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 مقــــــدمـــــــــة

 منطلقات وبواعث املهمة الاستطالعية .1

 بناء تم تشكيل لجنة استطالعية،1النواب ملجلس الداخلي النظام من 107 ملادةقتييات اطبقا مل

القيام  ،النواب مجلس مكتب مع وباتفاق اللجنة، مكتب موافقة بعد العدالة والتنمية،فريق  من طلب على

للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، و حقيقة و شروط املنافسة  مؤقتة استطالعية بمهمة

جل ، وذلك من أالذي اتخذته الحكومة السابقةبقطاع املحروقات بعد قرار تحرير أسعار املحروقات 

معادلة احتساب أسعار املحروقات ومدى استجابتها ونسبيتها معرفة وتحليل : جابة على سؤال مركزي إلا 

 مع التغيرات في أثمان البترول على الصعيد الدولي. 

يجدر بهذه اللجنة تقييم مدى استجابة قطاع املحروقات باملغرب لشروط املنافسة الشريفة كما 

 افسة.وتطبيق قانون حرية ألاسعار واملن

ك بعد وذلاملحروقات باملغرب  قطاعن على تحرير يسنتالاستطالعية مع مرور  وتتزامن هذه املهمة

 طرف الدولة.من  الشامل عن املواد البتروليةرفع الدعم 

وهنا يجدر البحث عن مدى تمكن تحرير القطاع مع تحقيق املنافسة من أجل الحفاظ على ألاثمان 

مليار درهم من ميزانية  35في مستويات مقبولة لدى املستهلكين بعد إلغاء دعم املقاصة وتوفير ما يناهز 

ق أسعار على مدى توافالتسيير العامة للدولة، وهو ما دفع البرملان إلى تشكيل لجنة استطالعية للوقوف 

 املحروقات في السوق الوطنية مع السوق الدولية. 

 

  

                                                             
أعياء اللجنة، عيوين أو أكثر من أعيائها، يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث :  107املادة  1

 ملؤسساتبمهمة استطالعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم املجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة وإلادارات وا

 واملقاوالت العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

 ة  في املهام الاستطالعية املؤقتة إذا كان عدد ألاعياء املكلفين بها يساوي عدد الفرق واملجموعات النيابية.تمثل جميع الفرق واملجموعات النيابي 

دد الفرق فيها ع يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص املقاعد املتبقية بعد تمثيل كافة الفرق واملجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي يفوق  

 النيابية العدد الاجمالي لألعياء املكلفين باملهمة الاستطالعية املؤقتة.واملجموعات 

 ويجوز للفرق النيابية أن تنتدب عنها ممثال أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت املهمة الاستطالعية. 

 ذلك السعي لحصولهم على الوثائق والبيانات الالزمة لذلك. يتعين على رئيس املجلس أن يسهر على توفير الشروط اليرورية لقيام أعياء اللجن بمهامهم بما في 

 تعتبر هذه املهام استطالعية محية. 

 يعد النواب املكلفون باملهام تقريرا عن كل مهمة استطالعية.
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 تشكيلة اللجنة .8

 السيدات والسادة :تم تشكيل هذه اللجنة من 

 اسم النائب الصفة باملهمة الفريق واملجموعة النيابية

 النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس املهمة فريق العدالة والتنمية

 النائب السيد بولون السالك نائب رئيس املهمة الاستقاللي للوحدة والتعادليةالفريق 

 النائب السيد سعيد ضور  مقرر املهمة فريق ألاصالة واملعاصرة

 النائب السيد محمد مبديع عضو املهمة الفريق الحركي

 النائب السيدة لبنى الكحلي عضوة املهمة فريق العدالة والتنمية

 الناصري ل النائب السيد نوف عضو املهمة والتنميةفريق العدالة 

 النائب السيد صالح الدين أبو الغالي عضو املهمة فريق ألاصالة واملعاصرة

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي عضو املهمة فريق ألاصالة واملعاصرة

 النائب السيد توفيق كميل عضو املهمة فريق التجمع الدستوري

 النائب السيدة أسماء أغاللو عضوة املهمة الدستوريفريق التجمع 

 النائب السيد أحمد التومي عضو املهمة الفريق الاستقاللي للوحدة والتعادلية

 النائب السيدة حنان رحاب عضوة املهمة الفريق الاشتراكي

 النائب السيد جمال بنشقرون كريمي عضو املهمة املجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية

 وواكبها من أطر لجنة املالية والتنمية الاقتصادية:

 السيد محمد الغزواني، مستشار 

 السيدة إلهام التونس ي، مستشارة

 كتابة اللجنةمينة باسالم، السيدة 

 



 6الصفحة بعد قرار التحرير التقرير التركيبي للمهمة الاستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة
 

واملسؤولين  بالقطاع وأعياء الحكومة املعنيين الحكومة، رئيس من كل مراسلة ، تمتوتبعا لذلك

 املهمة بهذه للقيام تخذةامل التدابير كافة على اطالعهم أجل من بالقطاع،   ألاساسيين والفاعلين إلاداريين

من النظام الداخلي ملجلس  118على أساس أن تقدم اللجنة تقريرا في إطار مقتييات املادة  الاستطالعية

 .2النواب

اختصاص املهمة وموازاة مع ذلك قام رئيس املهمة الاستطالعية بمراسلة الجهات التي تدخل ضمن 

 موضوع الاستطالع، قصد تمكين أعياء املهمة الاستطالعية من الوثائق اليرورية وتحديد مواعيد

 بأعيائها وتزويدهم باملعلومات واملعطيات الالزمة قصد إنجاز تقرير في املوضوع. لالجتماع

 ويتعلق ألامر بالقطاعات الوزارية التالية:

 الاقتصاد واملالية -

 مة للميزانيةاملديرية العا •

 املديرية العامة للجمارك واليرائب الغير مباشرة •

 الشؤون العامة والحكامة -

 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة -

 وزارة املنتدبة املكلفة بالنقل ال -

 مكتب الصرف -

 وعن املجالس الدستورية:

 املجلس ألاعلى للحسابات -

 مجلس املنافسة. -

وقد جاء تشكيل هذه اللجنة في سياق موجة الجدل حول الارتفاع القياس ي ألسعار املحروقات  

ومخاوف تأثير ذلك على املواد الاستهالكية، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين. خصوصا وأن هذا 

لمصادقة ى اتفاق لالارتفاع يتزامن مع تنزيل التحرير الكلي لقطاع املحروقات باملغرب، عقب التوقيع عل

عن  بحيث يرمي إلى رفع الدعم ي املنتجات النفطية،على أسعار املنتجات البترولية، بين الحكومة وموزع

، مما سمح بتوقف الحكومة، عن 2115هذه املنتجات، والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من دجنبر 

 تحديد ألاسعار املرجعية ألثمنة املحروقات في محطات الوقود.

                                                             
 تتم  دراسة تقارير املهام الاستطالعية املؤقتة على النحو التالي: : 118ملادة  2

 ى مكتب املجلس  باملوازاة مع إحالته على اللجنة املعنية، داخل أجل ال يتعدى ستين يوما من انتهاء املهمة؛يحال تقرير املهمة الاستطالعية عل -

 تجري مناقشة تقرير املهمة الاستطالعية داخل اللجنة، وتستدعى الحكومة لحيور املناقشة؛ -

 لتقرير املهمة الاستطالعية ؛  تتولى اللجنة الدائمة إعداد تقرير حول املناقشة  العامة -

 حال تقرير اللجنة رفقة تقرير املهمة الاستطالعية على مكتب املجلس الذي يقوم بدراسته التخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.ي -

 ر.والاستفسارات املرتبطة بمناقشة التقرير املذكو في حالة رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة ملناقشته ، يمكن للحكومة حيور الجلسة لإلجابة عن التساؤالت 
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 هداف املهمة الاستطالعيةأ .7

يمكن  ، والتيدة بغية تحقيق الغاية من إحداثهافعالية في مهمتها سطرت اللجنة أهدافا محدلتوخيا ل

 تلخيصها فيما يلي : 

 تنوير الرأي العام حول املالبسات التي تكتنف هذا الارتفاع في أسعار املحروقات السائلة 

  ل الوضع التنافس ي لسوق املحروقات التحري حول صدقية املعطيات املتداولة حو 

  الوقوف على التجارب املقارنة في العالم التي من شأنها إلهام التجربة املغربية في مرحلة ما بعد

 تحرير ألاسعار 

  تدقيق املسؤوليات لكل من الفاعلين املؤسساتيين والفاعلين املهنيين في مسار تحديد ومراقبة

 لة التحرير أسعار املحروقات السائلة بعد مرح

  ر أسعا من الوضع الحالي وتيع مسار تحرير استخراج خالصات وتوصيات من شأنها أن تحسن

 املحروقات السائلة على الطريق املتوازن والصحيح.

 إشكالية تقرير املهمة الاستطالعية .2

عد ب الارتفاع الحاصل في أسعار املحروقاتملاذاهذا : إن إشكالية التقرير تتمحور حول سؤال رئيس ي 

أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفية بشكل أساس ي وقت يالحظ أنفي مرحلة التحرير 

وتراجعت بحوالي النصف عّما كانت عليه قبل سنوات، وإن كانت تشهد نوًعا من التذبذب بسبب الوضع 

 املحروقات في ماذا لو ارتفعت أسعار ويمكن طرح السؤال بصيغة أخرى :  ؟غير الواضح في منظمة أوبك 

لن أالعالم؟ ألن ترتفع بشكل مهول في املغرب بما أن تحرير القطاع يعني تأثًرا مباشًرا بالسوق العاملية؟ 

 د السلم الاجتماعي ويتسبب في احتقان جديد؟يهّد يساهم ذلكفي ت

 لكن إلاجابة على هذا السؤال املحوري تمر حتما عبر طرح بعض ألاسئلة ذات الصلة : 

لة ، بما في ذلك معاد ما مدى صدقية وعدالة املعادلة املتبعة في تحديد أسعار املحروقات السائلة -

 ؟تحديد هامش الربح

 ؟من املستفيد من مسار تحرير أسعار املحروقات السائلة، املستهلك أم الفاعل الاقتصادي  -

 ؟قات السائلة ين املؤسساتيين في حكامة تحرير أسعار املحرو ماهي مسؤوليات كل املتدخل -

ما مدى جدية القرائن التي تؤشر عن تغييب املنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين في مجال  -

 ؟املحروقات الاقتصادية 

، في ظل الارتفاع الذي تعرفه هذه ألاسعار، أمين على ارتفاع أسعار املحروقاتما الجدوى من الـت -

 ؟خصوصا وأنه كلف املالية العمومية مبالغ مهمة 

استطاعت بعض التجارب الدولية املقارنة من تحقيق الحكامة الجيدة ملسار تحرير كيف  -

 ؟ألاسعار
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 منهجية عمل املهمة الاستطالعية .5

 حاولت اللجنة املزج بين ثالث آليات لالشتغال :

 الدراسات الوثائقية  -1

 جلسات الاستماع امليدانية  -2

 التجارب املقارنة  -3

 دراسات الوثائقية -أ

قبل مباشرة اللجنة أشغالها على املستوى امليداني تم القيام بمسح شامل لكل الترسانة القانونية 

والتقارير والدراسات التي لها عالقة باملوضوع، حتى يتسنى ألعياء اللجنة إنياج تصوراتهم حول القطاع 

 )انظر البيبلوغرافية(

 جلسات استماع مع الفاعلين املعنيين -ب

نيين املع الفاعلين مع استماع جلساتت اللجنة الاستطالعية محموعة من عقدمهامها و في خطم مباشرة 

 الجدول الزمني املبين أسفله : كما هو مسطر ،  بالقطاع

 :  البرنامج الزمني لجلسات الاستماع  1جدول 

 املشاركون  التاريخ الجهة املعنية

  2117دجنبر  5 العامة والحكامةالوزارة املنتدبة في الشؤون 

  2117دجنبر  19 وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

 دفع بعدم الاختصاص  وزارة املنتدبة املكلفة بالنقل ال

 دفع بعدم الاختصاص بعد تحرير القطاع  املجلس ألاعلى للحسابات

  2117دجنبر  19 (إدارة الجمارك ) وزارة الاقتصاد واملالية 

  2117دجنبر  21 مكتب الصرف 

  <2118يناير  11 وزارة الاقتصاد واملالية )مديرية امليزانية(

  2118يناير  GPM 11باملغرب مجموعة النفطيين 

  2118يناير  11 جمعية أرباب محطات الوقود

  2118يناير  11 مجلس املنافسة 

وقدمت عروض  ، محددة تم طرحها على كل فاعل معنيوقد تمحورت جلسات الاستماع حول أسئلة  

 بشأنها، كما تم تزويد اللجنة بتقارير ودراسات ووثائق قام بها الفاعل املعني.

ومع تقدم أشغال اللجنة تم مراسلة بعض املعنيين من أجل استكمال بعض املعطيات والجواب على 

 بعض التساؤالت.
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 ستاناس بالتجارب املقارنةالا  -ج

 تلك املستوردة للمواد النفطية، الوقوف على تجارب بعض الدول من باب الاستئناس تم 
ً
، خصوصا

 في عجز ميزانياتهاوالتي عرفت على ا
ً
 كبيرة لتطبيق إجراءات تقشفية، وإطالق لعموم تفاقما

ً
، وضغوطا

 قرارات من أجل، مما حذى بها إلى اتخاذ استفادتها من التمويالت الخارجيةإصالحات اقتصادية ليمان 

، خصوصا وأن ميزانية دعم جعة نظام دعم بعض املواد النفطية، ومن ضمنها املحروقات السائلةمرا

 هذه املحروقات تشكل ثقال كبيرا في إلانفاق العمومي.

ألسعار ملختلف أنواع على بعض الدراسات والتقارير الدولية حول كيفية تحديد ا طالعالا كما تم 

 مراحل تكوينها وتحويلها وتسويقها.املحروقات وملختلف 
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I إلاطار القانوني املنظم ألسعار املحروقات السائلة 

ل تجع التيض ى مجموعة من القوانين وألانظمة يعرف مجال املحروقات السائلة ببالدنا تقنينا بمقت

 ال يلي : ، رغم مسار تحريره والتي يمكن إدراجها كممنه قطاعا خاضعا لرقابة الدولة

 : أهم النصوص املؤطرة الستيراد املحروقات .1

 ( بتنفيذ القانون رقم 2111يونيو  5) 1421ربيع ألاول  2صادر في  1.11.222شريف رقم الظهير ال

املغيرة واملتممة بموجبه مدونة الجمارك واليرائب غير املباشرة املصادق عليها بالظهير الشريف  12.99

بتاريخ  4814ج ر عدد  .(1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25بتاريخ  1.77.339بمثابة قانون رقم 

15/16/2111 

  ( بتنفيذ القانون رقم 2111يونيو  5) 1421ربيع ألاول  2صادر في  1.11.223ظهير شريف رقم

 9) 1397من شوال  25الصادر في  1.77.341املغير بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  13.99

( بتحديد املقادير املطبقة على البيائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة الاستهالك 1977أكتوبر 

 .15/16/2111بتاريخ  4814. ج ر عدد الداخلي وكذا املقتييات الخاصة بهذه البيائع واملصوغات

  يتم تصفية واستخالص الضرائب الداخلية على الاستهالك املطبقة على املنتجات الطاقية

من مدونة الجمارك والضرائب غير  8-028ما هو الشأن بالنسبة للرسوم الجمركية ) املادة ك

 املباشرة (؛

ويترتب على ذلك أن تبرئة وضمانة املكوس الداخلية على الاستهالك املستحقة تطبق وفقا ألحكام 

 من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة . 33و  37املواد 

  ( تعفى بموجبه من 1985ديسمبر  31) 1416من ربيع آلاخر  18ادر في ص 2.85.891مرسوم رقم

جميع الرسوم واليرائب مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل بعض عمليات 

 .11/11/1986بتاريخ  3818. ج ر عدد املالحة البحرية

  ( بتغيير 2111ماي  31) 1421من صفر  26صادر في  781.11قرار لوزير الاقتصاد واملالية رقم

( بتطبيق الظهير 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25بتاريخ  1319.77قرار وزير املالية رقم  وتتميم

( بتحديد املقادير املطبقة على 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25الصادر في  1.77.341الشريف رقم 

كذا املقتييات الخاصة بهذه البيائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة الاستهالك الداخلي و 

 .16/17/2111بتاريخ  4811البيائع واملصوغات. ج ر عدد 

  مجال شراء و بيع وتوزيع املحروقات  .8

( بتنفيذ القانون  2116مارس  2)  1437من جمادى ألاولى  22صادر في  1.16.23ظهير شريف رقم  -

من محرم  18بتاريخ  1.72.255قم القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون ر  67.15رقم 
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( املتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها  1973فبراير  22)  1393

 .17/13/2116بتاريخ  6448. ج ر عدد وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

املرسوم رقم ( بتغيير وتتميم  2111سبتمبر  6)  1432شوال  7صادر في  2.11.355مرسوم رقم  -

( لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1973أبريل  7)  1393ربيع ألاول  3الصادر في  2.72.513

( املتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور  1973فبراير  22)  1393من محرم  18بتاريخ  1.72.255

بتاريخ  5981ر عدد . ج وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

26/19/2111. 

 مجال التخزين .7

( يتيمن ألامر بتنفيذ 1984أكتوبر  5) 1415محرم  9صادر في  1.82.219ظهير شريف رقم  -

 12) 1391من شعبان  21الصادر في  119.71املتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  36.79القانون رقم 

 .12/11/1985بتاريخ  3766ر عدد . ج ( املتعلق باملدخرات الاحتياطية1971أكتوبر 

شعبان املتعلق بمخزون ألامان للمواد  6الصادر في  1447.18قرار وزير الطاقة و املعادن رقم  -

 النفطية.

 مجال تحديد ألاسعار  واملنافسة .2

( بتنفيذ القانون رقم  2114يونيو  31)  1435رميان  2صادر في  1.14.116ظهير شريف رقم  -

 .24/17/2114بتاريخ  6276. ج ر عدد ألاسعار واملنافسة املتعلق بحرية 114.12

( بتنفيذ القانون رقم  2114يونيو  31)  1435رميان  2صادر في  1.14.117ظهير شريف رقم  -

 .24/17/2114بتاريخ  6276. ج ر عدد املتعلق بمجلس املنافسة 21.13

( بتطبيق القانون رقم  2114ديسمبر  ) فاتح 1436صفر  8صادر في  2.14.652رسوم رقم م -

 .14/12/2114بتاريخ  6314. ج ر عدد املتعلق بحرية ألاسعار واملنافسة 114.12

صادر  3894.13قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم  -

من  31بتاريخ  2381.16( بتغيير وتتميم القرار رقم  2113ديسمبر  27)  1435من صفر  23في 

          .( املتعلق بتحديد ألاسعار التي تشترى بها من املصافي وتباع بها 2116أكتوبر  23)  1427رميان

 .31/12/2113بتاريخ  6217ج ر عدد 

بإحداث  (2113أغسطس 19)1434من شوال  11صادر في  3.69.13قرار لرئيس الحكومة رقم  -

 .29/18/2113بتاريخ  6182. ج ر عدد املحروقات السائلة نظام للمقايسة الجزئية ألسعار بعض

( بنسخ  2114ديسمبر  29)  1436ربيع ألاول  6صادر في  3.471.14قرار لرئيس الحكومة رقم  -

( بإحداث نظام للمقايسة  2114يناير  15)  1435من ربيع ألاول  13الصادر في  3.11.14القرار رقم 

 .31/12/2114مكرر بتاريخ  6321ر عدد . ج ألسعار بعض املحروقات السائلة

قرار مشترك لوزير الاقتصاد واملالية ووزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة والوزير املنتدب لدى  -

 1435من ربيع ألاول  13صادر في  31.14رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 
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ج ر عدد .2114لفائدة الغازوال بالنسبة لسنة ( بتحديد الدعم ألاحادي املوجه  2114يناير  15)

 .16/11/2114بتاريخ  6222

صادر  217.18قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم  -

من  13الصادر في  1899.15( بتتميم القرار رقم  2118يناير  24)  1439جمادى ألاولى  6في 

الخدمات املنظمة بتحديد قائمة السلع واملنتوجات و (  2115 ) فاتح يونيو 1436شعبان 

 .11/12/2118بتاريخ  6644ج ر عدد  .أسعارها
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II مسار تحرير أسعار املحروقات السائلة 

 تطور نظام تسعير املحروقات السائلة :  من الدعم إلى التحرير

 تطور نظام تسعير املحروقات السائلة مجموعة من املراحل يمكن تلخيصها كما يلي :  عرف

 املرحلة الابتدائية : املقاصة .0

املحروقات السائلة يخيع إلى نظام املقاصة كإحدى آلاليات العمومية  منذ استقالل املغرب و سعر 

املتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في بالدنا. ويهدف هذا النظام منذ نشأته الى ضمان استقرار 

أسعار املواد الاستهالكية ألاساسية من أجل توفير الحماية للمستهلك النهائي باإلضافة الى مساهمته في 

 تطوير العديد من القطاعات إلانتاجية.

لكن هذا النظام كانت تكتنفه عدة مفارقات واختالالت جعله نظاما متجاوزا وزائغا عن أهدافه 

 ، وهذا راجع باألساس إلى: محدوديتهألاولية وأدى إلى حدوث إجماع على 

 ية النفقاتعدم التحكم في غالفه املالي، حيث اضطرت الدولة إلى ضخ مبالغ إضافية لتغط -

املتزايدة لهذا النظام في أعقاب ارتفاع أسعار املواد ألاولية في ألاسواق العاملية مما جعل نفقات النظام 

 ؛2112ثم  2111مليار درهم لسنتين متتاليين:  51تفوق 

عمومية الاستفادة من النظام ومحدودية استفادة الطبقات املعوزة حيث أن الفئات امليسورة  -

الثة أرباع ميزانية الدعم مقابل الربع فقط للفئات املعوزة، كما تستفيد منه مجموعة تستحوذ على ث

من الفئات واملؤسسات غير املؤهلة لالستفادة، مما يرهق امليزانية العامة ويتسبب في تسجيل متأخرات 

 في ألاداء.

عاملية صعبة في ظل ظرفية اقتصادية  2112بدأت الحكومة السابقة مشوار عملها التنفيذي سنة  

تميزت بشدة تقلب وارتفاع أسعار املواد ألاساسية، خاصة املواد النفطية، حيث تياعفت فاتورة استيراد 

مليار درهم سنة  17.8، حوالي خمس مرات ونصف، إذ ارتفعت من 2112 –2112املواد البترولية برسم 

وتياعفت حصة هذه  في املائة . 19، أي بزيادة سنوية تفوق 2112مليار درهم سنة  98إلى حوالي  2112

في املائة  12.86إلى  2114في املائة سنة  5.9الفاتورة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، حيث ارتفعت من 

وذلك بسبب الارتفاعات التي سجلتها أسعار تداول النفط والتي تجاوزت أرقام قياسية في  2112سنة 

كبير لكلفة املقاصة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة  السوق الدولية، مساهمة في ذلك في ارتفاع

ماليير درهم  4، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 2112مليار درهم سنة  56يصعب تحملها، إذ ناهزت 

 .%86بحكم أن دعم املواد البترولية وحدها يشكل أزيد من  2112سنة 

لة، حيث ارتفعت نسبة عجز امليزانية من جاء هذا الارتفاع امليطرد على حساب امليزانية العامة للدو 

من الناتج الداخلي الخام، وبلغ مستوى  2112سنة  %7,3إلى  2119من الناتج الداخلي الخام سنة  2,2%
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من الناتج الداخلي الخام،  %9.2حيث وصل إلى  2112عجز الحساب الجاري مليزان ألاداءات ذروته في 

 ملة الصعبة .احتياطات العحاد في تراجع مما أدى إلى 

عمدت الحكومة إلى عكس جزء من الارتفاعات التي تنتج عن تقلبات السوق العاملية ي هذا السياق فو

. وتعتبر 2112حيث تم رفع سعري الغازوال والبنزين بدرهم ودرهمين للتر في ثاني يونيو  على املستهلك،

درهما وأصبحت تشكل عبئا على  مليار  56هذه السنة قياسية من حيث تكاليف املقاصة التي زادت عن 

ميزانية الدولة. وهذا ما جعل الحكومة تسرع في وضع مقاربة إلصالح هذا القطاع والتخفيف من عبئ 

 املقاصة.

وجدير بالذكر أن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة املقاصة بحكم تغطيته ملديونية الدولة 

 اتجاه الشركات بفوائد عالية. 

مباشرة إصالح نظام املقاصة في إطار مقاربة تدريجية  في، 2113منذ شتنبر ،الحكومةكما شرعت 

تهدف باألساس إلى إعادة التوازنات املالية مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك وتنافسية املقاولة 

ئلة الساالوطنية. وفي هذا إلاطار تم اعتماد نظام املقايسة كخطوة أولية إلصالح نظام دعم املحروقات 

 
ً
باعتبار أن هذه املواد تستحوذ على النصيب ألاكبر من الغالف املالي إلاجمالي املخصص للدعم وبأن جزءا

 منها تستفيد منه شرائح ميسورة من املجتمع. وقد تم اعتماد املقايسة بصفة تدريجية عبر مراحل 
ً
كبيرا

 :أساسية

 8107نظام ألاسعار الثابتة قبل سنة  .8

، كانت أسعار املحروقات السائلة محددة في مستويات معينة، حيث كانت 2113قبل شهر شتنبر 

تتحمل الدولة كامل الفارق بين ألاسعار املحددة والتكلفة الحقيقية لهذه املواد التي كانت خاضعة 

 لتقلبات السوق الدولية.

عار زيادة أس ومن أجل تقليص آثار تقلبات ألاسعار النفطية على نفقات املقاصة، شرعت الدولة في

درهم للطن بالنسبة  988درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1درهم للتر بالنسبة للبنزين، و 2املحروقات بـ 

 للفيول.

 8107نظام املقايسة النسبية سنة  .7

لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول  2113سبتمبر  16تم اعتماد نظام املقايسة الجزئية بتاريخ 

ذا النظام إلى حصر الدعم املوجه لهذه املحروقات في حدود الغالف املالي املحدد . وقد هدف ه2رقم 

برسم قانون املالية، مع عكس الفارق الناتج عن تقلبات ألاسعار العاملية على ألاثمان الداخلية سواء 

 باالرتفاع أو باالنخفاض.

درهم للتر  1.8لغازوال، درهم للتر بالنسبة ل 2.6في  2113وقد حددت مستويات الدعم برسم سنة 

، حيث تمت مراجعة أسعار هذه املحروقات في 2درهم للطن بالنسبة للفيول رقم  931بالنسبة للبنزين، 



 15الصفحة بعد قرار التحرير التقرير التركيبي للمهمة الاستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة
 

من كل شهر، على أساس معدالت ألاسعار وسعر صرف الدوالر املوافقة لشهرين قبل تاريخ  16اليوم 

 .13-69-3املراجعة وفقا للقرار رقم 

طابعه الجزئي )أو النسبي( من مواصلة دعم هذه املواد، والعتماد فترة طويلة وقد استمد هذا النظام 

لتحديد مستوى ألاسعار العاملية املعمول بها، وذلك للتخفيف من آثار تقلباتها على أسعار البيع في السوق 

 الداخلية.

 8102نظام املقايسة سنة  .2

وذلك  2114طية سائلة أخرى خالل سنة ، تم تعميم نظام املقايسة على مواد نف2113بعد تجربة سنة 

 بإتباع مقاربة مختلفة بالنسبة لكل مادة.

  تمت مقايستها بشكل كلي حيث لم يعد أي دعم موجه  2بالنسبة ملادتي البنزين والفيول رقم :

كل خمسة  2، وقد تمت مراجعة أسعار البنزين والفيول رقم 2114لهاتين املادتين منذ فاتح فبراير 

، حيث عكست جميع التغيرات 14-218-3لى أساس أسعارها الدولية وفقا للقرار رقم عشر يوما ع

 الناتجة على ألاسعار الداخلية سواء باالرتفاع أو باالنخفاض.

  فقد تم حذف الدعم املوجه لهذه 2بالنسبة ملادة الغازوال : وعلى عكس البنزين والفيول رقم ،

 1.71درهم للتر في شهر يناير، و 2.15ات الدعم في املادة بصفة تدريجية، حيث تم تحديد مستوي

درهم للتر في شهر أكتوبر. وقد تم  1.81درهم للتر في شهر يوليو، و 1.25درهم للتر في شهر أبريل، و

تحديد سعر الغازوال في اليوم السادس عشر من كل شهر على أساس معدالت ألاسعار الدولية املوافقة 

وباعتبار مستويات الدعم املحددة أعاله، وذلك كما فاق وقع التغييرات لشهرين قبل تاريخ املراجعة، 

، في حين أن مراجعة أسعار املواد النفطية ألاخرى لم تكن مشروطة %2.5 -على سعر البيع الداخلي+/

 .2114بهذا إلاجراء في سنة 

  هما في نظام والفيول الخاص باملوجهين إلنتاج الكهرباء : فقد تم إدراج 2بالنسبة للفيول رقم

، حيث صارا خاضعان لنفس ألاحكام املطبقة على البنزين والفيول 2114املقايسة منذ فاتح يونيو 

الصناعي، أي بارتباط تام بأسعارها العاملية. وقد تم استبدال الدعم املمنوح لهذا النوع من  2رقم 

تكلفة لشرب، وذلك لتغطية الالفيول بمنحة مباشرة لفائدة املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح ل

 الناتجة عن رفع الدعم عن هذه املادة.

 8105مواصلة إلاصالح سنة  .5

 رفع الدعم عن الغازوال -أ

. وعلى 2115على غرار باقي املواد النفطية، تم رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية بتاريخ فاتح يناير 

في ألاول والسادس عشر من كل شهر وفقا  إثره، فقد تمت مراجعة أسعار كل املواد النفطية السائلة

 ألسعارها في السوق الدولية.
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 املصادقة على أسعار الوقود -ب

بين الحكومة  2114ديسمبر  26تم عقد اتفاق للمصادقة على أسعار املواد النفطية السائلة بتاريخ 

وقطاع املواد النفطية، املمثل بجمعية النفطيين باملغرب والشركة املغربية لصناعة التكرير وذلك برسم 

 اق : . وقد كان من شأن هذا الاتف2115نونبر  31الفترة املمتدة من فاتح يناير إلى 

مواكبة مهنيي قطاع املواد النفطية خالل فترة انتقالية في تحديد أسعار بيع املواد النفطية  -

السائلة، حيث تحدد الدولة ألاسعار "القصوى" التي تباع بها املحروقات على أساس معطيات السوق 

كلف رئيس الحكومة امل الدولية وبنية أسعار املواد النفطية، وذلك وفقا ألحكام قرار الوزير املنتدب لدى

 ؛2114ديسمبر  29بتاريخ  14-4554بالشؤون العامة والحكامة رقم 

 خلق الظروف املالئمة للتنافسية في القطاع النفطي؛ -

 ضمان تزويد السوق الوطنية باملواد النفطية في أحسن الظروف؛ -

 احترام املقاييس واملعايير املتعلقة بمستويات التخزين وبجودة املنتوجات؛ -

 عم برامج الاستثمار في القطاع النفطي.د -

 حذف إيراد املعادلة -ج

درهم للتر  1.11و 1.88هي عبارة عن مداخيل كانت تستخلص من أسعار البنزين والغازوال بنسبة 

من  2115على التوالي لتمويل جزء من تكلفة دعم غاز البوطان. وقد مكن حذف هذه إلايرادات في سنة 

 مليار درهم. 1.2لفائدة املواطنين وذلك على حساب مداخيل الدولة بما يناهز تخفيض أسعار املحروقات 

، فقد انحصر الدعم على مواد غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. 2115إلى متم سنة 

اعتمادات للتدابير املواكبة ومن بينها الدعم املوجه للمكتب  2115كما خصص قانون املالية لسنة 

 للكهرباء واملاء الصالح للشرب، ولقطاع النقل عامة. الوطني

 8105تحرير أسعار الوقود في ديسمبر  .7

 التحرير . وقد جاء هذا 8105تم تحرير أسعار الوقود )البنزين والغازوال والفيول( منذ فاتح ديسمبر 

بعد مسلسل من إلاصالحات الجزئية التي توالت بصفة تدريجية. أوال بمقايسة ألاسعار التي كانت 

ثابتة باملاض ي، وبعدها باعتماد املصادقة على ألاسعار التي مكنت من إعداد القطاع النفطي لهذه 

 املرحلة.

ف بالشؤون العامة تم تحرير أسعار الوقود بموجب قرار الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكل

بتحديد الئحة املنتوجات والخدمات املقننة أسعارها،  2115بتاريخ فاتح يونيو  15-1899والحكامة رقم 

 حيث لم تعد أسعار الوقود ضمن هذه الالئحة منذ ذلك التاريخ.

د املتبعة حاليا والتي تطمح في تحرير الاقتصا إلاستراتيجيةويندرج هذا التحرير في إطار التوجيهات 

وترسيخ قواعد صلبة ومستدامة لنظام اقتصادي متمكن ومستقل عن السياسات التدخلية.
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 مختلف مراحل إلاصالحجدول يلخص  .1

 8105فاتح ديسمبر  8105 8102 8107 8108 وقبل 8108 

 التحرير املصادقة مواصلة املقايسة املقايسة النسبية أسعار ثابتة تطور نظام التسعيرة

 البنزين

كانت تتحمل 

الدولة الفارق بين 

ألاسعار املحددة 

والتكلفة 

الحقيقية وكذلك 

جل تقلبات 

 السوق الدولية

درهم  8زيادة + 

 للتر

تحديد نسبة 

 1.2الدعم في 

 درهم للتر

 حذف الدعم

 درهم للتر 0+  الغازوال  حذف الدعم

تحديد نسبة 

 8.7الدعم في 

 درهم للتر

تخفيض تدريجي 

 للدعم

 درهم للطن 322+ 8الفيول رقم

تحديد نسبة 

 371الدعم في 

 درهم للطن

 حذف الدعم

   الفيواللكهربائي

+إدراج في نظام 

املقايسة  +حذف 

الدعم  +دعم 

مباشر للمكتب 

الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح 

 للشرب

دعم مباشر للمكتب 

الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح 

 للشرب

دعم مباشر للمكتب 

الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب إلى حدود 

 8101سنة 
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III  دروس مستخلصةاملقارنةالتجارب ، 

 

 تلك املستوردة  كما هو الحال بالنسبة للمغرب واجهت مجموعة من
ً
 ،للمواد النفطيةالدول ، خصوصا

 في عجز 
ً
 كبيرة لتطبيق إجراءات تقشف ميزانياتهاتفاقما

ً
يمان ل، وإطالق إصالحات اقتصادية ية، وضغوطا

بعض  نظام دعماستفادتها من التمويالت الخارجية ، مما حدى بها إلى اتخاذ قرارات من أجل مراجعة 

 هذه املحروقات تشكل ثقال دعم املحروقات السائلة ، خصوصا وأن ميزانية  املواد النفطية ، ومن ضمنها

 حسب الداخلي إلاجماليئة من الناتج ااملب 12و 4تصل حصتها إلى ما بين العمومي ، حيث نفاق كبيرا في إلا 

 ى، تسعى إلول، كما هو الشأن بالنسبة للمغربفقد كانت هذه الد. الخصوصية الاقتصادية لكل بلد

، عند مستويات أقّل بكثير من أسعارها الحقيقية في هذه املحروقاتإلابقاء على ألاسعار املحلية لبيع 

 الفئات ألاسواق الدولية. وتيع الحكومات عادة اللجو
ً
ء إلى الدعم في إطار حماية املستهلكين، خصوصا

بات ألاسعار العاملية. 
ّ
 املعوزة والهشة، من تقل

 :، نظرا لتداخل عدة عوامل متشابكةلكن، تبث مع الوقت أن سياسة الدعم لم تحقق أهدافها املنتظرة

 للنفقات الاستثماريةاملتاحة حجم ألاموال  يخفضما م، العمومي ، ارتفـاع الـكلفة الـمالية للدعـمأوال

، عـدم استـهداف  امليزانيةألاخرى ذات الـصلة بالتـنمية، ويرهــق 
ً
ويرفـع مـستــويات الديـن الـعام. ثانـيا

،  .املحروقاتدعم  ميزانيةبمعظم  الغنية الطبقاتستأثر ت، إذ بشكل متوازن  الطبقات اليعيفة
ً
ثالـثا

، أن سـياسـة الدعم حفـز الاسـتـهالك الكثيف وغير الفا
ً
عـل للمـحروقات بسبب أسعارها املتدنية. خامسا

 تؤدي إلى تهريب الوقود عبر الحدود لالستفادة من الفروق السعرية مع الدول املجاورة. 

ج مسألة رفع الدعم الحكومي للوقود في طريقة تقلّل إلى أدنى حّد من التأثير في لذلك 
َ
ينبغي أن تعال

 حقا.، كما سنبين ال  تجـارب الـدول في إصالحات مماثلةاملجتمع عـبر الاسـتفادة من الفئات اليعيفة في 

 البرازيل

 الرفع التدريجي للدعم بعد املعارضة التي أبدتها املصالح. فف
ً
، اختارت الحكومة سياسة

ً
ي البرازيل، مثال

طية ملنتجات النفوبهدف حشد الدعم الشعبي لإلصالحات، التزمت الحكومة بأن يؤدي تخصيص تجارة ا

وتحريرها إلى انخفاض ألاسعار وتحسين الخدمات. وبدأت العملية في أوائل تسعينات القرن العشرين 

بتحرير أسعار املنتجات البترولية التي تستخدمها الشركات. وأعقبت ذلك عمليات تحرير واسعة النطاق 

 يل قسائم شراء الغاز لتعويض ألاسر شملت أسعار البنزين والديزل للمستهلك النهائي. واعتمدت البراز 

املعوزة عن الزيادة في أسعاره. وتبّين تجربة البرازيل أن سياسة إصالح الدعم تنجح عندما يكون الاقتصاد 

، كما تظهر دور البرامج الاجتماعية املوّجهة إلى الفئات الفقيرة في تقليص حجم املعارضة إلصالح 
ً
مستقّرا

 اره.الدعم وتعزيز متانته واستقر 
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 الشيلي

ت محل صندوق الدعم آلية لتعديل اليرائب غير املباشرة على الوقود ليمان انتقال 
ّ
حل

ُ
في تشيلي، أ

سلس من ألاسعار العاملية املتقلبة إلى ألاسعار املحلية. وتخفض آلالية نسبة اليرائب غير املباشرة عندما 

ر ندما تنخفض ألاسعار العاملية. ويستند السعتتجاوز ألاسعار العاملية السعر الوطني املرجعي، وترفعها ع

عات ألاسعار العاملية في املدى املتوسط. وتبرز 
ّ
الوطني املرجعي إلى التطّورات الاقتصادية الحديثة وتوق

 تجربة تشيلي ضرورة اعتماد آليات واضحة وشفافة لتحديد ألاسعار املحلية.

 تركيا

فيد الحالة التركية بأن نجاح إصالحات 
ُ
ن ألاوضاع الاقتصادية لفئات وت الدعم الحكومي يكمن في تحسُّ

عريية من السكان. فخالل العقدين املاضيين، نما الاقتصاد التركي في صورة ميطردة، وتمكنت 

السلطات املالية من كبح معّدالت التضخم إلى حّد كبير وتحسين رصيد املالية العامة. وطمأن هذا الوضع 

ير في الاتجاه الصحيح، وحال دون حدوث أي انتكاسة إلصالح نظام دعم املواد السكان إلى أن البالد تس

 النفطية.

 غانا

تميزت إستراتيجية إصالح سياسة الدعم في غانا بإشراف الحكومة على حملة إعالمية واسعة، شملت 

 عامة لرئيس الجمهورية ووزير املال تشرح منافع إلاصالح وأخطار الاستمرار في سياسة ا
ً
م لدعخطبا

الشامل. ونشرت الحكومة نتائج آثار رفع الدعم وناقشتها في حوارات متعددة مع مختلف فئات املجتمع، 

بما في ذلك النقابات العمالية. وتيمنت الخطة زيادة الحد ألادنى لألجور، وزيادة تمويل برامج الرعاية 

ة عن إدارة ناطق الريفية، ونقل املسؤوليالصحية في املناطق الفقيرة، والاستثمار في إيصال الكهرباء إلى امل

آلية تحديد ألاسعار املحلية ملنتجات الطاقة إلى هيئة تنظيمية مستقلة عن السياسيين. وتفيد تجربة 

غانا بأن نجاح إلاصالح يعتمد في شكل حاسم على إرادة سياسية قوية، واستقالل الهيئة التنظيمية عن 

 السياسة.

 أندونيسيا

التجارب السالفة، أثارت الزيادة الصارخة في أسعار الوقود في إندونيسيا والتي فاقت وعلى النقيض من 

في املئة بالنسبة إلى بعض املواد، احتجاجات شعبية واسعة في ألاسابيع التي تلت إلاعالن عنها.  111

رار. ة للقوساهم الاستياء العام إزاء الفساد السياس ي وعدم كفاءة الحكومة في زيادة املعارضة الشعبي

 لحدة 
ً
هة إلى الفقراء التي أعلنت عنها. ونتيجة  من برامج التعويض املوجَّ

ً
نفذ الحكومة عددا

ُ
ولم ت

 الاحتجاجات الشعبية، تراجعت الحكومة عن معظم الزيادات.
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 ألاردن

 يستحق املتابعة. ففي نوفمبر 
ً
عتبر التجربة ألاردنية نموذجا

ُ
مة ، حررت الحكو 2113وفي الشرق ألاوسط، ت

 لتعديل ألاسعار الداخلية وفق تقلبات ألاسعار العاملية. وتوزع 
ً
 تلقائية

ً
أسعار املحروقات واعتمدت آلية

، وتبلغ  121دينار ألف و 811الحكومة تعوييات نقدية على ألاسر التي ال يتجاوز دخلها الشهري 
ً
دوالرا

 لكل فرد في ألاسرة التي تستحق الد 71قيمة الدعم السنوي 
ً
عم، وبحد أعلى يساوي ستة أفراد. دينارا

 وتصرف التعوييات كل أربعة أشهر.

  



 21الصفحة بعد قرار التحرير التقرير التركيبي للمهمة الاستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة
 

 : ملخص لفترات إصالح دعم الطاقة في مجموعة من البلدان 2جدول 
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IV  أسعار البيع للعمومتحليل منظومة تحديد أسعار املحروقات وأثرها على 

 

 السوق الدولية .0

 :3للمحروقات السوق الدوليةمعطيات حول  -أ
مليار لتر، ساهمت منظمة  15,5مليون برميل يوميا، أي  97,4ما مقداره  2117استهلك العالم سنة 

مليون برميل  1,3مليون برميل يوميا، وتمثل هذه الكمية ارتفاعا بـ  57الدول املصدرة للبترول فيه بنسبة 

 .2116يوميا بالنسبة لسنة 

( التي كانت OPECدد من قبل مجموعة الدول املصدرة للبترول )قبل السبعينات كان ثمن البترول يح

، عوضت هذا النظام أسواق التداول. تقسمه ألاسواق 1973تفرض الثمن على الفاعلين غير أن أزمة 

 البترولية إلى ثالثة أنواع:

 (SPOTأسواق التعامل آلاني نقدا )-

 ( FORWORDأسواق التعامل القصير املدى )-

 (FUTURESل آلاجل )أسواق التعام -

تتم عملية تسليم مادة البترول بعد ألاداء في أسواق التعامل آلاني والتعامل القصير املدى، في حين 

أن في أسواق التعامل آلاجل يعبر فقط عن رغبة في شراء كمية معينة من مادة البترول في شهور وأحيانا 

وع ال تتم فيها تبادل مادي لكمية البترول موض سنوات بين مستثمرين )غير املنتجين وشركات التوزيع( قد

وعبر الوساطة بين   (spéculationالعقد. ويتوخى هؤالء املستثمرون الربح في عملياتهم عبر املياربة )

 املنتجين وشركات التكرير والتوزيع.

نوعا من البترول الخام تصنف حسب كثلتها ومستوى إحتوائها على مواد  161هناك ما يزيد عن 

 (. إال أن ألاسواق الرئيسية تعتمد في تعامالتها على ثالثة أنواع البترول، أال وهي:impuretésلوثة )م

 وهو بترول بحر الشمال التي تعتمد بورصة لندن.  (Brent"البرنت" )-

( شمال أمريكا والذي يعتمد في west Texas Intermediate"ويست تكساس انترمدت"، وهو يروم )-

 ك .بورصة بنيويور 

 (.Arabian light"العربي الخفيف" وهو بترول الشرق ألاوسط والخليج العربي ) -

توجد أسواق جهوية لتداول البترول الخام واملصفى، منها أسواق: روتردام )أوروبا( واملتوسطي 

والخليجي والشرق ألاوسطي، بحر الشمال وسوق إفريقيا الغربية. ويعتبر سوق روتردام أهم هذه ألاسواق 

 لتداول البترول الخام واملصفى.
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شركات دولية تسيطر على السوق الدولية للمحروقات: إيكسون موبيل، شفرون، شال،  5هناك 

 برتش بتروليوم، وطوطال، تتدخل هذه الشركات في جميع مراحل التنقيب، إنتاج نقل وتوزيع البترول.

رف هذا الثمن تقلبات كبيرة            ويعيحدد ثمن البترول )الخام أو الصافي( حسب العرض والطلب، 

قفز سعر  2118عالقة لها بثمن إنتاج هذه املادة وال تطور الستهالكها الحقيقي. ففي شهر يوليوز ال 

 دوالر حاليا. 65، وليصعد تدريجيا إلى 2119دوالر سنة  31دوالر للبرميل ليتراجع إلى  141"ألبرنت" إلى 

 للعمومعالقة ثمن الخام وثمن البيع  -ب

من خالل العروض التي قدمت للجنة من طرف الهيئات الحكومية واملؤسسات والفاعلين ذات الصلة 

بقطاع املحروقات، وكذلك البحوث واملقارنات الدولية التي قامت بها يتبين أن هناك عالقة وطيدة بين 

ر قياس هذه العالقة ثمن الخام في السوق الدولية، وثمن البيع للعموم، وتجدر إلاشارة هنا أن مؤش

(coefficient corrélation  يرتفع إلى )(% 94)أي  0,94. 

يبقى املحدد لثمن البيع للعموم هو مجموعة التكاليف التي تتحملها شركة التوزيع عند استالم 

 البياعة عند نقطة البيع، وتتلخص هذه التكاليف إجماال في :

 كلفة التكرير -

 تكاليف الشحن والتأمين -

 امليناء والتخزينتكاليف  -

 اليرائب وإلاتاوات- -

 تكاليف التوزيع والتقسيط- -

 كلفة التكرير: 

 ، فإن عملية التكرير هيعمليات املياربةالطلب و و  إذا كان ثمن السوق للخام يخيع لقانون العرض

 (Densitéلتها )ت( وكimpuretésعملية تقنية تخيع كلفتها لنوعية الخام )مدى احتواءه على مواد ملوثة 

إضافة إلى نوع التكنولوجيا املستعملة ومدى استهالك تجهيزات وحجم املصفاة. واستنادا إلى بحث معمق 

 قامت به اللجنة يتبين أن كلفة التكرير تمتد من:

 دوالرا 0,076–0,019الواليات املتحدة: -

 دوالرا 0,16–0,079اململكة املتحدة: -

 دوالرا 0,125فرنسا: -
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  والتأمينكلفة النقل الدولي: 

تجدر إلاشارة إلى أنه قبل تحرير قطاع املحروقات، كانت الحكومة تحدد كل ستة أشهر قيمة هذه 

حسب الوزارة  دوالر/طن بين روتردام واملحمدية 14,17الكلفة. آخر تقييم قبل التحرير كان في حدود 

 سنتيم للتر الواحد. 11من  ، أي ما يقرباملنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 .سنتيم للتر الواحد 8والر /طن أي د 11,4ومقارنة مع بعض الدول، يتبين أن هذه الكلفة هي في حدود 

 تكاليف امليناء والتخزين: 

تخيع الكميات املستوردة عند وصولها إلى امليناء ألربعة أنواع من التكاليف ذات الصبغة اليريبية 

للتر الواحد، حسب وزارة الطاقة درهم 0,24ما نسبته أو الخدماتية متغيرة وثابتة، إذ تمثل هذه التكاليف 

 .واملعادن 

درهما/طن يفوق تكلفة  151حدود  وتجدر إلاشارة هنا أن التعويض عن تكلفة التخزين الذي كان في

 الشحن والتأمين.

 الضرائب وإلاتاوات: 

تخيع املحروقات ملختلف أنواع اليرائب والرسوم وإلاتاوات تختلف من دولة إلى أخرى وتشكل 

 نسب مهمة من سعر املحروقات.

 

 لضغط الجبائي على املحروقاتدراسة مقارنة ا -ج

 

 

ومقارنة مع الدول ألاوربية فإن النسبة اليريبية املطبقة باملغرب تبقى متواضعة بالنسبة لدول أخرى 

 في اململكة املتحدة والدول الاسكندنافية.  % 71بفرنسا، وتقارب  %66,4إن تصل إلى 
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 تكاليف التوزيع والتسويق: 

قوف على حالة السوق ألامريكية ومقارنة مع ما يعمل به خارج املغرب، فقد لجأت اللجنة إلى الو 

 والفرنسية واململكة املتحدة نظرا لكون أسواق هذه الدول تعرف تنافسية شديدة.

: يتبين من خالل رسم بياني لتوزيع محددات ثمن بيع املحروقات للعموم أن تكاليف التوزيع  فرنسا

أورو  0,089أورو و 0,10، أي بالتتابع من ثمن الغازوال %7,4من ثمن البنزين و  %7,2والتقسيط تمثل 

 درهما(. 11,39درهم )أورو=  1درهما و 1,14أي ما يعادل 

: يتبين من خالل تتبع تطور أسعار البنزين والغازوال في الواليات املتحدة أن نسبة الواليات املتحدة

ا متوسط ثمن . وإذا أخذن2116في مارس  % 13( و2117-2111) % 8التوزيع والتقسيط تمثل ما بين 

 درهما. 0,98درهما و 0,60دوالر، تبقى قيمة التوزيع والتسويق ما بين  3لتر(  3,78الغالون، )

ألخذ فكرة عن مؤشر كلفة التوزيع والتقسيط في كندا يتبين أن هذا املؤشر يتغير من مدينة كنـــــدا: 

درهم )دوالر كندي = 1,60–درهم  0,63، كان هذا املؤشر يمتد في نطاق 2114إلى أخرى. ففي يوليوز 

 درهما(. 7,36

 مدى تأثير ثمن الخام على السعر العمومي -د
من املالحظ أن انخفاض السعر الدولي للخام ال ينعس آنيا على السعر العمومي وبنفس املقدار، ففي 

في حدود  ، لم ينخفض السعر العمومي إال  % 51دول تشتد فيها املنافسة وحين انخفاض سعر الخام بــ 

15-19 % . 

ة إلى أن الانخفاض في من سعر العموم. إضاف % 31وهذا راجع إلى أن سعر الخام غالبا ما يقل عن 

 سعر الخام يتطلب وقتا لالنعكاس على ثمن العموم.

 :املنافسة وسعر العموم -ه

يالحظ على سبيل املقارنة في ألاسواق الخارجية )كندا، فرنسا، بريطانيا، الواليات املتحدة...(، أن 

الثمن املعلن من طرف الشركات املتنافسة غالبا ما يتساوى أو يختلف ببيع سنتيمات، مما قد يفهم 

 منه نوعا من التواطؤ بين الشركات.

لبيع تيطر إلى اعتماد أثمان جد متقاربة خوفا من إال أن السبب له دوافع تجارية، إذ أن نقط ا

فقدان زبنائها لصالح النقط التي تعتمد أثمانا منخفية ولو أرغمت إلى البيع مؤقتا بالخسارة. وهكذا 

 يتم سريعا نوع من التوازن تحتفظ كل نقط بيع بحصتها ويربح الجميع.
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 باملغرب تحليل بنية سوق املحروقات .8

مليون  91,2( من املحروقات أي ما يعادل 2116) 4مليون طن 12يقدر بــ وي، استهالك املغرب السن

 برميل يوميا. 250,000برميل سنويا و 

 

 شركات التوزيع -أ

  الشركات حسب الجنسية 

 شركة لتوزيع املواد البترولية السائلة وهي كالتالي: 21هناك 

إينرجي املغرب، طوطال املغرب  الشركات املتعددة الجنسية والخاضعة للقانون املغربي: فيفو -

 وليبيا أويل املغرب.

الشركات املغربية: الشركة املغربية لتوزيع الوقود ''افريقيا''، بتروم، زيـــز، وينكسو، بترومين أويل  -

املغرب، بتروفيب، شركة توزيع املحروقات والوقود، كرين أويل، إينوف بترول، سومــاب، الشركة 

ربية، الســالمــة، بتروسيد، افريقيا أويل، أطلس الصحراء، بترول شمال البترولية إلاسبانية املغ

 إفريقيا، بتروم الصحراء.

  الشركات املستوردة 

شركات تستورد املواد البترولية السائلة وهي: الشركة املغربية لتوزيع الوقود ''افريقيا''،  11هناك  -

، بتروم، زيـــز، وينكسو، بترومين أويل املغربفيفوإينرجي املغرب، طوطال املغرب، ليبيا أويل املغرب، 

 سوماب، أطلس الصحراء وبترول شمال افريقيا.

املنتوجات املستوردة هي الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول. وتستعمل مادة الفيول في 

 الصناعة.

 الشركات التي تشتري املادة الخام

د هناك أي استيراد للنفط الخام لكون أن شركة مند توقف نشاط مصفاة سامير باملحمدية، لم يع

 سامير هي الوحيدة التي كانت تستورد املادة الخام.
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 مصادر التموين •

يتم استيراد املواد البترولية السائلة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والهند واململكة العربية 

ه املواد يتم استيراد هذلم حدة ألامريكية وروسيا.السعودية وإلامارات العربية املتحدة وكندا والواليات املت

 من مناطق النزاع.
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 تكاليف التوزيع والتسويق -أ

، كانت الدولة هي الجهة التي تحدد التكاليف والهوامش عند خروج قبل تحرير قطاع املحروقات

 املادة من امليناء إلى بيعها في محطات الوقود.

 وكان هذا التحرير يشمل:

 تكاليف وهوامش التوزيع؛ -

 هوامش تمويل املخزون؛ -

 (؛péréquationالتعادل ) -

 (؛perte de coulageاليياع عن السيالن ) -

 تصحيح التغيير الحراري؛ -

 هوامش التوزيع والوسيط. -

 % 6واستنادا إلى الوثائق التي قدمت إلى اللجنة، يتبين أن كلفة التوزيع والتقسيط كانت تمثل 

 (.2115درهم  )أكتوبر  0,69 بالنسبة للبنزين % 7درهم و 0,55للغازوال  بالنسبة

ومقارنة مع ما يعمل به خارج املغرب، فقد لجأت اللجنة إلى الوقوف على حالة السوق ألامريكية 

 والفرنسية واململكة املتحدة نظرا لكون أسواق هذه الدول تعرف تنافسية شديدة.

 محطات البيع -ب

 .حسب وزارة الطاقة واملعادنمحطة 2215الوقود قبل تحرير ألاسعار حوالي يبلغ عدد محطات 

محطة، مسجال  2477محطة جديدة بعد التحرير ليبلغ حاليا عدد محطات الوقود  272تم إحداث 

 حسب وزارة الطاقة واملعادن. %12,3ارتفاعا بنسبة 

املكلفة بالطاقة واملعادن كما يخيع إحداث محطات توزيع الوقود إلى ترخيص إداري تمنحه الوزارة 

كما تم تغييره  1973فبراير  22بتاريخ  1-72-255ينص على ذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 وتتميمه.

، 2117و 2116محطة خالل سنتي  272عرفت عملية إحداث املحطات تطورا كبيرا حيث بلغت 

 لوقود.محطة قبل تحرير أسعار ا 51مقارنة مع معدل سنوي يصل إلى 
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 توزيع محطات الوقود حسب الشركات قبل وبعد تاريخ تحرير أسعار الغازوال والبنزين: 3جدول 

  

 الشركـــات

عدد املحطات 

 قبل التحرير

عدد املحطات 

 املنجزة بعد التحرير 

عدد املحطات 

 حاليا

الحصة الحالية من 

العدد إلاجمالي 

 للمحطات

 21,92% 543 51 492 املغربية لتوزيع الوقود ''افريقيا'' الشركة

 14,05% 348 48 311 فيفو إينرجي املغرب

 12,52% 311 28 282 طوطال املغرب

 8,72% 212 23 211 بتروم

 8,56% 216 11 193 زيـــز

 8,20% 203 15 188 وينكسو

 7,47% 185 0 185 ليبيا أويل املغرب

 3,43% 85 25 61 بترومين أويل املغرب

 2,95% 31 32 31 بتروفيب

 1,82% 45 12 33 شركة توزيع املحروقات والوقود

 1,74% 73 5 41 كرين أويل

 1,66% 43 6 38 إينوف بترول

 1,29% 30 0 34 سومــاب

 1,21% 32 1 32 الشركة البترولية إلاسبانية املغربية

 1,21% 7 3 4 الســالمــة

 1,01% 17 0 16 بتروسيد

 0,89% 11 6 - افريقيا أويل

 0,69% 41 1 35 أطلس الصحراء

 0,40% 25 10 25 بترول شمال إفريقيا

 0,28% 22 3 16 بتروم الصحراء

   8211 818 8815 املجموع
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 توزيع محطات الوقود حسب نوع التدبير )مباشر أو غير مباشر(: 4جدول 

  

 الشركـــات

عدد املحطات ذات التسيير 

 (1املباشر من طرف الشركة)

عدد املحطات ذات 

 (2التسيير املشترك)

عدد املحطات ذات تسيير 

 (3حر)

  

 املجموع

 543 - 456 87 الشركة املغربية لتوزيع الوقود ''افريقيا''

 348 165 169 14 فيفو إينرجي املغرب

 311 121 173 17 طوطال املغرب

 212 17 150 45 بتروم

 216 - 194 22 زيـــز

 203 53 113 37 وينكسو

 185 57 125 3 ليبيا أويل املغرب

 85 - 77 8 بترومين أويل املغرب

 31 - 28 2 بتروفيب

 45 - 39 6 شركة توزيع املحروقات والوقود

 73 - 65 8 كرين أويل

 43 - 42 1 إينوف بترول

 30 - 16 14 سومــاب

 32 5 24 3 إلاسبانية املغربيةالشركة البترولية 

 7 - 5 2 الســالمــة

 17 - 17 - بتروسيد

 11 - 11 - افريقيا أويل

 41 - 23 18 أطلس الصحراء

 25 - 25 - بترول شمال إفريقيا

 22 - 22 - بتروم الصحراء

 2477 417 1773 287 املجموع

 

 ملحروقاتاالاستثمارات املنجزة في ميدان  -ج

إعطاء الانطالقة أو مواصلة إلانجاز أو الشروع في تشغيل مجموعة من املشاريع في  2115عرفت سنة 

 وهي كالتالي: مليار درهم  8ما يناهز مجال املواد البترولية، تبلغ كلفتها إلاجمالية 

ألف متر مكعب  95مواصلة إنجاز مستودع لتخزين املواد البترولية بالجرف ألاصفر بسعة  •

 مليون درهم؛  191ار يناهز وباستثم

مستودعات )مستودعين بالجرف ألاصفر ومستودع بسيدي بو عثمان(  3إعطاء الانطالقة إلنجاز  •

 مليون درهم؛  731ألف متر مكعب وبغالف مالي يناهز  234بسعة إجمالية تصل إلى 
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 لبتروليةإعطاء املوافقة املبدئية من طرف الوزارة إلنجاز سبعة مستودعات لتخزين املواد ا •

)خمسة بالجرف ألاصفر ومستودع بميناء املحمدية ومستودع بميناء العيون( بسعة إجمالية 

 مليون درهم. 31متر مكعب بغالف مالي يناهز مليار و 423.211

 

 :توزيع الاستثمارات حسب الشركات بعد تحرير الغازوال والبنزين 

 حجم الاستثمارات : 5جدول 

 الشركـــات
 نوعية املشروع 

 وموقعه

سعة التخزين 

 )متر مكعب(

مبلغ الاستثمار 

 )مليون درهم(

 بداية الشروع 

 في تشغيله

الجرف لتخزين البترول 

« JPS » 

إنجاز مستودع تخزين املواد البترولية بالجرف 

 ألاصفر.

  

35.111 

  

031 

  

 .8102بداية سنة 

 وينكسو
 البترولية بالجرفإنجاز مستودع تخزين املواد 

 ألاصفر.

  

001.111 

  

775 

الستة أشهر ألاخيرة من سنة 

8103. 

 افريقيا
إنجاز مستودع تخزين مادة الفيول أويل 

 بالجرف ألاصفر.
001.111  711 

  

 .8102أواخر سنة 

 افريقيا
إنجاز مستودع تخزين املواد البترولية بسيدي 

 بوعثمان.
02.111 75 

  

 .8103مارس 

 أويل املغربليبيا 
إنجاز مستودع تخزين املواد البترولية بالجرف 

 ألاصفر.
25.111 711 

الستة أشهر ألاخيرة من سنة 

8181. 

 كرين أويل
إنجاز مستودع تخزين املواد البترولية بالجرف 

 ألاصفر.
 .8102أواخر سنة   081 03.111 

شركة التخزين للجرف ألاصفر  

SEJ  

البترولية توسيع مستودع تخزين املواد 

 بالجرف ألاصفر.
 .8102يونيو   11 71.111

 بترومين أويل املغرب
توسيع مستودع تخزين املواد البترولية 

 بالجرف ألاصفر.
 .8181أواخر سنة   851 028.111

 زيز
إنجاز مستودع تخزين املواد البترولية بالجرف 

 ألاصفر
 .8103أواخر سنة  811 21.111

 .8102أواخر سنة  71 07.111 طاقة تخزين مستودع بميناء املحمدية. توسيع فيفو إينرجي املغرب

 Sopetroleسوبترول
إنجاز مستودع تخزين املواد البترولية بميناء 

 العيون.
 .8102أواخر سنة   71  80.811 

 0.351  158.111  املجموع
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 : البنى التحتية  1رسم توضيحي 

 

 ثمنة باالستثماراتعالقة ألا 

كانت تركيبة ألاسعار تتيمن بعض املكونات التي تشجع على الاستثمار في القطاع  :قبل التحرير -

 وهذا ما ساعد على خلق استثمارات مهمة إلنشاء قدرات استقبال وتخزين هذه املواد.

فإن كل شركة بترولية لها استراتيجية خاصة لالستثمار. كما أن إنجاز قدرات  :بعد التحرير -

تزود لالتخزين سيساهم في تنافسية الشركات البترولية، ملا ستوفر هذه القدرات من مرونة في ا

آلان بصدد التفكير في مشروع إلنجاز أرضيات الطاقة واملعادن  وزارة باملواد البترولية. و

ابيا على توخى منها أن يكون لها أثرا إيجتين ونقل وتوزيع املواد البترولية، والتي لوجيستيكية لتخز 

 ألاسعار.

ولإلشارة فإن الشركات البترولية قامت ببرمجة عدة استثمارات وخاصة في قدرات الاستقبال  -

 متر مكعب. 752111والتخزين تناهز مليارين درهم إلنشاء ما يعادل 

بيع  ورتبطة بعمليات استيراد أو تخزين ت فيها شركات املحروقات مجل الاستثمارات التي انخرط

بالتقسيط إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة باإلطعام والغسل ...، ويسجل هنا أن الجزء ألاول من 

الاستثمارات يستحوذ على الحصة الكبرى وهو مدعم من طرف الدولة وفق برامج تواكبها وزارة 

لشطر الثاني  هو استثمارات عادية لهذه الشركات ، ألامر الذي ال يثقل الطاقة واملعادن ، في حين ا

ميزانياتها كي يكون له تأثير سلبي في اتجاه الرفع من ثمن بيع املحروقات للمستهلك النهائي . وبالتالي 
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فإن هناك متغيرات أخرى غير سعر الصرف أو سعر البترول أو تكلفة الاستثمار، تساهم في الرفع من 

 ن النهائي للبيع بمحطات الوقود.الثم

 :8105الاستثمارات املنجزة في مجال املحروقات وحجمها منذ سنة  •

إعطاء الانطالقة وكذا مواصلة انجاز والشروع في تشغيل مجموعة من املشاريع  5102عرفت سنة 

 مليار درهم وهي كالتالي: 5في مجال املواد البترولية تبلغ كلفتها إلاجمالية ما يناهز 

ألف متر مكعب  52مواصلة انجاز مستودع لتخزين املواد البترولية بالجرف ألاصفر بسعة  -

 مليون درهم  051وباستثمار يناهز 

مستودعات )مستودع بالجرف ألاصفر، ومستودع بسيدي بوعثمان(  3إعطاء الانطالقة النجاز  -

 درهم مليون  031ألف متر مكعب وبغالف مالي يناهز  532بسعة إجمالية تصل إلى 

سبعة مستودعات لتخزين املواد البترولية  إلنجاز إعطاء املوافقة املبدئية من طرف الوزارة  -

)خمسة بالجرف ألاصفر ومستودع بميناء املحمدية ومستودع بميناء العيون( بسعة إجمالية 

 مليون درهم. 31متر مكعب بغالف مالي يناهز مليار و  253.511

 قدرات التخزين لكل شركة •

د شركات مختصة في التخزين بل هناك شركات تقوم بأنشطة الاستيراد والتخزين والتوزيع ال توج

معا. وتتولى أنشطة التخزين شركات بترولية والتي تتوفر على طاقات تخزينية بمواني الناظور وطنجة 

 املتوسطي واملحمدية والجرف ألاصفر وأكادير وطانطان والعيون والداخلة.
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 )وزارة الطاقة واملعادن( قدرات التخزين حسب كل شركة : 6جدول 

 الفيول 

 متر مكعب

 وقود الطائرات

 متر مكعب

 الغازوال

 متر مكعب

 البنزين

 متر مكعب
 الشركة

 أفريقيا  100 45 800 234 700 37 800 70

 فيفوأنيرجي املغرب 300 26 100 139 100 18 -

 طوطال املغرب 700 27 700 154 300 25 -

 ليبيا أويل املغرب 500 8 700 58 900 5 -

 بتروم الصحراء 800 14 100 82 - -

 بيترومين أويل املغرب 200 15 000 80 - -

 وينكسو 000 6 100 45 - -

 زيز 300 5 900 25 - -

 سوماب 0 000 14 - -

 أطلس الصحراء 100 5 800 47 - 100 3

 بترؤل شمال أفريقيا 000 3 100 49 - -

 بترو سيد - 300 10 - -

7 7 3 00 87 000 94 0 7  املجموع 000 157 00

 

مليون متر مكعب  1.3تبلغ قدرات تخزين املواد البترولية السائلة لدى شركات التوزيع البترولية حوالي 

 متصلة باملوانئ عبر أنبوب، وتتوزع هذه القدرات كالتالي: %93ومنها 

 متر مكعب 157.111املمتاز: البنزين  -

 متر مكعب  942.111الغازوال:  -

 متر مكعب  87.111وقود الطائرات:  -

 متر مكعب  74.111الفيول:  -

يقوم قطاع الطاقة واملعادن بتتبع مستوى املخزون من املواد النفطية من خالل التصريحات اليومية 

و مرتين في الشهر وكل ما دعت اليرورة للشركات املستوردة وكذا بواسطة عمليات ميدانية تنجز مرة أ

 لذلك لقياس مستوى املخزون لدى الشركات

يوما  29يوما بالنسبة للبنزين و 35ما يعادل  2117و  2116بلغ متوسط املخزون املتوفر خالل سنتي 

 يوما للفيول. 13يوما لوقود الطائرات و  24للغازوال و 

كل الشركات البترولية املستوردة لتتبع وتحيين برامج مع  أسبوعينتقوم الوزارة بعقد اجتماعات كل 

 .استيراد املواد البترولية وكذا برمجة واردات الشهرين املقبلين

من شأن املشاريع الاستثمارية املبرمجة في قدرات التخزين أن ترفع من مستوى املخزون بسبعة عشرة 

 .يوما إضافية
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تتيمن بعض املكونات التي تشجع على الاستثمار في القطاع وهذا  ألاسعار قبل التحرير كانت تركيبة 

 قدرات استقبال وتخزين هذه املواد إلنشاءما ساعد على خلق استثمارات مهمة 

خاصة لالستثمار، كما أن إنجاز قدرات التخزين  إستراتيجيةبعد التحرير فإن كل شركة بترولية لها 

ملا ستوفر هذه القدرات من مرونة في التزود باملواد البترولية سيساهم في تنافسية الشركات البترولية، 

أرضيات لوجيستيكية لتخزين ونقل وتوزيع  إلنجاز طار، والوزارة بصدد التفكير في مشروع ففي هذا إلا 

 .ألاسعاراملواد البترولية والتي نتوخى منها أن يكون لها أثرا إيجابيا على 

ت ببرمجة عدة استثمارات وخاصة في قدرات الاستقبال فإن الشركات البترولية قام ولإلشارة

 متر مكعب. 752.111ما يعادل  إلنشاءوالتخزين تناهز ملياري درهم 

إلى توسيع قدراتها من حيث  باألساسانخرطت شركات التوزيع في عدد من الاستثمارات الرامية 

يوم  61وذلك للوصول إلى  2117مليار درهم خالل خمس سنوات، ابتداء من  11التخزين، بكلفة تبلغ 

 من الاستهالك كما ينص على ذلك القانون 

 مليار درهم خالل الخمس سنوات املقبلة موزع حول: 11برنامج استثمار شركات املحروقات بغالف 

 لدرهم(املبلغ )ا املجاالت

 2.011.111.111 الشبكة: إنشاء وتجديد

 8.211.111.111 مستودع الوقود

 511.111.111 مستودع الغاز

 711.111.111 ملء املراكز

 0.111.111.111 زجاجات

 111.111.111 شاحنات ألاسطول 

 021.111.111 أنابيب

 021.111.111 مزج مواد التشحيم

 081.111.111 مختبرات

 711.111.111 استثمار

 

في  2451إلى  2311شبكات محطات الوقود وانتقل عدد املحطات من  إنشاءالشركات في  استثمرت

 restauration, boutique, .baieاإلطعاممرتبطة ب أخرى إلى خدمات  باإلضافة ألاخيرةظل السنوات الثالث 

technique, lavage, paiement électronique. 

شركة شركات وطنية وشركات أجنبية وشركات جهوية وشركات  18قطاع توزيع املحروقات يتكون من 

 مرتبطة باالستيراد والتخزين والتوزيع والبيع بالتقسيط أنشطةصغرى ومتوسطة تشتغل أساسا في 

 اململكة من اجل تزويد املدن الجديدة واملناطق الصناعية أقاليممحطات وقود بمختلف  إنشاءتم 

 .وألاحياء الجديدة الهامشية
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طن موزعة  1.441.111الاستجابة للطلب الوطني تغطي الشركات قدرات تخزين اجمالية ب أجل من 

 كالتالي:

 

 

 

 

طن تتطلب  2.111.111لتصل إلى  %50خالل السنتين املقبلتين قدرات التخزين للدولة سترتفع ب 

 مليار درهم. 3استثمار 

 توزيع واردات املحروقات حسب نوع املحروق، والشركات املستوردة

 )وزارة الطاقة واملعادن( توزيع واردات املحروقات حسب نوع املحروق، والشركات املستوردة: 7جدول 

 الشركـــات
 كمية البنزين املستوردة

 طن( 0111)

 كمية الغازوال املستوردة  

 طن( 0111) 

  8105 8107 8101)*( 8105 8107 8101)*( 

الشركة املغربية لتوزيع الوقود 

 'افريقيا''

877 852 877 0200 0278 0230 

 222 308 753 53 11 85 فيفو إينرجي املغرب

 171 137 170 58 52 28 طوطال املغرب

 717 182 827 88 85 00 بتروم

 811 887 27 88 81 01 زيـــز

 877 831 857 77 20 70 وينكسو

 811 803 821 75 83 02 ليبيا أويل املغرب

 705 717 855 8 - 07 بترومين أويل املغرب

 23 25   2 2   سوماب

 51 31 07 3 01 - ل شمال أفريقياوبتر

 073 012 058 82 71 87 أطلس الصحراء

 5112 5821 2132 577 557 212 املجموع

 

تخيع املواد النفطية املستوردة إلى مسطرة مراقبة الجودة للتحقق من مدى تطابقها للمواصفات 

املحددة قانونيا قبل إفراغها في خزانات الشركات املعنية. حيث يقوم املختبر الوطني للطاقة واملعادن 

 بالدار البيياء بتحليل العينات التي يتوصل بها من طرف إدارة الجمارك قبل عرضها للبيع ببالدنا.

 الحجم )بالطن( منطقة التخزين

 541.111 طنجة املتوسط

 411.111 املحمدية

 321.111 جرف ألاصفر

 91.111 أكادير

 81.111 الجنوبية ألاقاليم
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وبالنسبة لعملية مراقبة جودة املواد النفطية بمختلف محطات الوقود، تسهر الوزارة على مراقبة 

ه قرب عمليات هذجودة املواد النفطية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل في هذا املجال، وتتابع عن 

 املراقبة، وذلك بإعداد برامج سنوية للمراقبة والسهر على إنجازها.

 

ويقوم املختبر الوطني للطاقة واملعادن بالدار البيياء أييا بتحليل العينات. وفي حالة عدم مطابقتها 

مة الابتدائية ملحكلهذه للمعايير املعتمدة، يتم تحرير محير املخالفة وإرساله إلى السيد وكيل امللك لدى ا

 املعنية لتطبيق املسطرة القيائية املعمول بها في هذا املجال.

 

 تطور استهالك املحروقات السائلة -د

 )وزارة الطاقة واملعادن(: تطور استهالك الوقود8جدول 

معدل النمو 

 السنوي )%(
 نوع الوقود  2012 2013 2014 *2015 *2016

 البنزين املمتاز 569 554 540 607 672 4,5%

 الغازوال 903 4 098 5 197 5 473 5 666 5 3,7%

 املجموع 472 5 652 5 737 5 080 6 338 6 3,8%

 

 )وزارة الطاقة واملعادن(8101-8105تطور استهالك مادتي البنزين والغازوال خالل : 9جدول 

معدل النمو 

)%( 
 املادة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,6% 672 608 540 554 569 565 549 
البنزين 

 املمتاز

 الغازوال 543 4 830 4 903 4 098 5 197 5 479 5 666 5 3,8%

 املجموع 092 5 395 5 472 5 652 5 737 5 087 6 338 6 3,7%
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 .8107النهائي للمواد البترولية حسب القطاعات الاقتصادية خالل سنة    : تقدير توزيع الاستهالك 10جدول 

 

الحصة 

)%( 
 الشموع املجموع

كوك 

 البترول 
 الفيول 

وقود 

 الطائرات

البوتان      

 والبروبان
 الغازوال البنزين

بألف طن مقابل 

 بترول

 الصناعة 245 2 141   483 870   1741 15.2

 النقل 4790 740   711       6241 54.6

 السكن     2456       4 2460 21.5

 الفالحة 746 15 97         858 7.5

1.2 140     1   91   48 

القطاع 

الثالثي:الخدمات 

 الادارة-التجارة-

 املجموع 5829 757 2785 711 484 870 4 00221 011
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 تضريب املحروقات -ه

 تطبق الدولة على املحروقات نوعين من اليرائب:

درهما للتر  2,422درهما لتر البنزين و 3,764(، والتي حددت بقانون في TCIضريبة الاستهالك ) -

 الغازوال.

 .من ثمن الاستيراد 10%اليريبة على القيمة امليافة، والتي حددت بقانون في  -

من ثمن  %47من تكوين ثمن بيع الغازوال و %37وتجدر إلاشارة هنا إلى أن هذه اليرائب ترقى إلى 

 البنزين.

 

 الضريبة
 البنزين 

 )درهم/هكتولتر(
 الغازوال )درهم/هكتولتر(

 الفيول الصناعي

 )درهم / طن(

 الرسم الداخلي على الاستهالك
 

376,40 

 

242,20 

 

182,40 

 الضريبة على القيمة املضافة
 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

بفرنسا،  %66,4تصل إلى  حيثالنسبة اليريبية تبقى متواضعة ومقارنة مع الدول ألاوروبية فإن هذه 

 في اململكة املتحدة والدول الاسكندنافية. % 71وتقارب 

 

 

 

  

                                                             
 .ثمن الاستيراد: ثمن الخام+الشحن التأمين+خدمات وضرائب امليناء+التخزين 
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V  مقارنة تطور أسعار املحروقات على املستوى الوطني باألسعار الدولية 

 

من احتياجات اململكة في هذا الشأن،  %96إن محدودية مصادر الطاقة بالبالد تقود إلى استيراد 

من قبل شركات خاصة مرخص لها من طرف وزارة الطاقة واملعادن، حيث تشكل واردات البالد من 

من هذه النسبة.   % 7من مجموع الواردات، وواردات املحروقات  % 16جميع املواد الطاقية حوالي 

 مليار درهم 25تر بقيمة تتجاوز مليون هكتول 71، تم استيراد ما يقارب 2117وخالل سنة 

وإذا كان في مرحلة قبل التحرير، ال يتأثر مباشرة ثمن البيع للعموم بالسوق الدولية اعتبارا لتدخل 

صندوق املقاصة في موازنة ألاسعار. فحاليا، ونظرا لالعتماد الكلي على الاستيراد لتزويد السوق الوطنية 

يع النهائي مباشرة بتغيرات أثمان املواد الخام على الصعيد الدولي وإللغاء دعم املقاصة، تتأثر أسعار الب

 وكذا تغير أسعار صرف العمالت ألاجنبية.

سعار املواد البترولية على صعيد السوق الدولية وكذا تتبع أل  وزارة الطاقة واملعادن من خالل تتبع

طات الوقود، تبين أن تطور أسعار أسعار البيع الداخلية ملادتي البنزين والغازوال املطبقة من طرف مح

 البنزين والغازوال على الصعيد الوطني يأخذ نفس منحى تطور ألاسعار الدولية لهذه املواد.

قد تم تسجيل تفاوت ملحوظ في الفارق بين السعر الداخلي والسعر الدولي في بداية هذا، و 

 منحى هذين السعرين متقاربين. تطبيق نظام تحرير ألاسعار، ليتحسن مع مرور الوقت، وأصبح حاليا 

يا عامل لتصاعدي الذي بدأت تأخذه ألاثمانوعلى الصعيد الدولي البد من إلاشارة إلى أن املنحى ا

مرده أساسا التوافقات حول ألاثمنة املبرمة على صعيد تجمع )كارتيل( الدول املنتجة للنفط على صعيد 

مستويات إلانتاج قصد الرفع من ألاثمان. هذا منظمة ألاوبيك، والتي قررت منذ سنة التخفيض من 

 املعطى يجب التعاطي معه بحذر ألنه ينبئ بتواصل ارتفاع ألاسعار على الصعيد الدولي.
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429,18

274,77

459,42

435,40 424,07

566,737,98 7,49

8,95

8,89 8,67

9,68

4,00

6,00

8,00

10,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

تطور أسعار الغازوال

(للطن/الدوالر)المتوسط الشهري ألسعار الغازوال بالسوق الدولية 

(للتر/بالدرهم)متوسط أسعار بيع الغازوال المطبقة 

467,93

360,18

538,91 519,64

620,459,50

9,29

10,53

10,57

11,16

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00

تطور أسعار البنزين

(للطن/الدوالر)المتوسط الشهري ألسعار البنزين بالسوق الدولية 

(للتر/بالدرهم)متوسط أسعار بيع البنزين المطبقة 
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VI تحليل التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين 

تتشكل ألاسعار من جزء قار عبارة عن واجبات ضريبية، فإذا أخذنا على سبيل املثال سعر 

منه عبارة عن واجبات جبائية ممثلة في اليريبة الداخلية على الاستهالك  % 41الغازوال، سنجد أن 

واليريبة على القيمة امليافة التي يتم استخالصها مباشرة عند وصول الشحنة إلى امليناء، وتظل شبه 

ية الواجبات اليريبقارة، وهكذا، فإنه عندما ينخفض السعر فإنه يهم املكونات املتغيرة، في حين أن 

تظل دون تغيير ملحوظ، لذا فإنه ال يمكن أن تنخفض ألاسعار باملستوى ذاته، الذي انخفيت به في 

ألاسواق الدولية، بالنظر إلى أن هناك واجبات وحقوقا تظل شبه قارة، بغض النظر عن تطورات سعر 

سعر  سعر املادة وكلفة النقل وتغيراتاملحروقات، وعليه فإن التطور يهم املكونات املتغيرة املتمثلة في 

صرف الدوالر. كما أن املقارنة يجب أن تتم بين أسعار املحروقات املكررة ببورصة روتردام وألاسعار 

الداخلية، مع ألاخذ بعين الاعتبار سعر الصرف بين الدوالر والدرهم، إذ يمكن أن ترتفع ألاسعار حتى وإن 

ذا ارتفعت قيمة الدوالر مقارنة بالدرهم، كما يمكنها أن تنخفض إذ ظلت مستقرة في ألاسواق الدولية، إ

ارتفعت قيمة الدرهم مقارنة بالدوالر. لكن العديد من مستهلكي املحروقات يعتبرون أن محطات الوقود 

ال تخفض ألاسعار باملستوى الذي تتراجع به في ألاسواق الدولية، وغالبا ما يتم الاستناد إلى أسعار برميل 

فط الخام. ويؤكد املهنيون أن ألاسعار املعتمدة هي تلك املحددة في تداوالت بورصة روتردام، إذ يتم الن

 يوما التي تسبق تاريخ إلاعالن عن ألاسعار الجديدة. 12احتساب معدل التطورات اليومية، خالل 

ة وأخرى محطلكن ما يثير التساؤالت لدى املستهلكين هو اختالف ألاسعار، في بعض ألاحيان، بين 

قريبة منها تابعة للعالمة التجارية ذاتها. وأوضح مصدر من مجموعة النفطيين باملغرب، في هذا السياق، 

أن شركات توزيع املحروقات ال تتدخل في تحديد ألاسعار بمحطات املحروقات، بل تقترح فقط السعر 

عر، إما أن يأخذ بالسعر املقترح التي تراه مناسبا، ويظل صاحب املحطة هو الذي يملك قرار تحديد الس

من قبل شركات التوزيع أو أن يقرر رفعه السعر أو تخفييه، وذلك حسب تقديراته الشخصية وسياسته 

 التسويقية.

مثل اليومان ألاول والسادس عشر من كل شهر مناسبة لتقييم سياسة رفع الدعم عن املحروقات ي

وعدين إلقرار أسعار املحروقات الجديدة، إذ ما زالت وإقرار حقيقة ألاسعار، وذلك ألنهما يمثالن م

محطات توزيع املحروقات تعمل وفق ما كان مقررا خالل فترة نظام املقايسة، عندما كانت وزارة الشؤون 

العامة والحكامة تحدد أسعار املحروقات، في أول ومنتصف كل شهر، بناء على تطور أسعار املحروقات 

النفطية املكررة بهولندا. وشرعت الوزارة، قبل إنهاء العمل بنظام املقايسة للمواد ” روتردام“ببورصة 

بأشهر، في إشراك املهنيين، خالل اجتماعاتها، من أجل إلاطالع على التقنيات التي تعتمدها لتطبيقها في 

  املرحلة الانتقالية التي تلي الانتهاء من العمل بنظام املقايسة وتحرير ألاسعار.
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 قبل التحرير ألاسعار تحديد بنية  -0

 قبل التحرير : تحديد بنية ألاسعار  2رسم توضيحي 

 
 وزارة الشؤون العامة والحكامةاملصدر: 

 

 بنية سعر الشراء -8

 

                                                
                                        2              

1-     FOB ل  ن   و  بال                      ) ( 
       ( )                             (  )ل  ن بال و    ال  ن -2

                                         مينا ي    و  -3

     الم ا ب   م ا ي  -4

  (2+1)     % 1,8 ل  ن بال     المتغي 

  16,60 16,60 16,60 16,60 ل  ن بال      ال اب 

  (3+2+1)     % 0,25   يب   ب      -5

 بال     الت زين      -6
 ل  ن

150 150 110 
110 

 ا ت ا   ون ال  ا      -7
 ل  ن بال     ال  و 

           1     6 
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 بنية سعر البيع -7

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
 سعر الشرا  دون ا تسا  الرسوم....................................................  -1

 الرسم الدا ل   ل  االسته  ........................................................... -2

  (2+1)من      10 %ال ريبة  ل  القيمة الم ا ة................................... -3

 (2+3 من % 0.41........................... )...............   القر  المست ق -4

 ) 1+2+3+4 الم مو  ال ر  : ) -5

 م اري  و هوام   التوزيع .............................. -6

                                   :  (3) 

 

  3-6+5) (  :الم ا ة القيمة  ل  ال ريبة ا تسا  دون ال ر   الم مو  -7

-8                             10 %          7 

 

 ) 7+8)  الم ا ة القيمة  ل  ال ريبة ا تسا  مع بال ملة البيع سعر9- 

 ) 9 من  (%0,5 بالتقسيط البا ة  ند السي ن- 10

  للم زونا  ال راري التغيير ت  ي - 11

  التقسيط هام -12

 (8) :    م ال ريبة  ل  القيمة الم ا ة

  (8-12+11+10+9)   الم ا ة القيمة  ل  الرسم ا تسا  دون بالتقسيط البيع سعر-13

( 13 السطر من % 10-ال ريبة  ل  القيمة الم ا ة  )14

 (14+13)   الم ا ة القيمة  ل  الرسم ا تسا  مع بالتقسيط البيع  سعر-15

 

ي تس  سعر بيع الو ود الممتاز و الغازوال بالتقسيط مع ا تسا  الرسم  ل  القيمة الم ا ة با تماد الو د  الموالية 
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VII   تفكيك معادلة تحديد ألاسعار 

تعتبر معادلة تحديد ألاسعار أحد أهم مفاتيح رفع اللبس عن أثمنة املحروقات التي يتم تسويقها 

للعموم داخل محطات التوزيع. سنحاول من خالل املعطيات املستقاة لدى الفاعلين تبسيط هذه 

في شريفة لااملعادلة عبر تفكيك مكوناتها التي تقنن نظريا أسعار املحروقات السائلة ليمان املنافسة 

 السوق ذات العالقة.

وهنا البد من التذكير أن دور الدولة تراجع في هذا القطاع منذ بداية التسعينات، حيث تمت 

خوصصة شركات توزيع املحروقات، ثم شركة التكرير، وتمت مصاحبة هذه العمليات بوضع نظام 

 نفتاح التي تسلكها البالد، وذلكملقايسة أسعار املحروقات على ألاسعار الدولية، انسجاما مع سياسة الا 

، إلى حين تعليق العمل بنظام املقايسة.  الذي تم إعادة تفعيله في نسخته 2111و 1995بين سنوات 

، ثم في مرحلة أخيرة  2113الثانية،  في إطار إصالح نظام املقاصة الذي اعتمدته الحكومة منذ نهاية 

 . 2115ر تح دجنبعملية تحرير أسعار املحروقات، ابتداء من فا

داية تم الاعتماد على مقاربة تدريجية ترتكز على املقايسة الجزئية كمرحلة أولية، اتضح أنه في الب

حيث تم تحديد سقف الدعم في مستويات تعادل املستويات التي نص عليها القانون املالي وتطبيق كل 

مواكبة، أهمها وضع نظام لدعم  من تطور سعر البيع مع اتخاذ إجراءات %2,5املتغيرات التي تفوق 

مهنيي قطاع النقل، خاصة داخل املجال الحيري، وفيما بين املدن، وذلك لتعوييهم عن أي ارتفاعات 

 محتملة في أثمنة الغازوال.

وبعدها، وكمرحلة ثانية، عمدت الحكومة إلى الحذف النهائي للدعم املخصص للفيول الصناعي 

تقليص التدريجي لدعم الغازوال، للوصول في مرحلة ثالثة إلى حذف ، مع ال2114والبنزين في فبراير 

، وبعده تحرير 2115نونبر  31الدعم املوجه للغازوال واملصادقة على أسعار املحروقات من فاتح يناير إلى 

 .2115املواد النفطية السائلة ابتداء من فاتح دجنبر 

أسعار املحروقات السائلة لم تعرف أي  أن وقد تم خالل لقاءنا مع املسؤولين الحكوميين التذكير

، حيث بدأ الدعم املوجه لهذه املنتوجات يشكل عبئا حقيقيا على صندوق 2114زيادات، إلى غاية 

املقاصة. وفي هذا السياق، عمدت الحكومة إلى عكس جزء من هذه الارتفاعات في أسعار املحروقات على 

، إذ تم رفع سعري الكازوال 2112حروقات سجلت سنة املستهلك، حيث أن أهم زيادة عرفها سوق امل

بدرهم، والبنزين بدرهمين للتر. كما اعتبرت هذه السنة قياسية من حيث تكاليف املقاصة، التي زادت 

مليار درهم، مما عجل بوضع الحكومة لـمقاربة إلصالح قطاع املحروقات والتخفيف من عبئها  56عن 

 على ميزانية الدولة.

ليل معادلة تحديد ألاسعار تبين لدى اللجنة أن كيفية تحديد ألاسعار في السوق ومن خالل تح

تقوم على أساس أسعار النفط في السوق الدولية مصححة بأسعار صرف الدرهم أمام الدوالر، مع 
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إضافة مختلف املصاريف والتكاليف التي تترتب عن استيراد املنتوج، نقله، تخزينه وتوزيعه، إلى غاية 

 لمستهلك مع احتساب اليرائب وهامش ألارباح.بيعه ل

وفي شأن اليرائب على املحروقات، يجدر التأكيد أن املواد البترولية املسوقة باملغرب تخيع 

لنوعين من اليريبة تتمثالن في اليريبة على الاستهالك الداخلي واليريبة على القيمة امليافة. و تتراوح 

 من السعر النهائي للبيع.  % 35و 29مجموع اليرائب املطبقة ما بين 

وفيما يلي البنيات املرجعية التي تستعملها وزارة الشؤون العامة والحكامة الحتساب ثمن استيراد 

املواد البترولية والسعر املتوقع لبيعها على الصعيد الوطني. ولإلشارة فإن مهنيي القطاع يعتبرون هذه 

 .1997البنية متجاوزة ولم يتم تحيينها منذ سنة 
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 بنية ألاسعار التي تشتري بها املحروقات السائلة -0

 الغازوال - الوقود املمتاز -  -
 الفيول وال  -

 8رقم  -
 الفيول الخاص -

 أسعار السوق الدولية )أ( - بالدوالر للطن FOBسعر -0

 يحدد حسب ما هو مشار إليه في )ب( أسفله - الشحن بالدوار للطن )ب(-8 -
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  -  -  -  - مصاريف املقاربة-2 -

 املتغير بالدرهم للطن •
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 (8+0من ) 1,8% -

 الثابت بالدرهم للطن •

- 

- 16,60 - 16,60 - 16,60 - 16,60 

 (0+8+7من ) %0,25 - رسم شبه ضريبي-5 -

 001 - 001 - 051 - 051 - أجرة التخزين بالدرهم للطن-7 -

الرسوم بالدرهم سعر الشراء دون احتساب -1 -

 للطن

 7إلى  0املجموع من  -
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 بنية ألاسعار التي تباع بها املحروقات السائلة -8

 

 سعر الشراء دون احتساب الرسوم ...........................................................-0

 الاستهالك.....................................................................الرسم الداخلي على -8

 (0+8من ) %01الضريبة على القيمة املضافة .......................................... -7

 (8+7من  %0,41القرض املستحق............................................................)-2

 (0+8+7+2املجموع الفرعي: ) 5

 مصاريف وهوامش التوزيع ............................................................................-7

 (7خصم رسم الضريبة على القيمة املضافة : )   

 (5+7+7املجموع الفرعي دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة : )-1

 1من السطر  %01املضافة  الضريبة على القيمة-2

 (1+2سعر البيع بالجملة من احتساب الضريبة على القيمة املضافة )-3

 (3من  %0,5السيالن عند الباعة بالتقسيط )-01

 تصحيح التغيير الحراري للمخزونات-00

 هامش التقسيط-08

 (2خصم الضريبة على القيمة املضافة : )   

 (3+01+00+08+2رسم على القيمة املضافة )سعر البيع بالتقسيط دون احتساب ال-07

 (07من السطر  %01الضريبة على القيمة املضافة )-02

 (07+02سعر البيع بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة املضافة )-05

 

 رابية.التيحتسب سعر بيع الوقود املمتاز والغازوال بالتقسيط مع احتساب الرسم على القيمة املضافة باعتماد الوحدة 
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بعد  مكونات ثمن بيع املحروقات للعموم باملغرب بعض املعطيات حول بعض -7

 :تحرير قطاع املحروقات

 واستيراد: شراءتكلفة  •

من خالل قراءة املعطيات التي مكنت بها ادارة الجمارك واليرائب غير املباشرة أعياء املهمة 

من مجموع  %16الاستطالعية فإنه نظرا ملحدودية مصادر الطاقة ببالدنا فإن املوارد الطاقية تشكل 

 منها؛ %7الواردات و تمثل املحروقات نسبة 

كما أن استيراد البترول الخام ببالدنا يستفيد من وقف استيفاء رسم الاستيراد وذلك منذ تاريخ 

 ضافة إلى أن البنزينإالجبائي الذي عرفته املواد الطاقية باملغرب،  لإلصالحتنفيذا  1995فاتح يناير 

استيفائه ابتداء من تم وقف  %2.5والغازوال اللذان كان يطبق عليهما رسم استيراد محدد في  املمتاز

وبالتالي فان عملية استيراد  SAMIRثر الحريق الذي عرفته شركة التكرير أ، وذلك 2112ديسمبر  21

 املواد البترولية ال تطبق عليها أية رسوم أو مكوس جمركية.

على املعطيات الرقمية املتعلقة بتطور أسعار شراء الغازوال والنزين في السوق الدولية  بناءو 

و التي وافت بها وزارة الطاقة واملعادن  2117ونهاية  2115بين فاتح دجنبر  هم للطن خالل الفترة مابالدر 

  :أعياء املهمة الاستطالعية 



 51الصفحة بعد قرار التحرير التقرير التركيبي للمهمة الاستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة
 

 تطور أسعار شراء الغازوال والبنزين في السوق الدولية للتر 

 8101ونهاية  8105خالل الفترة مابين فاتح دجنبر 

     

       خ

   غ ز  ل     ز  

      GIF   د ه   

    (*) 

     ء     

    د ه      

      GIF   د ه   

    (*) 

   د ه       ء     

     

01/12/2015 4 858,61 3,89 4 466,42 3,57 

16/12/2015 4 644,91 3,72 3 969,21 3,18 

01/01/2016 4 439,79 3,55 3 442,92 2,75 

16/01/2016 4 354,73 3,48 3 294,15 2,64 

01/02/2016 4 025,93 3,22 2 866,15 2,29 

16/02/2016 3 868,79 3,10 3 098,15 2,48 

01/03/2016 3 674,04 2,94 3 222,86 2,58 

16/03/2016 4 036,43 3,23 3 606,12 2,88 

01/04/2016 4 509,38 3,61 3 740,40 2,99 

16/04/2016 4 845,93 3,88 3 504,24 2,80 

01/05/2016 5 031,80 4,03 3 934,66 3,15 

16/05/2016 4 998,56 4,00 4 067,07 3,25 

01/06/2016 5 383,99 4,31 4 485,85 3,59 

16/06/2016 5 341,58 4,27 4 599,41 3,68 

01/07/2016 5 218,69 4,17 4 457,93 3,57 

16/07/2016 4 838,55 3,87 4 345,52 3,48 

01/08/2016 4 613,20 3,69 4 086,02 3,27 

16/08/2016 4 487,90 3,59 3 884,38 3,11 

01/09/2016 4 924,87 3,94 4 395,28 3,52 

16/09/2016 4 837,21 3,87 4 252,83 3,40 

01/10/2016 4 839,19 3,87 4 225,81 3,38 

16/10/2016 5 192,28 4,15 4 647,89 3,72 

01/11/2016 5 212,71 4,17 4 766,37 3,81 
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16/11/2016 4 801,04 3,84 4 380,12 3,50 

01/12/2016 4 815,27 3,85 4 497,76 3,60 

16/12/2016 5 249,53 4,20 4 855,42 3,88 

01/01/2017 5 538,19 4,43 5 101,86 4,08 

16/01/2017 5 671,58 4,54 5 139,61 4,11 

01/02/2017 5 687,78 4,55 5 013,45 4,01 

16/02/2017 5 779,85 4,62 5 113,01 4,09 

01/03/2017 5 809,06 4,65 5 138,06 4,11 

16/03/2017 5 483,18 4,39 5 023,21 4,02 

01/04/2017 5 286,88 4,23 4 670,97 3,74 

16/04/2017 5 805,88 4,64 4 975,53 3,98 

01/05/2017 5 674,87 4,54 4 904,83 3,92 

16/05/2017 5 290,15 4,23 4 521,82 3,62 

01/06/2017 5 508,06 4,41 4 734,80 3,79 

16/06/2017 5 302,41 4,24 4 388,32 3,51 

01/07/2017 4 987,36 3,99 4 243,35 3,39 

16/07/2017 5 055,23 4,04 4 405,61 3,52 

01/08/2017 5 155,64 4,12 4 521,71 3,62 

16/08/2017 5 370,65 4,30 4 735,73 3,79 

01/09/2017 5 357,37 4,29 4 634,26 3,71 

16/09/2017 5 827,77 4,66 4 948,20 3,96 

01/10/2017 5 545,97 4,44 5 171,05 4,14 

16/10/2017 5 381,86 4,31 5 143,34 4,11 

01/11/2017 5 352,21 4,28 5 212,09 4,17 

16/11/2017 6 173,12 4,94 5 453,25 4,36 

01/12/2017 5 959,86 4,77 5 452,04 4,36 

16/12/2017 5 859,54 4,69 5 441,66 4,35 

ت ض       ئ  ت     تط             ر   ت    عال      2102 بر  ر  2 ر            ة   ط           ن                         خ   (*)

 .2102 ن      2102  ط           ب ر                    خال      رة        
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 :تكلفة الشحن والتأمين •

حن والتأمين إلى غاية بلوغ املوانئ الوطنية وتبلغ هذه القيمة تشمل أسعار املواد البترولية قيمة الش

التي مد بها مكتب الصرف أعياء املهمة الاستطالعية والتي أكد من  إلافاداتحسب  %7ما معدله 

خاللها انه يتم احتساب هذه النسبة سنويا من خالل املعطيات املتوفرة في البيانات الجمركية ويسجل 

 وات.أنها ظلت مستقرة لسن

فإن الحكومة كانت تحدد تكلفة النقل الدولي والتأمين كل ستة أشهر قبل تحرير قطاع  ولإلشارة

 0,11دوالر / للطن بين روتردام واملحمدية أي ما يقارب  14.17املحروقات وكان يحدد سعرها في حدود 

 درهم للتر الواحد.

 تكلفة الضرائب الداخلية على املحروقات: •

تطبق على املواد البترولية نوعين من اليرائب، اليريبة على القيمة امليافة املحددة بقانون في 

             درهم للهكتولتر بالنسبة للبنزين املمتاز  376.4واليريبة الداخلية على الاستهالك املحددة في  10%

يرائب الجمارك وال إدارةالتي وافتنا بها  إلاحصائياتدرهم للهكتوليتر بالنسبة للغازوال حسب  242,2و 

 غير املباشرة.

وهي  من ثمن بيع البنزين للعموم؛ %43من ثمن بيع الغازوال و  %34 معدل وتمثل هذه اليرائب

 قل على مستوى اليغط الجبائي على املواد النفطية مقارنة مع مجموعة من البلدان املجاورة.ألا

 1995ية على الاستهالك بخصوص املواد النفطية منذ سنة تغيير اليريبة الداخل عدميسجل و 

بالنسبة للغازوال، كما أن مداخيل هذه اليريبة هي موجهة أساسا  1996بالنسبة للبنزين املمتاز ومنذ 

 للصندوق الخاص الطرقي وصندوق التنمية الفالحية وجزء منها للميزانية العامة للدولة.
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 رير بعد قرار التح بيع املحروقات للعموم ناتبعض املعطيات املتعلقة ببعض مكو  -2

 كلفة التوزيع والتقسيط: -أ

استنادا إلى الوثائق واملعطيات التي قدمت ألعياء املهمة الاستطالعية يتبين أن كلفة التوزيع 

ي أبالنسبة لثمن البنزين  %7درهم و    0.55بالنسبة للغازوال أي ما يعادل  %6والتقسيط كانت تمثل

 .قبل التحرير 2115درهم في أكتوبر   0.69ما يقارب 
 

 تطور أسعار املحروقات في السوق الداخلي قياسا على تغيرات السوق الدولي -ب

من خالل تتبع أسعار املواد البترولية على صعيد السوق الدولية وكذا تتبع أسعار البيع الداخلية 

 ن أن تطور أسعار البنزين والغازوال علىبييتملادتي البنزين والغازوال املطبقة من طرف محطات الوقود، 

تسجيل تفاوت ملحوظ مع  الصعيد الوطني يأخذ عموما نفس منحى تطور ألاسعار الدولية لهذه املواد.

لطاقة ، حسب وزارة افي الفارق بين السعر الداخلي والسعر الدولي في بداية تطبيق نظام تحرير ألاسعار

 واملعادن.
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 ألاسعار تطور  -ج

 تصريح تجمع النفطيين باملغرب •

وحسب تصريح الشركات النفطية تلتزم بالتطورات التي تعرفها ألاسعار الدولية وتعكسها في السوق 

الداخلي بشكل تلقائي، مييفا أنه يتعين التوضيح، في هذا الباب، أن ألامر يتعلق بأسعار املواد املكررة، 

أمرين اثنين، تطور أسعار املواد املصفاة وتغيرات سعر صرف  وأن تحديد السعر الداخلي يتوقف على

 .الدوالر

 تصريح الجامعة الوطنية ألرباب ومسيري املحطات  •

 لوقود،ا محطات ومسيري  ألرباب الوطنية الجامعة قدمتها )املرفق(، أكدت التي الوثائق من جانبها وحسب

 ر قبل وبعد التحرير.بأن هامش ربح البيع بالتقسيط باملحطات لم يشهد أي تغيي

 تصريح الحكومة  •

 في ملحوظ تفاوت تسجيل تم والحكامة، العامة الشؤون ووزارة واملعادن، الطاقة وزارة معطيات حسب

 بين فارق ال توسيع مع ألاسعار، تحرير نظام تطبيق بداية في الدولي والسعر الداخلي السعر بين الفارق 

ة املعتمدة، مع العلم أن تركيب وألاسعار التحرير قبل ما ألاسعار لىتركيبة استنادا املحتسبة ألاسعار

 قبل التحرير كانت تتيمن هامش الربح، واملحدد في املبالغ املرفقة في الجدول التالي: ألاسعار 
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 هامش ربح البيع بالتقسيط هامش ربح البيع بالجملة درهم للتر

 1,316 1,376 البنزين

 1,264 1,284 الغازوال

 . املصدر: وزارة الشؤون العامة والحكامةألاسعارهوامش الربح في قطاع املحروقات خالل فترة تقنين 

 

 18/12/2117يوم  إلى التحرير منذ التاليين املبيانين في التفاوت هذا ويمكن مالحظة
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 التحرير قبل ام ألاسعار التركيبة استنادا املحتسبة ألاسعار بين الفارق  متوسط أن أعاله، نااملبيان يوضح

  .البنزين في سنتيم 76و الغازوال، في اللتر في سنتيم 96بزائد  املعتمدة، وألاسعار

دون أن ننس ى أن بعض الشركات تستثمر من الخام إلى التكرير إلى التخزين إلى البيع في ألاسواق الدولية 

 و البيع بالتقسيط، مما يوفر لها هوامش للربح. والنقل و التوزيع

وأن عددا آخر من الشركات خلق له شركات دولية يقتني منها لألسواق املحلية مما يوفر له كذلك هوامش 

 للربح.

على غرار الشركات الكبرى املتعددة الجنسية والخاضعة للقانون املغربي كفيفوإينرجي املغرب، وطوطال 

انيا جنبية كإسباملغرب، هناك شركات مغربية أحدثت فروعا لها في بعض الدول ألا  املغرب وليبيا أويل

 مريكية واستوردت من فروعها كميات من املواد البترولية؛ والواليات املتحدة ألا 

فيال على أن بعض الشركات تشتغل في النقل والتوزيع والبيع بالتقسيط، مما يوفر لها كذلك هوامش 

 للربح.
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VIII  حجم الدعم املقدم من صندوق املقاصة لشركات املحروقات 

 8102و 8100خالل املرحلة ما بين 
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IX الدول بعض في السائلة املحروقات  أسعار راسة مقارنة حول د 

 

 الغازوال بباقي دول العالمأسعار -

)الدوالر  1.14عامليا إلى  للغازوال: بلغ السعر املتوسط 2118 فبراير 19, يوم الغازوالأسعار 

ألامريكي( للتر ولكن توجد فروق ملحوظة ما بين الدول. فتكون ألاسعار في الدول الغنية مرتفعة باملقارنة 

مع الدول الفقيرة، أما الدول املنتجة والصادرة للبترول فتكون ألاسعار أقل منها بكثير. وتعتبر الواليات 

تثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي املتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون ألامريكية املتحدة حالة اس

 أسعار الديزل فيها منخفية. 

وحجم اليرائب.  للغازوالفي الدول املختلفة إلى الدعم الحكومي  الغازوالتعود فروق أسعار 

ما يؤدي لفة مفيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات ألاسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مخت

 إلى اختالف أسعار التجزئة للديزل.
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X حليل التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديينت 

 

، كانت املصاريف والهوامش تحدد 2115قبل تحرير أسعار املواد البترولية السائلة في فاتح دجنبر 

املواد البترولية السائلة، لم يعد لإلدارة أية بعد تحرير أسعار لكن  على مستوى تركيبة أسعار هذه املواد.

تجدر و  صالحية في تحديد هوامش الربح بالنسبة ألنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بمحطات الوقود.

 إلاشارة إلى أن مراقبة ألاسعار بعد تحريرها يدخل في اختصاصات مجلس املنافسة.

يتم استيراد املواد البترولية السائلة من  وقد أكد املسؤولون داخل قطاع الطاقة واملعادن أنه

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والهند واململكة العربية السعودية وإلامارات العربية املتحدة وكندا 

 استيراد هذه املواد من مناطق النزاع.أبدا  يثبتلم و  والواليات املتحدة ألامريكية وروسيا.

شركة لتوزيع املواد البترولية السائلة  18أزيد من هناك كما أكد جميع املتدخلين أمام اللجنة فإن 

ن تحديد ألاسعار ال يدخل ضمن . وبما أاملواد البترولية هذه دار يستة معتمدة ال شرك 11 بما فيها

ن ديد أثماأي سلطة حكومية، فإن تحرير القطاع وتوازن العرض والطلب هو الكفيل بتحاختصاصات 

 البيع. 

ر، كانت قبل التحريوتحقيق املنافسة وتحسين عرض املنتوج. ف عالقة ألاثمنة باالستثماراتوفي 

فإن كل  بعد التحرير،أما تركيبة ألاسعار تتيمن بعض املكونات التي تشجع على الاستثمار في القطاع 

ات التخزين سيساهم في تنافسية شركة بترولية لها استراتيجية خاصة لالستثمار. كما أن إنجاز قدر 

ثمار في كما أن الاستالشركات البترولية، ملا ستوفر هذه القدرات من مرونة في التزود باملواد البترولية، 

تحسين جودة الخدمات على صعيد نقاط البيع هو معيار آخر لتنويع العرض وبالتالي الرفع من مقدار 

قامت ببرمجة عدة استثمارات وخاصة في قدرات الاستقبال  لإلشارة فإن الشركات البتروليةاملنافسة. 

 والتخزين. 

ذهاب وإياب وجود نشاط مشبوه في القطاع يتجلى في  من جهة أخرى خلص لدى اللجنة، ولكن

، مما قد يؤثر سلبا على التنافسية داخل القطاع. وقد أقر املحروقات في اتجاه ومن ألاقاليم الجنوبية

الظاهرة بحكم الفارق بين السعر املطبق في ألاقاليم الجنوبية واملعفى من هذه املسؤولون بوجود 

اهدة ليبط ج تعمل املصالح املعنية وقد تم التأكيد أن اليرائب والسعر املطبق في باقي أقاليم اململكة.

 .هربينكل املخالفين وامل

فإن هناك ومن خالل بعض إلافادات خاصة من طرف بعض أرباب ومسيري محطات البنزين 

ظاهرة تتعلق بالبيع املتنقل والعشوائي خارج اليوابط القانونية، وذلك بأثمنة منخفية عن ثمن بيعها 

 بمحطات الوقود.
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XI فعالية دور الدولة وأجهزتها في التحكم في منظومة تحديد أسعار املحروقات 

 

بمنظومة قانونية تتماش ى وما هو معمول به دوليا، من حيث املعايير،  يعتبر قطاع املحروقات مؤطرا

، وخلصت 21.13وقانون مجلس املنافسة رقم  114.12في إشارة إلى قانون حرية ألاسعار واملنافسة رقم 

اللجنة إلى أن القطاع يحتاج بالخصوص للتعجيل بتفعيل دور مجلس املنافسة، وذلك للقيام بدوره في 

 ة الشريفة داخل السوق.ضبط املنافس

وقد أكد ممثلو القطاعات الوزارية املستجوبون أن الحكومة تعمل على تتبع سوق املحروقات، من 

 خالل التدابير التالية:

 تتبع بشكل دائم تطور أسعار املواد البترولية على صعيد السوق الدولية •

الدولية ومستوى استمرار احتساب الاسعار كل نصف شهر استنادا الى تطور ألاسعار  •

 ير،قبل التحر املعتمدة بعين الاعتبار تركيبة ألاسعار  ألاخذمع  ،صرف الدوالر

عبر ألاعوان التابعين لوزارة  ،ترصد تطور ألاسعار املطبقة في بعض محطات الوقود •

 ،الطاقة و املعادن ووزارة الداخلية

 ،مقارنة ألاسعار املعتمدة باألسعار الافتراضية •

 من طرف وزارة الطاقة واملعادن. ستويات التموين و التخزينمتابعة دائمة مل •

 

 وعليه، فقد كانت استنتاجاتها ألاولية كما يلي:

، ما من شأنه أن يؤول من كل شهر 16استمرار تغيير ألاسعار من طرف املهنيين كل فاتح و  •

 على أنه مؤشر على ممارسة مخلة باملنافسة،

 ر املطبقة من طرف الفاعلين، مالحظة سلوك موازي في سياسة ألاسعا •

 تطابق تطور ألاسعار للتطورات املسجلة في السوق الدولية مع اختالف في النسب، •

 بعض الشركات، صماعدا فيما يخ ،تقارب بين معظم ألاسعار املسجلة في محطات الوقود •

سعار قبل التحرير و ألا  لى تركيبة ألاسعار ماإتوسيع الفارق بين ألاسعار املحتسبة استنادا  •

 .املعتمدة

 

 

 

 



 67الصفحة بعد قرار التحرير التقرير التركيبي للمهمة الاستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة
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 وبناء على ذلك، فقد تم اتخاذ إلاجراءات التالية: -

في شبكة  مراسلة شركات توزيع املحروقات من أجل ايفاء الوزارة باألسعار املطبقة •

 .(2116)دجنبر التوزيع التابعة لها، وذلك من أجل تعميق دراسة تطور القطاع     

ن يستنتج أ يمكن املالحظ في سوق املحروقاتالسلوك املوازي  أنالى  ةكتاب املهنيينتنبيه  •

 .(2117ماي  19) وإلاخالل بمبدإ املنافسة الشريفة تواطء في القطاعو منه وجود 

الخاص،  اصدار بيان من طرف لجنة اليقظة يؤكد رفع مهنيي القطاع لهوامش الربح •

 ألاسعار املطبقة، وتلك الناتجة عن تركيبة ألاسعار قبل التحرير وكذا مالحظة فوارق بين

 .(2117يونيو  9)

 .(2117يونيو 14عقد لقاء مع الشركات من اجل تدارس تطور السوق منذ التحرير ) •

بحث ميداني في قطاع املحروقات من أجل رصد كل املمارسات التي من شأنها  إطالق •

 ملحروقاتالاخالل بالشفافية في تحديد أسعار ا

اعداد تطبيق هاتفي يمكن املستهلك من التعرف على ألاسعار املطبقة بغية ترشيد   •

 اختياراته

 لزامية إشهار ألاسعارإوزاري من أجل تكريس الشفافية و  صدار قرار إ •

 :وردا على هذه املعطيات أكد مهنيو القطاع

ائية فيه الشركات بصفة تلقعلى التزامهم التام بمقتييات بروتوكول املصادقة الذي انخرطت -1

وإرادية بعد التحرير. حيث تم التسطير على أنه تجاوبا مع مراسلة وزير الشؤون العامة والحكامة فقد 

 سعار لتفادي كل أشكال التوازي قررت معظم الشركات مراجعة دورية تغيير ألا 

 ألاسعار قبل أما بخصوص وجود فارق بين ثمن البيع العمومي املحتسب على أساس تركيبة  -2

 التحرير وثمن البيع املتوسط املالحظ داخل السوق الوطنية، فقد تم تقديم املعطيات آلاتية:

أول سبب لوجود هذا الفارق هو أن طريقة الاحتساب املعتمدة من طرف وزارة الشؤون  -

 وغير محينة 1997العامة والحكامة تعود لسنة 

حديثة العهد بالتحرير، آخذ في التناقص هذا الفارق، الذي يعتبر طبيعيا داخل سوق  -

 من ثمن البيع إلاجمالي %7وال يتجاوز حاليا مستوى 

يجب أخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكاليف املرتبطة باالستثمارات املفروضة على الشركات  -

 ألجل الرفع من املخزونات الاستراتيجية وتحسين جودة املنتوج والخدمات

 سنويا %3و   %1ب التضخم التي تتراوح بين يجب أخذ بعين الاعتبار نس -

ضرورة احتساب نفقات تغطية املخاطر املالية املرتبطة بتقلبات سعر املواد الخام وأسعار  -

صرف العمالت ألاجنبية. وذلك من خالل اقتناء خدمات للتأمين ومنتوجات بنكية لتغطية 

 .املخاطر
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XII ة املحروقات على القدرة الشرائيةتأثير أثمن 

 

املندوبية السامية للتخطيط أن بنية إجمالي الدخل املتاح لألسر ارتفع  كشفت 2116وخالل سنة 

في املائة منه لنفقات الاستهالك النهائي  87.6خصصت نسبة  ،مليار درهم 665.1ليبلغ  %2.1بنسبة 

  .2115في املائة املسجلة سنة  86.4عوض 
 

الحسابات الوطنية للقطاعات املؤسساتية لسنة أوضحت املندوبية في مذكرة إخبارية حول كما 

. وبلغ الدخل املتاح 2116في املائة سنة  12.9نقطة ليبلغ  1.2، أن معدل ادخار ألاسر تراجع ب 2116

في املائة، كما ارتفعت ألاسعار عند  1مرتفعا بنسبة  2116درهما سنة  19286لألسر حسب الفرد 

 .في املائة 1.6ا أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لألسر بنسبة في املائة، وهو م 1.6الاستهالك بنسبة 
 

 يظهر مما سبق التأثير املباشر الرتفاع املحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
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XIII  قات وضمان شروط املنافسة بالقطاعأثمنة املحرو 

 

يظل مجلس املنافسة املؤسسة الدستورية املخول لها السهر على ضمان احترام قواعد املنافسة 

صالحيات واسعة في املجال، إذ متعه بسلطة  2111بين مختلف املتدخلين في السوق. ومنحه دستور 

عدم ب بسب مشلولةإلاحالة الذاتية، إذا ال حظ ممارسات تنافي شروط املنافسة. لكن املؤسسة أصبحت 

تعيين رئيسها واملكتب الجديد وفق القانون املعدل املنظم لعمل املجلس. ورغم تقديم بعض جمعيات 

 ، فإنها ما تزال في الرفوف حتى تكتمل هيكلة املؤسسة. للدراسة من طرف املكتباملستهلكين بطلبات 

الصادر بالجريدة ، املتعلق بمجلس املنافسة، 21.13اللجوء إلى مجلس املنافسة، وفق القانون إن 

ية للتحقيق بيد السلطات وضع آليات رقاباختصاصات من بينها: ، الذي أضيف له 6271الرسمية عدد 

 مجلس املنافسة( و تحيين قواعد القوانين املتعلقة بمراقبة عملية التركيز في حالة إذا ما اتضح) املختصة

 له ذلك.

أو حالي بين مجلس املنافسة والحكومة بخصوص موضوع أسعار  سابقوعن وجود اتصال 

، إن "الحكومة لم يسبق لها القيام ألعياء املهمة الاستطالعية رئيس مجلس املنافسة أكداملحروقات، 

بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن"، كما كشف أن الاتصال الوحيد الذي توصل به، هو من طرف 

ية التي شكلت لهذا الغرض، وقام بتعيين مقررين إلجابة عن أسئلتها وتقديم رأي لجنة الاستطالع البرملان

، وبذلك يصعب التأكيد على وجود أنه في غياب أعيائه ال يمكن املصادقة على أي ش يء إال املجلس، 

 من عدمه.تواطئ بين شركات املحروقات في تحديد ألاسعار في محطات الوقود 
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XIV استنتاجات 

 

أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن املواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة  -1

التي تشكل نفقات املقاصة والتي سنويا، مليار درهم  75التي استفادت من توفير ما يزيد عن 

 إعادةاملالية التي تمت  ألاغلفةمليار درهم، هذه  57مستوى قياسيا يقدر ب  8108بلغت سنة 

 لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم املباشر نحو الفئات ألاكثر حاجة.برمجتها 

لق : شطر ثابت يتعنيأساسي، اتضح أنها تتكون من شطرين ألاسعار مةو ظمن خالل تحليل من -2

بسعر  وشطر متغير يتعلق ،بالضريبة الداخلية على الاستهالك والضريبة على القيمة املضافة

 لجوهذه التركيبة اتضح انها معمول بها في  .استيراده وتوزيعه املنتوج العاملي ومصاريف

 الدول غير املنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع.

دون اعتبار ملستوى الضرائب املفروضة، فإن ألاسعار املطبقة في املغرب بعد التحرير تبقى  -3

 رول.من بين ألاسعار املنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير املنتجة للبت

تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي من بين  -4

 مؤشرات املنافسة.

في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل املغرب بصفة التغيير  -5

 ألاسعار بشكل متفاوت.في الشطر املتغير من تركيبة  أساسامباشرة، ولكن 

ات املصاحبة لتحرير سوق املحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق راءجغياب إلا  -6

لحركة الاسعار على املستوى الدولي وأثرها على املستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة 

 ساسية املحررة؛معمول به في املواد الغذائية ألا  كما هو 

 ت بين مختلف الشركات واملحطاتتسجيل تقارب بين أسعار البيع املطبقة على مواد املحروقا -7

، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب في مختلف املناطق والجهات

 ؛مؤخرا

تسجيل تغيير في أسعار البيع للعموم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل  -8

طرف عدد من  بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات ومؤخرا كل أسبوع من

 ؛الشركات

 تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير؛ -9



 72الصفحة بعد قرار التحرير التقرير التركيبي للمهمة الاستطالعية حول أسعار بيع املحروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة
 

بل سعار )والتي كانت معتمدة قتسجيل فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة ألا  -11

 التحرير( وثمن بيع للعموم املعتمد من طرف الشركات؛

 الربح بالنسبة ألرباب ومسيري محطات الوقود.عدم تغيير واستمرار نفس هوامش  -11

إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة املقاصة بحكم تغطيته ملديونية الدولة اتجاه  -12

 الشركات بفوائد عالية. 
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 XVتوصيـــــــــــات 

 املهمة الاستطالعية : لجنةتوص ي 

ير تنويع العرض وتجويده وتوفنشاطهم الاستثماري قصد  وتكثيفمواصلة ب ي القطاعيمهني -1

 ، وعلى الحكومة تشجيع هذا النشاط.ات الكافيةنو ز املخ

قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي  البنكي للشركات، لقطاعا مراجعة شروط تمويلب -2

تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض ألاثمنة بصفة غير 

 مباشرة.

صيغة ملراجعة املنظومة الضريبية ودراسة التجارب املتعلقة بالضريبة التفكير في بالحكومة  -3

قصد حماية صعودا ونزوال في عالقة بالسوق الدولي،  ملتحركةاعلى الاستهالك الداخلي 

 من جهة، وتعزيز املوارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.القدرة الشرائية 

 املمارسات املشبوهة.ب ومحاربة كل ثعن ك املحروقات قطاعتكثيف جهود مراقبة بالحكومة  -4

لتشجيع النقل الجماعي  آلياتتطوير بالسلطات املحلية واملجالس املنتخبة و الحكومة  -5

قصد خفض الطلب على املحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم ، والعمومي

 املناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

مواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة بالحكومة وجميع الفاعلين  -6

 للطاقات التقليدية. اواملتجددة خصوصا في املجاالت ألاكثر استهالك

ثارية أو فرض ممارسات اضرورة قيام مجلس املنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استب -7

 موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

ومراقبة  ،تحليل وضبط وضعية املنافسة في سوق املحروقاتضرورة قيام مجلس املنافسة بب -8

 املمارسات املنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار؛

إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الاسعار على املستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها ب -9

 ؛والضرورية لحماية املستهلك واتخاذ الاجراءات املناسبة

تسهيل دخول فاعلين ة إلنشاء شركات ومقاوالت املحروقات، لمراجعة القوانين املؤطر ب -11

 ؛ضمانا لتشجيع املنافسة جدد إلى سوق توزيع املحروقات

وجدان تن اتالل ،إيجاد حل ملسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيطب -11

 ؛لكل منطقة كعبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهال ،في وضعية ارتباط هيكلي
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شركات البترولية لشركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين املواد الالعمل على إنشاء ب -12

 التوزيع ؛  ب( حتى ال تتدخل في نفس الوقت في ألانشطة الخاصة Filialisationالبترولية )

 العمل على تغيير خريطة توزيع املحروقات بطريقة جذرية ملواكبة تحرير القطاع؛  ب -13

مراجعة املسافة الدنيا بين املحطات، وفسح املجال لغير شركات بلطريق السيار ا ما يخصفي -14

ف و نظرا لوجود ظر  به، تشديد املراقبة على محطات توزيع املحروقات املوجودةالتوزيع مع 

موضوعية تدفع الشركات املتواجدة على نفس املحور الطرقي إلى الاتفاق على ألاثمان 

ة صر مستعمل الطريق السيار" على ف-را لعدم توفر "املستهلكبصورة تلقائية أو متعمدة نظ

 لالختيار؛

العمل على إحداث مرصد لتتبع ونشر املعطيات الخاصة بأسعار املحروقات املطبقة في ب -15

العمل على و  جميع محطات توزيع املحروقات مع إتاحة الاطالع العمومي على محتواها

 تحيينها؛

صحاب محطات التوزيع عن طريق تحديد مدة عقد التسيير الزيادة في الحرية التدبيرية ألب -16

الذي يربط شركات املحروقات وأصحاب محطات التوزيع في فترة زمنية متوسطة نسبيا 

مع إعطاء إلامكانية ألصحاب هذه املحطات غير اململوكة لشركات  ،سنوات( 7إلى  5)من 

 ة واملمون بعد مرور هذه الفترةاملحروقات واملسيرة بعقد تدبير من تغيير العالمات التجاري

)قيمة التجهيزات واملقابل املالي للتغيير(، هذا إلاجراء من  تعجيزيةدون إجراءات تعاقدية 

شأنه إدخال نوع من املنافسة بين شركات املحروقات في ما يتعلق بالتوفر على محطات 

 التوزيع والذي قد ينعكس إيجابا على ثمن البيع النهائي؛   

بينها للتقليص من  فيماعلى إيجاد أشكال التعاون  ةشركات املحروقات الصغير حث ب -17

 التكاليف )تجميع عملية الشراء والنقل والتخزين(؛

 اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة املنتوج؛ب -18

 في محطات الوقود. "ممتازة"التحقق من مدى جدية الجودة في املنتوجات املصنفة ب -19
 

 

 عيةقرر املهمة الاستطال م

 

 السيد النائب سعيد ضور 
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XVI الوثائق التي توصلت بها لجنة املهمة الاستطالعية 

 مصدر الوثيقة موضوع الوثيقة

-PARC DE VEHICULES ENREGISTRES AU SYSTEME DE GESTION (CMS). 

معبر عنها في املغرب وبعض الدول )ألاسعار مقارنة أسعار بيع الغازوال والبنزين-

 بالدرهم للتر(.

 هوامش الربح في قطاع املحروقات خالل فترة تقنين ألاسعار.-

-Lettres adressées par le Ministre Délégué Auprès du Chef du 

Gouvernement Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, aux 

sociétés opérantes dans le secteur des carburants, le 19 mai 2017 . 

اتفاق املصادقة على أسعار املواد النفطية بين حكومة اململكة املغربية وقطاع املواد -

. 8105نونبر  71النفطية والنصوص املصاحبة له للفترة املمتدة من فاتح يناير إلى 

 باللغتين العربية والفرنسية.

 مهنييي قطاع املواد النفطية.من  8101يونيو  02محضر الاجتماع املنعقد بتاريخ -

 حول املواد النفطية. 8102نونبر  08محضر الاجتماعين املنعقدين بتاريخ -

 محضر اجتماع اللجنة املكلفة بتحديد أسعار بيع املحروقات السائلة.-

حول املواد  8101نونبر  01محضر اجتماع مع أرباب محطات الوقود املنعقد بتاريخ -

 النفطية.

 طور أسعار الزيوت الغذائية.مذكرة حول ت-

 مذكرة حول تحرير أسعار املحروقات السائلة.-

جواب وزارة الشؤون العامة بخصوص هوامش الربح التي كانت تستفيد منها شركات -

 توزيع املحروقات قبل التحرير وبعده.

جواب الوزارة على طلب اللجنة الاستطالعية بشأن البحث امليداني حول تحرير -

 والدراسة املشتركة مع وزارة الطاقة واملعادن حول هامش الربح. املحروقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة 

 املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

إحصائيات حول تطور أسعار املحروقات في عالقتها بتطور أسعار البترول في  -

 :8101غاية نهاية إلى  8108السوق الدولية خالل الفترة املمتدة من سنة 

 أسعار البترول الخام واملواد البترولية املكررة في السوق الدولية  -

تطور أسعار الغازوال والبنزين في السوق الدولية وأسعار البيع بالسوق الوطنية  -

 .8105نونبر  71إلى  8108من فاتح يناير 

 .8101نهاية و  8105تطور أسعار الغازوال والبنزين في الفترة ما بين فاتح دجنبر  -

 

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية 

 املستدامة 
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حسب بنية ألاسعار التي  8105إلى نهاية نونبر  8108هامش الربح من فاتح يناير  -

 كانت معتمدة قبل تحرير أسعار املحروقات.

 نتائج استهالك الطاقة حسب القطاعات الاقتصادية. -

 هوامش الربح بعد تحرير أسعار املحروقات. -

 .8108حصص الشركات املغربية من استيراد البنزين والغازوال منذ سنة -

خالل الخمس سنوات ألاخيرة، و حصة كل شركة الكميات املستوردة من املحروقات-

 من شركات توزيع املحروقات.

البيانات املتعلقة بعمليات استيراد املحروقات خالل الخمس سنوات ألاخيرة عند -

 الجمارك.وصولها ملحطة 

مجموع مبالغ الرسوم  الجمركية املؤداة بالنسبة لكميات املحروقات) الغازوال و -

 البنزين( املستوردة خالل الخمس سنوات ألاخيرة.

املعطيات املتعلقة بالثمن املتوسط للتر الواحد من الغازوال والبنزين، بعد أداء جميع -

 .8108نذ الرسوم واملكوس املستخلصة من طرف هذه إلادارة م

إدارة الجمارك والضرائب غير 

 املباشرة

 

سعار املحروقات السائلة-
ّ
 مذكرة حول تحرير أ

-Division du secteur Agricole, de la pêche maritime et du soutien des prix : Note 

sur la fiscalité des produits pétroliers . 

-Division du secteur Agricole, de la pêche maritime et du soutien des prix : 

Rapport produit en 2012 sur la réforme du système de compensation . 

 ورقة حول السجل الاجتماعي املوحد.-

 التجارب الدولية حول إصالح أنظمة الدعم.-

 أهم املحطات التاريخية: املواد النفطية واملواد الغذائية-

-Fiche a/s des structures des prix des produits pétroliers 

-Informations relatives à l’opération de couverture du prix du gasoil réalisé 

en 2013. 

 نظام املقاصة : النشأة والتطور وظرفية إلاصالح.-

 عرض حول املقاصة وتعريفة املواد النفطية السائلة.-

-Etude du système de la compensation Diagnostic et perspectives de 

Réforme. 

-Consommation énergétique par secteur économique : année 2016.  

 مديرية امليزانية

 وزارة الاقتصاد واملالية
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 مذكرة حول نظام املقاصة.-

 مذكرة حول إصالح نظام املقاصة.-

 مجلس املنافسة ملخص عن إلاحالة املتعلقة بقطاع املحروقات.-

-La libération du secteur de la distribution pétrolière : janvier 2018. جمعية النفطيين 

ملخص اشغال الاجتماع مع اللجنة البرملانية الاستطالعية املؤقتة حول أسعار بيع -

 املحروقات للعموم.

البحث، حسب الكمية، الجداول التفصيلية لواردات املغرب من املحروقات موضوع -

ومن  8107إلى  8108القيمة، ألاسعار املحتسبة وبلد املنشأ برسم الفترة املمتدة من 

 .8101يناير إلى شتنبر 

بيانات الاستثمارات الخارجية باملغرب مفصلة حسب الدول برسم الفترة املمتدة من -

 .8101ومن يناير إلى يونيو  8107إلى  8108

خصصة في املحروقات مفصل حسب تحويالت أداء السلم تحويالت الشركات املت-

 وتحويالت ألارباح املوزعة على املساهمين.

جدول املعطيات املتعلقة بتحويالت الشركات املغربية، املتخصصة في املحروقات، -

مفصلة حسب تحويالت أداء السلع وتحويالت ألارباح املوزعة على املساهمين، خالل 

 .8101-8107فترة 

ول التفصيلية لواردات املغرب من املحروقات موضوع البحث، حسب الكمية الجدا-

 .8101 -8108القيمة ألاسعار املحتسبة وبلد املنشأ برسم الفترة من 

 مكتب الصرف

 


