
 سامٌر التكرٌر معمل خوصصةفشل سٌاسة 

 ٌحًٌ المطالبة بإعادة تؤمٌمه 
 

 أكبرإحدى  تعتبردورا حٌوٌا بالنسبة لالقتصاد المغربً، فهً  لتكرٌر المنتجات البترولٌة سامٌرمصفاة  تلعب 

االت اتصإلى جانب كل من المكتب الشرٌف للفوسفاط و  األولى الثالثة ، محتلة لسنوات المراتبالمقاوالت

من أكبر المقاوالت المشغلة، من الناتج الداخلً الخام. كما أنها  %6ٌناهز  ما المغرب برقم أعمال سنوي ٌمثل

و ٌبرهن توقف نشاط  .بشكل غٌر مباشر آالف عامل 7 عامل بشكل مباشر و 1500فً تشغٌل  إذ تساهم

فعلٌا للسٌاسة  او مؤزقلسٌاسة خوصصتها و خوصصة قطاع الطاقة بمجمله  ذرٌععلى فشل  المصفاة

و عالوة على ذلك تعد األزمة الحالٌة دلٌال ملموسا على صحة طرح  النٌولٌبرالٌة المطبقة منذ الثمانٌنات.

جمعٌة أطاك المغرب التً كانت من بٌن المنظمات المغربٌة المعارضة لخوصصة المنشآت العمومٌة و 

 للسٌاسات النٌولٌبرالٌة المفروضة.

 

ذا النص إلى المساهمة فً النقاش الدائر حول أزمة توقف نشاط التكرٌر لمصفاة سامٌر. و نهدف من خالل ه

المستفٌد من  بمعظمها لدور القطاع الخاص التً تعودلهذا سنتطرق أوال لألسباب الرئٌسٌة لتوقف النشاط 

ئص تكرٌر ا المنطق مع خصانشاطه، وكٌف ٌتناقض هذ خوصصة المصفاة و تحدٌدا لمنطق الربح الذي قاد

و سنوضح فٌما تحدٌث اإلنتاج و تطوٌر اإلنتاجٌة.  لم تفضً إلىاستثمارات القطاع الخاص  أنالبترول، وكٌف 

 متعددةد خدم أساسا الشركات البترولٌة بعد كٌف أن برنامج خوصصة قطاع الطاقة و تحرٌر أسعارها ق

و فً األخٌر  ا بقطاع الطاقة نحو الخارج.التً ساهم نشاطها فً تحوٌل جزء من المدخٌل التً تحققه الجنسٌة

   لنوضح ما هً شروط نجاحه. المصفاة نقاباتترفعه الذي  التؤمٌمنناقش مطلب 

 

 ؟فرط استدانة خاصة و تؤخر تحدٌث المصفاة هل تعود أزمة سامٌر لأوال: 

مٌر حٌث لم تقم الربح السرٌع إلى تآكل لوسائل إنتاج معمل التكرٌر سا نحوأدى سعً الرأسمال األجنبً 

و  .التفوٌت المجموعة المستفٌدة من الخوصصة بتنفٌذ برنامج تجدٌد و تطوٌر المعدات كما التزمت بذلك فً عقد

 .لذلك ظلت منتجات معملً سامٌر أقل جودة من المنتجات العالمٌة و أكثر ارتفاعا من حٌث السعر

لخوصصة فً د السنوات األولى لة المستفٌدة منمعملً التكرٌر شرعت المجموعات الرأسمالٌلبمجرد استالمها 

وفترة  شراء المصفاةلفترة من الزمن بٌن اتخاذ قرار  لالنتظار، إذ لم تكن مضطرة مراكمة أرباح فورٌة سنوٌة

كورال  ن لإلنتاج منذ الٌوم األول الستالمهما. و هذا ما كان قد حفزٌالتكرٌر جاهز كان معمال الفعلً. اإلنتاج

، على التنافس من أجل نٌل صفقة خوصصة سامٌر التً كانت تتمتع الشركات البترولٌة العالمٌةالعدٌد من و

 شبه تام لتكرٌر المنتجات البترولٌة. الزالت باحتكارو فضال عن ذلك، 

حوالً سبعة ب 3102سنة نهاٌة ما بٌن فترة إبرام صفقة خوصصتها إلى حدود  سامٌرل الصافٌة رباحتقدر األ

جرى ترحٌلها بمعظمها على األرجح للخارج، باستثناء الحصة العائدة  ملٌون درهم 424 ملٌار درهم و

 .(0)لعائلة بنصالح المسماة "هولماركوم" الرأسمالٌة الكبٌرةللمجموعة 

إال بعد فوات األوان، أي بتؤخر  فً عقد التفوٌت لم تقرر إدارة الشركة تنفٌذ البرنامج االستثماري الموعود به

غٌر أن تنفٌذ القرار و الشروع فً اإلنتاج الفعلً تطلب خمسة سنوات  .3112، أي فً أواخر سنة تسع سنوات

طلبٌات الحصول على التجهٌزات و المعدات الجدٌدة و تركٌبها. و لم ٌبدأ تكرٌر  ة من اإلعداد التقنً وتنفٌذإضافٌ

بعض الوحدات، غٌر أن أغلب بانطالق  3101البترول فً ظل تحدٌث وسائل اإلنتاج إال فً أواسط سنة 

لقد تبٌن أن إدارة سامٌر أخلت بااللتزامات  .(3) 3100الوحدات الجدٌدة لم تشرع فً اإلنتاج الفعلً إال فً سنة 



سنة عن تنفٌذ االستثمارات الموجهة لتحدٌث معملً التكرٌر.  01األساسٌة الواردة فً العقد حٌث تؤخرت لمدة 

مة فً األزمة الحالٌة لسامٌر. إن مسإولٌة ذلك ٌتحملها الحاكمون الذٌن لم ٌكتفوا ٌعد ذلك إحدى العوامل المساهو

كً تتجنب تركوا المجال مفتوحا عن قصد أمام المجموعات الرأسمالٌة فقط، و إنما ببٌع المعملٌن بؤبخس األثمان 

 االلتزامات المتضمنة فً العقد.

ستثمارات كثٌفة فً ظرف وجٌز ا . فهً، أوال،تثماراتإلى ذلك هناك مشكل فً طرٌقة تنفٌذ هذه االس إضافة

، خاصة و أن جزء هام من القروض هذا البرنامج باللجوء الكثٌف إلى االقتراض ت إدارة سامٌرل، موثانٌاجدا. 

 حصلت علٌها من بنوك أجنبٌة.

ستعمل تقنٌات حدٌثة لمعالجة و التصفٌة و التحوٌل تحدات لإلنتاج و اتحدٌث المصفاة اقتناء بعض و ضم برنامجٌ

بٌة و تقلٌص تكلفة و تكنولوجٌة متطورة. و ٌرمً البرنامج توفٌر شروط جودة المنتجات وفقط المعاٌٌر األور

ملٌار  9,8ملٌار درهم) 01حوالً  3116ة المنافسة األجنبٌة. بلغت تكلفة البرنامج إلى حدود سنة اإلنتاج لمواجه

منه عن طرٌق االقتراض  %60من تكلفة البرنامج، فٌما مول  %40درهم(. اقتصر تموٌل سامٌر الذاتً على 

 .(2)من البنوك المحلٌة و األجنبٌة

ت أخرى كبٌرة فً مجال ثمارات المتعلقة باإلنتاج استثمارامع هذه االست دشنت سامٌر بالموازاة فً نفس الفترةو 

فٌذها، خاصة فً مجال نتامٌر مضطرة لالتخزٌن و النقل و التسوٌق كلفت مئات المالٌٌن من الدراهم. كانت س

و ذلك بإنشاء شركة متخصصة فً  ،تسوٌق المنتجات البترولٌة للوقوف فً وجه ضغط شركات التوزٌع المنافسة

متخصصة التخزٌن و النقل و اقتناء أغلب حصص شركة أخرى متخصصة  كما قامت بإنشاء شركات التسوٌق.

  .(1)فً التخزٌن

من تكلفة  %60)على قروض كثٌفة ألسباب الرئٌسٌة لألزمة الحالٌة لسامٌر فً حصولهاٌمكن، إذن، تركٌز أحد ا

على األرجح، غٌر أن اآلالت الجدٌدة لم  3115و  3113ما بٌن  فً فترة اقتناء المعدات والتجهٌزات الحدٌثة(

روض و وقت إن هذا الفارق الزمنً بٌن الحصول على الق .3100تشرع جمٌعها فً اإلنتاج إال فً أواسط 

و لهذا نجد أن األزمة المالٌة  أداء أعباء دٌونها الخاصة. صعوباتاالنطالق الفعلً لإلنتاج هو أحد أسباب 

، تمثل منها القروض الموجهة لتموٌل ملٌار درهم 01حٌن بلغت المدٌونٌة حوالً  3101منذ  بوضوح  ظهرت

 ملٌار درهم. 3 ما ٌناهز تحدٌث بنٌات اإلنتاج

 
 ؟منطق القطاع الخاصكٌف تتعارض مع خصائص التكرٌر لمصفاة المنتجات البترولٌة و ما ثانٌا: 

تتوفر مصفاة سامٌر على طاقة تكرٌر تمكن نظرٌا من تحقٌق االكتفاء الذاتً و تلبٌة الطلب الداخلً البالغ إجماال 
لبٌات المرتبطة بكل أنواع حوالً عشرة ملٌون طن سنوٌا، إلى أنه ٌتعذر عملٌا على المصفاة أن تستجٌب لكل الط

مشتقات المنتجات البترولٌة بسبب خصائص تكرٌر البترول الخام نفسه. فكل طن من البترول الخام ٌدخل 
المصفاة ٌنتج مشتقات مختلفة بمقادٌر محددة سلفا بخصائصه)تصرٌح الٌمنً من النقابة الوطنٌة لصناعة البترول 

من الفٌول و  %17من الغازوال و  %39من البترول نحصل على طن  011"عندما نقوم بتكرٌر كل  :و الغاز
(. و لهذا السبب "من اإلسفلت و زٌوت أساسٌة %10و  Jetمن وقود الطائرات  %17من البنزٌن و  17%

الذي ال تستطٌع  ، مثال،الغازوالكبالتحدٌد تعجز المصفاة عن تلبٌة كل الطلب الداخلً المرتبط بمشتق أساسً 
. و على سبٌل المثال ٌتطلب تلبٌة هذا الطلب لٌس فقط تشغٌل كامل الطاقة اإلنتاجٌة، و %46سبة تغطٌته إال بن

إنما طاقة إنتاجٌة إضافٌة و تكرٌر كمٌة أكبر من حجم االستهالك الحالً، أي أكثر من عشرة ملٌون طن، مما 
 لتكرٌر بنفقات ال طائل منها.ٌفضً إلى الحصول على مشتقات أخرى بمقادٌر فائضة، و بالتالً إثقال تكلفة ا

 
و فً ظل سٌاسة تحرٌر واردات المشتقات البترولٌة و غٌاب حدود دنٌا لضبط الكمٌات المتدفقة للسوق الداخلً 

ت تفوق العجز تعمل شركات التوزٌع التً ٌعد أغلبها شركات متعددة الجنسٌة على إغراق تدرٌجً للسوق بكمٌا
سامٌر. و ٌدفع هذا الواقع سامٌر إلى خفض اضطراري للقدرة اإلجمالٌة لإلنتاج،  المسجل فً تكرٌر مصفاة



وبالتالً تكبد خسارة متمثلة فً إثقال تكلفة اإلنتاج. و ٌعد هذا تحدٌدا أحد العوامل المساهمة فً انخفاض 
 المردودٌة اإلنتاجٌة لسامٌر.

طاع الطاقة بؤكمله أمام المنافسة العالمٌة هو إن أحد الدروس األساسٌة لتجربة خوصصة المصفاة و فتح سوق ق
أنها لم تفضً إلى الرفع من تنافسٌة المصفاة فقط ، بل أدت بالعكس إلى فشلها فً الرفع من إنتاجٌتها فً ظل 

 . بؤسعار دنٌا منتجات الشركات البترولٌة المتعددة الجنسٌة تدفق
 

 ؟الربح الذي ٌحرك القطاع الخاص منطقما ضرر ثالثا: 
ملكٌة  باتتما جعل مصفاة سامٌر تتوقف نهائٌا عن االشتغال هو المنطق الخاص الذي ٌحكمها باعتبارها  نإ

تابعة للقطاع العام  ضلتخاصة لمستثمرٌن خواص غاٌتهم النهائٌة و الوحٌدة هو الحصول على الربح. و لو 
عاملً خصائص تكرٌر المنتجات  و الخالصة أن لواصلت اإلنتاج دون اعتبار لمنطق الربح بالدرجة األولى.

البترولٌة المذكورة أعاله و األهمٌة االقتصادٌة اإلستراتٌجٌة للمنتجات البترولٌة تتعارض مع الهاجس المحرك 
 الستثمارات القطاع الخاص.

وقد أفضى منطق الربح الذي أصبح هاجس اإلدارة الجدٌدة إلى برنامج إلعادة الهٌكلة لسامٌر بهدف تقلٌص تكلفة 

ذ سنة ، بحٌث انتقل عددهم اإلجمالً منالدائمة كبٌر لعدد العمال و األطر المتخصصة خفض عبراإلنتاج 

سنة  0011 حوالً ثم إلى (2)3112فقط سنة  0211عامل إلى  3111 من 0664فً  خوصصة المصفاة

كما لجؤت  .%45منصب شغل دائم، و ٌعنً ذلك خفضا مهول لعدد العمال تبلغ نسبته  611، أي إلغاء 3101

 311حالٌا ٌبلغ أصبح عددها ، بحٌث اإلدارة الجدٌدة إلى الرفع من عدد المهام الموكولة إلى شركات المناولة

ذات خبرة و إلى فقدان المصفاة ألطر متخصصة أفضى هذا التدبٌر (. 3)مقاولة صغٌرة و متوسطة من الباطن

 ، بحٌث أدت3113منذ سنة قد ظهرت أهم معالمها نت كامإشرات بعدم فعالٌة طرق اإلدارة الجدٌدة إلى و هامة

إلى ظهور ثغرات خطٌرة على مستوى أمن منشآت المصفاة أدت إلى اندالع ثالثة حرائق كبٌرة فً ظرف  آنذاك

 . (4)سامٌر إلى وقف كلً لنشاط التكرٌر بمصفاةسنة واحدة أودى إحداها 

 أسعارها الرأسمال الخاص األجنبً؟برنامج خوصصة قطاع الطاقة و تحرٌر  كٌف ٌخدم: رابعا

ٌعد توقف نشاط تكرٌر المنتجات البترولٌة لٌس فقط فشال لخوصصة سامٌر، وإنما فشال لسٌاسة خوصصة قطاع 

الطاقة برمته على مستوى اإلنتاج و التخزٌن و التوزٌع و إفالسا لسٌاسة تحرٌر أسعارها و إلغاء كل أدوات 

 طاع و حماٌة السوق الداخلً.تدخل الدولة فً ضبط و مراقبة الق

فقد سبق للدولة تحت اإلشراف المباشر للبنك العالمً أن أقدمت على تفكٌك تدرٌجً للقطاع العام للمنتجات 

( و بضغط من هذا األخٌر باعت الدولة حصتها فً 0663و  0662البترولٌة. فمنذ أواسط التسعٌنات)ما بٌن 

وبذلك أصبح القطاع الخاص محتكرا لمعظم قطاع التوزٌع بالمغرب، سبعة شركات لتوزٌع المنتجات البترولٌة، 

عبر "الشركة الوطنٌة للمنتجات البترولٌة" هو الذي ٌحتكر فً بداٌة التسعٌنات أغلبٌة بعدما كان القطاع العام 

قة . و بذلك أصبح جزء من المداخٌل التً ٌفترض أن تحصل علٌها الدولة خالل حلتجات البترولٌةمبٌعات المن

تسوٌق هذه المنتجات تحول إلى القطاع الخاص المحلً)عائلة أخنوش أساسا( و إلى الشركات البترولٌة المتعددة 

 الجنسٌات.

لم ٌقتصر برنامج خوصصة قطاع الطاقة على بٌع معملً تكرٌر المنتجات البترولٌة)سامٌر و الشركة الشرٌفة و

، ، وإنما امتد أٌضا لحلقة إنتاج الكهرباء و تسوٌقهاقاتعمومٌة لتوزٌع المحروشركات بٌع سبعة للبترول( و 

القطاع العام  كان بعدما معظم إنتاج الطاقة الكهربائٌة،ل المحتكربحٌث أضحت الشركات المتعددة الجنسٌة هً 

على  حالٌا الشركات األجنبٌة تسٌطرو عالوة على ذلك،  .األوحدعبر المكتب الوطنً للكهرباء هو المحتكر 

و هنا أٌضا أصبح جزء  ببالدنا)الشركات األجنبٌة لتوزٌع الكهرباء بالمدن الرئٌسٌة(. ق توزٌع الكهرباءمعظم سو

ٌحصل علٌها ٌسٌطر علٌها القطاع الخاص األجنبً لٌحولها إلى  للكهرباء من المداخٌل التً كان القطاع العام

 (.5)بلدانه األصلٌة



 ظل خوصصة و تحرٌر قطاع الطاقة؟ً هل ٌمكن إنجاح تؤمٌم مصفاة سامٌر ف: خامسا

بات مطلب إعادة تؤمٌم سامٌر شعارا رئٌسٌا لنضاالت اآلالف من عمالها، ألن ذلك ٌعد شرطا الستعادة نشاط 

تجربة  بإفالسالمصفاة و إنقاذ مناصب عملهم و دخلهم. لقد أصبحوا مقتنعٌن من خالل تجربتهم الملموسة 

 نظرا للعواملالخاص تتناقض مع الحفاظ على اشتغال دائم للمصفاة  ألن المصلحة الموجهة للقطاع ،الخوصصة

 التً ذكرناها آنفا. لكن هل ٌمكن إنجاح إعادة تؤمٌم سامٌر فً ظل خوصصة و تحرٌر كامل قطاع الطاقة؟

بكل تؤكٌد، ال. ستكون إعادة تؤمٌم المصفاة فشال ذرٌعا، ألن ذلك ٌتطلب أٌضا إعادة تؤمٌم كل شركات توزٌع و 

إن الشركات الخاصة، خاصة منها المتعددة  سوٌق المنتجات البترولٌة، وكذا تلك المتدخلة فً التخزٌن و النقل.ت

الجنسٌة، تجنً مداخٌل هامة فً مختلف حلقات سلسلة تكرٌر البترول و تخزٌنه و توزٌعه و إنتاج للطاقة 

إلى استعادة لهذه المداخٌل لصالح الكهربائٌة و توزٌعها. وسٌفضً التراجع عن خوصصة كل هذه الشركات 

 القطاع العام. وسٌسهم ذلك بكل تؤكٌد فً توطٌد عملٌة إعادة التؤمٌم.

تتطلب إعادة التؤمٌم، أٌضا، تطبٌق سٌاسة حمائٌة لكامل قطاع الطاقة ببالدنا عبر فرض الرسوم الجمركٌة و و

استقرار األسعار ٌعد صندوق الموازنة على  للمحافظة أدواتسٌاسة لتقنٌن أسعار المنتجات و التوفر على 

 .إحداها

إضافة إلى ذلك، لن تستطٌع المصفاة، حتى لو كانت تابعة للقطاع العام، الصمود فً وجه المنافسة الحادة فً و 

 إلمكاناتهاتتوفر فقط على شروط تنافسٌة أفضل نظرا  الشركات المتعددة الجنسٌة التً الظل سوق مفتوحة أمام 

من ٌرة و تحكمها فً التكنولوجٌا فقط، و إنما توجد فً وضعٌة سٌطرة شبه كاملة على جزء هام المالٌة الكب

البترول على الصعٌد العالمً بتدخلها فً كامل السلسلة من التنقٌب و االستكشاف و امتالك اآلبار إلى التخزٌن و 

من الربح المحصل علٌه تحققه قبل و جزء هام  م التوزٌع و التسوٌق فً مختلف البلدان.ث التسوٌق و التكرٌر

 عملٌة التكرٌر.

 مجموعة أطاك إنزكان

 هوامش

اعتمدنا فً حساب األرباح طٌلة هذه الفترة على التقارٌر السنوٌة التً أصدرتها إدارة سامٌر ما بٌن  -0

 .3112تم على تقارٌر لٌكونومٌست خالل ما قبل  3102و  3112

  .باالنترنٌتمٌر و المنشورة بموقعها التقارٌر السنوٌة التً تصدرها إدارة سا -3

 .نفس المصدر السابق -2

الشركة المغربٌة لنقل و تخزٌن  3115تفٌد التقارٌر السنوٌة المشار إلٌها أن سامٌر أنشؤت فً سنة  -1

شاحنة مزودة بخزان. و تعتزم  002تتوفر حالٌا على أسطول ٌبلغ التً  TSPPالمنتجات البترولٌة 

تنشؤ شركة متخصصة  3103. و فً سنة 321كل سنة لٌصل األسطول إلى شاحنة  32ه بإضافة تتوسع

ملٌون درهم.  021" بمبلغ ٌتجاوز SDCCفً تسوٌق المحروقات "شركة توزٌع الوقود و المحروقات 

. و فً 3105فً أفق  021محطة للتوزٌع و تعتزم سامٌر رفعها إلى  21تتوفر حالٌا على أكثر من 

 .JPSمن رأسمال شركة متخصصة فً التخزٌن  %60تقتنً سامٌر حصة  3102سنة 

 .33/16/3112صحٌفة الفً إٌكونومٌك لٌوم  -2



تصرٌح الٌمنً من النقابة الوطنٌة لصناعة البترول و الغاز خالل الندوة التً نظمتها الكونفدرالٌة  -3

 الدٌمقراطٌة للشغل بالمحمدٌة حول أزمة سامٌر.

 .33/16/3112صحٌفة الفً إٌكونومٌك لٌوم  -4

ال "تحرٌر أسعار المنتجات البترولٌة و إلغاء دعم صندوق الموازنة مخطط إمبرٌالً الستكمال مق -5

 .3102من جرٌدة المناضلة، فبراٌر  20السٌطرة على قطاع الطاقة"، الصادر بالعدد 


