدان فرعــان لشــركتان عالميتــان همــا علــى التوالــي المجموعــة الفرنســية
أفريــل ( )Groupe Avrilومجموعــة صافــوال الســعودية ،بينمــا شــركتا معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وســيوف همــا
شــركتان مغربيتــان مملوكتــان لعائلتــان مغربيتــان.
هــذا ،وتبــرز المعطيــات التــي تــم تحليلهــا ســابقا وصــول ســوق إنتــاج زيــوت المائــدة مرحلــة النضــج ،إذ لــم يتعــدى معــدل
نمــو الطلــب داخــل هــذه الســوق نســبة  1,5%خــال الخمــس ســنوات األخيــرة ،وهــو مــا يمثــل نصــف معــدل النمــو الســنوي
المحقــق خــال الفتــرة  2011 - 1991والــذي بلــغ  .%3.6بالتالــي ،فــإن بنيــة ســوق زيــوت المائــدة ،ســواء مــن حيــث
العــرض أو الطلــب ،ظلــت دون تغييــر.
ر .هيمنة قنوات التوزيع التقليدية تمكن المتدخلين فيها من تحقيق هوامش ربح مرتفعة
يطــرح التوزيــع التقليــدي الــذي يهيمــن علــى توزيــع زيــوت المائــدة لفائــدة المســتهلك النهائــي عــدة إشــكاالت متعلقــة
بتحديــد األســعار ،وعــادة مــا تطبــق محــات البيــع بالتقســيط أســعار بيــع زيــوت المائــدة المعلنــة مــن طــرف الشــركة
الرائــدة علــى باقــي منتوجــات زيــوت المائــدة الموزعــة مــن قبــل الشــركات المنافســة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم هــذه
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المحــات بتطبيــق الزيــادات بطريقــة آنيــة بينمــا تؤخــر تطبيــق التخفيضــات لحيــن انقضــاء احتياطهــا مــن زيــوت المائــدة
التــي تــم توريدهــا قبــل تغييــر األســعار.
مــن نتائــج هــذه الوضعيــة ،تحقيــق محــات البيــع التقليديــة لهوامــش ربــح مريحــة وحرمــان المســتهلك النهائــي مــن
االســتفادة مــن التخفيضــات التــي يعلنهــا منتجــو زيــوت المائــدة .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن هــذه الوضعيــة ال تمكــن
المنتجيــن مــن التنافــس فيمــا بينهــم لعــدم قــدرة هــؤالء علــى التحكــم فــي أســعار البيــع المطبقــة علــى المســتهلك النهائــي.
وبالتالــي ،عــدم فعاليــة السياســة التجاريــة المتبعــة مــن طــرف الشــركات المنتجــة للزيــوت علــى مســتوى األســعار النهائيــة
( )prix finaux aux consommateursالمطبقــة ،بخــاف مــا عليــه الحــال بالنســبة للتوزيــع العصــري ،حيــث يمكــن
للمســتهلك النهائــي تمييــز سياســة األســعار المطبقــة مــن طــرف كل شــركة منتجــة ،كونهــا تختلــف مــن شــركة ألخــرى
ويصــل فــارق ســعر البيــع خاصــة بالنســبة لعبــوة زيــت مــن حجــم خمســة لتــرات مــن درهميــن إلــى خمســة دراهــم بيــن
الشــركات المتنافســة.
 .1.2العوامــل المرتبطــة بالســوق الدوليــة
أ .ارتفــاع كبيــر فــي أســعار الزيــوت النباتيــة الخــام فــي الســوق الدوليــة مــع بــدء مرحلــة تخفيــف القيــود الصحيــة
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد19-
عرفــت أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة فــي الســوق الدوليــة ارتفاعــا كبيــرا بدايــة الســدس الثانــي لســنة  2020وهــي
الفتــرة التــي تزامنــت مــع التخفيــف مــن إجــراءات اإلغــاق التــي صاحبــت انتشــار فيــروس كوفيــد .19-هــذا ،وارتفــع
مؤشــر منظمــة األغديــة والزراعــة لألســعار الغــداء بنســبة تقــارب  %29فــي دجنبــر  2020مقارنــة بنفــس الفتــرة
خــال ســنة .2019
انخفــاض العــرض فــي ســوق الزيــوت النباتيــة الخــام مقارنــة بفتــرة  2019/2018وانتعــاش الطلــب علــى هــذه المــواد
مــن قبــل الــدول المســتوردة خــال الســدس الثانــي لســنة  2020بســبب تخفيــف إجــراءات اإلغــاق وقيــام بعــض الــدول
بتعزيــز احتياطاتهــا االســتراتيجية مــن هــذه الزيــوت وارتفــاع مضاربــات المســتثمرين فــي ســوق المــواد األوليــة الغذائيــة،
كلهــا عوامــل ســاهمت فــي االرتفاعــات القياســية التــي عرفتهــا أســعار هــذه المــواد فــي الســوق الدوليــة.
هــذا ،وخــال شــهر مــاي  ،2021بلــغ ســعر الطــن مــن الزيــوت الخــام لحبــوب الصوجــا أكثــر مــن  1600دوالر أمريكــي
بنســبة ارتفــاع قاربــت  %196مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن ســنة  2020حيــث بلــغ ســعر طــن مــن الزيــوت الخــام لحبــوب
الصوجــا  557دوالر أمريكــي خــال شــهر مــاي .2020
ب .ارتفــاع متزامــن ألســعار النقــل الدولــي والطاقــة فــي الســوق الدوليــة واللــذان يشــكالن عنصريــن مهميــن فــي تكلفــة
المــواد األوليــة الزيتيــة
ارتفعــت حــدة الزيــادات األخيــرة فــي أســعار المــواد األوليــة نتيجــة الرتفــاع تكاليــف الشــحن ونقــل الســلع علــى
المســتوى الدولــي بالنظــر الرتفــاع الطلــب علــى المــواد األوليــة خــال الفتــرة األخيــرة التــي تميــزت بتعافــي االقتصــاد
العالمــي ،وبالنظــر كذلــك لألزمــة التــي نتجــت عــن قلــة الحاويــات وإلــى حالــة االكتظــاظ التــي ســجلت علــى مســتوى
بعــض الموانــئ الدوليــة.
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ت .ترابط قوي بين أسعار زيوت المائدة المطبقة في السوق الوطنية وأسعار المواد األولية في السوق الدولية
أظهــرت المعطيــات المرتبطــة بتطــور ســعر بيــع زيــوت المائــدة مقارنــة بتطــور تكلفــة شــراء الزيــوت النباتيــة الخــام أن
هذيــن األخيريــن تطــورا بنفــس المنحــى وبمعــدالت تغيــر جــد متقاربــة بيــن  2016و .2020هــذا ،ويالحــظ أن مســتوى
ارتفــاع أســعار زيــوت المائــدة كان أقــل حــدة مــن مســتوى ارتفــاع تكاليــف اســتيراد الزيــوت الخــام ،حيــث ارتفــع األول
بنســبة  %39,5بينمــا ارتفــع الثانــي بنســبة  %18,6خــال الفتــرة بيــن نهايــة ســنة  2020ومــارس  ،2021وهــي الفتــرة التــي
شــهدت فيهــا أســعار هــذه المــواد ارتفاعــات متتاليــة فــي الســوق الوطنيــة .مــا يعنــي أن المســتهلك النهائــي لــم يتحمــل
إال جــزءا مــن عــبء الزيــادات الكبيــرة المســجلة فــي أســعار المــواد األوليــة فــي الســوق الدوليــة والتــي أثــرت بشــكل كبيــر
علــى تكلفــة اإلنتــاج لــدى كل الشــركات المنتجــة لهــذه الزيــوت.
هــذا ،وبالنظــر لكــون تكلفــة المــواد األوليــة تمثــل  72%مــن كلفــة زيــت المائــدة لــدى المنتجيــن ،فــإن تحليــل المعطيــات
المتعلقــة بمعامــل االرتبــاط بيــن تطــور تكاليــف المــادة األوليــة الزيتيــة وتطــور أســعار بيــع زيــوت المائــدة يظهــر أن هــذا
األخيــر جــد مرتفــع حيــث بلــغ  0,86خــال الفتــرة  2020 - 2016ووصــل  0,90فــي ســنة  .2020تجــدر اإلشــارة كذلــك،
أن قيمــة معامــل االرتبــاط تختلــف مــن شــركة منتجــة ألخــرى.
يتبيــن ممــا ســبق ،أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن ســعر بيــع زيــت المائــدة المطبــق مــن طــرف المنتجيــن فــي الســوق الوطنيــة
وتطــور أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة فــي الســوق الدوليــة.
ث .تقارب في تطبيق الزيادات في أسعار زيوت المائدة لدى الشركات المنتجة
يبيــن تحليــل المعطيــات المتعلقــة بقيمــة الزيــادة فــي األســعار وتواريــخ تطبيقهــا مــن طــرف الشــركات الفاعلــة فــي الســوق
أن هنــاك تقاربــا بيــن الثــاث الشــركات الكبــرى وهــي لوســيور كريســطال ومعامــل الزيــوت بســوس بلحســن وصافــوال.
هــذا ،وغالبــا مــا تكــون الشــركة الرائــدة ســباقة فــي تحديــد األســعار الجديــدة ،تتبعهــا فــي ذلــك وفــي فتــرة وجيــزة (مــن
تــاث إلــى خمســة أيــام) الشــركات األخــرى المنافســة.
ولإلشــارة ،تقــوم الشــركة الرائــدة ببرمجــة التغييــرات فــي ســعر بيــع الزيــوت أســبوعا قبــل تاريــخ تطبيقهــا ،بينمــا تطبــق
الشــركات المنافســة األخــرى هــذه التغييــرات فــي اليــوم الموالــي مــن تاريــخ إعالنهــا.
يتضــح جليــا ،أن الشــركات المتنافســة تتبــع ســلوك الشــركة الرائــدة فيمــا يخــص التغييــرات المطبقــة فــي أســعار بيــع
زيــوت المائــدة للمســتهلك النهائــي.
ج .اآلفاق المستقبلية لتطور سوق الزيوت
بالنظــر لألزمــة الصحيــة الحاليــة المرتبطــة بوبــاء كوفيــد ،19-تظــل وضعيــة ســوق الزيــوت علــى مســتوى الدولــي
متقلبــة وبالتالــي ،يصعــب التنبــؤ بآفاقهــا علــى المــدى القريــب والمتوســط أو التنبــؤ بالمــدة التــي سيســتغرقها المنحــى
التصاعــدي لهــذه المــواد فــي الفتــرة الحاليــة (دورة وجيــزة أم طويلــة األمــد).
يســتخلص ممــا ســبق ،أنــه بالنظــر للعوامــل المرتبطــة بالســوق الوطنيــة لزيــوت المائــدة وكــذا بالعوامــل المرتبطــة بســوق
الزيــوت علــى الصعيــد الدولــي ،يمكــن اســتنتاج أن الزيــادات األخيــرة التــي عرفتهــا أســعار زيــوت المائــدة فــي الســوق
الوطنيــة راجعــة مــن جهــة ،ألوجــه القصــور الهيكليــة التــي تميــز سلســلة القيمــة المرتبطــة بالحبــوب الزيتيــة وإنتــاج
زيــوت المائــدة ومــن جهــة أخــرى ،لعناصــر ظرفيــة مقترنــة بتقلبــات أســعار المــواد األوليــة الزيتيــة بالســوق الدوليــة وكــذا
لالرتفاعــات التــي عرفتهــا تكاليــف الطاقــة ونقــل الســلع علــى المســتوى الدولــي.
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 .2توصيــات
انطالقــا مــن الخالصــات واالســتنتاجات التــي أســفرت عنهــا دراســة طلــب الــرأي الــوارد علــى المجلــس ســتتم صياغــة
مجموعــة مــن التوصيــات التــي تخــص جميــع مكونــات سلســلة القيــم الخاصــة بقطــاع الزيــوت بالمغــرب والتــي تهــدف
إلــى تحســين الســير التنافســي للســوق المعنيــة.
 .1.2دعــم اإلنتــاج الفالحــي المحلــي لسلســلة الزراعــات الزيتيــة
للتخفيــف مــن تبعيــة المغــرب للســوق الدوليــة فيمــا يخــص المــواد األوليــة الزيتيــة ،يتعيــن عليــه تطويــر محاصيــل الحبــوب
الزيتيــة المحليــة وذلــك عــن طريــق الرفــع مــن مســاحة الزراعــات الزيتيــة ودعمهــا كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة للقمــح
علــى ســبيل المثــال .ولقــد أظهــرت األزمــة الصحيــة المرتبطــة بوبــاء كوفيــد 19-أهميــة التوفــر علــى إنتــاج محلــي مــن
الحبــوب الزيتيــة لتفــادي انعكاســات االضطرابــات التــي عرفتهــا سالســل اإلمــدادات الدوليــة وكــذا التخفيــف مــن حــدة
تقلبــات األســعار فــي الســوق الدوليــة وانعكاســاتها علــى أســعار المــواد الغذائيــة فــي الســوق الوطنيــة.
وفــي هــذا الصــدد وجبــت اإلشــارة أن المغــرب يتوفــر علــى إمكانــات واعــدة فيمــا يخــص إنتــاج الحبــوب الزيتيــة قــد تصــل
إلــى  600 000هكتــار كمســاحة يمكــن تعبئتهــا لزراعــة حبــوب نــوار الشــمس وحبــوب الكولــزا.
وللتذكيــر ،فــإن تغطيــة الحاجيــات الوطنيــة مــن الزيــوت انطالقــا مــن الحبــوب الزيتيــة قــد وصــل فــي ســنة  1990معــدل
 %10بفضــل الدعــم الــذي كانــت تقدمــه الدولــة ســواء علــى الصعيــد الفالحــي أو النشــاط الصناعــي.
هــذا ،ولتغطيــة حاجيــات المغــرب مــن زيــوت المائــدة انطالقــا مــن إنتــاج الحبــوب الزيتيــة المحليــة بهــدف الوصــول إلــى
نســبة  %15المحــددة فــي عقــد البرنامــج الخــاص بتنميــة سلســلة إنتــاج الحبــوب الزيتيــة ،مــع اإلشــادة بالمجهــودات
القيمــة لــوزارة الفالحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة الميــاه والغابــات خاصــة تلــك المرتبطــة بتفعيــل العقــد
برنامــج  2020-2013الســالف الذكــر ،يقتــرح مجلــس المنافســة تمديــد اإلجــراءات المتعلقــة بهــذا العقــد البرنامــج
فــي إطــار المخطــط القطاعــي الجديــد الجيــل األخضــر .مــن بيــن االجــراءات التــي بإمكانهــا تحقيــق نهضــة فــي قطــاع
الزيتيــات بالمغــرب نذكــر:
 تأمين سعر أدنى مضمون لفائدة الفالحين كيفما كان سعر المواد األولية الزيتية بالسوق الدولية؛ اســتعمال البــذور المعتمــدة ذات المردوديــة المرتفعــة مــن قبــل الفالحيــن ،ومواكبــة الفالحيــن فــي اإلطــار علــىغــرار مــا يتــم العمــل بــه فــي قطــاع الســكر؛
 دعــم الشــراكات التــي تهــم مشــاريع التجميــع الفالحــي التــي تربــط بيــن بيــن مصنعــي زيــوت المائــدة والمنتجيــنالفالحييــن المنخرطيــن فــي تعاونيــات فالحيــة أو فــي تجمعــات ذات نفــع اقتصــادي (groupements d’intérêt
 )économique GIEمــع احتــرام مقتضيــات المــادة  9مــن القانــون  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة؛
 إدراج عــرض تأميــن متعــدد المخاطــر المناخيــة ،يكــون مرنــا ومشــجعا النخــراط الفالحيــن ،ذلــك ألن العــرضالحالــي للتعاضديــة الفالحيــة ملــزم مــن حيــث معاييــر تقييــم الضــرر المطبقــة مــن لــدن التعاضديــة؛
 إعادة إدخال زراعة الصوجا في المساحات المسقية؛ تنظيــم دورات تكوينيــة مــن طــرف الفدراليــة البيمهنيــة للحبــوب الزيتيــة والمكتــب الوطنــي لإلرشــاد الفالحــيلفائــدة الفالحيــن للرفــع مــن مردوديــة إنتــاج الحبــوب الزيتيــة.
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هــذا ،وســيمكن الرفــع مــن اإلنتــاج الفالحــي علــى مســتوى الحبــوب الزيتيــة مــن تغطيــة ولــو نســبيا مــن حاجيــات البلــد
مــن الزيــوت النباتيــة الخــام والكســبة الموجــه لألعــاف واللــذان يتــم اســتيرادهما بالكامــل مــن الخــارج ( 9مالييــر درهــم
ســنويا) مــن جهــة ،ومــن تنويــع مصــادر الدخــل للفالحيــن مــن جهــة أخــرى.
وســتمكن هــذه االســتراتيجية ،فضــا عــن خفــض بشــكل تدريجــي للتبعيــة لســوق الدوليــة فيمــا يخــص اســتيراد الزيــوت
النباتيــة الخــام ،مــن إنتــاج الكســبة لالســتجابة ولــو جزئيــا لحاجيــات الســوق الوطنيــة مــن هــذه المــادة الحيويــة التــي
تســتعمل كأعــاف للدواجــن وكــذا لمســاعدة الفالحيــن علــى تنويــع مصــادر دخلهــم.
وتجــدر اإلشــارة ،إلــى أن االعتمــادات الماليــة التــي ســتقدمها الدولــة فــي هــذا اإلطــار ال يمكــن مقاربتهــا فقــط مــن
منظــور كونهــا نفقــات إضافيــة علــى مســتوى الموازنــة بمــا أن ذلــك ســتمكن مــن تحقيــق األمــن الغذائــي للمغــرب.
باإلضافــة لذلــك ،ســتمكن هــذه االعتمــادات مــن تقليــص فاتــورة اســتيراد الزيــوت النباتيــة الخــام التــي تصــل ســنويا
 4مالييــر درهــم وإلــى  9مالييــر درهــم إذا مــا أضفنــا لهــا فاتــورة اســتيراد الكســبة.
 .2.2تشــجيع اســتهالك زيــت الزيتــون للتقليــص جزئيــا مــن التبعيــة الناجمــة عــن اســتهالك زيــت المائــدة
بالنظــر لإلمكانيــات التــي توفرهــا سلســلة الزيتــون علــى المســتوى اإلنتــاج الفالحــي واإلنجــازات التــي تحققــت خــال
الســنوات األخيــرة ،باإلمــكان االعتمــاد علــى حجــم إنتــاج زيــت الزيتــون الحالــي لتقليــص حجــم اســتهالك زيــت المائــدة.
هــذا ،وســتمكن االقتراحــات االتيــة مــن تعزيــز ديناميــة إنتــاج وتســويق زيــت الزيتــون علــى الصعيــد الوطنــي:
 مضاعفــة حجــم إنتــاج زيــت الزيتــون ليصــل إلــى  330.000طــن فــي الســنة فــي أفــق  2030وذلــك عــن طريــق الرفــعمــن المســاحة المغروســة مــن أشــجار الزيتــون حتــى يتســنى الرفــع مــن االســتهالك المحلــي مــن هــذه المــادة الحيوية؛
 تحديــث المعاصــر التقليديــة للرفــع مــن مردوديــة إنتــاج زيــت الزيتــون وجــودة الزيــوت المســتخلصة وكــذا الحفــاظعلــى البيئــة؛
 تشــجيع األســر المغربيــة علــى اســتهالك زيــت الزيتــون نظــرا لفوائدهــا الصحيــة خاصــة منهــا الزيــوت المعبــأة والمعنونــة التــي تخضــع لمراقبــة مصالــح المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ،بخــاف الزيــوت
غيــر المعبــأة التــي يتــم توزيعهــا مــن دون احتــرام المعاييــر الصحيــة ومعاييــر الجــودة (تمثــل الحصــة األهــم .)90%
تجــدر اإلشــارة ،إلــى أن ســعر بيــع زيــت الزيتــون المعبــأة علــى مســتوى نقــط البيــع يضاهــي غالبــا ســعر بيــع الزيــوت
غيــر المعبــأة.
وللوصــول لهــذا الهــدف ،يتعيــن تعزيــز مراقبــة هــذه المنتوجــات مــن لــدن مصالــح المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة
للمنتجــات الغذائيــة والقيــام بحمــات تحسيســية لتنبيــه المســتهلكين إلــى المخاطــر الصحيــة المرتبطــة باســتهالك
زيــوت الزيتــون غيــر المعبــأة؛
 تشــجيع المنتجيــن المحلييــن علــى إنتــاج زيــوت مائــدة ممزوجــة ( )huile mélangéeتحتوي على زيوت مســتخلصةمــن الحبــوب الزيتيــة وأخــرى مســتخرجة مــن ثمــرة الزيتــون ،حيــث أن القانــون المغربــي يتيــح إنتــاج هــذه النوعيــة مــن
الزيــوت ،علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى ســوق االتحــاد األوروبــي .لإلشــارة ،لهــذه الزيــوت عــدة فوائــد
صحيــة ولهــا عــدة اســتعماالت فــي التغذيــة (الطهــي والقلــي) كمــا أن أثمنتهــا تبقــى معقولــة (أغلــى مــن ســعر زيــوت
الحبــوب الزيتييــة وأرخــص مــن ســعر زيــت الزيتــون) مــا يجعلهــا منتــوج بديــل ( )produit de substitutionبالنســبة
لمســتهلكي زيــوت المائــدة.
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 .3.2تعزيــز طاقــة تخزيــن الزيــوت النباتيــة الخــام وإعــادة تشــغيل خــط األنبــوب الرابــط بيــن شــركة ""La Costoma
ومينــاء الــدار البيضــاء
يتوفــر المغــرب حاليــا علــى إمكانــات للتخزيــن تناهــز  53يــوم مــن االســتهالك الوطنــي ،إال أن إمكانــات التخزيــن الفعليــة
المتاحــة علــى صعيــد جميــع مراحــل سلســلة القيمــة المرتبطــة بإنتــاج زيــت المائــدة مــن توريــد الزيــوت الخــام وإنتــاج
زيــوت المائــدة وتعبئتهــا أقــل مــن  30يــوم .وفــي نفــس الســياق ،تجــدر اإلشــارة أن قــدرة تخزيــن شــركة "، "La Costoma
و هــي شــركة تعاونيــة أحدثــت لغــرض ضمــان توفيــر تخزيــن هــذه المــواد و تتوفــر علــى طاقــة تخزيــن تبلــغ  21000طــن
تعــادل  10أيــام اســتهالك ،ال تتــم االســتفادة منهــا حاليــا نظــرا لعــدم تشــغيل خــط األنبــوب الرابــط بيــن مخــازن الشــركة
و المينــاء وهــو مــا يكلــف الشــركات التــي تســتورد الزيــوت النباتيــة الخــام مصاريــف إضافيــة تتعلــق بتكلفــة االنتظــار
( ،)Suresteriesنتيجــة اكتظــاظ أرصفــة التفريــغ التــي تحتــاج إلــى مــدة زمنيــة أطــول لتفريــغ محتــوى البواخــر و لمــأ
حاويــات شــاحنات النقــل ،و تكلفــة النقــل مــن المينــاء إلــى مخــازن شــركة "."La Costoma
وفي هذا اإلطار ،يقدم مجلس المنافسة االقتراحات االتية:
 ترميــم وإعــادة تشــغيل خــط األنبــوب الرابــط بيــن مخــازن شــركة " "La Costomaوالمينــاء بهــدف خفــض تكاليــفالنقــل ومــدة اســتغالل أرصفــة المينــاء؛
 الرفــع مــن إمكانــات التخزيــن الوطنيــة لتصــل إلــى  120000طــن مــن الزيــوت الخــام وهــو مــا يعــادل  3أشــهر مــناســتهالك هــذه المــادة الحيويــة .مــن أجــل ذلــك ،يتوجــب الرفــع مــن ســعة التخزيــن الحاليــة لشــركة ""La Costoma
أو إنشــاء وحــدة إضافيــة للتخزيــن بالقــرب مــن المينــاء؛
 اســتخدام رصيــف خــاص يعطــي األوليــة الســتقبال ســفن شــحن المــواد االســتراتيجية لتفــادي تكاليــف االنتظــارقبــل تفريــغ المــواد األوليــة الزيتيــة المســتوردة مــن الخــارج وبالتالــي تخفيــض تكاليــف تفريــغ ونقــل الزيــوت الخــام.
هــذا ،وســيمكن تنفيــذ هاذيــن اإلجراءيــن مــن تخفيــض كلفــة توريــد المــواد األوليــة الزيتيــة وهــو مــا ســيؤدي إلــى تخفيــض
ســعر بيــع زيــت المائــدة للمســتهلك النهائــي.
 .4.2تشــجيع الفاعلييــن فــي ســوق زيــوت المائــدة إلــى اللجــوء إلــى اآلليــات المتاحــة مــن أجــل تغطيــة المخاطــر
فــي ســياق يتســم بتقلبــات يصعــب التنبــؤ بهــا فــي الســوق ،يبقــى الفاعلــون عرضــة لتقلــب أســعار المــواد األوليــة فــي
الســوق الدوليــة.
فــي هــذا الشــأن يوصــي المجلــس بتشــجيع منتجــي زيــوت المائــدة علــى اســتعمال االليــات المتاحــة التــي ســتمكنهم مــن
التخفيــف مــن حــدة المخاطــر المرتبطــة بتقلبــات أســعار المــواد األوليــة وأســعار صــرف العمــات فــي ســوق تتســم بعــدم
وضــوح الرؤيــة ( )visibilitéوصعوبــة التنبــؤ .هــذا ،وســيمكن لجــوء الشــركات إلــى بعــض آليــات الحمايــة مــن المخاطــر
مثــل " "Le Hedgingمــن تعزيــز قــدرة هــذه األخيــرة علــى إدارة المخاطــر المرتبطــة بتقلبــات أســعار المــواد األوليــة
وأســعار صــرف العمــات فــي الســوق الدوليــة علــى غــرار مــا هــو متــاح بالنســبة لشــركات إنتــاج زيــوت المائــدة التــي تعمــل
فــي بعــض الــدول األجنبيــة.
للتذكير ،توفر هذه االليات مجموعة من المزايا بالنسبة للشركات التي تعتمدها من بينها:
 - 1تأمين تخزين المواد األولية؛
 - 2التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار المواد األولية في السوق الدولية؛
 - 3التخفيف من تأثير هذه التقلبات على أسعار البيع المطبقة على المستهلك النهائي.
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 .5.2تعزيــز المنافســة بيــن الفاعليــن علــى مســتوى نقــط البيــع
يقتــرح مجلــس المنافســة فــي هــذا البــاب تشــجيع المنتجيــن علــى اعتمــاد األســعار الموصــى بهــا ""prix conseillés
وطبعهــا علــى مســتوى عبــوة التعبئــة البالســتيكية بــدل طبعهــا علــى مســتوى التغليــف " "étiquetteالتــي قــد يتخلــص
منهــا تجــار التقســيط فــي حــال انخفضــت أســعار البيــع لــدى المنتجيــن .ســيمكن هــذا اإلجــراء المســتهلك النهائــي مــن
التمييــز بيــن سياســة األســعار المتبعــة مــن قبــل كل شــركة علــى حــدة ومــن معرفــة فــارق الســعر بيــن العالمــات التجاريــة
المتوفــرة فــي الســوق ومــن االســتفادة كذلــك مــن التخفيضــات التــي تطبقهــا الشــركات المنتجــة لزيــوت المائــدة.
تجــب اإلشــارة ،إلــى أن اعتمــاد الســعر الموصــى بــه مــن قبــل المنتجيــن ال يعــد مخالفــا للقانــون  104.12المتعلــق بحريــة
األســعار والمنافســة ،إذ أن المــادة  60مــن هــذا القانــون تمنــع باألحــرى فــرض حــد أدنــي لســعر إعــادة بيــع منتــوج أو
ســلعة .إال أنــه أي إشــارة لســعر البيــع يجــب أن تكــون دون أي غمــوض وأنــه يتوجــب علــى منتجــي زيــوت المائــدة عــدم
وضــع سياســة لتحديــد األســعار ترغــم الموزعيــن علــى احتــرام األثمنــة التــي يحددهــا المنتــج.
 .6.2تحديــث قنــوات التوزيــع التقليديــة
نظــرا لألهميــة القصــوى التــي تكتســيها علــى مســتوى توزيــع المنتوجــات الواســعة االســتهالك ( )%88ولهوامــش الربــح
الكبيــرة التــي يجنيهــا مختلــف المتدخليــن فــي هــذه القنــوات والتــي قــد تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى  ،%30يوصــي
مجلــس المنافســة بتســريع تحديــث التوزيــع التقليــدي بهــدف تقليــص عــدد المتدخليــن فــي هــذا التوزيــع ،وهــو مــا
ســيمكن مــن تخفيــض هوامــش الربــح المقرونــة بنشــاط إلــى مســتويات معقولــة ،وهــو مــا ســيمكن مــن تخفيــض أســعار
البيــع المطبقــة علــى المســتهلك النهائــي.
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الملحــق  : 1رســالة رئيــس مجلــس النــواب بخصــوص طلــب رأي مجلــس المنافســة حــول مــدى
احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة علــى
إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة
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الملحــق  : 2الئحــة اإلدارات العموميــة والمنظمــات المهنيــة وفدراليــات حمايــة المســتهلكين
والشــركات التــي تــم االســتماع إليهــا
مجلس النواب
اللجنة البرلمانية للقطاعات اإلنتاجية
اإلدارات العمومية
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة)
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
المنظمات المهنية
الفدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية
الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية
الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية
الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب
فدرالية مهن توزيع المنتجات الواسعة االستهالك "تجارة "2020
شركات إنتاج زيوت المائدة
شركة لوسيور كريسطال «»Lesieur Cristal
شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن «»Les Huileries du Souss Belhassan
شركة صافوال المغرب «»Savola Maroc
شركة سيوف «»La société Industrielle Oléicole de Fès
شركة «»Les Conserves de Meknès –Aïcha
المتاجر الكبرى و المتوسطة
مجموعة مرجان «»Groupe Marjane
مجموعة البيل ڤي «»Groupe Label’ Vie
شركة أسواق السالم «»Aswak Assalam
شركة بيم المغرب «»Bim Maroc
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الملحق  :3الهيئة المكلفة بإعداد رأي مجلس المنافسة
المقرر العام
خالد البوعياشي
المقرر العام المساعد
محمد هشام بوعياد
مقررا طلب الرأي
الفالح عبد الهادي
أيت اصغير نبيل
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الملحــق  :4الئحــة أعضــاء الجلســة العامــة الذيــن تداولــوا بشــأن طلــب الــرأي حــول دراســة مــدى
احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحــرة والمشــروعة علــى
إثــر االرتفــاع الــذي شــهدته أســعار بيــع هــذه المــادة فــي الســوق الوطنيــة

األمين العام

الرئيس

(يحضر دون اإلدالء بصوته)

محمد أبو العزيز

أحمد رحو

األعضاء الدائمون
جيهان بنيوسف
عبد الغني أسنينة
عبد اللطيف المقدم
حسن أبو عبد المجيد

األعضاء المستشارون
سلوى كركري بلقزيز
عبد العزيز الطالبي
التهامي عبد الخالق
عبد اللطيف الحاتمي
بنيوسف الصابوني
رشيد بنعلي
العيد محسوسي
بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
الحسن بوسلمام
(يحضر بصفة استشارية)
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 مراجع ببليوغرافية:5 الملحق
- Ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rurale et des Eaux et Forêts,
Filière des cultures oléagineuses, Présentation au Conseil de la Concurrence, 03 Mai 2021.
- Ministère de Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique,
Présentation au Conseil de la Concurrence, 04 Mai 2021.
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