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 عـامة مقـدمة
 

(، أكد 3102 ؼشت 31والشعب ) الملك كرى الواحدة والستٌن لثورةوالذ (3102 ٌولٌوز 91العرش المجٌد ) عٌد بمناسبة
 فً جبللته عهد من سنة عشر خمسة خبلل المؽرب حققها التً اإلنجازات الكبٌرة على السادس أٌده هللا محمد الملك جبللة
ها للببلد، واالجتماعٌة االقتصادٌة بالتنمٌة المرتبطة المجاالت مختلؾ  المؽربً للتنمٌة الذي ذجعلى الخصوص بالنمو منوِّ
نسٌ النضج من إلى مستوى وصل   .الصاعدة الدول فً صؾ والمستحق النهابً ببلدنا من الدخول مكَّ

 
 البنٌات من حٌث أفضل وتؽطٌة الوطنً اإلنتاجً النسٌج من تنوٌع مّكن المؽرب الذي نهجه التنمٌة نموذج فإن وهكذا،
 ممكنا   هذا أصبح واالجتماعٌة. وقد الترابٌة الفوارق بهدؾ تقلٌص تدرٌجٌا وازنالت وإعادة والتجهٌزات العمومٌة التحتٌة

 المهٌكلة األوراش سٌاسة ونهج القطاعٌة واالستراتٌجٌات المخططات تنفٌذ بفضل مختلؾ اإلصبلحات المعتمدة وكذا تسرٌع
تنمٌة هذه األخٌرة فً همت اد، سوفً هذا الصدالعمومٌة دورا هاما.  والمقاوالت المإسسات تلعب فٌها التً الكبرى

التحتٌة  اتسنة الماضٌة، ال سٌما فٌما ٌتعلق بالبنٌالخمسة عشر  خبلل تم تحقٌقها نجازات التًإلا بفضلاالقتصاد الوطنً، 
 . الترابً والتوزٌع واإلنتاج ةومٌالعم فقامروال
 

 االستراتٌجٌات الواعدة وكذا فً تنفٌذ اإلصبلحاتإنجاز  فً فاعبل أساسٌا العمومٌة وستظل والمقاوالت المإسسات كانت وقد
  .ومستدام قوي نمو وتوطٌد الببلد تنمٌة فً جدٌدة والتدابٌر الهادفة إلى االنتقال إلى مراحل

 

مساهمتها فً الدٌنامٌة  العمومٌة والمقاوالت المإسسات واصلست، كتسباتلما تعزٌزمع وموازاة  اإلطار،هذا وفً 
 اتمشارٌع البنٌ وإنجازلعب دور القاطرة فً تنفٌذ مختلؾ االستراتٌجٌات القطاعٌة . كما ستظل تعٌةاالقتصادٌة واالجتما

 ٌإكدمما  د وتنوٌع مصادر النمو وتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للمواطنٌنتحسٌن القدرة التنافسٌة للببل الهادفة إلى التحتٌة
 فً أفرٌقٌا. ٌا  استثمارو ا  مالٌقطبا  صبح أن ٌ طمحٌي ذمؽرب اللل الواعدة اآلفاق

 
 الحكامة النوعٌة الهادفة إلى تحسٌن دٌنامٌة اإلصبلحات العمومٌة أٌضا بقوة فً والمقاوالت انخرطت المإسسات وقد

 االجتماعٌة والمسإولٌة الجهوٌة التنمٌة وكذلك العامة السٌاسة فً والحرص على النجاعة ،ن العامؤر الشبٌدت فً والشفافٌة
 والبٌبٌة.

 
 سنوٌا %03 ٌتجاوز بمعدل العمومٌة نموا  مضطردا   والمقاوالت المإسسات سجلت استثمارات ،3109-0888 الفترة لخبل

  .0888سنة  فً درهم ملٌار 08 مقابل 3109 سنة فً درهم ملٌار 81 إلى لٌصل بذلك

 
 تلبٌة فً تساهم دة عالٌةوخدمات ذات جو واسعة تحتٌة من التوفر على بنٌات تمكن المؽرب االستثمارات، هذهوبفضل 
من  الدولٌة والمالٌة االقتصادٌة لدى المجموعة المؽرب صورة وفً تعزٌز ،من جهة المستثمرٌن جذبو المواطنٌن حاجٌات

 قدرتها ولتحسٌن الببلد فً للنمو األساسٌة المحركات العمومٌة أحد والمقاوالت المإسسات وتشكل استثماراتجهة أخرى. 
 القطاعات. من كبٌر إلقبلع عدد حاسما وعامبل التنافسٌة

 
 للمإسسات والمالً االقتصادي لؤلداء التصاعدي االتجاه مواصلة خبلل من وتكثٌفه االستثماري دعم المجهود وٌتم

 مستمرا لكل من رقم المعامبلت والقٌمة عرفت هذه المقاوالت تزاٌدا ،3109-0888 الفترة فخبلل. العمومٌة والمقاوالت
 ملٌار 081 التوالً على قٌاسٌة وهً أرقاما ،3109 سنة فً نهاٌةهذه المإشرات  حٌث بلؽت التموٌل الذاتً. رةوقد المضافة
 درهم ملٌار 37و( 0888 سنة فً درهم ملٌار 22 مقابل) درهم ملٌار 73و( 0888 سنة فً درهم ملٌار 82 مقابل) درهم

 (.0888 فً سنة درهم ملٌار 01 مقابل)
 

الفترة المعنٌة  العمومٌة خبلل والمقاوالت لفابدة المإسسات للدولة المالٌة تم الرفع من التحوٌبلتورات، لمواكبة هذه التطو
 والصحة التعلٌم مثل األولوٌة ذات القطاعات إلى مع توجٌهها على الخصوص 3109 سنة درهم ملٌار 30 لتصل إلى
 .األساسٌة العمومٌة والخدمات التحتٌة والبنٌات والفبلحة

 
 وأتاوى األرباح حصص المٌزانٌة العامة للدولة من لفابدة العمومٌة والمقاوالت المإسساتاآلتٌة من  المواردفٌما ٌتعلق ب أما

 زٌادة بذلك ، مسجلة0888سنة  فً درهم ملٌار 2 من أقل مقابل 3109 سنة فً درهم ملٌار 09 مبلػ أخرى، فإنها تجاوزت
 الهٌبات. لهذه الجٌدة الحكامة وتعزٌز لتحسٌن األداء ةالمتواصل الجهود بفضل وذلك ،%091 قدرها

 

 الكبرى التً التحتٌة البنٌات بإنجاز مشارٌع العمومٌة والمقاوالت المإسسات قامت الماضٌة، عشر سنة الخمسة وخبلل
 ٌةالحدٌد والسكك السٌارة والطرق الطرق مجاالت فً خصوصا   وتواصل أفضل، للمؽرب أكبر اندماج جهوي إلى تهدؾ

 0.211 من ٌتم حالٌا  استؽبلل أكثر ،. وهكذاالمبادالت التجارٌة فً مما جعل من المؽرب حلقة قوٌة ،والمطارات والموانا
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 شبكات كما سجلت. إنجازه فً مهمة مراحل السرعة فابق قطارال مشروع الوقت الذي اجتاز السٌارة، فً الطرق من كلم
 ؼرب الناظور مٌناء وإعطاء االنطبلقة لمجمع المتوسط طنجة مٌناء ذلك فً ابم كبرى مشارٌع إنجاز والمطارات الموانا
 .المتوسط األبٌض البحر منطقة جنوب فً دولً كقطب البٌضاء بالدار الخامس محمد مطار وكذلك تكرٌس المتوسط

 
 التوسع بسببلمتزاٌد تلبٌة الطلب ا من مّكن اء الصالح للشرب والتطهٌر السابلالكهربابٌة والم ةالشبك تعزٌزكما أن 
  االقتصادٌة. وتنمٌة األنشطة العمرانً

 
 المعلومات تكنولوجٌا فً تصاعدي أسفرت عن نمو حقٌقٌة طفرةالسلكٌة والبلسلكٌة  االتصاالت ومن جهته، فقد سجل قطاع

 .العالم القروي فً خصوصا الهاتؾ شبكة وتوسٌع المشتركٌن عددارتفاع و واالتصاالت
 

فً حٌن  %82تجاوزت  اء الصالح للشربالموالتزوٌد بكهربة المعدل  فإن نسبة خص العالم القروي،ٌوفٌما  لذلكباإلضافة 
 مع نهاٌة القرن الماضً. بذلك قطٌعة ٌنمسجل% 78ٌة عتبة قروالطرق ال ىإل جولالوتجاوز معدل 

 

للمؽرب من أجل تحقٌق  اإلنتاجٌة تالقدروتطوٌر االخام  طالفوسفا نٌثمت ما ٌخصعمٌقا فٌحوال ت طقطاع الفوسفاوٌعرؾ 
 . وموازاة معالفوسفاط لكٌمٌاء عالمٌا قطبا األصفر الجرؾ جعلوذلك مع ، 3132 سنة أفق ملٌون طن سنوٌا  فً 21 مستوى

كما وسع حضوره  الدولٌة، مستوى الساحة االستراتٌجً على تموقعهللفوسفاط  الشرٌؾالتطورات، فقد عزز المجمع  هذه
 لعدٌد من الشراكات مع فاعلٌن ذوي صٌت عالمً.الدولً عبر ا

 
والسٌاسات القطاعٌة المتواصلة  صبلحاتوتؤتً هذه اإلنجازات المحققة من لدن المإسسات والمقاوالت العمومٌة كثمرة لئل

ر تنافسً كذا اعتماد قواعد الحكامة الجٌدة وإدماج آلٌات تقنٌن واضحة وشفافة تهدؾ إلى وضع المقاوالت فً إطاالمهٌكلة و
 داخل قطاعات استراتٌجٌة أو مقّننة كاالتصاالت والنقل الجوي والطرق والموانا والقطاع السمعً البصري والتبػ.

 
وموازاة مع الحفاظ على توازنها االقتصادي والمالً، حرصت المإسسات والمقاوالت العمومٌة على تنفٌذ مهامها 

وذلك بالمساهمة فً إنجاز برامج طموحة فً مجال مكافحة الفقر وتنمٌة العالم  االجتماعٌة وفقا لؤلهداؾ االستراتٌجٌة للببلد
 القروي وتقلٌص العجز االجتماعً والمساهمة فً التنمٌة البشرٌة.

 
جهوٌة من البلمركزٌة ومكافحة الفوارق التها فً سٌاسة مساهمعززت المإسسات والمقاوالت العمومٌة ، نفس السٌاقوفً 

فً مختلؾ مناطق المملكة خبلل الخمسة عشرة سنة  ترابًومقاوالت عمومٌة ذات اختصاص  خبلل إحداث مإسسات
األخٌرة، منها الوكاالت الحضرٌة ووكاالت األحواض المابٌة والمراكز االستشفابٌة واألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن 

باإلضافة إلى تطوٌر شبكة البرٌد وفتح مراكز  وشركات جدٌدة تابعة لمجموعة العمران ووكاالت للتنمٌة الجهوٌة، وذلك
 .التكوٌن المهنً وإحداث شركات للتهٌبة والتنمٌة الحضرٌة على المستوى الجهوي

 

 حفظةثلثً الم مثل ما ٌقاربالجهوي ت محلً أوال ىمستوالعلى الناشطة  ةومٌت العممقاواللمإسسات والوبالنظر إلى أن ا
. وبالفعل، فإن الجهوٌة المتقدمة إرساء للمساهمة البناءة فًزة ٌّ م  م  فرصة ٌشكل ً الهام بتراالتواجد هذا الفإن  ومٌة،العم

لها ؛ ةومٌت العممقاواللمإسسات والتدخل ا مما ٌساهم فً الرفع من جودة الخدمات  ؼالبا ما ٌكون حاسما داخل مجال تدخُّ
المنسجمة تنمٌة الو الطبٌة والتعلٌم ...( عبلجاتوالالكهرباء والنقل الحضري الماء و وتوزٌع اء)المالعمومٌة المقدمة 

 )أبً رقراق ذات إمكانٌات نمو كبٌرةمناطق إنجاز مشارٌع كبٌرة فً ...( أو فً  الترابٌة)وكاالت التنمٌة  الجهوٌةالمناطق اب
 ....(ومارشٌكا

 
هما  حٌث تم تحوٌل العدٌد من منعطفا م ةومٌت العممقاواللمإسسات والوٌشكل تحدٌث اإلطار المإسساتً والتنظٌمً ل

مساهمة وكذا اعتماد مبادئ الشفافٌة المالٌة والمحاسباتٌة المطابقة الالمإسسات العمومٌة ذات أنشطة تجارٌة إلى شركات 
 للمعاٌٌر الدولٌة.

 
 02ظهٌرض عو 3112الذي دخل حٌز التنفٌذ سنة  ةومٌت العممقاواللمإسسات والوٌعتبر إصبلح المراقبة المالٌة للدولة ل

، عامبل متمٌزا خبلل العشرٌة األخٌرة، مكن من تعزٌز مسإولٌة األجهزة المسٌرة ونجاعة المراقبة وذلك 0821 أبرٌل
بتوجٌهها نحو التقٌٌم البعدي للتدبٌر واإلنجازات والنتابج، عوضا عن المنظومة السابقة التً كانت تقتصر على مراقبة صحة 

 على للدولة المالٌة بالمراقبةالمتعلق  28-11لقانون رقم  التطبٌق منسنوات  مرور عشر بعدالعملٌات والتؤشٌرة القبلٌة. و

فعالٌة المراقبة المالٌة للدولة تحسٌن ، ٌتطلب 3100، وفً سٌاق الدستور الجدٌد لسنة العمومٌة وهٌبات أخرى المقاوالت
ا نحو مراقبة ترتكز على النجاعة وتقٌٌم األداء مع إصبلحا شمولٌا ٌهدؾ إلى تطوٌره ةومٌت العممقاواللمإسسات والعلى ا

 المخاطر. ضمان تناسق أفضل بٌن الحكامة والمراقبة وكذا ضبط
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، وفق مقاربة تشاركٌة ةومٌت العممقاواللمإسسات والومن جهة أخرى، بدأ تفعٌل مٌثاق الممارسات الجٌدة لحكامة ا
 ةومٌت العممقاواللمإسسات والل اإلدارٌةمجالس ال اجتماعاتانعقاد وتدرٌجٌة، ٌإتً ثماره من خبلل تحسٌن برمجة ووتٌرة 

، باإلضافة إلى إدراج مواضٌع جدٌدة مثل تقٌٌم المجالس هذه المجالسالمنبثقة عن  المتخصصةوكذا تعزٌز دٌنامٌة اللجن 
 .فً تشكٌل المجالسنوع المقاربة وإدماج المستقلٌن  دراءالمالتداولٌة واعتماد 

 

من بٌن انشؽاالت السلطات العمومٌة، حٌث ة ومٌت العممقاواللمإسسات والاالعبلقات التعاقدٌة بٌن الدولة وتطوٌر كما ٌعتبر 
ً وحسب مقتضٌات منشور ربٌس الحكومة بهذا الصدد، إلى حكوماللبرنامج اوفق ، العبلقاتالتعمٌم التدرٌجً لهذه  هدؾٌ

ووضوح الرإٌة حول عمل هذه  ةٌمموالع اتة فً السٌاسومٌت العممقاواللمإسسات والدور ا لترسٌخ ة فعالةداأ جعل التعاقد
 الهٌآت.

 
لصالح الفاعلٌن الخواص،  ة ذات الطابع التجارينشطاألوموازاة مع ذلك، تّمت مواصلة سٌاسة تخلًّ الدولة عن بعض 

عدٌد من التحرٌرات القطاعٌة التً وارتباطه مع االقتصاد العالمً، حٌث تم إجراء ال انفتاح االقتصاد المؽربًمإكدة بذلك 
على تطوٌر األنشطة المالٌة والخبرة والتشؽٌل واإلنتاجٌة وكذا على  ةحفزت استثمارات خاصة هامة كان لها آثار إٌجابٌ

 تطور الموارد العمومٌة.
 

الطاقة الخصوص، مجاالت همت، على  العام والخاصٌن عدة عملٌات شراكة بٌن القطاعنجاح على صعٌد آخر، وبعد 
تؤجٌر األراضً سبت الكردان و) والفبلحة ...(والمحطة الحرارٌة ألسفً والمحطات الرٌحٌة)محطات الجرؾ األصفر 

 واي( والنقل الحضري )الترامقوم بتدبٌرها شركة التنمٌة الفبلحٌة وشركة استثمار األراضً الفبلحٌةالتً تفبلحٌة خاصة ال
طوٌر مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص، باعتبارها رافعة متمٌزة ومن أجل تفً الرباط والدار البٌضاء(، 

لتسرٌع وتٌرة تطوٌر البنٌات التحتٌة والخدمات العمومٌة وكذا االستفادة من قدرات التموٌل واالبتكار التً ٌتمٌز بها القطاع 
المشروع إلى وضع إطار مناسب ٌمّكن  . وٌهدؾ هذاالبرلمانٌوجد فً طور المصادقة بمشروع قانون الخاص، تم إعداد 

 من تشجٌع اللجوء إلى هذه اآللٌة لتطوٌر المشارٌع العمومٌة مع احترام مبادئ الشفافٌة وحسن األداء وتوازن العبلقات بٌن
 .الشركاء

 
تحسٌن ار وكذا وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزٌز انفتاح وتنافسٌة االقتصاد المؽربً وتنوٌع مصادر النمو وتنمٌة االستثم

ٌة لامت البلٌالتحوالمخاطر و التحكم فًو ابج أمثلتنومردودٌة األموال الذاتٌة من حٌث  ومٌةللمحفظة العم ةالمالٌ ٌةالوضع
فً إطار سٌاسة هادفة للدولة المساهمة، سٌتم وضع منظومة قانونٌة ومإسساتٌة ومسطرٌة للتدبٌر النشٌط للمحفظة العامة 

لمإسسات ٌة ومندمجة لترشٌد هذه المحفظة ؛ علما أن الهدؾ ٌكمن فً الحفاظ على مصالح افً إطار مقاربة شمول
، وتعزٌز دورها الرٌادي فً المٌادٌن االستراتٌجٌة وتحسٌن آثارها على تنافسٌة االقتصاد الوطنً ةومٌت العممقاوالوال

 وتقوٌة حكامتها.
 

تدبٌر الشؤن العمومً وكذا والشفافٌة فً  ةإلى المعلوم لوجفً الو كرس الحقالذي ٌ مبادئ الدستور الجدٌدوفً إطار تفعٌل 
السنوي لحساباتها االجتماعٌة والمجمعة فً الجرٌدة نشر بال، 3102 سنةمنذ المساءلة، فإن المإسسات العمومٌة مطالبة، 

جدٌد المرسوم ال من خبلل ةٌمموالعصفقات لتحسٌن انسجام المنظومة الوطنٌة لتحدٌث وفإن وباإلضافة إلى ذلك، الرسمٌة. 
وتعمٌم تطبٌق هذه المنظومة  3102ذ فً ٌناٌر ٌنفتخل حٌز الالذي دو 3109مارس صادر فً ال ةٌمموالعصفقات لحول ا

ٌ ت وخى توطٌد هذه ةٌمموالعصفقات لوالشفافٌة وفعالٌة اتعزٌز المنافسة على المإسسات العمومٌة سٌساهمان فً  . و
ً، واالعتماد المحاسب أفضل مع المعاٌٌر الدولٌة عبر مشارٌع مراجعة المدونة العامة للتنمٌطالممارسات من خبلل مبلءمة 

 المعنٌة.  ةومٌت العممقاواللمإسسات والالتدرٌجً لؤلنماط المحاسبٌة الدولٌة من طرؾ ا
 

 ،مع التوجٌهات الملكٌة ومن أجل تعزٌز المكاسب ومواصلة تسرٌع وتٌرة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للمؽرب، وتماشٌا
 ٌة تتوخى :وحول أربعة محاور ذات أول 3102ترتكز أهداؾ الحكومة المبرمجة لسنة 

 
 ؛ المقاولة ودعم الخاص استثمار القطاع وتحفٌز التنافسٌة قدرته وتحسٌن الوطنً االقتصاد فً الثقة تعزٌز -
 ؛ المتقدمة وٌةوالجه الربٌسٌة الهٌكلٌة واإلصبلحات الدستور زٌلتن ةوتٌر تسرٌع -
 ؛  الشؽل فرص وتعزٌز االجتماعٌة والبرامج والترابً االجتماعً التماسك تدعٌم -
 .تدرٌجٌا الماكرو اقتصادٌة التوازنات الستعادة الجهود مواصلة -
 

ً للمساهمة أكثر ف إنجازاتها وتٌرة وتسرٌع جهودها لمضاعفة ةمدعو العمومٌة والمقاوالت المإسسات إنف ،طاراإل هذا وفً
 . الملكٌة لئلرادة وذلك وفقا واالستثمار النمو وتحفٌز المكاسب، على الحفاظ
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 بشكل تساهم أن والمالٌة بصفة إجمالٌة، ٌجب ة، وبالنظر إلى جدواها االقتصادٌةالعمومٌ والمقاوالت المإسسات، فإن وهكذا
 الضرورٌة لٌاتاآل تعزٌز مع لثروات،ا وخلق االقتصادي النمو حٌث من جدٌدة مستوٌات إلى بالمؽرب الدفع فً كبٌر

 . حدٌثة أكبر وحكامة لشفافٌة
 
 خبلل من العالمً للفوسفاط السوق فً المؽرب إدماج على تكرٌس العمل للفوسفاط الشرٌؾ المجمع ٌواصل ،الصدد هذابو

 العرض بٌن عبلقة متوازنةوذلك من أجل إرساء  السوق، فً الرٌادٌة مكانته بهدؾ تعزٌز الجدٌدة استراتٌجٌته تنفٌذ مواصلة
إلى المنتوجات التً  إنجاح االنتقال إلى تهدؾ لمجمعا اهالتً وضعالجدٌدة  االستراتٌجٌة فإن الصدد، وفً هذا. والطلب

 الثبلثة األصناؾعلى مستوى  الطلب ومرنة وفق متوازنة وضعٌة على الحفاظ تعرؾ نموا  على الصعٌد العالمً، مع
 .التكالٌؾ وتخفٌض اإلنتاج عملٌات . كما تروم هذه االستراتٌجٌة تحدٌث(واألسمدة الفوسفوري ضلحاموا الخام لفوسفاط)ا
 

فً  للتنمٌة جدٌدة مرحلة الهٌكلة بنجاح، مخطط إعادة إتمام وبعد المؽربٌة، الجوٌة الملكٌة شركة الخطوط ومن جهتها، بدأت
وكذا  الطوٌلة المسافات ى تطوٌر نشاط الشركة على مستوىوالتً تهدؾ ال 3132-3102 إطار الرإٌة االستراتٌجٌة للفترة

 مجال التسوٌق التموقع فً التجاري وتعزٌز والتمٌز الخدمات، وجودة اإلنتاجٌة المتوسطة وتحسٌن استهداؾ المسافات
 التكالٌؾ. والتحكم الدابم فً التابعة الشركات إطار سٌاسة تنمٌة فً بارزٌن فاعلٌن مع والشراكة الرقمً

 

ٌّار للطرق الوطنٌة لشركةلاستؽبللها  حومنمال ةالسٌار الطرق شبكةما أن ك كلم  00811إلى  سوؾ تصل بالمؽرب ةالس
 وذلك فً إطار المرحلة والمتوسط، القصٌر المدى على ةالسٌار لطرقل جدٌدةمقاطع  . وستتم برمجة3102 المتوقعة لسنة

 المقبلة. سٌنتهً السنة 3102-3118للفترة  الحالً علما أن عقد البرنامج لتطوٌر هذه الشبكة، الجدٌدة
 

 العام موازاة مع تفعٌل برنامجه السرعة فابق القطار مشروع تنفٌذ علىالحدٌدٌة  للسكك الوطنً المكتبومن جهته، ٌعمل 
 .المحطات وتحسٌن شروط السبلمة وتحدٌث الشبكة تعزٌز فً المتمثل

 
خصوصا تلك التً تهم  االستثمارات وتكثٌؾ تسرٌع اللذان سٌعرفان مطاراتوال الموانا لقطاعً وكذلك األمر بالنسبة

 والمكتب الوطنً للمطارات الذي ٌهدؾ إلى استكمال الجدٌدة للموانا، االستراتٌجٌة تنفٌذ فً إطار للموانا الوطنٌة لوكالةا
تطور الحركٌة ومتطلبات السبلمة  تلبٌة مبتكر ٌمكن من مخطط فً إطار البٌضاء بالدار الخامس محمد مطار أشؽال توسٌع

 .الخدمات جودة وتحسٌن
 

 الصالح والماء للكهرباء الوطنً المكتبوموازاة مع إنجاز البرنامج االستثماري الهام وتحدٌث طرق التدبٌر، سٌواصل 

وٌة ونسبة القر الكهربة فً الوسط القروي لبلوغ معدل للشرب الصالح الماءالتزوٌد بو الكهربةاستكمال تعمٌم  للشرب
 الدولة بٌن البرنامج وٌشكل عقد .3101 سنة نهاٌة فً %82,2و %88,1 التوالً على للشرب الصالح الماءالتزوٌد 

طرٌق إلنجاز برنامج استثماري طموح  خارطة 3101-3102 للفترة للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً المكتبو
 األداء المتعلقة بتحسٌن التدابٌر من مجموعة خبلل من المعنٌة، ألطراؾا مع عبلقاته وتحسٌن المكتبوضعٌة  لتقوٌم وكذلك

وتعزٌز أموالها  حكامتها وتحسٌن نموذجها المالً واالقتصادي عبر ترشٌد قوي لتدبٌرها واستدامة العملٌاتً للمإسسة،
 .الذاتٌة

 

 نظرا للمجهودات المبذولة من قبل الوكالةٌرا تقدما كب البٌبة على والمحافظة الطاقٌة التبعٌة تقلٌصسٌعرؾ  وباإلضافة لذلك،
ٌتعلق  افٌم الطاقٌةوشركة االستثمارات  الطاقٌة والنجاعة ةالمتجدد الطاقات لتنمٌة الوطنٌة الوكالةالشمسٌة و المؽربٌة للطاقة

 عبر 3131 أفق فً الكهربابٌة للطاقةاإلنتاجٌة  القدرة من %23بهدؾ بلوغ  الطاقٌة والنجاعة ةالمتجدد الطاقاتببالنهوض 
 30111 بلوغ إلىة دفااله والرٌحٌة الشمسٌة للطاقات المندمجة الوطنٌة البرامج خبلل من خاصة متجددة، طاقٌة مصادر
 .منهما ةواحد لكل بالنسبة مٌؽاواط

 

تطوٌر  على لعبه فً إطار االستراتٌجٌة الحكومٌة "المؽرب الرقمً"، تعمل شركة برٌد المؽربتإضافة إلى الدور الذي 
وإنشاء أول فاعل لشبكة الجوال االفتراضٌة فً المؽرب،  (e-gov) البرٌد الرقمً من خبلل نشر خدمات اإلدارة اإللكترونٌة

 باإلضافة إلى الزٌادة فً عرض خدماتها اللوجستٌكٌة وتعزٌز مهنها األساسٌة فً البرٌد والبنك.
 

القطاع الفبلحً تواصل تنفٌذ مخطط المؽرب األخضر الذي تتزاٌد  كما أن المإسسات والمقاوالت العمومٌة التً تشتؽل فً
آثاره اإلٌجابٌة على شكل تنوع العرض وتحسٌن الجودة والقٌمة المضافة والشؽل، مكرسة بذلك نجاعة اختٌارات المؽرب 

 فً هذا المجال.
 

والمطالبة بتكثٌؾ إنجازاتها وذلك  تماعٌةاالجوتشمل التعببة أٌضا المإسسات والمقاوالت العمومٌة التً تتدخل فً القطاعات 
مع اعتماد نظم جدٌدة للتسٌٌر ترتكز على التفاعبلت اإلٌجابٌة )الجامعات واألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة  ةبالموازا
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طنً ...( والنجاعة العملٌاتٌة )مجموعة التهٌبة العمران...( وكذا تحسٌن الخدمات المقدمة للمواطنٌن )الصندوق الوكوٌنوالت
 والصندوق المؽربً للتقاعد والوكالة الوطنٌة للتؤمٌن الصحً...(. االجتماعًللضمان 

 

وهكذا، فالطموح هو الرفع من مستوى النظام التربوي المؽربً لمبلءمته مع المعاٌٌر الدولٌة من حٌث جودة التربٌة وذلك 
وتطوٌر حكامة المنظومة التربوٌة وتعزٌز الموارد عبر أربع اختٌارات استراتٌجٌة : دعم التمدرس وتحسٌن جودة التعلٌم 
، فً 3102-3109المتبعة، برسم الفترة  االستراتٌجٌةالبشرٌة. أما فٌما ٌخص التعلٌم العالً، فتتجلى أهم االنتظارات من 

المتقاربة  تحسٌن نجاعة المنظومة وكذا النهوض بالبحث العلمً والتعاون الدولً. ومن هذا المنظور، ٌتم تجمٌع الجامعات
ٌ مّكن من تموقع واضح للجامعات المؽربٌة على الصعٌدٌن اإلفرٌقً والعالمً. هكذا، فإن هذه   االستراتٌجٌةجؽرافٌا  مما س

ستمكن المؽرب من التوفر على جامعات من الحجم األمثل باإلضافة إلى خلق تفاعل بٌن المإهبلت بفضل إشراك جمٌع 
ٌ مّكن من تؤمٌن تسرٌع وتٌرة إنجاز المشارٌع المبرمجة.الخبرات والكفاءات. كما أن هذا ا  لنهج س

 

الجامعٌة فً دعم المكاسب واستٌعاب العجز الحاصل فً  االعرشفائٛحفٌما ٌخص تعزٌز قطاع الصحة، ستساهم المراكز 
سٌمّكن من تقوٌة الذي تم مإخرا، الجامعً محمد السادس لوجدة  االعرشفائٙالمركز  نجازالقطاع. وفً هذا اإلطار، فإن إ

فً الجهة وكذا تقوٌة الخدمات  االعرشفائٛحالعرض بالنسبة للعبلجات بالجهة الشرقٌة، مساهما بذلك فً تطوٌر البنٌات 
 الصحٌة األساسٌة وتقرٌبها من المواطنٌن.

 
اعٌة والتعاون نمٌة االجتمأما بالنسبة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة التً تشتؽل فً القطب االجتماعً )وكالة الت

...(، فسٌرتكز تدخلها أكثر على تنفٌذ االستراتٌجٌة االجتماعٌة التً تهدؾ إلى النهوض بالعمل التضامنً وتعزٌز الوطنً
 مقاربة النوع والمساواة والعدالة االجتماعٌة .

 

كرٌة...( والتعمٌر وسٌاسة وبالنسبة للفاعلٌن فً مجال السكن )مجموعة العمران للتهٌبة ووكالة المساكن والتجهٌزات العس
تنفٌذ السٌاسة الحكومٌة فً هذا المجال وذلك عبر  من أجلالمدٌنة )الوكاالت الحضرٌة(، فهم مطالبون بتقوٌة تدخبلتهم 

بوثابق التعمٌر وتقوٌة التراب الوطنً برامج تنمٌة السكن االجتماعً والقضاء على مدن الصفٌح وتؽطٌة  إنجازمواصلة 
 الحرص على تعزٌز طرق التسٌٌر الداخلً وكذا أسلوب الحكامة. سٌاسة القرب، مع

 

إكد الوتٌرة اإلرادٌة التً مما ٌ، 3102ملٌار درهم فً  002استثمارات بحجم ٌناهز إن استمرار تنفٌذ هذه البرامج ٌتطلب 
مساهمتها المتمٌزة فً تم نهجها خبلل السنوات األخٌرة فٌما ٌخص استثمارات المإسسات والمقاوالت العمومٌة، فً إطار 

 للمؽرب. ٔاالخرًاػٛح االلرصادٚحالدٌنامٌة 
 
 

************** 
 
 ثبلثة أجزاء : منالمإسسات والمقاوالت العمومٌة المتعلق بهذا التقرٌر تكون ٌ
 
والت االقتصادٌة والمالٌة المتوقعة للمإسسات والمقا دراسة األداءاتالتعرٌؾ بالمحفظة العمومٌة و الجزء األولٌهم  -

 ؛ 3102و 3109وذلك فً سٌاق إنجازات سنتً  3102العمومٌة فً 

 

ٌ خصص  - تحلٌل مفصل لدور المإسسات والمقاوالت العمومٌة فً مسلسل التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ل الجزء الثانًو
ت العمومٌة التً للببلد، وذلك من خبلل الرهانات والبرامج االستثمارٌة ومخططات العمل ألهم المإسسات والمقاوال

تلعب دورا بارزا فً تطوٌر البنٌات التحتٌة للببلد وتعزٌز التنافسٌة وتسرٌع تنفٌذ االستراتٌجٌات القطاعٌة والولوج إلى 
 ؛ الخدمات األساسٌة وتعزٌز التضامن والتماسك االجتماعً وكذا التنمٌة الجهوٌة وتنافسٌة المجاالت الترابٌة

 
 إصبلح خبلل من وذلكإلى إجراءات تحسٌن حكامة ونجاعة المإسسات والمقاوالت العمومٌة ، فٌتطرق الجزء الثالث أما -

 الهٌآت لهذه الجٌدة الحكامة ممارسات وتعزٌز العمومٌة والمقاوالت المإسسات على للدولة المالٌة المراقبة منظومة
 المالٌة الشفافٌة مبادئ إرساء وكذا عمومٌةال والمقاوالت والمإسسات الدولة بٌن التعاقدٌة للعبلقات التدرٌجً والتعمٌم
 للتدبٌر. جدٌدة وسبل
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 الجزء األول

 

 مومٌةلمحفظة العا تمنجزا
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 مومٌةلمحفظة العا ت: منجزا ألولالجزء ا
 

. وٌعد هذا النهج 3102 سنةستواصل المحفظة العمومٌة مساهمتها البناءة فً الدٌنامٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للببلد خبلل 
وتدعٌم القدرات وتحسٌن المإشرات المالٌة االٌجابً تتوٌجا  لمستوى أداء السنوات المنصرمة، خاصة من حٌث االستثمارات 

 .ةٌمموالعقاوالت اإلنتاجٌة للمإسسات والم
 

 مومٌةالعالمحفظة  -0
 

وهً  .بتنوع مجاالت تدخبلتهاو ت العمومٌة التً تكونهاتعدد األنظمة القانونٌة للمإسسات والمقاوالبتتمٌز المحفظة العمومٌة 
 : ا ٌلًم، م3102حتى نهاٌة ؼشت  تتكون

 

 522 عمٌر والتهٌبة والصحة والتعلٌم والت الفبلحةو البنٌات التحتٌة فً مجاالتخاصة تنشط  عمومٌة مؤسسة
"بالوكالة  األمروٌتعلق  3102سنة خبلل مإسسات جدٌدة  إنشاءوتوزٌع الماء والكهرباء. وقد عرفت المحفظة 

جة إدماج جامعة تٌالوطنٌة لتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلمً"، وجامعة محمد الخامس للرباط" )ن
جامعة  إدماججة ٌمحمد الخامس أكدال وجامعة محمد الخامس السوٌسً( و"جامعة الحسن الثانً بالدار البٌضاء )نت

 ؛ المحمدٌة( –عة الحسن الثانً الحسن الثانً عٌن الشق وجام
 25 ذات الدولة شركات ( 83%منشؤة أي  92)تهٌمن فٌها باألؼلبٌة  مقاولة عمومٌة ذات مساهمة مباشرة للخزٌنة

تهٌبة العمران والشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽرب الالمجمع الشرٌؾ للفوسفاط ومجموعة  أهمٌة كبرى منها
 .ً للمؽرب والوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة وشركة الخطوط الملكٌة المؽربٌةوبرٌد المؽرب والقرض الفبلح

 
 ٌة.ترابشركة ذات مساهمة مباشرة تابعة للجماعات ال 07من جهة أخرى، هناك 

 
 229، منها وحدة 227 شركات تابعة ٌبلػ عددها ملكت ،المشار إلٌها أعبله، كما أن بعض المإسسات والمقاوالت العمومٌة

 (.50% ك فٌها الدولة األؼلبٌة )مساهمة عمومٌة مباشرة وؼٌر مباشرة تفوقتمتل
 

  العمومية والمقاوالت للمؤسسات القطاعي التوزيع

ال  يات الت تية 
وال ق 

ال   ة وال ي    
ال    
   

الس   والتعمي  
والت مية الت ا ية

   

الطا ة والمعا  
   

القطا  المالي
  

القطاعات 
اال تماعية وال  ية 
والت  ية والت وي 

   

السيا ة وال    
الم  ية

      
  

 

وهً  والصحة العمومٌةقطاعً التربٌة ٌبرز التوزٌع القطاعً للمإسسات والمقاوالت العمومٌة أهمٌة القطاع االجتماعً وو
والفبلحة  %30السكن والتعمٌر والتنمٌة الترابٌة بنسبة  الٌهٌ من المحفظة العمومٌة، %38ستحوذ على نسبة تً تال القطاعات

  .%02 ما نسبته لمعادنالطاقة واقطاعات فً حٌن تشكل  %03والصٌد البحري 

 
 ٌٌنستوالم على قوي بحضور ،العمومٌة والمقاوالت للمإسسات القانونٌة األنظمة تنوع، عبلوة على العمومٌة المحفظة تتمٌز

 مساهمة ذات مساهمةال شركات 8و عمومٌة مإسسة 012)مإسسة ومقاولة عمومٌة  515تمثل فً ٌ والجهوي المحلً
 المحفظة مساهمةمدى أهمٌة  ٌعكس مما ،(ٌةترابال للجماعات مباشرة مساهمة ذات مساهمةال شركة 01و للخزٌنة مباشرة

 .مركزٌةالبلو تمركزالبل تعزٌز فً ودورها ٌةترابال التنمٌة فً العمومٌة
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 تقوٌة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومٌة -5
 

  العمومٌة والمقاوالت المؤسسات ونتائج نشاط مؤشرات - 025
 

ّمعبالنظر إلى أن مإشرات  من مإشرات المحفظة العمومٌة،  %21إلى أكثر من  %31ما بٌن  الشرٌؾ للفوسفاط تمثل الم ج 
ّمعهذا ات التً سجلتها بعض مإشرات ٌتبٌن أنه باستثناء االنخفاض ثٌر تطور السوق الدولٌة للفوسفاط، فإن أهم ؤتحت ت الم ج 

المإشرات االقتصادٌة والمالٌة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة، عرفت تطورات إٌجابٌة حٌث تحسن رقم المعامبلت والقٌمة 
فً الوقت الذي انتقلت فٌه النتٌجة الصافٌة من ناقص  %00فً حٌن سجل ناتج االستؽبلل ارتفاعا  بنسبة  %3المضافة بنسبة 

ّمعملٌار درهم وذلك دون احتساب مإشرات  3ملٌون درهم إلى + 291 الشرٌؾ للفوسفاط. وللتذكٌر الزالت تعرؾ  الم ج 
بسبب عدم  3100السوق الدولٌة للفوسفاط استمرارا  لبلنخفاضات التً تعرفها صناعة الفوسفاط منذ الربع األخٌر من سنة 

وذلك موازاة مع االنخفاضات القوٌة التً  3102و 3109التوازن بٌن العرض والطلب، الذي عرؾ تدهورا  فً سنتً 
 سجلتها أسعار المنتوجات الفوسفاطٌة.

 
 ستثمارات اال - 02025

 
 سنة درهم ملٌار 77,5 من انتقلت حٌث ،3109 سنة خبلل طفٌفا ارتفاعا العمومٌة والمقاوالت المإسسات استثمارات سجلت
 وٌتعلق. القطاع استثمارات من 56% من أكثر عمومٌة ومقاوالت مإسسات أربع حققت وقد. درهم ملٌار 71 إلى 3103
ّمع من بكل األمر ( درهم ملٌار 10,5) والتدبٌر اإلٌداع صندوق ومجموعة( درهم ملٌار 19,1) للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 

 (.درهم ملٌار 6,3) العمران تهٌبةال ومجموعة( درهم ملٌار 8) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً والمكتب
 
 العمومٌة والمقاوالت المإسسات مواصلة بذلك مإكدة درهم ملٌار 81 مبلػ 3102 سنة برسم المحتملة نجازاتاإل ستتجاوزو

  .مرتفعة مستوٌات فً الستثماراتها
 

 3112 من الممتدة للفترة العمومٌة والمقاوالت المإسسات طرؾ من المنجزة االستثمارات تطور التالً البٌانً الرسم وٌبٌن
 : 3109 إلى

 

 

 
 مسجلة درهم ملٌار 9,114 قٌمته بما ، 2015سنة خبلل المتوقعة العمومٌة والمقاوالت المإسسات استثمارات حجم قدرٌ

 بتراجع أساسا  وٌرتبط هذا االنخفاض  درهم رملٌا 118,5 بلؽت والتً 3102 سنة بتوقعات مقارنة %9 نسبته ا  انخفاض بذلك
ّمع استثمارات  (.أسفله التفاصٌل انظر) 3102 سنة المسجلة الطفرة بعد العادي مستواها إلى للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 
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ال  يات الت تية وال ق 
   

ال   ة وال ي  ال    
  

الس   والتعمي  والت مية الت ا ية
الطا ة والمعا     

   

القطا  المالي
   

القطاعات اال تماعية وال  ية 
والت  ية والت وي 

  

السيا ة وال    الم  ية
      

  

      التوزيع القطاعي ل ست ما ات المتو عة لس ة 

 
 

 إلى موجهة 3102 لسنة العمومٌة والمقاوالت المإسسات استثمارات مجموع من 80% من أكثر أن إلى اإلشارة وتجدر
 .والسكن االجتماعٌة القطاعات وكذا والمعادن والطاقة والماء التحتٌة البنٌات قطاعات

 
 2ةحد على مؤسسة لكل ،5102-5102 العمل لبرنامج التقرٌر هذا من الثانً الجزء فً بالتفصٌل، التطرق، متوسٌ

 
 فً ببلدلل المهٌكلة المشارٌع وكذا اعٌةالقط االستراتٌجٌة تنفٌذ فً نشآتالم هذه انخراط االستثماري المجهود هذا وٌعكس
مإسسة أو مجموعة  31حٌث تتولى  والفبلحة والسكن والفوسفاط والطاقة والنقل التحتٌة كالبنٌات القطاعات من العدٌد

 الجدول من ذلك ٌتبٌن كماأو التً توجد فً طور اإلنجاز،  برمجةمإسسات ومقاوالت عمومٌة إنجاز أهم االستثمارات الم
 : أدناه

 

2014 5102إوجازاخ  الدرهميىن مل  5102تىقعاخ   تىقعاخ 

ّمع  24.000 29.500 19.100 الشرٌؾ للفوسفاط الم ج 

 12.713 11.578 8.017 المكتب الوطنً  الكهرباء و الماء الصالح للشرب

 12.000 12.000 10.500 مجموعة صندوق اإلٌداع و التدبٌر

 8.526 7.923 4.925 المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

 7.200 6.700 6.320 مجموعة التهٌبة العمران

 3.304 4.980 2.974 الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽرب

 2.813 2.767 1.820 (03الوكاالت المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء )

 2.500 2.695 819 وكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

 2.320 0899. 3.221 (8فبلحً )المكاتب الجهوٌة لبلستثمار ال

 3.600 0.211 232 المكتب الوطنً للمطارات

 35.976 35.913 20.263 أخرى مؤسسات ومقاوالت عمومٌة

 114.952 118.545 78.013 مجمىع القطاع
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 ماالتاحتو 3109 متم إنجازات من حٌث العمومٌة والمقاوالت المإسسات مإشرات ألبرز بتفصٌل فٌما ٌلً التطرق وسٌتم
 .3102 لسنة األولٌة التوقعات وكذا 3102 سنة برسم االختتام

 
  المعامالت رقم - 5.0.5

 
 السنة مع مقارنة 4,8% بنسبة المعامبلت رقم انخفاض ،5102 سنة عرفت
 عزىٌ و(. 3103 سنة درهم ملٌار 08891 مقابل درهم ملٌار 011,0) الفارطة

ّمع تمعامبل رقم انخفاض إلى أساسا التراجع هذا  الذي للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 
 ملٌار 2298 ٌعادل بمبلػ 21% ناقص) القطاع مجموع من %32 لوحده ٌمثل
قاوالت والم المإسسات وتحقق (.3103 سنة درهم ملٌار 2892 مقابل درهم
ّمع وهً القطاع معامبلت رقم من 80% ٌقارب مامومٌة التالٌة الع  الشرٌؾ الم ج 

 درهم ملٌار 3198) للشرب الصالح والماء للكهرباء ًالوطن المكتبو للفوسفاط
 0992) المؽربٌة الملكٌة لخطوطا وشركة( 3103 سنة مع مقارنة استقرار فً

 (.3,7% نسبته طفٌؾ بتراجعدرهم  ملٌار

 

 ملٌار 196,4 لٌبلػ 3109 سنة مع ةمقارن 3% بنسبة القطاع معامبلت رقم ارتفاع ،5102 لسنة االختتام احتماالت وتبٌن
 بمبلػ %+9) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً المكتب معامبلت رقم تزاٌد إلى أساسا االرتفاع هذا وٌعزى. درهم
 الماء لتوزٌع المستقلة الوكاالتو (درهم ملٌار 27,9 بمبلػ 24%)+ للتقاعد المؽربً الصندوقو( درهم ملٌار 30,3

 المكتبو (درهم ملٌار 3,8 بمبلػ 1%+) الحدٌدٌة للسكك الوطنً المكتبو (درهم ملٌار 7,5 بمبلػ 9%)+ والكهرباء
 ملٌار 2,2 بمبلػ %3+) بالمؽرب السٌارة للطرق الوطنٌة والشركة( درهم ملٌار 3,1 بمبلػ +5%) للمطارات الوطنً
ّمع أن إلى اإلشارة وتجدر(. درهم  معامبلته رقم وسٌعرؾ المبلػ، هذا من22%  لٌعاد ما ٌمثل للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 
 .درهم ملٌار 43,5 إلى لٌصل 7% بنسبة تراجعا

 
 ملٌار 205,2 إلى لٌصل ،3102 سنة مع مقارنة 4,5% قدرها زٌادة 5102 سنة خبلل المعامبلت رقم ٌسجل أن المتوقع من

 ملٌار 3,4+) للشرب الصالح والماء هرباءللك الوطنً المكتب معامبلت رقم بتحسن أساسا مرتبطة الزٌادة هاته. درهم
 (.درهم ملٌار +1,1) للتقاعد المؽربً والصندوق( درهم ملٌار +1,1) المؽربٌة الملكٌة الخطوط وشركة( درهم

 
  القٌمة المضافة - 2.0.5

 
 75,2 إلى لتصل 8,8% بنسبة تراجعا   5102 سنة خبلل المضافة القٌمة سجلت
 إلى أساسا التراجع هذا وٌعزى ،3103 سنة درهم ملٌار 1892 مقابل درهم ملٌار

 سنة درهم ملٌار 3198 من للفوسفاط الشرٌؾ للمجمع المضافة القٌمة انخفاض
 انخفاض وكذا الطلب بتراجع متؤثرة 3109 سنة درهم ملٌار 0891 إلى 3103
 من 60% من أكثر تنتج عمومٌة ومقاوالت مإسسات خمس. الفوسفاط أسعار
ّمع وهً للقطاع المضافة القٌمة  الوطنً المكتبو للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 

 للضمان الوطنً الصندوقو (درهم ملٌار 890) للشرب الصالح والماء للكهرباء
( درهم ملٌار 298) والتدبٌر اإلٌداع صندوقو (درهم ملٌار 192) االجتماعً

 ملٌار 3,8) والخرابطٌة العقاري والمسح العقارٌة للمحافظة الوطنٌة الوكالة وكذا
 (.درهم

 

 
 ملٌار 66,7 فً لتستقر 3109 سنة مع مقارنة 8% بنسبة انخفاضا  ، 5102 لسنة المضافة القٌمة اختتام احتماالت تظهرو

 بؤنه علما  ) للموانا الوطنٌة والوكالة للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً للمكتب المضافة القٌمة بانخفاض متؤثرة درهم
 الثالثة للحاوٌات محطة لتدبٌر امتٌاز بمنح متعلق درهم ملٌار 1,5 بمبلػ استثنابً عابد على الوكالة حّصلت ،3109 سنة فً

 إلى 3103 سنة درهم ملٌون 218 من للوكالة المضافة القٌمة بذلك لترتفع الموانا، استؽبلل شركة إلى البٌضاء الدار لمٌناء
 (.3109 سنة درهم ملٌار 2,4

 
 .3102 سنة فً الخام الداخلً الناتج من 7,3% عمومٌةال مقاوالتالو للمإسسات المضافة القٌمة وتمثل
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 سنة مع مقارنة 4% قدرها بزٌادة درهم ملٌار 69,4 ستبلػ 5102 لسنة المتوقعة المضافة القٌمة أن إلى اإلشارة وتجدر
 الخطوط وشركة( +15%) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً للمكتب المضافة القٌمة تفاعار تؤثٌر تحت وذلك ،3102
 (.+19%) بالمؽرب السٌارة للطرق الوطنٌة والشركة( +25%) المؽربٌة الملكٌةالجوٌة 

 
 االستغالل تكالٌف - 22.25

 
ملحوظا  خبلل  استقرارا  دون احتساب المخصصات  االستؽبلل تكالٌؾ عرفت
 االستقرار هذا وٌعزى(. درهم ملٌار 011) 3103 سنة مع مقارنة، 5102سنة 
 3392 بمبلػ 12,2%+) للتقاعد المؽربً الصندوق قبل من المسجل االرتفاع إلى

 ملٌار 16,9 بمبلػ +11%) االجتماعً للضمان الوطنً والصندوق( درهم ملٌار
 والوكالة( رهمد ملٌار 5,9 بمبلػ +12,8%) العمران التهٌبة ومجموعة( درهم

 2 بمبلػ +22,4%) والخرابطٌة العقاري والمسح العقارٌة للمحافظة الوطنٌة
 ملٌار 2,7 بمبلػ +10,5%) الحدٌدٌة للسكك الوطنً المكتبو (درهم ملٌار
 (درهم ملٌار 1,8 مبلػب +10%) الشؽل وإنعاش المهنً التكوٌن ومكتب( درهم

ّمعكل من  االستؽبلل لدى تكالٌؾ انخفاضاتوذلك مقابل   للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 
 والماء للكهرباء الوطنً المكتبو (درهم ملٌار 36,5 بمبلػ %12,2)ناقص 
 للنقل الوطنٌة والشركة( درهم ملٌار 23,6 بمبلػ %6,5)ناقص  للشرب الصالح
 (.درهم ملٌار 11,7 بمبلػ %2,7)ناقص  المؽربٌة الملكٌة الخطوط - الجوي

 

 
 ناهز ارتفاعا مسجلة ،عمومٌةل مقاوالتالو المإسساتب االستغالل تكالٌف إجمالً من 19,3% نمستخدمٌال تكالٌف وتمثل
 .3103 سنة درهم ملٌار 30,1 مقابل درهم ملٌار 31,2 إلى لتصل %3

 
 الى لتصل 3109 سنة مع قارنةم %5 بنسبة ارتفاعا ختتامالا احتماالت برسم 5102 سنةخالل  االستغالل تكالٌف ستعرؾو

 الصالح والماء للكهرباء الوطنً المكتب استؽبلل تكالٌؾ زٌادة إلى بالخصوص االرتفاع هذا وٌرجع .درهم ملٌار 168,8
 (درهم ملٌار 11,9 بمبلػ +1%) المؽربٌة الملكٌة الجوٌة الخطوط وشركة( درهم ملٌار 30,2 بمبلػ +28%) للشرب

 2 بمبلػ +15%) والكهرباء الماء لتوزٌع المستقلة والوكاالت( درهم ملٌار 6,1 بمبلػ +4%) نالعمرا التهٌبة مجموعةو
 +17%) للمطارات الوطنً المكتبو (درهم ملٌار 1,9 بمبلػ +9%) الشؽل وإنعاش المهنً التكوٌن مكتبو (درهم ملٌار
 (. مدره ملٌار 1,1 بمبلػ +4%) الموانا استؽبلل وشركة (درهم ملٌار 1,6 بمبلػ

 
 لبلستثمار الجهوٌة والمكاتب الحدٌدٌة للسكك الوطنً المكتب استؽبلل تكالٌؾ فً انخفاضات قابلهات االرتفاعات هذه إن إال

 المساكن ووكالة رقراق أبً ضفتً تهٌبة وكالةو المتوسط االبٌض البحر طنجة الخاصة والوكالة المؽرب وبرٌد الفبلحً
 .العسكرٌة والتجهٌزات

 
 مع مقارنة 3% قدرها بزٌادة أي درهم ملٌار 173,8 ما ٌناهز 5102 سنة فً االستؽبلل تكالٌؾ تبلػ أن لمتوقعا ومن هذا
 ملٌار +2,2) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطنً المكتب تكالٌؾ ارتفاع إلى أساسا الزٌادة هذه وتعزى. 3102 سنة
 (.درهم ملٌون +305) العمران التهٌبة ومجموعة( درهم ملٌون +441) المؽربٌة الملكٌة الجوٌة الخطوط وشركة ،(درهم
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 المالٌة التكالٌف - 22.25

 
 سنة درهم ملٌار 01,2 إلى لتصل 8,5% بنسبة انخفاضا المالٌة التكالٌؾ سجلت
 تراجع إلى االنخفاض هذا وٌعزى .3103ملٌار درهم سنة  3093مقابل  3109

 5,4  مقابل درهم ملٌار 3,9 ا قدرهم 3109 سنة بلؽت التً المالٌة المخصصات
 الفابدة تحمبلت أن التوضٌح مع 27% ناقص بنسبة أي ،3103 سنة درهم ملٌار

  20%. بزٌادة أي درهم، ملٌار بلػ ارتفاعا سجلت الصرؾ وخسابر
 

 المكتب االنخفاض هذا فً ةالمساهمالمإسسات والمقاوالت العمومٌة  أهم ومن
 ملٌار 391 بمبلػ %2392ناقص ) للشرب لحالصا والماء للكهرباء الوطنً
 092 بمبلػ %3192 ناقص) بالمؽرب السٌارة للطرق الوطنٌة والشركة( درهم
 بمبلػ %4,4ناقص ) المؽربٌة الملكٌة الجوٌة الخطوط وشركة( درهم ملٌار

 .(درهم ملٌون 21291

 

 

 للطرق الوطنٌة والشركةللشرب  الصالح والماء للكهرباء الوطنً للمكتب مالٌةال التكالٌؾ تراجع أنإلى  اإلشارة جبوت
 بالنسبة 3109 سنة درهم ملٌار 1,4 إلى 3103 سنة درهم ملٌار 1,3 من) الفابدة تحمبلت ارتفاع عن ناتج بالمؽرب السٌارة
 المخصصات تراجعموازاة مع  )تبللمك بالنسبة 3109 سنة درهم ملٌار 1,9 إلى 3103 سنة درهم ملٌار 1,8 ومن للشركة
 ملٌار 1,7 ومن للشركة بالنسبة 3109 سنة درهم ملٌون 022 إلى 3103 سنة درهم ملٌون 100 من انتقلت التً المالٌة
وقد قلص من حدة هذا االنخفاض االرتفاع الذي عرفته  .للمكتب بالنسبة 3109 سنة درهم ملٌون 775 إلى 3103 سنة درهم

 392 بمبلػ %0092+) والصندوق المؽربً للتقاعد (ملٌار درهم 298 بمبلػ %3390+) داع والتدبٌراإلٌ تكالٌؾ صندوق
والقرض الفبلحً  (ملٌار درهم 3,2ملٌار درهم إلى  3,3ملٌار درهم عبلقة بارتفاع مخصصات التوظٌؾ التً انتقلت من 

ّمعو( ملٌار درهم 098 بمبلػ %392+) للمؽرب  (.ملٌار درهم 091 بمبلػ %292+) الشرٌؾ للفوسفاط الم ج 
 
 مقابل ملٌار درهم 51,1 لتصل الى 6,2%ارتفاعا بنسبة  5102 لسنة احتماالت االختتامبرسم ستعرؾ التكالٌؾ المالٌة و

للمكتب الوطنً للكهرباء والماء  المالٌة التكالٌؾ زٌادة الى أساسا االرتفاع هذا وٌرجع. 3109 سنة درهم ملٌار 19,4
 .للموانا الوطنٌة المؽرب والوكالة والكهرباء وبرٌد الماء لتوزٌع المستقلة والوكاالت الصالح للشرب

 
ٌ رتقب عبلقة  درهم ملٌار 21,3 الى لتصل 3102 سنة مع مقارنة 3,4% بنسبة 5102 المالٌة سنة التكالٌؾهذه  ترتفع نأ و

والمكتب الوطنً للكهرباء والماء  (درهم ملٌون +257) بالمؽرب السٌارة للطرق الوطنٌة كل من الشركة تكالٌؾ ارتفاع مع
 (.درهم ملٌون +152) الملكٌة المؽربٌة الجوٌة وشركة الخطوط( درهم ملٌون +200) الصالح للشرب

 
 على 3102و 3102و 3109 واتسن برسم المعامبلت رقم من 10,4%و 10,5%و 10,2% ٌعادل ما التكالٌؾ هذه تمثلو

 .التوالً
 

 ستغالل نتائج اال - 1.0.5

 
 مقابل درهم ملٌار 33 إلى ، لتصل25% بنسبة تراجعا االستؽبلل نتابج عرفت
 نتابج تراجع إلى أساسا نخفاضاال هذا وٌعزى ،3103 سنة درهم ملٌار 3899

ّمعاستؽبلل كل من   ملٌار 898 بمبلػ 49,1%ناقص ) للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 

 ملٌون 20298 بمبلػ10,1% ناقص ) الحدٌدٌة للسكك الوطنً والمكتب( درهم

 (.  درهم
 

 مقابل  3109 سنة درهم ملٌار 31 اإلٌجابٌة االستؽبلل نتابج مجموع وصل وقد
، كما تمت اإلشارة إلٌه االنخفاض هذا وٌرجع 3103 سنة همرد ملٌار 9292
ّمع كل من نتابج انخفاض إلى سابقا،  الوطنً والمكتب للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 

 . الحدٌدٌة للسكك
 

 

 بلػ ، بتحسن3109 سنة درهم ملٌار 2,0 إلى 3103 سنة مدره ملٌار 299 من السلبٌة االستغالل نتائج مجموع انتقل كما
 الصالح والماء للكهرباء الوطنً المكتب فً سلبٌة نتابج سجلت التً العمومٌة والمقاوالت المإسسات أهم وتتمثل. 08%

 العقارٌة للمحافظة الوطنٌة الوكالةو( درهم ملٌون 315)ناقص  للنقل البٌضاء الدار شركةو (درهم ملٌار 2,2)ناقص  للشرب
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ملٌون  69,8ناقص ) العسكرٌة والتجهٌزات كناسمال ووكالة( درهم ملٌون244,3 ناقص ) والخرابطٌة العقاري والمسح
 (.درهم

 
 بسنة مقارنة درهم ملٌار 17,4لتصل إلى  22% بنسبة تراجعا 5102 لسنة االستؽبلل نتابج اختتام احتماالت وستعرؾ

 ملٌار 5,8ناقص ) السلبٌة االستؽبلل نتابج وتفاقم( درهم ملٌار 3993) ٌجابٌةإلا االستؽبلل نتابج تراجع تؤثٌر تحت ،3109
الوطنً للكهرباء والماء المكتب  نذكر سلبٌة، استؽبلل نتابج حققت التً العمومٌة والمقاوالت المإسسات همأ ومن(. درهم

 .والمكاتب الجهوٌة لبلستثمار الفبلحً وكالة تهٌبة ضفتً أبً رقراقوالبٌضاء للنقل  الصالح للشرب وشركة الدار
 

. 3102مقارنة بسنة ملٌار درهم  21,9حٌث ستصل  % 25,9نسبته  ا  اعارتف 5102ن تعرؾ نتابج االستؽبلل سنة أوٌتوقع 
البحر -الوكالة الخاصة طنجةولى تحسن نتابج استؽبلل الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽرب وٌرجع هذا التطور أساسا ا

شركة الخطوط الجوٌة الملكٌة المؽربٌة وشركة والمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب واألبٌض المتوسط 
 استؽبلل الموانا.

 

 ج الجارٌةـالنتائ - 72025
 

المسجلة برسم سنة  ةمٌاع المإسسات والمقاوالت العمولقط النتائج الجارٌةبلؽت 
 3103سنة مقارنة ب % 25,8بلػبانخفاض  ملٌار درهم 55 ما قدره 3109

  .ملٌار درهم( 29,7)
 

خبلل سنة ملٌار درهم  28,4ما قدره  ٌجابٌةالنتائج الجارٌة اإلوقد بلػ مجموع 
النتابج الجارٌة متؤثرة بانخفاض  3103ملٌار درهم سنة  37,2مقابل  3109

ّمعاإلٌجابٌة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة التالٌة :  الشرٌؾ للفوسفاط  الم ج 
ملٌار درهم( والصندوق المؽربً للتقاعد )ناقص  8,7مبلػ ب %52,3)ناقص 

 %78,4ملٌار درهم( وصندوق اإلٌداع والتدبٌر )ناقص  2,2بمبلػ  36,8%
االنخفاض قابله ارتفاع النتابج اإلٌجابٌة ملٌون درهم(. إال أن هذا  279,9بمبلػ 

 ملٌار درهم( 7,1بمبلػ  +5,9%االجتماعً ) للضمانللصندوق الوطنً 
ملٌون درهم  148مقابل  3109ملٌار درهم سنة  1,6وللوكالة الوطنٌة للموانا )

 (.3103سنة 

 

 

 6,4الى  3103ملٌار درهم سنة  7,6لتنتقل من  %4فقد تحسنت بنسبة  ،النتائج الجارٌة السلبٌةفٌما ٌخص مجموع أما 

. ومن أهم المإسسات والمقاوالت العمومٌة التً أفرزت نتابج جارٌة سلبٌة، نذكر المكتب 5102خبلل سنة  درهم ملٌار
 لٌون درهم(م 341,7ص )ناقللنقل  البٌضاء الدار شركةو ملٌار درهم( 3,3الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص 

 195,7 العسكرٌة )ناقص والتجهٌزات السكن وكالةوكذا  لٌون درهم(م 202ناقص الجماعً ) للتجهٌز الوطنٌة الشركةو
 ملٌون درهم(. 180,1)ناقص سبل -الرباط ترامواي ملٌون درهم( وشركة

 
سنة خبلل  33%ه قدر الت العمومٌة انخفاضا  لقطاع المإسسات والمقاو النتائج الجارٌة ستعرؾ، ختتامالاحتماالت ابرسم  و

، ٌعود باألساس إلى انخفاض النتابج السلبٌة لبعض المإسسات والمقاوالت 3109( مقارنة بسنة ملٌار درهم 14,8) 3102
بانخفاض ٌناهز  ملٌار درهم 25,1 ، ما قدره5102، عند نهاٌة سنة ٌجابٌةالنتائج الجارٌة اإلمجموع  سٌبلػو .العمومٌة
للمطارات  الوطنً التالٌة : المكتب العمومٌة . وٌرجع هذا االنخفاض الى المإسسات والمقاوالت3109سنة بقارنة م %11,6

 الخاصة الوكالةو ملٌون درهم( 988بمبلػ  34%ناقص ) العمرانلتهٌبة ا مجموعةوملٌون درهم(  203مبلػ ب 34%ناقص )
 028بمبلػ  90%ناقص ملٌون درهم( والوكالة الوطنٌة للموانا ) 901بمبلػ  18%)ناقص المتوسط  األبٌض البحر-طنجة

، متؤثرا  بتراجع النتابج 3102، خبلل سنة ملٌار درهم 10,3 إلى النتائج الجارٌة السلبٌةمجموع  كما سٌصل ملٌون درهم(.
 السٌارة للطرق الوطنٌة ةشركلاو لٌار درهم(م 5,1الجارٌة السلبٌة للمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص 

 تهٌبة لٌون درهم( ووكالةم 358)ناقص للنقل  البٌضاء الدار شركةوكذا بتراجع نتابج  لٌار درهم(م 1,5)ناقص بالمؽرب 
 لٌون درهم(.م 138ناقص رقراق ) أبً ضفتً

 
ملٌار درهم  20,1مبلػ  ومٌةالعم النتابج الجارٌة لقطاع المإسسات والمقاوالت ناهزتفٌرتقب أن ، 5102وفٌما ٌتعلق بسنة 

 الوطنً النتابج الجارٌة لكل من المكتبارتفاع لى إ ساسا  أ تحسن، وٌرجع هذا ال3102مقارنة بسنة  35,7%بزٌادة قدرها 
 الوطنٌة ( والوكالة+48%المتوسط ) األبٌض البحر-طنجة الخاصة الوكالةو (+62%للشرب ) الصالح والماء للكهرباء
 (.+18%للموانا )
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 النتائج الصافٌة  - 120.5
 

 ملٌار 01,2) 22%، انخفاضا  نسبته 3109لت النتابج الصافٌة خبلل سنة سج
 لنتائجا مجموع بلػحٌث درهم(  ملٌار 13,5) 3103سنة ب مقارنة درهم(

 3103سنة خبلل  درهم ملٌار 0898مقابل  درهم ملٌار 02,1اإلٌجابٌة  الصافٌة

مقابل  درهم ملٌار 2,2إلى  لتصل السلبٌة الصافٌة النتابج مجموع تحسنت فٌما
 .3103سنة  خبلل درهم ملٌار 292

 
 ٌلً : فٌما 2013سنة  لمسجلةا التطورات أهم وتتمثل

 

 

سنة  درهم ملٌار 090للموانا ) الوطنٌة الوكالة :التالٌة  العمومٌة والمقاوالت المإسسات المحققة من طرؾ رباحاأل زٌادة -
 ملٌون 808واالجتماعٌة ) االقتصادٌة للتنمٌة الثانً الحسن صندوقو (3103سنة  درهم ملٌون 02293مقابل  3109
 ملٌون 212مبلػ ب +92,9%) للمطارات الوطنً المكتبو (3103سنة  درهم ملٌون 2899مقابل  3109سنة  درهم
بمبلػ  26,2%) للمؽرب الفبلحً القرضو هم(ملٌون در 228بمبلػ  +14%العمران )لتهٌبة ا مجموعةومن  درهم(

ّمعكل من  أرباح بتراجع الزٌادات هذه تؤثرت وقد. درهم( ملٌون 21292 بمبلػ  38,6%)ناقص  للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 
 ( ؛درهم ملٌون 82292بمبلػ  %093)ناقص والتدبٌر  اإلٌداع صندوقمجموعة درهم( و ملٌار 892

 ملٌون 338,9)ناقص  للنقل البٌضاء الدار شركة منها العمومٌة والمقاوالت المإسسات لبعض السلبٌة النتابج ارتفاع -
 3109سنة  درهم لٌونم 230ناقص الصرؾ ) مكتبو (3103سنة  درهم ملٌون 59,9ناقص  مقابل 3109سنة  درهم
 3109سنة  رهمد لٌونم 201ناقص الجماعً ) للتجهٌز الوطنٌة الشركةو (3103سنة  درهم لٌونم 77,5ناقص  مقابل
 3109سنة  درهم ملٌون 01198)ناقص سبل -الرباط طرامواي وشركة (3103سنة  درهم ملٌون 2190 ناقص مقابل
 للكهرباء الوطنً للمكتب السلبٌة الصافٌة النتابج أن إلى اإلشارة (. وتجدر3103سنة  درهم ملٌون 011 ناقص مقابل
 .3109سنة  درهم ملٌار 398لى إ 3103سنة  درهم ملٌار 292للشرب عرفت تحسنا لتنتقل من  الصالح والماء

 

 البنٌة المالٌة - 5.5
 

 األصـــــــــول - 0.5.5

 
ملٌار  1.065ما قٌمته ة العمومٌ موازنات المإسسات والمقاوالت مجموع بلػ

سنة البمقارنة 6,4%  مسجلة بذلك زٌادة قدرها، 3109 سنة لى ؼاٌة متمإ درهم
مع  العمومٌة االرتفاعات أؼلب المإسسات والمقاوالته هذ. وقد همت المنصرمة

من األصول تملكها ست هٌبات تجاوزت موازنة  60%كثر من أن ألى إشارة اإل
اإلٌداع والتدبٌر  ملٌار درهم من األصول وهً صندوق 12كل واحدة منها 

ّمعالصالح للشرب و والماء الوطنً للكهرباء والمكتب الشرٌؾ للفوسفاط  الم ج 
صندوق المؽربً للتقاعد والصندوق الوطنً للضمان االجتماعً والقرض وال

 الفبلحً للمؽرب.
 
 ،العمومٌة والمقاوالت مجموع الموازنات المإسساتلاحتماالت االختتام  تظهرو

ملٌار  1.065لتنتقل من  3109مقارنة بسنة 2% زٌادة قدرها ، 5102برسم سنة 
 .ملٌار درهم 1.091درهم الى 

 

 

بارتفاع قدره  5102خبلل سنة ملٌار درهم  1.115 العمومٌة ن ٌبلػ مجموع أصول المإسسات والمقاوالتأٌتوقع كما 
 +9,9) ٌةصول المكتب الوطنً للسكك الحدٌدأفً  تحسنلى إأساسا رتفاع قارنة بالسنة المنصرمة. وٌعزى هذا االم %2,2

ملٌار درهم( والمكتب الوطنً الكهرباء والماء الصالح  +2,3للطرق السٌارة بالمؽرب ) ملٌار درهم( والشركة الوطنٌة
 ملٌار درهم(. +1,2العمران )التهٌبة ملٌار درهم( ومجموعة  +1,6للشرب )
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 األموال الذاتٌة - 5.5.5
 

ما ، 5102خبلل سنة  العمومٌة للمإسسات والمقاوالت الذاتٌة األموال بلؽت
 .3103قارنة بسنة م 7,1% بنسبة أي بتحسن درهم رملٌا 252,1ه قدر
 
 %992+للتقاعد ) المؽربً لصندوقالكل من  هذه الزٌادات خصوصا   تعزىو

 %0392+االجتماعً ) للضمان الوطنً صندوقالو درهم( ملٌار 8392بمبلػ 
ّمعو درهم( ملٌار 2398بمبلػ   2192بمبلػ  %292+للفوسفاط ) لشرٌؾا الم ج 
 %0190+واالجتماعٌة ) االقتصادٌة للتنمٌة الثانً الحسن ندوقصو درهم( ملٌار
بمبلػ  +6,5%ة )ٌالمكتب الوطنً للسكك الحدٌدو درهم( ملٌار 2199بمبلػ 
 19,5بمبلػ  +8,2%ٌداع والتدبٌر )إلصندوق امجموعة ملٌار درهم( و 21,5

بمبلػ  25,5%البحر األبٌض المتوسط )-ملٌار درهم( والوكالة الخاصة طنجة
 2بمبلػ  +6,3%ملٌار درهم( ووكالة المساكن والتجهٌزات العسكرٌة ) 8,8

جلت فً نفس المرحلة من ملٌار درهم(.  وقد رافقت هذه الزٌادات انخفاضات س 
 5,1% طرؾ كل من المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص

ؽرب )ناقص ملٌار درهم( والشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالم 19,8بمبلػ 
ملٌار درهم( والوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة والمسح  7,9بمبلػ  %1,8

 ملٌار درهم(. 4,2بمبلػ  3,4%العقاري والخرابطٌة )ناقص 

 

 

 المدٌونٌة - 2.5.5
 

دون  وذلك ملٌار درهم 185,8ما قدره ، 5102خبلل سنة  بلؽت دٌون التموٌل
 3103سنة مع مقارنة  6,4%بزٌادة قدرها  أي الدٌون االجتماعٌةاحتساب 

من هذه الدٌون تخص ست هٌآت وهً  80%حٌث أن  ،ملٌار درهم( 174,6)
المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنٌة للطرق السٌارة 

ّمعبالمؽرب و ج  والوكالة  الشرٌؾ للفوسفاط والمكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة الم 
 البحر األبٌض المتوسط والقرض الفبلحً للمؽرب.-الخاصة طنجة

 
 : إلى باألساس ،3109سنة  خبلل الدٌون هذه تطور وٌرجع

  

 الشركةو درهم( ملٌار 1,,3% بمبلػ 3,1للشرب )+ الصالح والماء للكهرباء الوطنً بالمكتب أساسا   تتعلق زٌادات  -
ّمعو درهم( ملٌار 13بمبلػ  %1,3)+ بالمؽرب السٌارة للطرق نٌةالوط  3,2,% بمبلػ 3,2,للفوسفاط )+ الشرٌؾ الم ج 

 البحر-طنجة الخاصة الوكالةو درهم( ملٌار 1,,3بمبلػ  %4,1الحدٌدٌة )+ للسكك الوطنً المكتبو درهم( ملٌار
 ؛ درهم( ملٌار 4% بمبلػ 1للمؽرب )+ حًالفبل والقرض درهم( ملٌار 2,,3بمبلػ  %3,2,المتوسط )+ األبٌض

وشركة الخطوط  درهم( ملٌار 3,1بمبلػ  %1,3ناقص ) التموٌل الطرقً صندوق الخصوص على همت انخفاضات  -
 1,3بمبلػ  %1,1ناقص للمطارات ) الوطنً المكتبو درهم( ملٌار 4,9 بمبلػ %3,4ناقص ) الجوٌة الملكٌة المؽربٌة

 درهم(. ملٌار 1,3بمبلػ  %4,,3ناقص ) الجماعً ٌزالتجه درهم( وصندوق ملٌار
 

 الخزٌنة والتوظٌفات - 2.5.5
 

 مع مقارنة درهم( ملٌار 01,7)% 299 بانخفاض نسبته 3109خبلل سنة  العمومٌة والمقاوالت المإسسات خزٌنةتمٌزت 
مقابل  3109سنة  متم فً درهم ٌارمل 0198 للمملكة العامة الخزٌنة لدى هاودابعوقد بلؽت  .درهم( ملٌار 3198) 3103سنة 

 المهنً التكوٌن الخزٌنة : مكتبب موجودات على المتوفرة العمومٌة المإسساتأهم  منو .3103سنة  درهم لٌارم 0893
 درهم( ملٌار 399والخرابطٌة ) العقاري والمسح العقارٌة للمحافظة الوطنٌة الوكالةو درهم( ملٌار 398الشؽل ) وإنعاش

 ملٌار 093للقنٌطرة ) والكهرباء الماء لتوزٌع المستقلة الوكالةودرهم(  ملٌار 092والقطانً ) للحبوب المهنً ًالوطن المكتبو
 درهم(. ملٌار 090للتقاعد ) المؽربً درهم( والصندوق

 
 ٌولٌوز متم درهم ملٌار 22,3 مقابل درهم ملٌار 55 العمومٌة للمإسسات الخزٌنة فائضبلػ  ،3102 ؼشت شهر متم فً

 ملٌار 9,1 بلؽت فقد العمومٌة، للمإسسات بالخصوم المسجلة الخزٌنة ٌخص فٌما . 1,4%نسبته طفٌؾ بتراجع اي ،3102
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 للسكك الوطنً والمكتب( 81%) درهم ملٌار 7,3 بمبلػ المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب كل من وتهم درهم
 (.19%) درهم ملٌار 1,8 بمبلػ الحدٌدٌة

 
أي بزٌادة  ملٌار درهم 011,1 ما قدره 3109 المإسسات والمقاوالت العمومٌة نهاٌة سنة توظٌفاتبلؽت قابل، وفً الم
 : التالٌة الهٌآتمن هذه التوظٌفات إلى  %81وتعود حصة (. ملٌار درهم 161,2) 3103 مقارنة مع سنة %20 نسبتها

صندوق و (ملٌار درهم 2892) ً للضمان االجتماعًالصندوق الوطنو (ملٌار درهم 8191) الصندوق المؽربً للتقاعد
 (.ملٌار درهم 3091) الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 
 والمقاوالت العمومٌة المالٌة بٌن الدولة والمؤسسات عالقاتال - 225

 
اعلٌن الخواص وخاصة فٌما ٌتعلق والمقاوالت العمومٌة على ؼرار الف المالٌة بٌن الدولة والمإسسات عبلقاتالإلى  ةباإلضاف

والمإسسات والمقاوالت العمومٌة مكونا هاما من موارد لدولة ا بٌن التحوٌبلت المالٌةالضرٌبٌة، تشكل   ؤداء المستحقاتب
 : التمٌٌز بٌن نوعٌن أساسٌٌن من التدفقات وتكالٌؾ الخزٌنة. هذا، وٌمكن

 
رباح األوحصص اآلتٌة من الشركات المساهمة رباح لعامة للدولة : األالتً تدفعها هذه الهٌآت إلى المٌزانٌة ا الموارد -

المإسسات ذلك فٌما ٌتعلق بمة وااألمبلك الع وات على احتبللاتاإلوحتكار الوعابدات ا التً تدفعها المإسسات العمومٌة
 تؽطً نفقات االستؽبلل واالستثمار؛   مداخٌلوالمقاوالت العمومٌة التً ٌدر نشاطها 

التً ٌتطلب نشاطها دعما مالٌا من قبل الدولة، إما بشكل مإقت والمقاوالت العمومٌة المإسسات  لفابدة بلت المالٌةالتحوٌ -
المرفق الخدمات التً ٌوفرها أو بشكل دابم عندما ٌتعلق األمر ب أو المخططات التنموٌة( تموٌل االستثمارات الهٌكلٌة)

 .الذاتٌةوالتً ال ٌمكن تؽطٌتها من الموارد  العمومً
 

 المؤسسات والمقاوالت العمومٌةالتحوٌالت المالٌة للدولة لفائدة  - .0.22

 
، بلؽت اإلمدادات المالٌة الموجهة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة ما مجموعه 5102فٌما ٌخص تنفٌذ قانون المالٌة لسنة 

ما % للتسٌٌر. وتمثل هذه اإلمدادات 22و% منها للتجهٌز والزٌادة فً رأس المال 22ملٌون درهم تم تخصٌص  20.598
من مجموع نفقات المٌزانٌة العامة للدولة بما فً ذلك نفقات االستثمار. وٌوضح الرسم البٌانً التالً بنٌة  %8 قدره

 .3109التحوٌبلت المالٌة لفابدة المإسسات والمقاوالت العمومٌة خبلل سنة 
 

       
   

               
     
   

       
   

  ية الت وي ت المالية لل ولة ل ا    المؤسسات والمقاوالت العمومية 
      س  س ة 

 
 

القطاع االجتماعً  ة فًلمثتنحو القطاعات ذات األولوٌة مال زالت موجهة ٌة المال التحوٌبلت أنوٌبٌن التحلٌل المفصل 
ملٌون درهم(. وٌوضح الرسم البٌانً  00003ملٌون درهم( والبنٌات التحتٌة ) 30880ملٌون درهم( والفبلحة ) 010221)

 .3109م دجنبر مت إلىالقطاعً إلمدادات الدولة لفابدة المإسسات والمقاوالت العمومٌة  وزٌعالتالً الت
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52 

       
  

     
  

      
   

     
  

               
  

               
   

    
  

التوزيع القطاعي للت وي ت المالية م  ال ولة ل ا    المؤسسات والمقاوالت 
    العمومية لس ة 

 
 

: األكادٌمٌات  3109من إمدادات الدولة حتى نهاٌة دجنبر  ٌنالمستفٌدوتشكل المإسسات والمقاوالت العمومٌة التالٌة أهم 
درهم(  ملٌون 30031ملٌون درهم( والمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب ) 20129الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن )

ملٌون درهم( والمكاتب  00131ملٌون درهم( والمكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة ) 30138والمراكز االستشفابٌة الجامعٌة )
ملٌون درهم( والشركة  812ملٌون درهم( والجامعات ومإسسات التعلٌم العالً ) 00210الجهوٌة لبلستثمار الفبلحً )

شركة الملٌون درهم( و 281م( والمكتب الوطنً للسبلمة الصحٌة للمواد الؽذابٌة )ملٌون دره 809الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة )
 ملٌون درهم(. 211لمؽرب )باطرق السٌارة الوطنٌة لل

 
مقارنة % 9ارتفاعا بنسبة  3109وقد سجلت التحوٌبلت المالٌة من الدولة لفابدة المإسسات والمقاوالت العمومٌة برسم سنة 

الدولة لفابدة المإسسات تحوٌبلت الرسم البٌانً التالً تطور  وٌوضحملٌون درهم(.  310139) 3103سنة  نهاٌة إنجازاتب
 :  3102-3112فً الفترة  العمومٌة والمقاوالت
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قاوالت العمومٌة التً وفً هذا اإلطار، مكنت المسطرة الجدٌدة المتعلقة بالتحوٌبلت المالٌة من الدولة لفابدة المإسسات والم

من بلوغ األهداؾ المتوخاة فٌما ٌخص ترشٌد إمدادات الدولة لفابدة المإسسات والمقاوالت  3109تم وضعها خبلل سنة 
العمومٌة التً تمت برمجتها فً إطار المٌزانٌة العامة للدولة فٌما ٌتعلق بآجال وحجم التحوٌبلت على أساس مستوى خزٌنة 

هذه الهٌآت فٌما ٌخص األداءات. وتجدر اإلشارة إلى االهتمام الذي تم إعطاإه لتسدٌد الدٌون، حٌث تم والحاجٌات الفعلٌة ل
 الوفاء بكل استحقاقات القروض المتعاقد علٌها مع الهٌبات الدولٌة فً اآلجال المحددة.

 
بدة المإسسات والمقاوالت العمومٌة ، فقد بلؽت اإلنجازات فٌما ٌخص إمدادات الدولة لفا5102أما برسم قانون المالٌة لسنة 

( أي بنسبة 3109ملٌون درهم فً نهاٌة شتنبر  020822)مقابل  3102ملٌون درهم فً نهاٌة شهر شتنبر  080222ما قدره 
 ملٌون درهم(. 320018) 3102% بالنسبة لتوقعات سنة 12إنجاز بلؽت 

 
 ٌلً : فٌما 5102نهاٌة شتنبر وتتجلى أهم اإلمدادات المتراكمة إلى 

 
ملٌون درهم مخصصة للتجهٌز  00801ملٌون درهم منها  20981 : األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن  -

ملٌون درهم مخصصة للتسٌٌر مقابل توقعات إجمالٌة بمبلػ  30211و
 ملٌون درهم ؛  20981

 
المكتب الوطنً للكهرباء والماء  -

 الصالح للشرب

 

 012ملٌون درهم موجهة للتسٌٌر و 00892ملٌون درهم منها  00823 :
 ؛  3102ملٌون درهم موجهة للتجهٌز أي مجموع التوقعات لسنة 

 013ملٌون درهم برسم التجهٌز و 00311ملٌون درهم منها  00918 : المكاتب الجهوٌة لئلستثمار الفبلحً -
ملٌون  30019بلػ بمملٌون درهم برسم التسٌٌر مقابل توقعات إجمالٌة 

 درهم ؛

 
ملٌون  228ملٌون درهم برسم التسٌٌر و 183ملٌون درهم منها  00320 : معات ومإسسات التعلٌم العالًالجا -

 ملٌون درهم ؛ 00299درهم برسم التجهٌز مقابل توقعات إجمالٌة بمبلػ 

 
ملٌون درهم موجهة للتسٌٌر مقابل توقعات  801ملٌون درهم منها  892 : المراكز اإلستشفابٌة الجامعٌة  -

 ملٌون درهم ؛ 30302ٌة بمبلػ إجمال

 
 الشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة :  -
 

ملٌون  892ملٌون درهم برسم التجهٌز مقابل توقعات إجمالٌة بمبلػ  892 :
 درهم ؛

 
 المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة  -
 

بلػ بمملٌون درهم برسم مخصصات رأس المال مقابل توقعات  111 :
 ملٌون درهم ؛ 00211

 
تب الوطنً للسبلمة الصحٌة المك -

 للمواد الؽذابٌة 
 

ملٌون  331ملٌون درهم مخصصة للتسٌٌر و 913ملٌون درهم منها  288 :
 ملٌون درهم ؛ 289درهم برسم التجهٌز مقابل توقعات إجمالٌة بمبلػ 

 
 بلػبمرأس المال مقابل توقعات  الزٌادة فًملٌون درهم برسم  211 : شركة الطرق السٌارة للمؽرب -

 ملٌون درهم ؛ 00111

 
ملٌون درهم  02ملٌون درهم برسم التسٌٌر و 298ملٌون درهم منها  222 : الوكاالت الحضرٌة  -

 ؛ ملٌون درهم 201بلػ بممخصصة للتجهٌز مقابل توقعات إجمالٌة 

 
 صندوق الضمان المركزي  -

 
برسم التجهٌز مقابل توقعات ملٌون درهم  928منها  ملٌون درهم 922 :

 ملٌون درهم. 222 بمبلػ
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 المؤسسات والمقاوالت العمومٌةمن  المتأتٌةالموارد  - .5.22

 

ملٌون  02.255، ما قدره 5102حتى نهاٌة سنة بلؽت إنجازات الموارد المتؤتٌة من المإسسات والمقاوالت العمومٌة، 
 . وٌتمثل أهم المساهمٌن فٌما ٌلً :%012أي نسبة إنجاز قدرها درهم 

 
ّمع - : األرباح ؛ برسمدرهم  ملٌون 2.111  الشرٌؾ للفوسفاط الم ج 

 لمحافظة العقارٌةالوكالة الوطنٌة ل - : عابدات االحتكار ؛ برسمملٌون درهم  30111
 والمسح العقاري والخرابطٌة

 اتصاالت المؽرب - : األرباح ؛ ملٌون درهم برسم 00228منها ملٌون درهم  00128
 بنك المؽرب - : ؛ رهم برسم األرباحملٌون د 299منها ملٌون درهم  829

 المكتب الوطنً للمطارات - : األرباح ؛ صملٌون درهم برسم حص 311ملٌون درهم منها  911
 مواناالوكالة الوطنٌة لل - : األرباح ؛ حصصملٌون درهم برسم  321ملٌون درهم منها  901
      شركة استؽبلل الموانا - : ؛ حاألربا برسمملٌون درهم  911

 الوكالة الوطنٌة لتقنٌن المواصبلت  - : األرباح ؛حصص ملٌون درهم برسم  381

 صندوق اإلٌداع والتدبٌر      - : ح.األربا حصصملٌون درهم  312

 

نسبة ب، أي 5102نهاٌة شتنبر حتى  ملٌون درهم 72215الموارد المتؤتٌة من المإسسات والمقاوالت العمومٌة ما قدره بلؽت 
 متؤتٌة أساسا  من المإسسات والمقاوالت العمومٌة التالٌة : 010820قعات قانون المالٌة قدرها مقابل تو %28إنجاز 

 
ّمع - : األرباح ؛ برسمملٌون درهم  90111  الشرٌؾ للفوسفاط الم ج 

 اتصاالت المؽرب - : األرباح ؛ ملٌون درهم برسم 00922منها ملٌون درهم  00982
 بنك المؽرب - : ؛ برسم حصص األرباح ملٌون درهم 391منها ملٌون درهم  299

 
 ؛ملٌون درهم  2.500عابدات االحتكار مقابل توقعات  برسمملٌون درهم  211

 لمحافظة العقارٌةالوكالة الوطنٌة ل - :
 والمسح العقاري والخرابطٌة

على احتبلل األمبلك  ةتاوملٌون درهم برسم األ 011ملٌون درهم منها  211
 ؛ العمومٌة

 طنً للمطاراتالمكتب الو - :

 صندوق اإلٌداع والتدبٌر      - : ح ؛األربا حصصملٌون درهم  232
      شركة استؽبلل الموانا - : ؛ حاألربا برسمملٌون درهم  311

 الوكالة الوطنٌة للموانا - :  ملٌون درهم برسم حصص األرباح. 021منها ملٌون درهم  311
 

 010820مقابل توقعات بلؽت ملٌون درهم  9.517ما قدره  5102لسنة لٌة برسم قانون الماالموارد وتناهز توقعات هذه 
الوكالة الوطنٌة . وٌعزى انخفاض هذه التوقعات على الخصوص إلى تراجع مساهمة كل من 3102ملٌون درهم سنة 

ّمعو للمحافظة العقارٌة والمسح العقاري والخرابطٌة شركة اتصاالت المؽرب وبنك المؽرب وكذا الشرٌؾ للفوسفاط  الم ج 
   .هذه الهٌآت ونتابج ةنشطأوذلك بسبب تراجع 

  

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancfcc.gov.ma%2FAR%2FSGC.php%3Fid%3D4%26idLien%3D31%26type%3Dliens&ei=mPksVO_3IojXaoSSgCA&usg=AFQjCNHng8zTuAuAyvFmF6S77cOcF8JtIQ&bvm=bv.76477589,d.d2s
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancfcc.gov.ma%2FAR%2FSGC.php%3Fid%3D4%26idLien%3D31%26type%3Dliens&ei=mPksVO_3IojXaoSSgCA&usg=AFQjCNHng8zTuAuAyvFmF6S77cOcF8JtIQ&bvm=bv.76477589,d.d2s
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancfcc.gov.ma%2FAR%2FSGC.php%3Fid%3D4%26idLien%3D31%26type%3Dliens&ei=mPksVO_3IojXaoSSgCA&usg=AFQjCNHng8zTuAuAyvFmF6S77cOcF8JtIQ&bvm=bv.76477589,d.d2s
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من توقعات الموارد المتؤتٌة من المإسسات والمقاوالت العمومٌة خبلل  %21 رباقما ٌوحصص األرباح تشكل األرباح و
 المإسسات والمقاوالت العمومٌة التالٌة : ،ساسٌٌنألوتضم البحة المساهمٌن ا. 3102سنة 

 

ّمع - : األرباح ؛ برسمملٌون درهم  3.111  الشرٌؾ للفوسفاط الم ج 

 اتصاالت المؽرب - : األرباح ؛ ملٌون درهم برسم 00222منها ملٌون درهم  00202
لمحافظة الوكالة الوطنٌة ل - : ؛ عابدات االحتكار برسمملٌون درهم  00211

ح العقاري والمس العقارٌة
 والخرابطٌة

 
 ؛ ملٌون درهم 00211

 
: 

موارد الرخص اآلتٌة من  -
 فاعلٌن فً مٌدان االتصاالت

 صندوق اإلٌداع والتدبٌر      - : ؛ برسم حصص األرباح ملٌون درهم 111
 

على احتبلل األمبلك  ةتاوملٌون درهم برسم األ 011ملٌون درهم منها  211
 ؛ العمومٌة

 اراتالمكتب الوطنً للمط - :

 بنك المؽرب - : 0 برسم عمولة الصرؾملٌون درهم  921
 

 الضرٌبة على الشركات - 2.2.5
 

 المإسسات نشاط عن المترتبة الشركات على الضرٌبة بلؽت ،5102 سنة خبلل
 أي 3103 سنة درهم ملٌار 6,2 مقابل درهم ملٌار 4,4والمقاوالت العمومٌة 

كل  مساهمة انخفاض الى اساسا التراجع هذا وٌعزى. 29,4% قدره بانخفاض
ّمعمن   والمكتب (درهم ملٌار 2,2 بمبلػ 40,8%ناقص ) للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 

 استؽبلل وشركة (درهم ملٌون 241 بمبلػ 45,6% ناقص) للمطارات الوطنً
والمكتب الوطنً للكهرباء  (درهم ملٌون 146 بمبلػ 19,7%ناقص ) الموانا

والوكالة الوطنٌة ( درهم ملٌون 81 بمبلػ 40% والماء الصالح للشرب )ناقص
 وقد صاحب هذا(. درهم ملٌون 81 بمبلػ 30%لتقنٌن االتصاالت )ناقص 

 سنة ملٌون 481) الوكالة الوطنٌة للموانا من كل مساهمة فً ارتفاع االنخفاض
 للتنمٌة الثانً الحسن وصندوق (3103 سنة درهم ملٌون 68,6 مقابل 3109

 درهم ملٌون 2 مقابل 3109 سنة درهم ملٌون 018) اعٌةواالجتم االقتصادٌة
 (.درهم ملٌون 088 بمبلػ +11%) العمرانالتهٌبة  ومجموعة( 3103 سنة

 

 
 مع مقارنة  38% نسبته انخفاضا (درهم ملٌار 2,7) 3102 سنة الشركات على الضرٌبةستسجل  ،ختتامالا احتماالتوبرسم 

ّمع من طرؾ االنخفاضات ل أهمٌجٌتم تسقد سو. 3109 سنة  ملٌار 1,3 بمبلػ 41,2%)ناقص  للفوسفاط الشرٌؾ الم ج 
 31,6%)ناقص  العمرانالتهٌبة  ومجموعة (درهم ملٌون 023 بمبلػ 37,2%)ناقص  للمطارات الوطنً والمكتب (درهم
 (.درهم ملٌون 80 بمبلػ 9,7% شرب )ناقصوالمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح لل( درهم ملٌون 092 بمبلػ
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 المؤسسات والمقاوالت العمومٌة 
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 : المؤسسات والمقاوالت العمومٌة فاعل أساسً فً السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة ثانًالالجزء 

 

السٌاسات العمومٌة  تنفٌذفاعبل أساسٌا فً تنمٌة الببلد عبر مساهماتها المتنوعة فً  ةات والمقاوالت العمومٌتعتبر المإسس
 وكذا إنجاز البنٌات التحتٌة الضرورٌة للرفع من مبادرات القطاع الخاص والتهٌبة المجالٌة. األساسٌةوتوفٌر الخدمات 

 
، كما جاء فً الخطابات الملكٌة السامٌة، الدخول ٌتٌح لهاى من النضج فً هذا الصدد، ونظرا لكون ببلدنا قد بلؽت مستو

تدخبلتها من أجل مساهمة  بتكثٌؾالنهابً والمستحق ضمن الدول الصاعدة، فإن المإسسات والمقاوالت العمومٌة مطالبة 
من شؤنها  والتً الجودة الخدمات ذات ٌخصأكثر فً الدٌنامٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للببلد وكذا تحسٌن العرض فٌما 

عبر المشارٌع المهٌكلة والمدرة لبلستثمارات ومناصب الشؽل  وذلكلتطلعات المواطنٌن وتحسٌن تنافسٌة الببلد  االستجابة
 والتً ستمكن من انبثاق أقطاب التنمٌة الوطنٌة والجهوٌة.

 

ارٌع المهٌكلة للببلد خاصة فً مجاالت النقل مختلؾ المشب المإسسات والمقاوالت العمومٌة ٌندرج اضطبلعففً هذا اإلطار 
والبنٌات التحتٌة للموانا والمطارات. كما تندرج مساهمة هذه الهٌآت كذلك فً تنفٌذ  السٌارةالسككً والطرقً والطرق 

عن االستراتٌجٌات القطاعٌة للطاقة والمعادن والسكن والسٌاحة والبرامج االجتماعٌة خاصة التعلٌم والصحة وفك العزلة 
 العالم القروي.

 
، عرفت تجسٌد عدة مشارٌع كبرى من طرؾ المإسسات 3102إلى  0888، فإن الفترة الممتدة من الشؤنوفً هذا 

مقاطع الطرق السٌارة المبرمجة والتً تهدؾ إلى بلوغ  إنجازوالمقاوالت العمومٌة، مكنت بالخصوص من تسرٌع وتٌرة 
 وإنجازالخط فابق السرعة الرابط بٌن الدار البٌضاء وطنجة  كذا إنجازو 3102كلم فً أفق  0811 تتجاوزشبكة إجمالٌة 

 التصمٌم المدٌري لمختلؾ الخطوط بما فً ذلك تثلٌث الخط الرابط بٌن القنٌطرة والدار البٌضاء.
 

اتب الجهوٌة المكوحققت المإسسات والمقاوالت العمومٌة المعنٌة )وكالة التنمٌة الفبلحٌة فقد  ،فٌما ٌخص قطاع الفبلحة
لبلستثمار الفبلحً...( إنجازات مبرمجة فً إطار مخطط المؽرب األخضر وذلك عبر تنفٌذ عدة مشارٌع لدعم السبلسل 

. وذلك باإلضافة الى عملٌات نرسغٍٛ دخم انفالزٍٛ انًدذٚح الرصادٚا ٔكزنك انًشاسٚغالفبلحٌة ذات القٌمة المضافة العالٌة 
 وإحداثوالخاص حول األراضً الفبلحٌة للدولة والتً لها تؤثٌر هام من حٌث االستثمار الشراكة بٌن القطاعٌن العام 

 .يٍ أخم انرذتٛش انًغرذاو نهًٕاسد انًائٛح انغٛاعح انًائٛح فٙ عٛاق ذُاعك يرضاٚذ يغ ْزا انًخطػ ذُفٛز كًا ٚرىمناصب الشؽل. 

همته فً الحفاظ على الموارد وتثمٌن اإلنتاج وكذا تقوٌة وفٌما ٌتعلق بمخطط" هالٌوتٌس" ٌتابع المكتب الوطنً للصٌد مسا
 تنافسٌة قطاع الصٌد.

 
ٚمٕو انًغشب  ،تمطاع انًؼادٌ شذثػففًٛا ٚ 0ٔفٙ يدال انطالح ٔانًؼادٌ، ذى ذغدٛم ئَداصاخ يًٓح تفعم انفاػهٍٛ انؼًٕيٍٛٛ

نهفٕعفاغ يٍ خالل ذمٕٚح انثُٛاخ  انششٚف ح نهًدًغانشايٛح ئنٗ ذٕغٛذ انًكاَح انشٚادٚ االعرشاذٛدٛحترؼضٚض يشكضِ تفعم ذُفٛز 

تًٕاصهح المعنٌة والمقاوالت العمومٌة انًإعغاخ  ذذخمرًٛض ٚانًإعغاذٛح ٔانًانٛح نهًدًغ0 ٔفًٛا ٚرؼهك تمطاع انطالح، 

لذ ذى ذؼضٚض ذُفٛز انٓادفح ئنٗ انرمهٛص يٍ انرثؼٛح انطالٛح ٔذطٕٚش انطالاخ انًردذدج ٔدػى انُداػح انطالٛح0 ٔ االعرشاذٛدٛح

بوضع إطار قانونً  اندذٚذج نرطٕٚش انطالاخ انًردذدج يٍ خالل تشايح انطالح انشًغٛح ٔانطالح انشٚسٛح، االعرشاذٛدٛح
ومإسساتً مبلبم عبر تدخبلت "الوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة" و"شركة االستثمارات الطاقٌة" و"الوكالة الوطنٌة لتنمٌة 

 والنجاعة الطاقٌة".الطاقات المتجددة 
 

للعرض السٌاحً الوطنً  فضلعرؾ القطاع السٌاحً تنوعا وتثمٌنا أ فقد "،3131للدٌنامٌة التً أحدثتها "رإٌة  واعتبارا
 ٔفٙ األعاعٙ نهؼًهح انصؼثح ٔيشغال تاسصا نهٛذ انؼايهح0 تاػرثاسِ انًضٔد فٙ االلرصاد انٕغُٙ  تانُظش ئنٗ دٔس ْزا انمطاع

 والسٌاحٌة ذات القٌمة المضافة العالٌة  نرًٕٚم االعرثًاساخ "نهرًُٛح انغٛازٛح انًغشتٙ انصُذٔق"ئَشاء  ذسجغٛاق ُْٚزا ان
تقوٌة تدخبلت "المكتب الوطنً المؽربً  باإلضافة إلىتطوٌر المواقع السٌاحٌة ب لفةالمك"الشركة المؽربٌة للهندسة السٌاحٌة" 

 ٌة بامتٌاز.للسٌاحة" لتعزٌز موقع المؽرب كوجهة سٌاح
 

دُّ المؽرب ضمن دول القارة اإلفرٌقٌة التً تتوفر على تكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت  ،وبالنسبة لقطاع االتصاالت ٌ ع 
 بٌن ؼرب إفرٌقٌا وأوروبا. وفٌما ٌخص مستوى كحلقة وصلاألكثر دٌنامٌة فً المنطقة والتً تمكن المؽرب من التموقع 

دولة. وتعزى هذه النتابج إلى االستراتٌجٌة الحالٌة التً  02المؽرب فً الرتبة الثانٌة فً ترتٌب ٌتمركز  ،االنترنٌت" نضح"
التً تهدؾ الى الرفع من الولوج إلى "الصبٌب العالً" فً كل أنحاء المؽرب وذلك عبر تطوٌر شبكة ووضعها المؽرب 

 ".4Gوكذا عبر إطبلق شبكة " األكثر عزلةاأللٌاؾ فً المناطق 
 
انغُٕاخ األخٛشج نًكافسح انفمش  اندٕٓد فٙ ذى ذكثٛف  انًغرٕٖ االخرًاػٙ، ٔيٍ أخم ذًُٛح اخرًاػٛح ػادنح ٔذعايُٛح، ػهٗٔ

تدخبلت عدة مإسسات ومقاوالت عمومٌة مثل وكاالت  ٔذمهٛص انفٕاسق االخرًاػٛح ٔانًدانٛح ٔكزا ذؼضٚض انشغم يٍ خالل
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بٌة والتكوٌن والجامعات ومكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشؽل والوكالة الوطنٌة التنمٌة الجهوٌة واألكادٌمٌات الجهوٌة للتر
 إلنعاش الشؽل والكفاءات والمراكز االستشفابٌة والتعاون الوطنً.  

 

  التنافسٌة وتقوٌة التحتٌة البنٌات تطوٌر -0
 

فً مجال قطاع تنافسً ودٌنامً  فر علىٌعتبر التو ،وٌتطلب جودة عالٌة فً الخدمات المتزاٌدة ٌتسم بالتنافسٌة سٌاقفً 
ببلدنا وذلك فً أفق تحسٌن تنافسٌة وإنتاجٌة نسٌجها  تنجزهامع األوراش التً  متبلبما البنٌات التحتٌة واللوجٌستٌك

 االقتصادي.
 

االقتصادٌٌن ، ومن أجل االستجابة النتظارات المستعملٌن وتحسبا لبلحتٌاجات المستقبلٌة لمختلؾ الفاعلٌن االتجاهوفً هذا 
فٌما ٌخص البنٌات التحتٌة ووسابل النقل واللوجستٌك، تم الشروع فً إرساء برامج كبرى لتطوٌر بنٌات النقل وتحرٌر 
مختلؾ وسابل المواصبلت وذلك لمواكبة التطور االقتصادي الذي تعرفه الببلد وكذا تقوٌة تطلعاتها لبلندماج فً االقتصاد 

العمومٌة أٌضا إنجاز بنٌات نقل حدٌثة ستمكن من تسهٌل المبادالت المحلٌة والجهوٌة والدولٌة العالمً. كما تعتزم السلطات 
 حركٌة وتؤمٌن تنقبلت البضابع واألشخاص. إتاحةو
 

، تتمحور حول برامج التنمٌة فً مٌادٌن 3192-3191مدٌرٌة فً أفق  مخططاتوفٌما ٌخص البنٌات التحتٌة، تم تحدٌد عدة 
وتترجم  .ٌارة والنقل السككً والبنٌات التحتٌة للموانا والمطارات التً تم إنجازها أو فً طور اإلنجازالطرق والطرق الس

رادٌة لتقوٌة وتحدٌث الشبكات الكبرى للبنٌات التحتٌة مما ٌجعل المؽرب بمثابة حلقة وصل قوٌة إهذه المشارٌع استراتٌجٌة 
ؼرب خاصة بٌن دول البحر األبٌض -فرٌقٌة واألوربٌة والمبادالت شرقجنوب بٌن القارتٌن اإل-فً المبادالت التجارٌة شمال

 المتوسط.
 

  النقل شبكة تطوٌر - 0.0
 

 )الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب( السٌارة الطرق عبر النقل - 0.0.0
 

منح استؽبللها للشركة  كلم تم 00811ضمن  كلم من 00200تقوم الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽرب حالٌا باستؽبلل 
 3102و 3118الممتدة  بٌن  للفترةالبرنامج  لعقدتوجد فً طور اإلنجاز طبقا  كلم 320علما أن المذكورة من طرؾ الدولة 

  .3118ٌولٌوز  3الموقع بٌن الدولة والشركة فً 
 

كلم( والطرٌق  029آسفً )-جدٌدةكلم( وال 11خرٌبكة )–مقاطع الطرق السٌارة برشٌد فً طور اإلنجازوتشمل أهم المشارٌع 
 كلم( . 20المداري للرباط )

 
وتعتزم الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽرب، عبلوة على البرنامج السالؾ الذكر، إنجاز عدة عملٌات تهم خاصة أشؽال 

رهم مما سٌرفع المبلػ ملٌون د 121الممرات، وكذا توسٌع محطات األداء فً الطرق السٌارة الموجودة قٌد االستؽبلل بمبلػ 
 ملٌون درهم.  4.980إلى  3102اإلجمالً لبلستثمار فً سنة 
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ملٌار  99فقد فاقت  3102-3118خبلل فترة عقد البرنامج  3102فٌما ٌخص مجموع االستثمارات المتراكمة إلى ؼاٌة 
رؾ الدولة وكذا مساهمة المٌزانٌة درهم تم تموٌلها باللجوء إلى االقتراض الخارجً وإصدار سندات الدٌن مضمونة من ط

أما االستثمارات  العامة للدولة وصندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على شكل مخصصات رأس المال.
 درهم.ون ملٌ 90912فستبلػ  3102المبرمجة برسم 

 
ملٌون عربة كلم  020288بما ٌناهز  3102 األول من سنة األسدسأما بالنسبة لحركة النقل فٌقدر معدل السٌر الٌومً خبلل 

ملٌون عربة  0191البالؽة  3102مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضٌة مقابل توقعات اختتام سنة  %3/الٌوم، أي بزٌادة 
مقارنة مع نفس الفترة من سنة  %399ملٌار درهم، بزٌادة  0900كلم/الٌوم. ومكنت حركة النقل هذه من در مدخول قدره 

 ملٌون عربة كلم/ الٌوم. 0893تشٌر إلى  3102مع العلم أن تقدٌرات  3109
 

 
 

، باإلضافة إلى قارمنصب شؽل مباشر و 00811ما ٌقارب  ٌساهم فً إحداث أما بالنسبة للتشؽٌل، فإن نشاط االستؽبلل
 المناصب المحدثة خبلل مراحل األشؽال.

 
تم البدء  فقد. 3102بحلول سنة العمل به سٌنتهً  3102-3118د البرنامج عق وبالنظر إلى أنالمستقبلٌة فٌما ٌخص اآلفاق 

  .فً األشؽال التحضٌرٌة إلبرام عقد برنامج جدٌد
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 )المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة( السككً النقل - 2.1.1

 

إنجاز استثمارات بقٌمة إجمالٌة  3102-3101الحدٌدٌة للفترة  ٌتوقع عقد البرنامج المبرم بٌن الدولة والمكتب الوطنً للسكك
ملٌار درهم من أجل إنجاز القطار  31ملٌار درهم لتؤهٌل اآللة اإلنتاجٌة و 0398ملٌار درهم، تخصص منها  9398قدرها 

 فابق السرعة.
 

ملٌون درهم تخص مشروع  30233ملٌون درهم منها  20832ما ٌناهز  3109وقد بلؽت االستثمارات المنجزة فً متم 
 00811ما قدره  3102ملٌون درهم برسم البرنامج العام. وبلؽت اإلنجازات إلى متم ٌونٌو  30919القطار فابق السرعة و

 .3102ملٌون درهم برسم سنة  10839ملٌون درهم من ضمن توقعات قدرها 
 

تنفٌذ البرنامج العام  درهم. وتهم هذه االستثماراتملٌون  80232ما قدره  3102كما تبلػ االستثمارات المرتقبة برسم سنة 
ملٌون درهم. وبالنسبة للبرنامج  20212ملٌون درهم ومواصلة أشؽال مشروع القطار فابق السرعة بمبلػ  90133بمبلػ 
 : ما ٌلً 3102تشمل أهم المشارٌع المبرمجة برسم  ،العام
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ة الخطوط السككٌة بٌن الدار البٌضاء والقنٌطرة وكذا تؤهٌل الخط مواصلة إنجاز األشؽال المتعلقة بمشارٌع الرفع من قدر -
 ؛ ملٌون درهم 00201السككً الرابط بٌن سطات ومراكش بمبلػ 

 ملٌون درهم ؛ 912تؤهٌل الخط الرابط بٌن فاس ووجدة والخط الرابط بٌن سٌدي قاسم وطنجة بمبلػ  -
ملٌون  980ات الصؽرى وتؤمٌن الممرات ؼٌر المإمنة بمبلػ استكمال األشؽال المتعلقة بتثبٌت أنظمة التؤمٌن والمحط -

 درهم ؛
أشؽال إصبلح وتحدٌث مختلؾ األجهزة )القطارات والقطارات اآللٌة وعربات الركاب المكٌفة ومختلؾ  مواصلة -

 ملٌون درهم. 910العربات( بمبلػ قدره 
 

 %20إلى  3102 شتنبرمتم فً سبته العامة نتصل  يذلافإن تقدم األشؽال  ،فٌما ٌخص مشروع القطار فابق السرعةو
 : ٌتلخص كما ٌلً

 
 ؛  %88:  عقارال -
 ؛ %28أشؽال الهندسة المدنٌة : دراسات و -
 ؛ %28:   التجهٌزات السككٌة -
 ؛ %23:   اللوجٌستٌك والتموٌن -
 ؛ %28:  ورش الصٌانة -
 %.20:  العربات -
 
، تم تسجٌل تؤخٌر 3102ل القطار فابق السرعة فً نهاٌة سنة بالنظر للبرنامج األولً الذي كان ٌتوقع الشروع فً استؽبلو

. وتتعلق أهم أسباب هذا التؤخٌر 3101شهرا ، مما سٌإجل الشروع فً االستؽبلل إلى نهاٌة النصؾ األول من سنة  08مدته 
 بمساطر نزع ملكٌة األراضً الخاصة بالمشروع.

 

 
 

 

، مسجبل بذلك 3109ملٌون مسافر سنة  9890قل السككً، قام المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة بنقل على مستوى نشاط الن
 3191ملٌون طن منها  9293. أما فٌما ٌخص نقل البضابع، فقد قام المكتب بنقل  3103% مقارنة بسنة 298تحسنا بنسبة 

 .3103ملٌون طن من الفوسفاط مسجبل بذلك نفس مستوى إنجاز سنة 
 

.  بٌنما 3102وخبلل سنة  3102إلى نهاٌة  % فٌما ٌخص عدد المسافرٌن2قع الحفاظ على وتٌرة ارتفاع مقبولة بنسبة وٌتو
. وفٌما ٌخص نقل الفوسفاط، من 3102% فً 0393وبنسبة  3102% فً نهاٌة 0998سٌتحسن حجم نقل البضابع بنسبة 

 .3102نة % فً س299و 3102% فً متم 190المنتظر تسجٌل ارتفاع بنسبة 
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 (شركة الترامواي الرباط سال و شركة الدارالبٌضاء للنقل) التنقالت الحضرٌة - 2.0.0
 

 03شركة الترامواي الرباط سبل" منذ انطبلقهما على التوالً فً "شركتا الترامواي "شركة الدارالبٌضاء للنقل" و تمكنت
ملٌون مسافر بالنسبة لشركة الدار البٌضاء  39 منها 3109ملٌون مسافر فً  2292 لنقمن  3100ماي  39و 3103دجنبر 
كلم  90كلم منها  20ملٌون مسافر بالنسبة لشركة الترامواي الرباط سبل، وذلك بفضل شبكة إجمالٌة قدرها  9092للنقل و

 كلم للرباط وسبل. 31بالنسبة للدارالبٌضاء و
 

مسافر فً الٌوم بالنسبة لشركة الدار البٌضاء للنقل  3210111ما ٌناهز  3102لى ؼاٌة وتبلػ الحركٌة المستهدفة إ
 مسافر فً الٌوم بالنسبة لشركة الترامواي الرباط سبل. 0810111و
 

ملٌار درهم تم تموٌلها بالقروض الدولٌة ومساهمات  898 وقد وصلت التكلفة اإلجمالٌة لهذٌن المشروعٌن إلى ما ٌناهز
 العامة للدولة وكذا صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على شكل مخصصات رأس المال. المٌزانٌة

 
ملٌون درهم( وقرض فرنسً بشروط تفضٌلٌة  20111وترتكز التركٌبة المالٌة لترامواي الدار البٌضاء على التموٌل الذاتً )

 ملٌون درهم(. 321ٌة )ملٌون درهم( وقرض من الوكالة الفرنسٌة للتنم 00221)
 

ملٌون درهم فً  20812وتشؽٌل مشروع "ترامواي الدار البٌضاء"  نجازوسٌبلػ المبلػ اإلجمالً لبلستثمارات المخصصة إل
ملٌون درهم،  211، سٌتم استثمار 3102خطوط جدٌدة للترامواي. بالنسبة لسنة  2 إنجاز. كما تعتزم الشركة 3102متم 

 بكة اإلجمالٌة واألشؽال التحضٌرٌة وتحوٌل الشبكات.موجهة أساسا لدراسة الش
 

منصب شؽل مباشر ودابم. كما أن المناصب المحدثة  211وفٌما ٌخص التشؽٌل، سٌنتج عن نشاط االستؽبلل إحداث حوالً 
 منصب ؼٌر مباشر. 20111منصب مباشر و 90111خبلل فترات الدراسات واألشؽال تناهز 

 
رامواي الرباط سبل على األموال الذاتٌة وشبه الذاتٌة منها حصة وكالة تهٌبة ضفتً أبً رقراق وترتكز التركٌبة المالٌة لت

ملٌون أورو وقروض بشروط تفضٌلٌة مضمونة من طرؾ  8ملٌون درهم وهبة من االتحاد األوربً بقٌمة  00823بمبلػ 
 ملٌون أورو. 021الدولة بقٌمة 

 
ملٌار درهم فً نهاٌة  992صة لتنفٌذ وتشؽٌل مشروع "ترامواي الرباط سبل" وسٌصل المبلػ اإلجمالً لبلستثمارات المخص

 كلم. 3192خطٌن جدٌدٌن لترامواي مجموعهما  إنجاز. كما تعتزم هذه الشركة 3102
 

ملٌون درهم وموجهة أساسا إلى أشؽال الهندسة المدنٌة  111، ستصل االستثمارات المتوقعة حوالً 3102بالنسبة لسنة 
 التحتٌة ومحطات المسافرٌن والهٌآت الحضرٌة والتجهٌزات الكهرومٌكانٌكٌة والتجهٌزات ذات التوتر المنخفض.والبنٌات 

  
 الخطوط الملكٌة المغربٌة( -الجوي )الشركة الوطنٌة للنقل الجوي  النقل - .22.2

 
يٍ ذغدٛم ستر صافٙ لذسِ  ، ذًكُد ششكح انخطٕغ انًهكٛح انًغشتٛح3109عٕق اذغًد ترُافغٛح زادج خالل عُح ظم فٙ 

يهٌٕٛ دسْى، يإكذج تزنك َداذ يخططٓا إلػادج انٓٛكهح ٔيردأصج األْذاف انًسذدج فٙ ئغاس انؼمذ انثشَايح انز٘ ذى  028

0 ٔٚثمٗ انٓذف األعاعٙ نؼمذ انثشَايح، انز٘ ٚغؼٗ ئنٗ ذسغٍٛ ذُافغٛح انششكح يٍ خالل 3100ئتشايّ يغ انذٔنح فٙ شرُثش 

 انرٕخٓاخ االعرشاذٛدٛح، ْٕ ظًاٌ اعرًشاسٚح ششكح انخطٕغ انًهكٛح انًغشتٛح ٔذطٕٚشْا فٙ أفك ًَٕ يرٕاصم0ذُفٛز يخرهف 
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، ذأثٛش ئٚداتٙ ػهٗ ششكح انخطٕغ انًهكٛح انًغشتٛح انرُفٛزٔلذ كاٌ نهرذاتٛش انًغطشج فٙ انؼمذ تشَايح، انز٘ ٕٚخذ فٙ غٕس 

ٕغٛذ ٔظؼٛرٓا انًانٛح0 ْٔكزا، زممد انششكح، ٔألٔل يشج يُز ػذج عُٕاخ، انرٙ ػشفد ذسغُا فٙ أدائٓا ٔئَراخٛرٓا ٔكزا ذ

َاذداً صافٛاً ئٚداتٛا0ً ٔٚؼضٖ ْزا األداء اندٛذ ئنٗ ذششٛذ انًٕاسد انز٘ ذى ذسمٛمّ فٙ ئغاس يخطػ ئػادج ْٛكهح انششكح انًؼًٕل 

ح انشثكح ٔذششٛذ األعطٕل ٔذمهٛص انركانٛف )ذمهٛص ػذد انًغرخذيٍٛ ٔذسغٍٛ اإلَراخٛح ٔئػادج ْٛكه 3100تّ يُز ٕٚنٕٛص 

0)000 

 

يهٌٕٛ يغافش سغى  2ئنٗ  9ٔانز٘ اَرمم يٍ  3109ٔ  3119ٔنمذ اعرطاػد انششكح يعاػفح ػذد انًغافشٍٚ انًغدم يا تٍٛ 

ًا %، ك009 ٔٚؼض٘ ْزا انرشاخغ أعاعا ئنٗ اَخفاض انُمم يٍ َمطح ئنٗ َمطح تُغثح 3109ٔ 3103% تٍٛ 9انرشاخغ تُغثح 

ػًهد انششكح ػهٗ ززف تؼط انخطٕغ غٛش انًشتسح ذًاشٛاً يغ يمرعٛاخ انؼمذ انثشَايح0 ٔسغى ْزا االَخفاض نؼذد 

انًغافشٍٚ، اعرطاػد انششكح أٌ ذسذ يٍ ٔلغ انرُافغٛح ػهٗ أداء َشاغ انؼثٕس تفعم يدٕٓداخ ذششٛذ انركانٛف0 كًا تهغد 

 31090اع ػشض ششكاخ انُمم اندٕ٘ انًُخفعح انركهفح خالل صٛف % سغى اسذف29انثٛعاء  –زصرٓا يٍ أعٕاق أٔستا 

 

ترسغٍ يهًٕط فٙ اإلَداصاخ انًانٛح نهششكح يماسَح تأْذاف انؼمذ انثشَايح0 ٔذردهٗ ْزِ اإلَداصاخ  3109ٔلذ ذًٛضخ عُح 

 يهٌٕٛ دسْى0 188فٙ انرسغٍ انًهًٕط نُرائدٓا انًانٛح انرٙ عدهد فائعا فٙ َاذح االعرغالل تهغ 

 

، ذًكُد انششكح يٍ ذمٕٚى يُسٗ َشاغٓا ٔسلى انًؼايالخ ٔرنك يٕاصاج يغ ذسغٍٛ يؼذل يمء انطائشاخ 3102ٔتانُغثح نغُح 

يماسَح يغ َفظ انفرشج نغُح  3102% فٙ يرى َٕٕٚٛ 292ٔانرسكى فٙ انركانٛف األزادٚح0 ٔنمذ اسذفغ ػذد انًغافشٍٚ تُغثح 

% خالل َفظ انفرشج0 كًا اسذفؼد انًذاخٛم انًشذثطح تانًغافشٍٚ فٙ 3ٚداتٛاً تُغثح 0 كًا عدم سلى انًؼايالخ ذطٕساً ئ3109

 %00% ٔذسغٍ يؼذل انًمء تُغثح 393تُغثح  3102َٓاٚح َٕٕٚٛ 

 

ٔكزا ذسغٍٛ تُٛح انشثكح انًخصصح  زِ األخٛشجتاإلظافح ئنٗ رنك، فاٌ ذؼضٚض زعٕس انششكح تافشٚمٛا ٔانشفغ يٍ انؼشض تٓ

مٛح األكثش أًْٛح، يكُٓا يٍ ذغشٚغ ًَٕ زشكح انُمم ٔسلى انًؼايالخ فٙ ْزِ انماسج0 ٔذؼرثش انغٕق اإلفشٚمٛح نهٕخٓاخ اإلفشٚ

 % فٙ سلى يؼايالخ َشاغ انًغافش390ٍٚدٔنح يغاًْح تزنك تُغثح  32فٙ ٔخٓح  93ثاَٙ عٕق نهششكح ٔرنك تًدًٕع 

 

 
 

خذٚذج يٍ ذطٕٚش انششكح ٔانًُذسخح فٙ انشؤٚح االعرشاذٛدٛح ، فآَا عرؼشف ذُفٛز يشزهح 3102-3102فًٛا ٚخص انفرشج 

 يٍ خالل : 3102-3132

 

 المسافات المتوسطة ؛ رحبلت بخصوصنمو ال ستهداؾواالمسافات البعٌدة رحبلت تطوٌر  -
 تحسٌن المنتوج وجودة الخدمات ؛ -
 التمٌز التجاري والتموقع التنافسً على التسوٌق الرقمً ؛ -
 لٌن مرجعٌٌن فً إطار سٌاسة تطوٌر الشركات التابعة ؛تعزٌز الشراكة مع فاع -
 انًغرًش فٙ انركانٛف0 التحكم -
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  والمطارات الموانئتدعٌم شبكة  - 5.0

 
 للموانئ الوطنٌة الوكالة - 0.5.0

 

 إنجازما ٌخص الخدمات المٌنابٌة عبر منذ إنشابها، مكنت الوكالة الوطنٌة للموانا هذا القطاع من تحقٌق قفزة نوعٌة فٌ
مشارٌع مهمة واتخاذ تدابٌر مكنت من تسهٌل نشاط الموانا والرفع من فعالٌتها، علما  أن الهدؾ هو إتاحة مناخ مٌنابً 
تنافسً ٌمكن من خفض تكالٌؾ المرور وتحسٌن جودة الخدمات تماشٌا مع أهداؾ االستراتٌجٌة الوطنٌة المٌنابٌة الجدٌدة فً 

. وستمكن هذه االستراتٌجٌة من مواكبة تطور االقتصاد وكذا استؽبلل فرص جدٌدة من أجل انخراط المؽرب فً 3191فق أ
 التنافسٌة العالمٌة عبر توفٌر البنٌات التحتٌة والتجهٌزات والخدمات المٌنابٌة ذات المستوى العالمً.

 
وكذا عملٌات مهٌكلة تتجلى فً للخمس سنوات القادمة رٌا تواصل الوكالة فً إطار رإٌتها االستراتٌجٌة مجهودا استثما

 وضع وتفوٌت المحطات المٌنابٌة والمشارٌع المهٌكلة لتحدٌث التدبٌر الداخلً للوكالة.
 

ملٌارات درهم  1بؽبلؾ مالً ٌقدر بحوالً  3108-3102وفً هذا اإلطار، حددت الوكالة برنامجا استثمارٌا طموحا للفترة 
ملٌون درهم(  20189البرنامج االستثماري بالخصوص تطوٌر البنٌات التحتٌة )هذا . وٌستهدؾ 3102لسنة ملٌارات  9منها 

 ملٌون درهم(.  912ملٌون درهم( وأنشطة الدعم ) 213وحصص المساهمات )
 

 كما ٌلً :  3102وتتجلى حصٌلة النشاط المٌنابً برسم النصؾ األول من سنة 
 
ملٌون طن.  60,1% لٌحقق حجما إجمالٌا  قدره 22,1انطبلقا من بداٌة السنة بنسبة  مواصلة تدعٌم نمو نشاط الموانا -

مقارنة مع نفس الفترة من  17,1وٌعزى هذا النمو باألساس إلى تطور الحركة الداخلٌة )االستٌراد والتصدٌر( بنسبة 
 1,6اء طنجة المتوسط )بمٌن %35,9ملٌون طن وزٌادة نشاط إعادة الشحن بنسبة  43,9أي ما ٌعادل  2013سنة 

 ملٌون حاوٌة( ؛ 
% مقارنة مع نفس 17,6ملٌون طن من السلع أي بارتفاع قدره  39,2تسجٌل الموانا التً تدٌرها الوكالة عبور حوالً  -

 %( ؛ 12,2%( والصادرات ) 20,8، وذلك بفضل ارتفاع كل من الواردات )2013الفترة من سنة 
 %( والكبرٌت48,7%( والفحم )+55,8و الواردات من الحبوب )+نشاط العبور بالخصوص بنم تؤثر تطور -

 %( ؛25,4%( والمحروقات )+41,5%( وبتطور صادرات األسمدة )+25,4)+
% مقارنة مع نفس 28أي بزٌادة قدرها + 2014ملٌون حاوٌة فً متم ٌونٌو  2,2بلوغ النشاط اإلجمالً للحاوٌات  -

 .3109من سنة  الفترة
 

 فٌما ٌلً : 3102فً متم ٌونٌو مالٌة ات النجازوتتجلى اإل
 

 % من التوقعات السنوٌة ؛54,7ملٌون درهم أي  740موارد االستؽبلل:  -
 % من التوقعات السنوٌة ؛50,9ملٌون درهم أي  586,1تكالٌؾ االستؽبلل:  -
 % من التوقعات السنوٌة ؛97ملٌون درهم أي  153,9الناتج الجاري:  -
 % من التوقعات السنوٌة. 2291أي  ملٌون درهم 19892المعامبلت  رقم -
 

 وعرفت الخدمات المٌنابٌة تحسنا  ملموسا  كما تشهد على ذلك المإشرات األساسٌة التالٌة :
 
حاوٌة فً الساعة قبل إعادة هٌكلة القطاع  17الى  15حاوٌة فً الساعة بدل  27تحسن إنتاجٌة المناولة التً سجلت  -

 ؛ 15-02المٌنابً موضوع القانون رقم 
 تحسٌن ورفع العرض المٌنابً من خبلل مشارٌع توسعة البنٌات التحتٌة الحالٌة ؛ -
 المٌنابً من خبلل إدراج التعارٌؾ الموحدة للمناولة. التحكم فً كلفة العبور -
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 الوكالة الخاصة طنجة البحر األبٌض المتوسط - 5.5.0
 

األبٌض المتوسط مشروعا مندمجا ٌجمع ما بٌن أرضٌة مٌنابٌة وأرضٌة لوجٌستٌكٌة وصناعٌة البحر  –ٌمثل مشروع طنجة 
ملٌار درهم  3293ملٌار درهم ممولة من طرؾ القطاع الخاص و 9891مع آثار اقتصادٌة سواء فٌما ٌخص االستثمارات )

 3109منصب شؽل فً سنة  11.211من طرؾ الوكالة( من جهة، أو من حٌث إحداث فرص العمل المباشرة التً بلؽت 
 من جهة أخرى.

 
 فٌما ٌلً : 3109وتتجلى أهم األحداث لسنة 

 
 ضمان استقرار المناخ االجتماعً مما مكن من العودة التدرٌجٌة للنشاط العادي ؛ -
الشروع فً المحادثات مع مالكً السفن والشركات البحرٌة من أجل ترشٌد الطاقة المتوفرة وإعادة توزٌع محطات  -

 ؛ 2وطنجة المتوسط  1حاوٌات للمركب المٌنابً طنجة المتوسط ال
 إنجاز عملٌات الجرؾ التً مكنت من استقبال السفن الحاملة للحاوٌات ؛ -
ملٌار درهم لتموٌل أشؽال  1,5الحصول على قرض من طرؾ الصندوق العربً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بقٌمة  -

 ؛ 2سط المرحلة الثانٌة لمشروع طنجة المتو
 الرفع من قدرة االستقبال لمنطقة مراقبة الشحن عند االستٌراد والتقلٌص من مدة االنتظار تبعا  لتهٌبة منطقة التقنٌن ؛ -
 100بؽبلؾ قدره  ألشؽال بناء المركز النفطً الثانً للبترول الممول من طرؾ صاحب االمتٌاز إعطاء االنطبلقة -

 ملٌون درهم ؛
 ألعمال متعدد الخدمات والمحطة السككٌة والمحطة البحرٌة الجدٌدة ؛الشروع فً استؽبلل مركز ا -
 ؛   )عربات الفٌول الموجهة للمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب( الشروع فً تشؽٌل المحطة السككٌة  -
لتصدٌر لضمان الشروع فً استؽبلل المناطق الجدٌدة لعبور المسافرٌن بالعربات مع الفصل بٌن تدفقات االستٌراد وا -

 وتجنب االزدحام.  مرونة أفضل
 

 ل التطورات التالٌة :ٌسجتم تالمإشرات المالٌة لمجموعة الوكالة الخاصة طنجة البحر األبٌض المتوسط، فقد أهم فٌما ٌخص 
 
 ؛2012% مقارنة مع إنجازات24ملٌون درهم بزٌادة قدرها  1.477ما قدره  2013بلػ رقم المعامبلت لسنة  -
ملٌون درهم سنة  6,2ملٌون درهم مقابل ناقص  291,5اتج الصافً )حصة المجموعة( حٌث وصل إلى تحسن الن -

، خاصة محطات الحاوٌات 0األداء الجٌد لمختلؾ مكونات نشاط المركب المٌنابً طنجة المتوسط  ، وذلك بفضل2012
 ومٌناء المسافرٌن.

 
من إحداث دخلت حٌز االستؽبلل ومنطقة فً طور اإلنجاز  مناطق 2من التً تتكون  "األرضٌة الصناعٌة الكبرى"مكنت 

 .ملٌون أورو 30111ات خاصة تتجاوز منصب شؽل مباشر واستثمار 220111

 احتماالت االختتام *
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ومن جهة أخرى ولبلستجابة بطرٌقة مناسبة لطلب الفاعلٌن االقتصادٌٌن، ٌتم التفكٌر حالٌا فً إعادة هٌكلة ثبلثة مناطق 

ة والتجارة دون احتساب الضرابب مع رإٌة حول تدفق الصادرات واللوجٌستٌك أخرى لؤلنشطة مخصصة لتجارة الجمل
 متعدد التدفقات وكذا للصناعات الفبلحٌة. 

 
ملٌون درهم فً  038ملٌون درهم مقابل  312، رقم معامبلت مجمع قدره 3109وقد حققت المنطقة الحرة لطنجة، فً سنة 

أي نفس مستوى السنة درهم ملٌون  3992اضً. كما بلػ الناتج الصافً المتؤتٌة باألساس من موارد بٌع األر 3103سنة 
 الفارطة.

 
 ما ٌلً :فٌ 3102وٌتجلى نشاط الوكالة الخاصة طنجة البحر األبٌض المتوسط إلى متم ؼشت 

 
 ؛ 3109% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 02حاوٌة أي بزٌادة قدرها + 301900208سجلت حركة محطة الحاوٌات  -
% 18نظرا الرتفاع حركة التصدٌر ملوسة بنسبة  3109% مقارنة مع 22نشاط محطات العربات بنسبة  ارتفاع -

% رؼم انخفاض 98% وكذا الرفع من حركة المحطة ذات االستخدام المشترك بنسبة 2وتصدٌر "صوماكا" بنسبة 
 % ؛92واردات "رونو" بنسبة 

 ؛ 3109% مقارنة مع ؼشت 08قدرها +بزٌادة وحدة  010981بلؽت حركة النقل الدولً الطرقً  -
 ؛ 3109% مقارنة مع ؼشت 2مسافر بزٌادة قدرها + 2080192المسافرٌن  بلؽت حركة عبور -
 وذلك بسبب التراجع فً حركة إعادة الشحن بنسبة 3109% مقارنة مع 2انخفاض حركة عبور المحروقات بنسبة  -

 %.32ركة االستٌراد بنسبة % مقابل زٌادة ح3ناقص والتزود بالوقود بنسبة  %91ناقص 
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 شركة استغالل الموانئ "مرسى المغرب" - 2.5.0
 

شرعت شركة "مرسى المؽرب" فً إعداد مخطط استراتٌجً طموح وذلك باألخذ بعٌن االعتبار حاجٌات تطور االقتصاد 
مع التركٌز على أولوٌات النمو التً ستسمح لها بالحفاظ على  الوطنً والتحوالت الجدٌدة الناتجة عن اإلصبلح المٌنابً،

جدٌدة للبنٌات تتعلق بمشارٌع مكانتها بالسوق وتطوٌر األعمال ذات الرهانات الكبرى، عبر الحصول على منح امتٌاز 
 التحتٌة.

 
 وٌرتكز المخطط االستراتٌجً للشركة على المحاور األربعة التالٌة :

 
لحاوٌات، وذلك بالحصول على رخص امتٌاز جدٌدة واالندماج فً مجال اللوجستٌك والشحن وكذا تطوٌر وتنمٌة أنشطة ا -

 تحسٌن جودة الخدمات واألداء العملٌاتً ؛
إرساء شراكات استراتٌجٌة مع الفاعلٌن الصناعٌٌن فٌما ٌخص المواد والمحروقات بصفة عامة ومع المكتب الوطنً  -

ّمعالم  للكهرباء والماء الصالح للشرب و  الشرٌؾ للفوسفاط، بصفة خاصة حول مركب آسفً والجرؾ األصفر ؛ ج 
الحفاظ على أنشطة المناولة وتحدٌثها عبر إبرام عقود تجارٌة وتحسٌن جودة الخدمات وتقدٌم خدمات ذات قٌمة مضافة  -

 ؛ عالٌة خاصة فٌما ٌتعلق بنشاط نقل السٌارات
طر وإرساء مراقبة التدبٌر والمحاسبة التحلٌلٌة، باإلضافة إلى إدراج من خبلل مراجعة المساتؤهٌل وتدعٌم أسس الشركة  -

 فٌما ٌتعلق بتدبٌر الموارد البشرٌة.  أسس قواعد جدٌدة
 

 احتماالت االختتام *
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ملٌون درهم مخصص للتجهٌزات  30111، ؼبلفا مالٌا إجمالٌا قدره 3102-3102وٌبلػ البرنامج االستثماري للشركة للفترة 
ملٌون  00981ملٌون درهم( والمساهمات المالٌة ) 28ملٌون درهم( والدراسات ) 091تٌة )ملٌون درهم( والبنٌات التح 232)

 درهم(. 

 
ملٌون درهم، تهم أساسا مشروع محطة الحاوٌات الثالثة  182ما قدره  3102وٌناهز البرنامج االستثماري المتوقع خبلل 

ة الحاوٌات الرابعة بطنجة المتوسط بكلفة إجمالٌة ملٌون درهم ومشروع محط 028بالدار البٌضاء بتكلفة إجمالٌة قدرها 
 ملٌون درهم.  282مبلػ  3102ملٌون درهم. وتبلػ توقعات اإلنجازات للبرنامج االستثماري لسنة  991تناهز 

 
فً كما هو متوقع ملٌون طن  8399من  3102هذا وقد تم تحٌٌن حركة الشحن المتوقع معالجتها بالموانا الوطنٌة خبلل  

من هذه  %2291"مرسى المؽرب" عالج . كما ٌتوقع أٌضا أن ت%3ملٌون طن أي بزٌادة قدرها  82لى إ البرنامج بداٌة
 (.%2ملٌون طن المتوقعة سالفا )+ 9192 مقابل 3102ملٌون طن خبلل سنة  9893الحركة، أي ما ٌقارب 

 
ملٌون  01، مقابل 3102إلى متم ٌونٌو  ملٌون طن، 31بلؽت حركة الشحن اإلجمالٌة المعالجة من طرؾ "مرسى المؽرب" 

ملٌون درهم فً متم  00102. وارتفع رقم المعامبلت إلى %01أي بزٌادة بلؽت  3109طن تم إنجازها فً متم شهر ٌونٌو 
 %. 899، أي بزٌادة قدرها3109ملٌون درهم فً متم ٌونٌو  891، مقابل 3102ٌونٌو 

 
 ملٌون درهم. 30123فٌقدر رقم معامبلت هذه الشركة بما ٌناهز  ،3102وفٌما ٌخص توقعات االختتام برسم سنة 

 
ملٌون درهم تم إنجازها فً نفس الفترة  332مقابل  3102ملٌون درهم فً متم شهر ٌونٌو  932كما وصل ناتج االستؽبلل 

ون درهم. أما ملٌ 221، إلى 3102%. وٌتوقع أن ٌصل ناتج االستؽبلل، خبلل سنة 22، أي بزٌادة نسبتها 3109من سنة 
 ملٌون درهم. 281فمن المنتظر أن ٌصل إلى  3102فٌما ٌخص الناتج الصافً المتوقع فً دجنبر 
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 الناظور غرب المتوسط - 2.5.0
 

مرتبة ٌهدؾ مشروع الناظور ؼرب المتوسط إلى تعزٌز حضور المؽرب فً الممرات المبلحٌة الدولٌة، حٌث انتقل من ال
هدؾ ال كما ٌكمننظرا إلنجاز مٌناء "طنجة البحر األبٌض المتوسط".  3100سنة  01إلى المرتبة  3112عالمٌا فً سنة  18
خلق دٌنامٌة بٌن مشروعً "طنجة المتوسط" و"الناظور ؼرب المتوسط" وبٌن مختلؾ البنٌات التحتٌة المٌنابٌة بالمؽرب فً 

 .3130المرتقبة فً ؼضون سنة  بصفة عامة بؽٌة االستجابة للحاجٌات
 

وٌشتمل المشروع على تطوٌر مركب صناعً ومٌنابً مندمج فً منطقة "بٌطوٌا" على مستوى إقلٌم الناظور، الشًء الذي 
هكتار، وكذا منطقة لتطوٌر المشروع  00211سٌوفر بنٌات تحتٌة مٌنابٌة بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعٌة الحرة بمساحة 

 هكتار. 30211الحرة بمساحة تبلػ  خارج المنطقة
 

 ستتكون المرحلة األولى من المشروع مما ٌلً :
 
 ملٌون حاوٌة( ؛ 03إلى  01كلم من أرصفة الحاوٌات )من  199 -
  طن( ؛  21إلى  21مراكز للهٌدروكاربورات )من  5 -
 ملٌون طن(. 8إلى  1) متر طولً من األرصفة المخصصة للفحم 931 -
 

ملٌار درهم سٌتم  292ملٌار درهم ٌتم تموٌلها بواسطة األموال الذاتٌة بمبلػ  898ة األولى من المشروع وستبلػ تكلفة المرحل
ملٌار درهم( والوكالة الخاصة طنجة  0ملٌار درهم( وصندوق الحسن الثانً ) 3932دفعه من طرؾ كل من الدولة )

 االختتاماحتماالت  *
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ملٌار  299درهم( وذلك باإلضافة إلى قروض بقٌمة ملٌون  221ملٌون درهم( والوكالة الوطنٌة للموانا ) 811المتوسط )
 درهم ستتم تعببتها لدى مإسسات التموٌل األجنبٌة.

 

تشتمل المكونات المتواجدة خارج الموقع والضرورٌة لتطوٌر المشروع على إنجاز خط للسكة الحدٌدٌة من المتوقع أن و
 ملٌار درهم.  392تبلػ  ةفً طور اإلنجاز بتكلفتازة والذي ٌوجد -وكذا الخط السرٌع الحسٌمة قٌةطع طرامقكذا و

     

 شركة التهٌئة لتحوٌل مٌناء طنجة المدٌنة - 2.5.0 

 
هكتار. وٌهدؾ هذا المشروع، الذي تم إسناد  82 تناهزٌؽطً مشروع تحوٌل المنطقة المٌنابٌة لطنجة المدٌنة مساحة إجمالٌة 

، إلى تموقع مدٌنة طنجة كوجهة رابدة فً 3101المدٌنة فً مارس  إنجازه وتطوٌره لشركة التهٌبة لتحوٌل مٌناء طنجة
 السٌاحة الترفٌهٌة والرحبلت البحرٌة على مستوى البحر األبٌض المتوسط.

 
 وٌتمحور المشروع حول بعدٌن اثنٌن :

 
 بعد مٌنابً ٌرتكز على الرحبلت البحرٌة والترفٌه والصٌد ؛ -
أحسن المجاالت الحتواء التجهٌزات الثقافٌة والسٌاحٌة  اٌنة ومنحهبعد حضاري ٌطمح إلى فتح المٌناء على المد -

 والساحات العامة والمساحات التجارٌة والترفٌهٌة وكذا قطب للسكن والمكاتب.
 

ملٌار درهم  293ملٌار درهم مخصصة للمكونات المٌنابٌة و 3ملٌار درهم منها  293وتبلػ التكلفة اإلجمالٌة للمشروع 
 فٌما ٌلً : 3102. وتتجلى وضعٌة إنجاز المكونات األساسٌة لمشروع تحوٌل مٌناء طنجة إلى متم ؼشت للمكونات األرضٌة

 
من المرحلة  %11، و3100من البنٌات التحتٌة للمٌناء الترفٌهً الجدٌد، الذي تم إعطاء انطبلقته فً  %82 إنجاز -

 ( ؛ األولى ألشؽال تحوٌل المٌناء الحالً للصٌد إلى مرفؤ نهري )مارٌنا
( مما سٌمكن المٌناء من التوفر على رصٌؾ ٌصل 2االنتهاء من أشؽال توسٌع مركز الرحبلت الترفٌهٌة )المرفؤ رقم  -

 متر وتشجٌع مالكً السفن على إدراج وجهة مٌناء طنجة المدٌنة فً مسارات سفنهم الكبٌرة ؛ 921إلى 
برج دار البارود( وإعطاء االنطبلقة  -ر )برج الحجوياالنتهاء من األشؽال المتعلقة بالشطر األول من ترمٌم األسوا -

 لؤلشؽال المتعلقة بالشطر الثانً ؛
 من البنٌات التحتٌة للمٌناء الجدٌد للصٌد والشروع فً أشؽال البنٌات الفوقٌة ؛ %12إنجاز  -
اري" التً سٌتم اختٌار المستثمرٌن المسٌرٌن بالنسبة إلنجاز مكونات " الفندقة والمصعد الكهربابً والمركز التج -

 تطوٌرها من طرؾ فاعلٌن خواص طبقا لنموذج األعمال للمشروع ؛
االنتهاء من الدراسات التقنٌة والهندسٌة المتعلقة بالقطع األرضٌة المكونة للمشروع التً تتعلق باإلقامات السكنٌة  -

 والمتاجر والمكاتب ؛ 
ة فً إطار تصفٌة الوعاء العقاري الضروري للسكن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات بهدؾ تحرٌر المنطقة الحرة لطنج -

 ؛ 3102الحضري. وهكذا، من المنتظر تحوٌل الوحدات النشٌطة فً المنطقة الحرة إلى خارج الموقع وذلك قبل نهاٌة 
 من أشؽال هدم البنٌات التً تم إخبلءها بالمنطقة الحرة المٌنابٌة. %91إنجاز  -
 

 22، فً إطار البرنامج االستثماري بمبلػ إجمالً قدره 3102نجازها، فً أفق نهاٌة وتشمل العملٌات المتوقع الشروع فً إ
 ملٌون درهم، ما ٌلً :

 

 ملٌون درهم ؛ 21أشؽال بناء مسجد بالمٌناء الجدٌد للصٌد :  -
 ملٌون درهم ؛ 15تجهٌز المٌناء الجدٌد للصٌد :  -
 ملٌون درهم. 30تحوٌل األنشطة :  -

 
 طاراتالمكتب الوطنً للم - 1.5.0

 

المخطط االستراتٌجً للمكتب الوطنً للمطارات على وضع خارطة الطرٌق التً ترتكز على أربعة  عملٌة تحٌٌنأسفرت 
محاور كبرى تهم إرساء الثقة مع األطراؾ المعنٌة وإعادة التؤطٌر االستراتٌجً لمخطط االستثمار وتعزٌز ثقافة الزبون 

 والتنظٌم. امةوكذا إضفاء دٌنامٌة أكبر على أسلوب الحك
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ملٌار درهم، خصوصا، إلى  2الذي ٌصل ؼبلفه المالً إلى  3108-3102فً هذا اإلطار، ٌهدؾ مخطط االستثمار للفترة 
الرفع من قدرات المطارات وكذا مبلءمة التجهٌزات المتعلقة بالمطارات والمبلحة الجوٌة لتقلٌص وترشٌد تكالٌؾ الصٌانة. 

 وهً :وٌضم هذا المخطط خمس مكونات 
 
 ملٌون درهم( ؛ 3.173المخطط المدٌري للمطارات بما فٌه إعادة تصمٌم مطاري الدار البٌضاء ومراكش ) -
 ملٌون درهم( ؛ 1.870,7مخطط المبلحة الجوٌة ) -
 ملٌون درهم( ؛ 756,8تعزٌز التجهٌزات المتعلقة بالمحطات الجوٌة ) -
 ون درهم( ؛ملٌ 107,45إصبلح المخطط المدٌري لؤلنظمة المعلوماتٌة ) -
 ملٌون درهم(.  191إعادة تهٌبة الشطر الثانً من المنطقة اللوجٌستٌكٌة لقطب التكوٌن بمطار النواصر ) -
  

 : تطورا إٌجابٌا لنشاط المكتب ٌتجلى فٌما ٌلً 3109فٌما ٌتعلق باألنشطة، عرفت سنة 
 
. كما سجلت حركة النقل 2012نة مقارنة مع س 9,2%ملٌون مسافر أي بزٌادة  16,5ارتفاع عدد المسافرٌن إلى  -

منها ٌتم إنجازها مع السوق األوروبٌة، فً حٌن عرفت حركة النقل الداخلً  81%علما أن  9%الدولً نموا بنسبة 
من حركة نقل المسافرٌن قد  45,8% بفعل تعزٌز الربط الجوي الداخلً. وتجدر اإلشارة إلى أن 11%تطورا بنسبة 

 ر محمد الخامس ؛تمت معالجتها على مستوى مطا
تماشٌا مع ارتفاع حركة النقل المسجلة لدى شركات النقل  9,7%أي بزٌادة  150.134ارتفاع حركة الطابرات إلى  -

 الجوي ؛
 طن ؛ 52.883لٌصل إلى  2,1%ارتفاع الشحن بنسبة  -
رورا بجزر وحدة وٌعزى ذلك إلى تراجع حركة التحلٌق م 174.431لٌبلػ   0,9%انخفاض التحلٌق المباشر بنسبة -

  .6,8%الكناري بنسبة 
 

ملٌون درهم، أي  30822وقد نتج عن التطور اإلٌجابً ألهم مكونات نشاط المكتب، ارتفاع موارد االستؽبلل التً بلؽت 
ملٌون درهم  388ملٌون درهم مقابل  212. كما ارتفع الناتج الصافً لٌصل إلى  3103مقارنة مع إنجازات  8,2%بزٌادة 

من رقم معامبلت  18%، مما ٌمثل 13,9%اضٌة. وفٌما ٌخص رسوم الطٌران، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة فً السنة الم
 المكتب. 

 
 0 توسٌع وإعادة تهٌبة المحطةأشؽال  سنوات، 2بعد توقؾ  للمطارات، الوطنً المكتب استؤنؾ ، 2014لسنة وبالنسبة

هذا  قدرةة ضاعفمن ممكن سٌمما  ،ملٌار درهم 3 هقدر مطار محمد الخامس باستثمارب 3 رقم المحطة ةسعمضاعفة و
  .3191 سنة ى ؼاٌةلإتلبٌة الطلب القطب و

 
محطة  التوفر على منخطوط الملكٌة المؽربٌة ال-الجوي نقللل ةالوطنٌ الشركةالمطار ات هذا مكن إعادة تصمٌم محطتكما س

 نضتحتس 0رقم (، فً حٌن أن المحطة 3101فً ٌونٌو  البناءأشؽال  انتهاء) مسافرملٌون  02صة بطاقة استٌعابٌة قدرها اخ
 .مسافرمبلٌٌن  1الشركات األخرى بطاقة استٌعابٌة قدرها 

 
 : ما ٌلً ، التً هً فً طور اإلنجاز خرىاأللمشارٌع وتهم ا

 

التً ووخدمات الطٌران  اتلصناعالشطر الثانً والذي ٌشمل منطقة  تهٌبة أشؽال من خبلل القطب المطاري وسٌعت -
 ؛ لمنصب شؽ 3.000إلى  2.000ٌنتج عنها إحداث س

 توجد فً حٌنمن األشؽال المتعلقة بها  %43ة بسالذي تم إنجاز بن مطار مراكش المنارة اتمحطتجهٌزات تطوٌر  -
 لهذا المطار فً طور اإلنجاز. 1المحطة  صمٌمدراسات إلعادة تال
 

متر  0.211 ةمساحعلى ، 3102ماٌو  02بتارٌخ  ،بنً مبلللمطار الجدٌد للجبللة الملك بتدشٌن  3102 سنة تتمٌزكما 
ٌتٌح مطار التنموي إلى تمكٌن الجهة من  مسافر فً السنة. وٌهدؾ هذا المشروع 0210111 مربع وبطاقة استٌعابٌة قدرها

عداد كبٌرة من تطوٌر حركة النقل الجوي الدولً مع البلدان األوروبٌة التً ٌفد منها السٌاح، وتلك التً تستقر بها ألها 
 .جهةأبناء هذه ال من المؽاربة المقٌمٌن بالخارج

 
 - انًسطح اندذٚذج نًطاس فاطاعرغالل فٙ ، 3102 خالل عُحانششٔع،  نهًطاساخ انٕغُٙ ؼرضو انًكرة، ٚيٍ خٓح أخشٖٔ

 ْالذس الح اعرٛؼاتٛحطتكهًٛى تدذٚذ ان اسطكزا انًيهٌٕٛ يغافش ٔ 3غالح اعرٛؼاتٛح ئظافٛح لذسْا ٙ عرًكٍ يٍ رٔان عاٚظ،

 .يغافش 1110111
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  الوطنٌة اللوجٌستٌكٌة االستراتٌجٌة تنفٌذتسرٌع  - 2.0

 

وتنافسً التً تعد استراتٌجٌة مندمجة، إلى تطوٌر عرض متنوع  االستراتٌجٌة الوطنٌة لتطوٌر التنافسٌة اللوجستٌكٌةتتوخى 
 بهذا الشؤن.  الذي تم إبرامه بٌن الدولة والقطاع الخاص 3102-3101وذلك من خبلل العقد برنامج للفترة 

 
وألجل تسرٌع هذه االستراتٌجٌة، فقد تم توقٌع العدٌد من العقود واالتفاقٌات تحت الرباسة الفعلٌة لصاحب الجبللة الملك 

بتعببة العقار الم وجه لتنمٌة الشبكة الوطنٌة للمناطق اللوجستٌكٌة ذه العقود هوتتعلق  3102ماي  09محمد السادس بتارٌخ 
متعددة التدفقات وتحسٌن التنافسٌة اللوجستٌكٌة لتدفق كل من مواد البناء وعملٌات التصدٌر واالستٌراد والتوزٌع الداخلً 

ضاء والمنطقة اللوجستٌكٌة زناتة باإلضافة إلى تنظٌم وكذا تنمٌة الكفاءات والتكوٌن وتهٌبة الطرٌق الرابط بٌن مٌناء الدارالبٌ
 وعمل المرصد المؽربً للتنافسٌة اللوجستٌكٌة.

 

 واللوجٌستٌك للنقل الوطنٌة الشركة - 0.2.0

 
 التوجٌه بإعادة واللوجٌستٌك للنقل الوطنٌة الشركة قامت للوجٌستٌك، الوطنٌة االستراتٌجٌة فً إطار المساهمة فً إنجاح

مثل عبور البضابع  اللوجستٌكٌة السلسلةمستوٌات  على جمٌع أساسٌا   لوجٌستٌكٌا   حتى تصبح فاعبل ألنشطتها جًاالستراتٌ
لة والتوزٌع والبرٌد السرٌع وإدارة العابدات والتتبع والهندسة اللوجٌستٌكٌة وإدارة التدفق وانوإدارة المخزون والنقل والم

 اللوجٌستٌكً والتكوٌن واالستشارة.
 

هدؾ المتوخى من طرؾ الشركة هو إرساء سلسلة لوجٌستٌكٌة كاملة قادرة على تلبٌة حاجٌات العمبلء وعلى التدخل إن ال
 من خبلل وضع منظومة للقٌادة والتنسٌق األمثل.

 
رفت زناتة. وقد ع-واللوجٌستٌك هو إنجاز األرضٌة اللوجٌستٌكٌة الدار البٌضاء للنقل وٌبقى المشروع الرابد للشركة الوطنٌة

ملٌون  211متر مربع من المستودعات اللوجٌستٌكٌة بتكلفة قدرها  920111إنهاء الشطر األول الذي ٌتكون من  3109سنة 
درهم، وكذا وضع رإٌة استراتٌجٌة تعتمد على ثبلث مجاالت لؤلنشطة الرابدة : السلسلة اللوجٌستٌكٌة والبنٌات اللوجٌستٌكٌة 

 وحلول التنقل.
 

، وتبعا لتدشٌن صاحب الجبللة الملك محمد السادس للشطر الثانً من المساحة المخصصة 3102ة خبلل شهر ماي لسن
استثماره اإلجمالً  ناهزملٌون درهم، سٌمكن هذا المشروع الهام، الذي ٌ 338متر مربع بتكلفة  210111للتخزٌن البالؽة 

 ملٌون درهم. 311مبلت متوقع ٌناهز منصب شؽل مباشر وإنجاز رقم معا 311ملٌون درهم، من إحداث  291مبلػ 
 

 احتماالت االختتام *



  5102 مشروع قاوىن الماليح لسىح

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العمومٌةتقرٌر حول قطاع 

 
44 

 فً والمتمثلة بالنقل مرتبطة جدٌدة خدمات باقتراح اللوجٌستٌكً واللوجٌستٌك عرضها للنقل الوطنٌة وقد طورت الشركة
الجودة ووضع  المراجع ومراقبةالمخزون بالمستودعات مع ما ٌرتبط بها من خدمات االستبلم وتسجٌل  تدبٌر عملٌات

وترتكز هذه البنٌة  إحداثها. شرعت فً تحتٌة بنٌة الشركة على تعتمد وشحنها. ولهذا الؽرض، الطلبٌات ٌرالملصقات وتحض
ومراكش وكذا إنشاء  وأكادٌر وفاس ومكناس وطنجة ءبكل من الدار البٌضا على إنشاء خمس منصات لوجستٌكٌة جهوٌة

 للنقل الوطنٌة عقار" و" الشركة-واللوجٌستٌك للنقل وطنٌةال شركتٌن تابعتٌن لها تملكهما مابة فً المابة وهما : "الشركة
 السلسلة اللوجٌستٌكٌة".-واللوجٌستٌك

 
ملٌون درهم وإنشاء  21أساسا إنجاز مراكز لوجستٌكٌة جدٌدة بؽبلؾ مالً قدره  3102وتهم المشارٌع المبرمجة لسنة 
المعلوماتً للشركة لجعلها قادرة على استٌعاب الخدمات ملٌون درهم وكذا تحدٌث النظام  21المحطة الطرقٌة للقنٌطرة بمبلػ 

 ملٌون درهم. 08الجدٌدة المقترحة وذلك بتكلفة تبلػ 
 

 اللوجٌستٌكٌة األنشطة تنمٌة أجل من المغربٌة الوكالة - 5.2.0
 

 الوكالة، التً ٌتجلى هذه وتقوم .اللوجٌستٌكٌة التنافسٌة تطوٌر مجال فً الدولة استراتٌجٌة بتنفٌذ المؽربٌة الوكالة تتكلؾ
 :األساسٌة التالٌة  بالمهام سبل تنزٌل االستراتٌجٌة السالفة الذكر، وتنسٌق تنشٌط فً األساسً دورها

 
  اللوجٌستٌك ؛ تطوٌر إلى التً تهدؾ العمل ومخططات االستراتٌجٌة الدراسات إنجاز -
  بمشارٌع هذه المناطق ؛ ةالمتعلق والدراسات اللوجٌستٌكٌة األنشطة لمناطق توجٌهً مخطط إعداد -
 هذه المناطق ؛ وتطوٌر وإحداث اللوجٌستٌكٌة مناطق األنشطة تطوٌر أجل من العقاري الوعاء وتحدٌد بحث -
 للوجٌستٌك ؛ مندمجٌن فاعلٌن بروز إنعاش وتشجٌع مجال فً الحكومة سٌاسة تفعٌل -
 اللوجٌستٌك ؛ مٌادٌن فً التكوٌن مخططات تحضٌر فً المساهمة -
 اللوجٌستٌكٌة. الخدمات ونجاعة فعالٌة مستوى اسوقٌ تتبع -
 

للوجٌستٌك من خبلل توقٌع  الوطنٌة وراش االستراتٌجٌةألدٌنامٌة  إعطاءإلى  3109وتسعى هذه الوكالة منذ تفعٌل عملها فً 
 عقد برنامج بٌن الدولة والقطاع الخاص.

 
ن من أجل الصٌاؼة النهابٌة للمخططات الجهوٌة وفً هذا الصدد، فقد تكاثفت الجهود من طرؾ جمٌع الشركاء المعنٌٌ

لضمان تطور منسجم وتدرٌجً للمناطق اللوجٌستٌكٌة تماشٌا مع ارتفاع الطلب وذلك مع تؤمٌن الوعاء العقاري البلزم فً 
ة تطوان والرباط والقنٌطر-جمٌع جهات المملكة. وفً هذا اإلطار، تم إعداد مشارٌع عقود جهوٌة تهم ثمانً جهات: طنجة

 00111هكتار من الوعاء العقاري تضاؾ إلى  00291وفاس ومكناس ومراكش وأكادٌر والداخلة والتً ستمكن من تعببة 
هكتار المعبؤة مسبقا فً جهة الدار البٌضاء الكبرى. هذا باإلضافة إلى ستة عقود جهوٌة توجد فً مرحلتها التقنٌة النهابٌة تهم 

 هكتار. 111بلل والعٌون والحسٌمة بوعاء عقاري إجمالً قٌمته كل من مدن وجدة و آسفً وسطات وبنً م
 

هكتار( وفً  38وقد تم إرساء المناطق اللوجٌستٌكٌة المبرمجة فً جهة الدار البٌضاء الكبرى فً منطقة زناتة )على مساحة 
 لخواص.هكتار( وفقا لعرض عقاري لوجٌستٌكً بمعاٌٌر دولٌة موجهة للعمبلء ا 03منطقة مٌتا )على مساحة 

 
ملٌار درهم من أجل تطوٌر هذه المنصات اللوجٌستٌكٌة األولى بالدار  990هذا وقد تمت تعببة استثمار عمومً بقٌمة 

البٌضاء، وكذا تحسٌن الربط بٌنها ال سٌما من خبلل إعطاء االنطبلقة ألشؽال بناء الطرٌق الرابطة بٌن مٌناء الدار البٌضاء 
 . والمنطقة اللوجٌستٌكٌة لزناتة

 
كما ٌتم إنجاز دراسات السوق والهٌكلة قصد تحدٌد المخططات وأسالٌب تطوٌر المشارٌع األولٌة للمناطق اللوجٌستٌكٌة فً 

 مختلؾ جهات المؽرب. 
 

عقد البرنامج المبرم بٌن الدولة والكونفدرالٌة العامة للمقاوالت المؽرب، الذي ٌحدد االستراتٌجٌة اللوجٌستٌكٌة الوٌنص 
على إعداد مجموعة من العقود التطبٌقٌة القطاعٌة التً تهدؾ إلى تحسٌن السبلسل اللوجٌستٌكٌة لبعض تدفقات  الوطنٌة،

لمشاورات موسعة مع مختلؾ الشركاء العمومٌٌن ة للتطور. وفً هذا اإلطار، وتبعا البضابع المتوفرة على إمكانٌات مهم
والتصدٌر ومواد  االستٌراد تحسٌن التنافسٌة اللوجٌستٌكٌة لتدفقاتوالخواص، تم االنتهاء من إعداد مخططات عمل متعلقة ب

البناء والتوزٌع الداخلً، تم على إثرها التوقٌع على ثبلثة عقود تطبٌقٌة. وتحتوي مخططات العمل المذكورة والممتدة على 
 ، على تدابٌر لمختلؾ حلقات السبلسل اللوجٌستٌكٌة، مثل :3131-3102الفترة 

 
 ٌات اللوجٌستٌكٌة على الحدود ؛تسهٌل العمل -
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اللوجٌستٌكٌة خبلل التصدٌر من البداٌة إلى النهاٌة والتً تشكل "طرق سٌارة  ترشٌد التدفقات اللوجٌستٌكٌة للسبلسل -
 للتصدٌر" ؛

 مواكبة تحدٌث التجارة التقلٌدٌة على المستوى اللوجٌستٌكً ؛ -
 هٌكلة اللوجٌستٌك الحضري ؛ -
 خاصة بالموزعٌن الصؽار عن طرٌق تسهٌل الولوج للعقار بالمناطق اللوجٌستٌكٌة.تشجٌع إنشاء التعاونٌات ال -
 
ٌخص الشق المتعلق بالموارد البشرٌة، فقد تم إتخاذ العدٌد من المبادرات بؽٌة تحسٌن التكوٌن مثل إنشاء مركز تكوٌن  مافٌ

اورات التً تم إجراإها مع مختلؾ جدٌد بتاورٌرت مخصص لمهن النقل واللوجٌستٌك. باإلضافة إلى ذلك، فإن المش
، من إتمام عقد تطبٌق االستراتٌجٌة اللوجٌستٌكٌة المتعلق بتطوٌر التكوٌن والمهارات 3102ماٌو  09المساهمٌن مكنت، فً 

، ال سٌما من أجل تنوٌع وتحسٌن جودة العرض 3131-3102اللوجٌستٌكٌة والذي ٌتضمن مجموعة من التدابٌر للفترة 
 ات المقترحة.ووضوح التكوٌن

 
اللوجٌستٌكٌة، الذي تتمثل مهمته األساسٌة فً قٌاس أداء  للتنافسٌة المؽربً فضبل عن ذلك، تم تحدٌد البنٌة التنظٌمٌة للمرصد

األنظمة اللوجٌستٌكٌة بالمؽرب، حسب الرإٌة المتفق علٌها بٌن القطاعٌن الخاص والعام وتؤكٌدها من خبلل إسناد رباسته 
 ع الخاص. لشخصٌة من القطا

 

 درهم برسم ملٌون 8999 ٌناهز اللوجٌستٌكٌة بمبلػ األنشطة تنمٌة أجل من المؽربٌة الوكالة لفابدة مٌزانٌة رصد تم وقد
اإلنعاش  وأنشطة الدراسات ٌخص فٌما واالستثمار التسٌٌر نفقات وكذا إرساء الوكالة نفقات تؽطٌة أجل من 3102

 والتواصل.
 

اللوجٌستٌكٌة، خبلل  األنشطة تنمٌة أجل من المؽربٌة الستراتٌجٌة اللوجٌستٌكٌة، تعتزم الوكالةوفً إطار مواصلة تفعٌل ا
، إنجاز مجموعة من التدابٌر متعلقة بتطوٌر قطاع اللوجٌستٌك بالمؽرب. وهكذا، ٌتوقع فً ما ٌخص تطوٌر 3102سنة 

 المناطق اللوجٌستٌكٌة وتؤهٌل القطاع ما ٌلً :
 
رورٌة للشروع فً إنجاز الشطر الثانً من المنطقة اللوجٌستٌكٌة لزناتة فً الدار البٌضاء على اتخاذ اإلجراءات الض -

 هكتار؛ 011و 81مساحة تقدر ما بٌن 
تحدٌد المعطٌات األساسٌة فً مشارٌع المناطق اللوجٌستٌكٌة بالجهات األخرى المزمع تطوٌرها على المدى القصٌر  -

 لهٌكلة المتعلقة بمشارٌع المناطق اللوجٌستٌكٌة األولى؛وذلك عن طرٌق إنهاء دراسات السوق وا
 اقتراح معاٌٌر متعلقة بتهٌبة وبناء وظروؾ استؽبلل المناطق اللوجٌستٌكٌة؛ -
والمتعلقة بتحسٌن التنافسٌة  3102التً تم توقٌعها فً ماي  3131-3102إنجاز اتفاقٌات التطبٌق القطاعٌة للفترة  -

د والتصدٌر وتدفقات التوزٌع الداخلً ومواد البناء وتطوٌر الكفاءات والتكوٌن فً هذا اللوجٌستٌكٌة لتدفقات االستٌرا
 القطاع.

 
ملٌون  22اللوجٌستٌكٌة، ما ٌقارب  األنشطة تنمٌة أجل من المؽربٌة للوكالة 3102وتبلػ االستثمارات المتوقعة برسم سنة 

 درهم.
 

 واالجتماعٌةصندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة تدخل  - 2.0
 

على شكل دفعات مالٌة وتسبٌقات وقروض وإما دعمه المالً إما  صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ٌمنح
 على شكل مساهمات مالٌة ؼٌر قابلة لبلسترجاع لفابدة كل مشروع ٌساهم فً إنعاش االستثمار والتشؽٌل.

 
 تصل إلى التً تحوٌبلت الدولةبما فٌها ملٌار درهم  28، ما ٌعادل 3109اٌة سنة حتى نهللصندوق تبلػ الموارد المتراكمة و

 ملٌون درهم. 80229وموارد مالٌة بمبلػ درهم  ونملٌ 980282
 

. أي بمعدل التزام سنوي ٌصل درهم ونملٌ 1292.8ما قدره  3109سنة فً نهاٌة وقد بلؽت االلتزامات المتراكمة للصندوق 
 . 3109-3111فترة فً الم ملٌار دره 3922الى 
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 من التزامات الصندوق.  %28ملٌار درهم أي  3292ما قٌمته  3109أما فٌما ٌخص األداءات، فقد بلؽت إلى ؼاٌة متم 
 

وتتمٌز المشارٌع الممولة من طرؾ الصندوق بالتنوع الكبٌر، فٌما ٌتجلى العامل المشترك بٌن هذه المشارٌع فً كونها جد 
وتعد أهم القطاعات المستفٌدة من الدعم المالً  .انب أثرها المهم على المستوٌٌن االقتصادي واالجتماعًمهٌكلة إلى ج

كذا و (درهمون ملٌ 02.233)ودعم االستثمار  (درهم ونملٌ 02.238)للصندوق تلك المرتبطة بالبنٌات التحتٌة الكبرى 
 (.درهمون ملٌ 20823)اإلنعاش االجتماعً والثقافً والرٌاضً 

 
ملٌون درهم لتموٌل عدة مشارٌع كبرى تهم الموانا  020238هكذا، وفً مجال البنٌات التحتٌة الكبرى، فقد تم تخصٌص 

والطرق والطرق السٌارة والسكك الحدٌدٌة وتهٌبة مناطق السقً والؽابات والتهٌبة الحضرٌة الكبرى. وقد رصدت حصة 
 ٌة المرتبطة بالطرق والطرق السٌارة والسكك الحدٌدٌة والموانا.لمشارٌع تطوٌر البنٌات التحت ػمن هذا المبل %12
 

)برنامج الصناعٌة قطاعات على الخصوص ال ملٌون درهم( 02.233االستثمار )إنعاش مخصصة لمجال المساهمات وتهم ال
قة بالمخطط األزرق المتعلآلٌات دعم االستثمار ...( والسٌاحة )المنتجعات السٌاحٌة و المندمجة الصناعٌةإنشاء المنصات 

 الخطـوط الجوٌة الملكٌة المؽربٌة(.شركة لمؽربً للتنمٌة السٌاحٌة ...( والنقل )تطوٌر والصندوق ا
 

، أما التسبٌقات ؼٌر القابلة لبلسترجاع %2298وفٌما ٌتعلق بمجموع االلتزامات المتراكمة، تبلػ حصة المساهمات نسبة 
 .%30و %9290فتبلػ نسبها على التوالً والتسبٌقات القابلة لبلسترجاع /القروض 

 

التحتٌة )الطرق والموانا  اتالبنٌمشارٌع  ملٌون درهم وتهم 03.288وتبلػ التسبٌقات ؼٌر القابلة لبلسترجاع ما قدره 
االجتماعً واإلنعاش االستثمار(  دعم برامجالبنٌات التحتٌة المعدة لبلستقبال ووتشجٌع االستثمار ) الحضرٌة(والتهٌبة 

 3طنجة المتوسط ) بًمٌناال بالمركبالتحتٌة  اتالبنٌالشكل فً تشٌٌد  هذاعلى أكبر المساهمات الممنوحة وتبرز الثقافً. و
برامج وملٌار درهم(  0,0) حدٌثةاالستثمار الصناعً وتطوٌر التكنولوجٌات الالمتعلق بتشجٌع برنامج الملٌار درهم(، و

المؽرب  مخططملٌار درهم( و 0أبً رقراق ) هٌبة وتثمٌن ضفتًتروع مشملٌار درهم( و 0,12السكن االجتماعً )
 .( درهم ملٌون 811)األخضر 

 
ملٌون درهم ترتبط أساسا  20323ملٌون درهم بما فٌها  10121كما تصل التسبٌقات القابلة لبلسترجاع والقروض ما قٌمته 

الكبرى المنجز من طرؾ الشركة الوطنٌة للتهٌبة بمشارٌع السكن االجتماعً وبرنامج التؤهٌل الحضري للدار البٌضاء 
 الجماعٌة ومشروع إنشاء التجهٌزات "المتواجدة خارج الموقع" للمحطة السٌاحٌة تؽازوت.

 
وتتوزع بٌن قرض مرصود لفابدة شركة "رونو طنجة  ملٌون درهم 9.288 ما قٌمته تزامات، فتصل اإللأما بالنسبة للقروض

ملٌون درهم( وتسبٌق فً الحساب الجاري للمساهمٌن مرصود  30320ج السٌارات بملوسة )المتوسط" إلنجاز وحدة إنتا
 ملٌون درهم(. 921ملٌون درهم( والقروض المرصودة لصندوق التموٌل الطرقً ) 221للوكالة الخاصة طنجة المتوسط )
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 8.918ابات فً الرأسمال فً حدود كتتابما فٌها ملٌون درهم  02.229 ما قدرهااللتزامات فتبلػ ، خص المساهماتفٌما ٌ
 .ملٌون درهم

 
متراكمة لتزامات اللئلجمالً المبلػ اإلمن  %91حصة  3109 سنةنهاٌة  فًوطنً الإلشعاع ا ذات مشارٌعالبرامج ووتمثل ال

من ومن إجمالً االستثمارات المتوقعة.  %09 نسبةلهذه البرامج والمشارٌع المخصصة االستثمارات كما تشكل للصندوق. 
دعم ووتطوٌر قطاع الطاقة  ٌةالصناعالقطاعات دعم االستثمار فً بعض ٌحتل الصدارة كل من هذه المشارٌع والبرامج بٌن 
 المؽربً للتنمٌة السٌاحٌة . صندوق ال
 

 االلتزامات المتراكمة للصندوق وتمثل نسبةمن  %11حصة ستفٌد من نها توفٌما ٌتعلق بالمشارٌع ذات الصبؽة الجهوٌة، فإ
فقد استفادت جهات وهكذا،  .نوعٌةمشارٌع من المملكة  جهاتجمٌع . وقد استفادت من إجمالً االستثمارات المتوقعة 81%

من  %28 من نسبةدرعة -ماسة-وسوسجهة الشرقٌة الالكبرى و الدار البٌضاءو زعٌر -زمور -الرباط سبلو طنجة تطوان
الوكالة الخاصة طنجة البحر )برى بهذه الجهات الكلتمركز المشارٌع ذلك راجع باألساس و، المساهمة اإلجمالٌة للصندوق

" وتهٌبة ضفتً طنجة المتوسطوشبكة الطرق السٌارة وشركة "رونو  الناظور-تاورٌرت ًالسككالخط و األبٌض المتوسط
لهذه االلتزامات  ةالناظور ؼرب المتوسط"(. وتمثل االستثمارات المرصود"أبً رقراق وبحٌرة مارشٌكا والمركب المٌنابً 

 صندوق الحسن الثانً. المنجزة برسم المشارٌع الممولة من طرؾ  االستثمارات مجموعمن  %20نسبة 
 

للصندوق وتمثل زامات المتراكمة تااللمن  %03حصة فقد استفادت من من المملكة، لجهات األخرى أما بالنسبة ل
 جة عن تنفٌذ المشارٌع الممولة.تمن إجمالً االستثمارات النا %32االستثمارات المتوقعة 

 

تم التعاقد بشؤنه فً إطار ملٌون درهم  31 بقٌمةإضافً بالتزام  3109خبلل سنة  تمٌز نشاط صندوق الحسن الثانًوقد 
 سنة تالفٌضانات. وقد تمٌزملوسة األولى من حماٌة المنطقة الصناعٌة المتعلق بمشروع الإنجاز تموٌل المتعلقة بتفاقٌة اال

 على االتفاقٌات التالٌة :توقٌع بالأٌضا  3109
 
 ؛ الفنٌدق-المضٌقفً المناطق الساحلٌة متعلقة بدعم التنمٌة السٌاحٌة اتفاقٌة إطار  -
 ات ؛ورزازات وإعادة تؤهٌل وتحوٌل القصور والقصببسٌاحٌة المنطقة متعلقة بتهٌبة ال إطار ٌةاتفاق  -
لقطاع  3131رإٌة ات توجهالذي ٌندرج فً إطار و اتور والقصبالقصهٌبة إعادة تؤهٌل وتب متعلقةاتفاقٌة إطار   -

فً سوس ات القصبوتعببة القصور الذي ٌهم و هاتراثثمٌن الهوٌة الثقافٌة للمؽرب من خبلل تالهادؾ إلى إبراز السٌاحة 
 ؛ شراكاتالمبلك فً إطار المستثمرٌن أو المستثمرٌن وبماسة درعة 

لمستحقات التسبٌقات بصٌؽة الحساب حسن الثانً ٌنابٌة لطنجة المتوسط إلى صندوق المرتبطة بسداد السلطة الماتفاقٌة   -
 الجاري للمساهمٌن ؛

 إلى مساهمة فً رأسمال الشركة الوطنٌة للتهٌبة الجماعٌة. صندوق الحسن الثانً تسبٌقتحوٌل متعلقة باتفاقٌة  -
 

ن خبلل مناصب الشؽل المباشرة وؼٌر المباشرة م 3109وٌمكن تقٌٌم األثر االجتماعً لتدخبلت الصندوق برسم سنة 
منصب شؽل( إثر إنجاز مختلؾ المشارٌع المسطرة فً االتفاقٌات الثمانً عشرة الموقعة  10111المزمع إحداثها )أكثر من 

 خبلل هذه السنة والتً تهم باألساس قطاع صناعة السٌارات.
 

 32.820,8األداءات المتراكمة و ملٌون درهم 0.930,2 األداءات ما قدرهمجموع فسٌصل  ،3102أما فٌما ٌخص سنة 
 .رهمدملٌون 

 

 380291919ٌبلػ مجموع األداءات المتراكمة ملٌون درهم، ل 0.218,8أداءات بقٌمة الصندوق  ٌتوقع، 3102 سنةخبلل و
 .3102 إلى متم سنة ملٌون درهم

 

 االستراتٌجٌات القطاعٌة إنجازتسرٌع وتٌرة  - 5
 

 ةالفالحٌ التنمٌة - 0.5
 

الوطنً وهً تقوم على  براتالب فبلحٌةاإلمكانات الثمٌن مجموع إلى ت المؽرب األخضر الوطنٌة لمخطط االستراتٌجٌةتهدؾ 
 :أساسٌتٌن  دعامتٌن

 
مندمجة للتلفٌؾ اإلنتاج النباتً والحٌوانً ذات القٌمة المضافة العالٌة وتجمٌعها حول مشارٌع  سلبللس ةٌداراإل نمٌةالت -

إلى  12من  الفبلحً ً زٌادة الناتج الداخلً الخامف اإلستراتٌجٌةمن هذه  ةهداؾ الربٌسٌة المتوخاوٌل. وتتمثل األحوالت
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وتخفٌض نسبة الفقر من خبلل زٌادة إضافٌة ملٌون فرصة عمل  0,2 إحداث، و3131فً أفق  ملٌار درهم 022
 ؛ المداخٌل

 جمٌع بؽٌة مكافحة الفقر.مشارٌع التحوٌل و/ أو الت إنجازو لٌنعاالفتؤهٌل  -
 

ملٌار  021 تهقٌم إجمالً استثمارب امشروع 0.212مل تش ٌاجهو امخطط 02 حول المؽرب األخضر مخطط وٌتمحور
 .درهم

 
 هذا المخطط. إنجازمومٌة فً العقاوالت مالمإسسات ووتساهم العدٌد من ال

 
 الفالحٌة وكالة التنمٌة - 0.0.5

 
التً تندرج فً إطار  عالمشارٌ تتعلق بدعمعلى السلطات الحكومٌة  ات عملخططماقتراح ب الفبلحٌةوكالة التنمٌة  تتكلؾ

حول  الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص السالفتً الذكر وكذا تدبٌر عملٌاتالمؽرب األخضر  المكونتٌن لمخطط الدعامتٌن
 األراضً الفبلحٌة.

 
بمبلػ استثماري  3109إلى متم سنة  مشروعا   022ٌع المصادق علٌها فٌما ٌخص مشارٌع الدعامة األولى، بلػ عدد المشار

ستة أشهر ال. وقد عرفت فبلح 9120111هكتار لفابدة  2980021ه على مساحة إنجازملٌار درهم، ٌتم  90إجمالً قدره 
ملٌون  811ها بقٌمة استثمارٌة قدر المؽرب األخضر لمخطط األولى دعامةهم المشارٌع ت 8 إنجاز 3102 األولى من سنة

 مستفٌد. 220120هكتار لفابدة  0010813درهم تؽطً مساحة قدرها 
 

بمبلػ  3109سنة  مشروعا   239، بلػ العدد اإلجمالً للمشارٌع المؽرب األخضر لمخطط فٌما ٌتعلق بمشارٌع الدعامة الثانٌة
ستة المستفٌد. وبرسم  2990839لفابدة هكتار  2220223ه على مساحة إنجازملٌار درهم، ٌتم  11,7استثماري إجمالً قدره 
ملٌار درهم على  0,2من المنتظر أن تستقطب استثمارات بقٌمة  مشروعا   28، تم إطبلق 3102 أشهر األولى من سنة

 مستفٌد. 0810808هكتار لفابدة  890389مساحة 
 

زٌز البرنامج المتعلق بتؤهٌل مجموعات بتع 3109المحلٌة، قامت الوكالة برسم  توفً إطار تنفٌذ استراتٌجٌة تنمٌة المنتوجا
. وٌهم هذا البرنامج بصفة خاصة المجموعات المستفٌدة من 3103المنتوجات المحلٌة الذي تم إعطاء انطبلقته فً شتنبر 

فً التً تم تحدٌدها  المنتوجات الربٌسٌة برامج  الدعامة الثانٌة أو تلك التً تعرض المنتوجات الحابزة على عبلمة الجودة أو
ق الوطنٌة والدولٌة. ومن جهة اسوإطار دراسات جهوٌة. كما قامت الوكالة بالمشاركة فً إنعاش المنتوجات المحلٌة فً األ

 أخرى، تم إعطاء االنطبلقة ألشؽال بناء المنصات اللوجٌسٌكٌة والتجارٌة بكل من مكناس والحسٌمة.
 

فً تنفٌذ برامج الدعم المالً الممولة  3109ٌة الفبلحٌة سنة وفً إطار تموٌل مخطط المؽرب األخضر، شاركت وكالة التنم
 ملٌار درهم. 2,1من طرؾ المانحٌن الدولٌٌن بؽبلؾ مالً قدره 

 
هّمت العملٌات التً تم فقد لدولة، ل الفبلحٌةراضً حول األالشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص أما فٌما ٌخص عملٌة  

هكتار حٌث من المتوقع أن تستقطب  80921بمساحة إجمالٌة قدرها  3109سنة خبلل  امشروع 332إعطاء انطبلقتها 
الشراكة عملٌات تقٌٌم منصب شؽل. كما تمٌزت هذه السنة أٌضا بتتبع و 20838ملٌار درهم وأن تخلق  3استثمارات بقٌمة 

 .الثانً والشطر لالشطر األوالمشارٌع الممنوحة فً إطار فٌما ٌتعلق ببٌن القطاعٌن العام والخاص 
 

هكتار  90283مشروعا بمساحة قدرها  889، هّمت عملٌات الشراكة السالفة الذكر 3102خبلل الستة أشهر األولى من سنة 
 3102بتتبع وتنفٌذ العملٌات التً تم إطبلقها خبلل سنة  3102ملٌون درهم. كما ستتمٌز سنة  088باستثمار إجمالً بلػ 

 باإلضافة إلى إطبلق عملٌة جدٌدة. 
 

ملٌون  29ما قدره  3102خبلل سنة  الخاص بالوكالة ومن المتوقع أن ٌبلػ الؽبلؾ المالً المخصص للبرنامج االستثماري
 ملٌون درهم. 21ما ٌناهز  3102، بٌنما ستبلػ استثمارات سنة درهم
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سٌتم العمل على ، لهذا الؽرضجدٌدة. ولتحدٌد وإعداد مشارٌع  مجهوداتها الفبلحٌةستواصل وكالة التنمٌة ، 3102خبلل سنة 
 013وكذا تحٌٌن وتحدٌد األولوٌات بالنسبة لـمحفظة تضم األولى  دعامةهم الت مشروعا   91المصادقة وتجمٌع محفظة تضم 

 .ملٌار درهم 3,2 تهقٌمة باستثمار الثانٌ دعامةهم التمشروعا 

 
  الفالحً لالستثمار الجهوٌة المكاتب - 5.0.5

 

فً إطار مواصلة تفعٌل العملٌات المدرجة فً إطار مخطط  لمكاتب الجهوٌة لبلستثمار الفبلحًً لٌدخل النشاط األساس
ّخِل هذه المكاتب على شكل مخططات جهوٌة فبلحٌة. األخضـرالمؽرب  د   والذي تم تنزٌله على مستوى مناطق ت 

 
ملٌون  00831ما قدره  3109 سنة لى متمإ لمكاتب الجهوٌة لبلستثمار الفبلحًوقد بلؽت االستثمارات المنجزة من طرؾ ا

المكاتب قامت الري، التجهٌزات العمومٌة الخاصة باستؽبلل ما ٌتعلق بفٌ .3103ملٌون درهم سنة  00821درهم مقابل 
مسجلة  3109 سنة ا  هكتارملٌون 1 ,64ناهز تبسقً مساحة خرٌن المتدخلٌن اآلإلى جانب لبلستثمار الفبلحً الجهوٌة 

الموضعً ما ٌناهز  المساحة المجهزة بنظام الري أن تبلػ ومن المنتظر .واتسن 2خبلل  ا  هكتار 173.000 ارتفاعا قدره
 .المؽرب األخضرلمخطط الهدؾ المسطر  من %12,2أي  3102هكتار فً متم  410.000

 

شؽال ة بؤعلقرٌع المتهم أساسا المشاوٌ .ملٌون درهم 9.188ما مجموعه  3102ي المتوقع لسنة برنامج االستثمارٌبلػ الو
ملٌون  081) واكبةالم عملٌاتملٌون درهم( و 232) اءملٌون درهم( وخدمة الم 0.211الكبرى ) ةالتجهٌزات الهٌدرومابٌ

إلى  ملٌون درهم(. 29) الفبلحٌةالتنمٌة  كذاملٌون درهم( و 010المؽرب األخضر )لمخطط  الثانٌةدرهم( ومشارٌع الدعامة 
 ملٌون درهم. 112االستثمارات المنجزة ما مجموعه  ، بلؽت3102متم ٌونٌو 

 
ملٌون درهم  3.931بحوالً  3102برسم سنة ر الفبلحً الجهوٌة لبلستثما وٌقدر البرنامج االستثماري المتوقع للمكاتب

 .3102ملٌون درهم المتوقعة فً متم  9.188مقابل 
 

الوطنً لبلقتصاد فً مٌاه  "البرنامج مخصصة للريال ومن بٌن المشارٌع الكبرى المدرجة فً مخطط المؽرب األخضر
مساحات الري واالعتماد على التقنٌات االقتصادٌة فٌما ٌخص السقً وتحسٌن تدبٌر الموارد إلى توسٌع  الذي ٌهدؾالري" 
ما  3109نهاٌة  حتى لمكاتب الجهوٌة لبلستثمار الفبلحًوفً هذا اإلطار، بلؽت االستثمارات المنجزة من طرؾ ا المابٌة.
 البرنامجاألول من  شطرالوعبلقة ب ملٌون درهم. 00111ما قٌمته  3102ملٌون درهم. وتهم التوقعات خبلل سنة  210قدره 

 03.122 لفابدةهكتار  200128ة مساحفقد تم تحوٌل  ،نجازفً طور اإلالذي ٌوجد حالٌا والوطنً لبلقتصاد فً مٌاه الري 
 .فبلحا

 
هم الوطنً لبلقتصاد فً مٌاه الري. وٌ فً إطار البرنامج لوكوسال بمجال خروفة"دار " قطاعري  مشروع تمدٌدوٌندرج 

أساسا عن  هاحٌث ٌتم تموٌلملٌون درهم  30833 قٌمةهكتار بتكلفة إجمالٌة تقدر ب 30.111مساحة قدرها  هذا المشروع
 طرٌق هبات من الدول العربٌة الشقٌقة وكذلك من المٌزانٌة العامة للدولة. 

 
لمكاتب الجهوٌة لبلستثمار المستحقات المتعلقة بإتاوات مٌاه الري والمساهمة المباشرة، فقد قامت افٌما ٌخص استخبلص و

 .3109ملٌون درهم إلى نهاٌة سنة  813بتحصٌل مبلػ اجمالً قدره  الفبلحً
 
اهمة المباشرة، فقد تم اتخاذ قرار فبلحٌن برسم إتاوات مستحقات مٌاه الري والمسال فً هذا السٌاق، ومن أجل تخفٌؾ دٌونو

فبلحٌن المتعلقة بتحصٌل إتاوات مٌاه الري ال، ٌتعلق بإعادة جدولة أصل دٌون 3102ٌولٌوز  1ه منذ مفعولان سرٌتم 
من فوابد التؤخٌر  بهمإعفاكذ و 3109قبل فاتح ٌولٌوز  ، التً تم إصدارهاسنوات 1إلى تمتد  فترةوالمساهمة المباشرة ل

 قبل انتهاء فترة إعادة الجدولة.استرداد أصل الدٌن كامبل  شرٌطة والمصارٌؾ

 
 الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور - 3.1.2

 
أهداؾ مخطط المؽرب من بٌن  البذورهذه تحسٌن نسبة استعمال و المعتمدة البذوربد السوق الوطنٌة ٌتؤمٌن تزوٌعتبر 

 .األخضر
 

. وتتمحور هذه 3131جٌتها التنموٌة ومخطط عمل لتنفٌذها فً أفق استراتٌباعتماد الشركة مت اقفً هذا الصدد، 
 : حول ثبلثة أهداؾ وهً المؽرب األخضر االستراتٌجٌة التً تندرج فً إطار
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والبطاطس والقطانً  العمومً فٌما ٌخص تسوٌق الم دخبلت الفبلحٌة خاصة البذور المعتمدة للحبوب مرفقمهمة الب القٌام -
 ؛ المكثفة محلٌا  

لمدخبلت الفبلحٌة التً تدخل فً إطار خدماتها الحالٌة وذلك من لؼٌر الناضجة سواق األٌذ مهمة ذات منفعة عامة فً تنف -
 ؛ مخطط المؽرب األخضر أجل المساهمة فً تحقٌق أهداؾ

 )منتوجات الصحة النباتٌة(.أفضل لضمان مردودٌة إجمالٌة التكمٌلٌة فبلحٌة المدخبلت الاالستثمار فً أسواق  -
 
 :وهً  ةهٌكلم أوراش كبرىستة  إنجاز االستراتٌجٌةوم هذه روت
 
 التعاقد مع الشركاء التجارٌٌن ؛عبر ق اسود األٌن تزوٌمتؤ  -
 ؛ الصناعٌة قدرات التعزٌز وتطوٌر  -
 ؛ أكبر من المدخبلت كمٌاتتسوٌق  من أجل وتطوٌر قوة المبٌعاتمبلءمة شبكة التوزٌع  -
 الحمبلت التسوٌقٌة ؛القٌام بوالفبلحٌة خبلت دللم  إنعاش االستعمال الجٌد دعم و -
 ؛ المدخبلت عبر تدبٌر أحسن لمخزون الشركة ترشٌد خزٌنة -
 .لتنمٌةالجدٌدة ل ستراتٌجٌةاالحتٌاجات االالموارد البشرٌة مع مبلءمة  -
 

على الشكل  ورإلى ارتفاع نشاط الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذ 3109/3102االستراتٌجٌة برسم سنة هذه  إنجازى أدوقد 
 : التالً

 
 هكتار؛ 220111إلى  3118/3101خبلل هكتار  920111البذور من إنتاج ارتفاع المساحة المخصصة لمضاعفة  -
 ؛ 3100/3103خبلل قنطار  111.111قنطار من البذور بالنسبة للحبوب مقابل   0.2110111أكثر من   إنتاج -
قنطار خبلل الخمس سنوات  0.090.000مقابل متوسط قدره قنطار من بذور الحبوب   1.200.000ٌناهزما  تسوٌق -

 ؛ األخٌرة
 قنطار خبلل الخمس سنوات األخٌرة. 2210881قدره سنوي من األسمدة مقابل متوسط قنطار  131.111تسوٌق  -
 

ملٌون  888مقابل  3109/3102ملٌون درهم سنة  822 قدره معامبلتلشركة من بلوغ رقم اات نجازوقد مكنت هذه اإل
 00222إلى  3102/3102. ومن المتوقع أن ٌصل هذا الرقم فً 3118/3101ملٌون درهم  828و 3103/3109هم سنة در

ملٌون درهم سنة  012مقابل  3109/3102ملٌون درهم سنة  093ملٌون درهم. كما بلؽت القٌمة المضافة للشركة 
 .3118/3101سنة  ملٌون درهم 8191و 3103/3109

 

 .ملٌون درهم 82 ما قدره 3102/3102 لتسوٌق البذور برسم سنةلشركة الوطنٌة مار لوتبلػ مٌزانٌة االستث

 
 قنطار من بذور الحبوب 301110111تحقٌق إنتاج  3102/3102وتعتزم الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور خبلل الموسم 

 سمدة.قنطار من األ 000220111و قنطار من بذور الحبوب 002210111وتسوٌق المعتمدة 

 
  ركاناألالوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات وشجر  - 4.1.2

 
 02وجهات  12) مستهدفةالالبشرٌة للمناطق التنمٌة إلى  األركان تنمٌة مناطق الواحات وشجرب تهدؾ االستراتٌجٌة المتعلقة

إضافة إلى حماٌة  المناطق، تثمٌن الموارد االقتصادٌة والطبٌعٌة والثقافٌة التً تزخر بها هذهكذا و( جماعة 211إقلٌما و
 المنظومة البٌبٌة.

 
الناتج  عفةضام بؽٌة ملٌار درهم 89برنامجا رصدت لها استثمارات بقٌمة  22 تم تحدٌد االستراتٌجٌة،هذه انطبلقا من 

 ءمة مع المعاٌٌر الدولٌةبلالمإضافً و منصب شؽل 0210111إحداث ومرات  2,5 يوالدخل الفرد مجالًالداخلً الخام ال
 .3131فً أفق  ةٌربووالت جات الطبٌةبلالع عزٌزتلماء والكهرباء وبا المتعلقةاألساسٌة بالخدمات الخاصة 

 
 ، وهً كالتالً :أربع اتفاقٌات التوقٌع علىتم وفً هذا اإلطار، 

 
لذي جماعة قروٌة. وقد خصص لهذا البرنامج ا 032تؤهٌل وتنمٌة تتضمن برنامجا عملٌا ٌهدؾ إلى اتفاقٌات  ثبلث -

من طرؾ  اٌتم تموٌلهسوؾ ملٌون درهم  802ملٌار درهم منها  090نسمة، ؼبلؾ مالً قدره  2110111ستفٌد منه تس
، وٌضم أكثر 3102على ثبلث سنوات ابتداء من هذا البرنامج صندوق تنمٌة المجال القروي والمناطق الجبلٌة. وٌمتد 

المزمع اتخاذها بهذا اإلجراءات عات المعنٌة. وتشمل أهم تحسٌن جاذبٌة وتنافسٌة الجماإلى  هدؾٌمشروع  911من 
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والتزوٌد بالماء الصالح للشرب والتنمٌة القروٌة  والطرق( لك)المساعن الساكنة فك العزلة الصدد، مشارٌع متعلقة ب
 .أعبله المشار إلٌهعلى التوالً من مجموع الؽبلؾ المالً  %2و %00و %08و %23بنسب  واالجتماعٌة والثقافٌة

 : اتفاقٌة شاملة تهم -
 

o  تهٌبته وإعادة التشجٌر هكتار من خبلل  311.111ركان على مساحة األالنظام البٌبً لشجرة إعادة تؤهٌل
بمبلػ  المؽرب األخضر من مخطط الدعامة الثانٌةمشارٌع الحقوق فً إطار  وتعببة المٌاه وتنظٌم ذوي
 ؛ 3131ملٌار درهم فً أفق  0922استثماري إجمالً قٌمته 

o  ملٌون  221جمالً قٌمته إباستثمار هكتار  2.111على مساحة  ةفبلحٌسلسلة كتطوٌر زراعة األركان
 ؛ 3131فً أفق درهم 

o ملٌون درهم فً  31بمبلػ  3109حرابق ؼشت  لؽابة أمسكرود المتضررة من بٌبٌةإعادة تؤهٌل األنظمة ال
 .3102أفق 

 
بإنعاش الشراكة  3102و 3109خبلل سنتً  ركاناألمناطق الواحات وشجر  الوكالة الوطنٌة لتنمٌةات إنجازوتتعلق أهم  

التً كانت البرامج ذات األولوٌة التزمت الوكالة بتنفٌذ وهكذا، مع الفاعلٌن المحلٌٌن والبحث عن تموٌل برامج تنمٌة األقالٌم. 
لتزام أو االاتفاقٌة فً طور  89توجد ، 3102بسنة فٌما ٌتعلق  .3109-3103خبلل الفترة ة مبرمة اتفاقٌ 88موضوع 

 مناطق الواحات. تهم اتفاقٌة 09ركان واألؼابة مناطق  تهماتفاقٌة  11التوقٌع منها 

 
لفابدة  %2292تبلػ  ؾاع  ض  نسبة ت  ملٌون درهم ألنشطة الشراكة ب 22، تمت برمجة ؼبلؾ مالً قدره 3102خبلل سنة 

 التعلٌم. الخدمات االجتماعٌة األساسٌة وبرامجبرامج ولوج 
 

خاصة اتفاقٌة  02على توقٌع ال، تم صندوق تنمٌة المجال القروي والمناطق الجبلٌةلبرامج الممولة فً إطار وفٌما ٌتعلق با
الشطر تمت تعببة وقد  .3102ملٌون درهم متوقعة خبلل سنة  911الصندوق المذكور بؽبلؾ مالً قدره تنفٌذ برنامج تهم 

مصالح وزارتً  طرؾمن ها إنجازسٌتم هٌدروفبلحٌة وفك العزلة الهٌبة تلامشارٌع لتموٌل ملٌون درهم  022األول بقٌمة 
 . بمواكبة من طرؾ الوكالة الفبلحة والتجهٌز والنقل واللوجٌستٌك

 
 ومن جهة أخرى، تم إطبلق برامج أخرى ممولة فً إطار صندوق تنمٌة المجال القروي والمناطق الجبلٌة وتخص :

 
 ؛ العطرٌة أهداؾ عقود البرامج المتعلقة بسبلسل التمور واألركان والزعفران والورود إنجازة فً تتبع والمساهمال -
 مشارٌع تضامنٌة. إنجازقطبا مهٌكبل و 39تجهٌز  مواصلة -
 

 تحدٌث قطاع الصٌد  - 5.5

 
للقطاع ثبلث مرات فً  الناتج الداخلً الخامإلى مضاعفة " هالٌوتسقطاع الصٌد "وإنعاش تنافسٌة تنمٌة  طمح إستراتٌجٌةت

كا  لنمو االقتصاد المؽربً والرفع من مساهمة القطاع بما قدره  3131 سنة أفق رِّ  899ملٌار درهم مقابل  3098وجعله مح 
سطول وكذا البنٌات التحتٌة للموانا ألالبحري فٌما ٌتعلق با وذلك عبر تحدٌث قطاع الصٌد 3111ملٌار درهم سنة 

 والصناعات التحوٌلٌة.
 
الى من الرفع من عدد مناصب الشؽل المباشرة  االستراتٌجٌةما ستمكن التدابٌر والمشارٌع المبرمجة فً إطار هذه ك

 وحجم إنتاج الصٌد 2010311الى  2880211عدد مناصب الشؽل ؼٌر المباشرة من حالٌا و 200221مقابل  0020111
ملٌار  093ملٌار دوالر مقابل  990أكثر من إلى بحرٌة ملٌون طن وقٌمة صادرات المنتوجات ال 09221ٌصل إلى لالبحري 

 .3111دوالر سنة 
 

استدامة  وهً سٌةأسا محاورعلى ثبلثة  ترتكزة ندمجقطاعٌة م استراتٌجٌةالبرنامج الجدٌد  عتمداهذه األهداؾ، ولبلوغ 
مشروعا  02تحقٌق المذكور  جرنامٌتوقع من البالقدرة التنافسٌة لهذا القطاع. وهكذا، تقوٌة األداء ووالرفع من الموارد 
متٌاز بللأقطاب ثبلثة  إحداث البرنامج هذا من أهم مشارٌعو. ٌةجات البحرومنتالل ٌوتحوفٌما ٌتعلق بسبلسل التثمٌن  مهٌكبل

 ملٌار درهم. 01,2ناهز تجذب استثمارات ستمكن من )أكادٌر وطنجة والداخلة( والتً 

 

 تفرٌػالتحتٌة ومعدات ال اتتنمٌة تربٌة األحٌاء المابٌة والبنٌ إلى ساسباأل" هالٌوتس" وتهدؾ المشارٌع األخرى الستراتٌجٌة
 لموارد.حول االعلمٌة خبرات ال بادلتكذا وتوزٌع الحصص  مصاٌد األسماك على أساستهٌبة و
 



  5102 مشروع قاوىن الماليح لسىح

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العمومٌةتقرٌر حول قطاع 

 
52 

 ةالقانونٌ ةمونظمالتوضٌح . وٌتعلق األمر على الخصوص، ب"هالٌوتس"مخطط  إنجازلتسهٌل واكبة ذ التدابٌر المااتخكما تم 
 وتنظٌم التمثٌل المهنً.كفاءات العزٌز على امتداد سلسلة القٌمة وتتتبع المسار ومراقبة وتطوٌر نظام ال

 

 المكتب الوطنً للصٌد - 1.2.2
 

تنظٌم كذا وبمهمة تطوٌر الصٌد التقلٌدي والساحلً المكتب الوطنً للصٌد بمقتضى النص القانونً المحدث له، ٌضطلع 
، سلطات العمومٌةات الموقعة مع الٌاالتفاق وفقمهام أخرى بالمكتب منتوجات الصٌد البحري. كما تم تكلٌؾ هذا  تسوٌق

ةضمان تدبٌر موانا الصٌد وتدبٌر الحاوٌات  خصوصا، ط  مَّ ن   .ؤلسماكلأسواق الجملة تدبٌر بناء وو الم 
 

، فقد بلؽت 3102بالنسبة لسنة أما ملٌون درهم.  003، ما قدره 3109ات خبلل سنة نجازوفٌما ٌخص االستثمار، بلؽت اإل
ملٌون درهم. كما  993مع توقعات اختتام السنة بمبلػ ٌصل إلى  عبلقةملٌون درهم  019ات لؽاٌة متم ٌونٌو ما قٌمته نجازاإل

 ملٌون درهم. 221ٌناهز بما  3102تقدر التوقعات برسم سنة 
 

لجٌل الجدٌد باإلضافة إلى أسواق من ا (3102خبلل سنة ملٌون درهم  091موانا الصٌد )تدبٌر المشارٌع  أهم وتشمل
ةتعمٌم استعمال الحاوٌات ( و3102 فًملٌون درهم  011) ط  مَّ ن  أسواق الجملة ( و3102 سنةملٌون درهم فً  011) الم 

 (.3102خبلل سنة ملٌون درهم  81) للسمك
 

فً تشؽٌل واستؽبلل األسواق الجدٌدة للسمك بؤكادٌر ً للصٌد المكتب الوطنشرع الجٌل الجدٌد،  وفً إطار بناء أسواق
فً طور والداخلة  طانطانكل من وأسفً والمحمدٌة وبوجدور. كما توجد األشؽال المتعلقة ببناء السوق الجدٌد للسمك ب

 . نجازاإل
 

 لماستووجدة،  ي سٌتم توسٌعه()الذ الدار البٌضاءأسواق الجملة للسمك بكل من سمك وبعد بناء للسواق الجملة وفٌما ٌخص أ
وهً أسواق بنً مبلل ومكناس والرباط، وتازة و مراكش كل منبمن أجل استؽبللها أسواق جملة  2 المكتب الوطنً للصٌد

بناء إنجاز الدراسات المتعلقة بتم ٌوفضبل عن ذلك، ملٌون درهم.  908بمبلػ  برنامج حساب تحدي األلفٌة إطارفً منجزة 
 .ملٌون درهم على التوالً 11ون درهم وملٌ 20ة وانزكان بمبلػ طنجكل من بلجملة لسوقٌن 

  
 ناوتافض سٌدي عابدٌناء للتفرٌػ فً إطار مشروع "الصٌد التقلٌدي" فً كل من تٌفنٌت وم 00وباإلضافة إلى ذلك، تم بناء 

كما تم العمل ملٌون درهم.  212 فنٌر وبلٌونش بمبلػ قدرهخوبحٌبح وقاع سراس وأمتار وتارؼة وسبل والقصر الصؽٌر وأ
وٌتعلق األمر بطانطان ملٌون درهم.  021لصٌد التقلٌدي لعشرة موانا للصٌد بقٌمة مخصصة لالبنٌات التحتٌة ال تشٌٌدعلى 

 ادٌر والحسٌمة.وأك مهدٌةو الجبهةو العرابشو المحمدٌةة ونارأس كبدو طرفاٌةو فنًإسٌدي و

 
ةات لحاوٌتعمٌم استعمال اوفٌما ٌتعلق ب ط  مَّ ن  ضمان الحفاظ على من أجل  ملٌون درهم 338استثمارا قدره  تطلبوالتً ت الم 

المكتب الوطنً الصٌد، عمل قطاع  أداءة والنظافة وتنمٌة القدرة التنافسٌة وٌمعاٌٌر الصحلل المطابقة صٌدجات الوجودة منت
ةلحاوٌات صٌد على تعمٌم استعمال الل ط  مَّ ن  على المستوى الوطنً  سفن الصٌد بالخٌوط الطوٌلةود سفن الصٌلبالنسبة  الم 

 تنظٌؾ الحاوٌات.محل لتخزٌن و 08وبناء  آلٌة للؽسٌل 32منمطة ومبلٌٌن حاوٌة  2وذلك بعد اقتناء 

 
المكتب الوطنً " فً موانا الصٌد، اتخذ الشاملوباعتباره "الفاعل  ،ملٌون درهم( 82أما فٌما ٌخص تدبٌر موانا الصٌد )

 مختلؾؤهٌل تتً ٌتوفر على رخص استؽبللها خصوصا من خبلل أشؽال موانا الصٌد البهدؾ تؤهٌل ة تدابٌر للصٌد عد
توفٌر والكهرباء ومحطات الضخ ...( وتحدٌث معدات المناولة من خبلل  تطهٌر السابلوال ء الصالح للشربشبكات )الماال

 الموانا.تجهٌزات التفرٌػ على مستوى 
 

الداخلة والعٌون. وباإلضافة ب الصناعٌة األسماكفرز  مركزأشؽال تؤهٌل  إنجازأٌضا على ً للصٌد المكتب الوطنكما عمل 
لموانا ومواقع باومصانع الثلج  ؼرؾ التبرٌدتعمٌم بهدؾ دراسات للحفاظ على سلسلة التبرٌد نجز المكتب إلى ذلك، أ

 .الصٌد
 



  5102 مشروع قاوىن الماليح لسىح

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العمومٌةتقرٌر حول قطاع 

 
53 

 بملٌون درهم 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

201220132014*

    المعام ت

 

 بملٌون درهم

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

201220132014*

                         

 
 

 
 

 طنٌة لتنمٌة تربٌة األحٌاء المائٌةالوكالة الو - 5.5.5

 
تنمٌة تربٌة إنعاش و فً إطار 3102-3109 خبلل الموسمعمل الوكالة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة األحٌاء المابٌة ٌندرج مخطط 

 :ٌرتكز على المحاور األساسٌة التالٌة األحٌاء المابٌة فً المؽرب، و
 
فً مشارٌع االستثمار من أجل إعداد العرض المتعلق ب األحٌاء المابٌةتربٌة إعداد ستة مخططات تهٌبة المناطق المحددة ل -

 ؛ ةالمابٌ مجال تربٌة األحٌاء
 ؛ والمحار واألعشاب البحرٌةاألسماك  تربٌة ، خاصة فً مجاالتةالمابٌ فً مجال تربٌة األحٌاءمشارٌع االستثمار  إعداد  -
ات ٌإمكان خصفٌما ٌكذا األحٌاء و من وأنواع جدٌدة حدٌثة إدخال تكنولوجٌاتبوال سٌما فٌما ٌتعلق طوٌر والتالبحث  -

 ؛ جات تربٌة األحٌاء المابٌةووتسوٌق منتوذلك بهدؾ القٌام بتجارب تحوٌل  ،لشراكاتاالسوق و
 .تربٌة األحٌاء المابٌةإعداد إطار قانونً خاص بلمستثمرٌن وا مواكبة -
 

 فً عدة أنشطة من أبرزها : األحٌاء المابٌةالوكالة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة ، شاركت 3109خبلل سنة 
 
تربٌة وذلك عبر إعطاء اإلنطبلقة لثبلثة مشارٌع تهٌبة وتنمٌة  تربٌة األحٌاء المابٌةالتً تصلح لالت امجالتخطٌط   -

 ؛ البحر األبٌض المتوسطساحل و درعة-ماسة-سوسو الذهب الكوٌرة يدوافً جهات  األحٌاء المابٌة
 زارعنشطة مأ طوٌرمشروعٌن لت إنجازو خرٌوحدة تفاستؽبلل دراسة جدوى إلنشاء و على إطبلقكز تمشارٌع رابدة تر  -

مزرعة  إنشاء اعةجتهم مدى ن جدوى دراسة إنجازو نموذجٌتٌنإنشاء مزرعتٌن  من خبلل األعشاب البحرٌة والمحار
 ؛ محارلل

تنمٌة تربٌة قة طلبٌن إلبداء االهتمام حول ة، وإعطاء انطبلالمابٌ تربٌة األحٌاء ستثمار فًروعا لبلمش 28مواكبة   -
 المتوسط الؽربً. األبٌض على ساحل البحر ملك 20 ً بطولفً شرٌط ساحل األحٌاء المابٌة

 
المتعلقة بتنمٌة  اتٌتفاقاالعلى ، 3102سنة  فً أبرٌل ،تحت رباسة صاحب الجبللة الملك محمد السادس توقٌعوقد تم ال

ملٌار درهم  0,9ٌة فً المحٌط األطلسً والبحر األبٌض المتوسط، وذلك بتكلفة إجمالٌة قدرها مشارٌع تربٌة األحٌاء الماب
طن  0.221من األسماك وطن  23.000بما فٌها  طن 24.540قدره إجمالً منصب شؽل وإنتاج سنوي  211بهدؾ ضمان 

 .المحارمن 
 

الوكالة الوطنٌة أدرجت البٌبة،  قطاعراكة مع شبو التدبٌر المتكامل للمناطق الساحلٌةومن جهة أخرى وفً إطار برنامج 
البحر األبٌض البحرٌة ب األعشابب لتنمٌة األنشطة المتعلقةتربٌة األحٌاء المابٌة مشروعٌن ل لتنمٌة تربٌة األحٌاء المابٌة

شاب طن من األع 0.911ٌناهز سوؾ  إنتاج سنوي، بوالمحارمنها على الخصوص مشارٌع األعشاب البحرٌة  المتوسط
 لبٌبة. لق العالمً الصندومع هذه المشارٌع بشراكة  إنجازمحار. وسٌتم تموٌل طن من ال 081البحرٌة الرطبة و

 
ملٌون  32بمٌزانٌة قدرها  البحري مشروع التفرٌخلتهدارت إلنشاء محطة الحرارٌة لالمنطقة المجاورة ل وختاما، تم اختٌار

 الجاهزة لبلستهبلك.طن من األسماك  2.111ة، أي ما ٌعادل ملٌون ٌرق 01 درهسنوي ق طوإنتاج متوسدرهم 

 

 احتماالت االختتام *
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 الماء و الطاقةو المعادن - 2.5

 

 الشرٌف للفوسفاط( الُمَجّمع) استراتٌجٌة تطوٌر قطاع الفـوسفـاط - 0.2.5
 

ّمعنهج   بالمؽرب،جدٌدة تهدؾ إلى تثمٌن أفضل للثروة الفوسفاطٌة  استراتٌجٌة، 3118منذ سنة  الشرٌؾ للفوسفاط، الم ج 
ّمعلتعزٌز الدور الرٌادي  إلىاالستراتٌجٌة ه ذترمً ه حٌث  االعتماد علىفً السوق العالمٌة موازاة مع تدعٌم نموه ب لم ج 

 .المنتجات التحوٌلٌة ومع الحفاظ على وضعٌة متوازنة ومرنة اعتمادا على الطلب
 

ملٌون طن  21رفع القدرات اإلنتاجٌة بهدؾ إنتاج ( 0عناصر أساسٌة وهً : ) 9 حولالجدٌدة  ةوتتمحور هذه االستراتٌجٌ
تطوٌر الوحدات التحوٌلٌة المخصصة لؤلسواق النامٌة وذلك فً و (3) .وذلك لضمان عرض تنافسً مرن 3132فً أفق 

ّمعتعزٌز تنافسٌة و (9)إطار الشراكة   تٌجٌةاالستراوتتمثل المحاور األساسٌة لهذه  عبر تخفٌض التكالٌؾ العملٌاتٌة. الم ج 
 :  فٌما ٌلً

 

من خبلل بناء وحدات  3132ملٌون طن فً أفق  21إلى  3100ملٌون طن خبلل سنة  38رفع القدرة اإلنتاجٌة من  -
 ؛ مراح لحرش وحبلسة وأوالد فارس(بكل من الفوسفاط  سلؼ وحداتجدٌدة للمعالجة )

  ؛ مكن من تخفٌض تكالٌؾ النقلٌمما  خط األنبوبتعزٌز قدرة النقل عبر  -
إلنتاج الحامض  وحدات صناعٌةوإحداث أربع  بناء وحدتٌن لؤلسمدةالفوسفاط عبر وتحوٌل الرفع من قدرة تثمٌن  -

الستقبال االستثمارات ا الفسفوري واألسمدة، بهدؾ جعل الجرؾ األصفر قطبا عالمٌا لكٌمٌاء الفوسفاط مخصص
 محطة لتثمٌن ومعالجة الفوسفاط. من أجل تحوٌله إلى كما ٌتم تطوٌر موقع أسفً الخارجٌة المباشرة.

 
 : الجدٌدة ما ٌلً والمشارٌع المهٌكلة المتعلقة بهذه االستراتٌجٌة البرامج تشملو
 

للؽسل وخط  وحدات 2 إنجازمناجم و 2جل الرفع من قدرة االستخراج ومعالجة الفوسفاط )فتح أبرنامج التجهٌز من  -
  ؛ تحوٌل الكٌمٌابًبال صةالخا مة األداة الصناعٌةء( وتعزٌز ومبل...أنبوب

وحدات  نجازتجارٌة تعتمد على شبكة للتمثٌل التجاري والٌقظة على الصعٌد العالمً، وعقد شراكات إل استراتٌجٌة -
موازاة مع تعزٌز األسواق التً توجد فً طرٌق النمو )البرازٌل...( تحوٌل تستهدؾ األسواق التً تعرؾ نموا متزاٌدا 

 ؛ خاصة اإلفرٌقٌة
ّمعتعزٌز تنافسٌة  ٌجٌةاسترات - كبر )عملٌة إقبلع، أجل إنتاجٌة أعبر تقلٌص التكالٌؾ الثابتة وتعببة المستخدمٌن من  الم ج 

 .التكوٌن...(
 

  .3132ملٌار درهم فً أفق  088القٌام ببرنامج استثماري طموح بمبلػ  االستراتٌجٌةهذه  إنجازوٌتطلب 
 

ملٌار  10,6) 3103مقارنة مع سنة  (ملٌار درهم 18,8) 3109سنة خبلل  %12بنسبة المادٌة  ارتفعت االستثماراتوقد 
العدٌد من المشارٌع الهامة والتً تتمثل فً أنبوب نقل الفوسفاط من خرٌبكة  إنجازوٌرجع هذا االرتفاع إلى التقدم فً  .درهم(

مصنع ومشروع مبلءمة لفوسفاط، ااب ب  ل  وحدة لتصفٌة وتجفٌؾ إنجاز وسل بحبلسة، ؽمشروع خط الو إلى الجرؾ األصفر
 ؤلسمدة.لوحدات إحداث أربع  ( وكذا مشروعE والخط   2و 9الحامض الفسفوري )مؽرب فسفور 

 
بالمركب الصناعً  3102أكتوبر  3بتارٌخ أشرؾ صاحب الجبللة الملك محمد السادس، نصره هللا،  ،وفً هذا الصدد

كذا ربط بٌن خرٌبكة والجرؾ األصفر، وٌي ذالفوسفاط ال ل ب ابنقل للجرؾ األصفر، على تدشٌن المحطة النهابٌة ألنبوب 
وهً مشارٌع تم  ،الفوسفاط، ومركز الكفاءات الصناعٌة ل ب ابالوحدة األولى إلنتاج الحامض الفوسفوري انطبلقا من تدشٌن 
 .ملٌار درهم 292 تجاوزباستثمار إجمالً ٌ إنجازها

 
إلى وحدات ملٌون طن من الفوسفاط  98نقل من ب ونقل لباب الفوسفاط عبر األنب ، سٌمكنآلثار المرتقبةباوفٌما ٌتعلق 

ٌة نتاجاإلسلسلة اللمرونة  حسنا كبٌراسٌضمن تكما  ،مواكبة مضاعفة قدرات اإلنتاج المنجمًوالتثمٌن بالجرؾ األصفر 
الفوسفاط  ل ب ابسمح عملٌة نقل كما ست. 45% مع تقلٌص كلفة الفوسفاط الموجه إلى الجرؾ األصفر بنسبة واللوجستٌكٌة،

 .للفوسفاط المستخرجة مبلٌٌن متر مكعب من المٌاه سنوٌا بفضل المحافظة على الرطوبة الطبٌعٌ 9اقتصاد ب بواألنبعبر 
 ألؾ طن 891، حٌث سٌقلص انبعاثات ثانً أوكسٌد الكربون بحوالً "بصمة الكربون"كما سٌكون له أثر إٌجابً على 

 ألؾ طن من الفٌول سنوٌا. 021اقتصاد مع سنوٌا، 
  

البنٌات  تطوٌر تهم بصفة خاصة مواصلة مشارٌعهً ، فملٌار درهم( 38,2) 3102لسنة  وفٌما ٌخص مٌزانٌة االستثمار
 التحتٌة المعدنٌة وتوسٌع وصٌانة الوحدات الصناعٌة الكٌماوٌة وكذا أنشطة الدعم.
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 .3102ملٌار درهم سنة  32ه بؽبلؾ مالً قدراري كما سٌواصل المكتب إنجاز مخططه التنموي واالستثم

 

بإصدار سندات على الصعٌد الدولً المنجز فً سنة  تعلقوسٌتم تموٌل جزء هام من هذا البرنامج عن طرٌق القرض الم
ّمعمن طرؾ  3102  211وسنوات  01ملٌار لمدة  1,250ملٌار دوالر أمرٌكً )منها  1,850مبلػ بالشرٌؾ للفوسفاط  الم ج 

ّمعمما ٌبٌن الثقة التً ٌضعها المستثمرون فً أداء  ،مرات 29, اكتتابهاسنة( والتً تم  91ٌون لمدة مل المعزز بنتابج  الم ج 
 ٌجابٌة من طرؾ وكاالت التنقٌط االبتمانً.إ
 

 وذلك، 3103مقارنة مع سنة  %30أي بانخفاض قدره  3109 ملٌار درهم سنة 46,9رقم المعامبلت  بلػمن جهة أخرى، 
  المتعلقة بالمواد السالفة الذكر. األسعار انخفاض حجم مبٌعات الفوسفاط الخام واألسمدة وخصوصا تراجع بسبب

 
ٌرتقب . كما 3109سنة  مقارنة مع %1قدره  انخفاضا بلملٌار درهم مسج 43,5رقم معامبلت قدره  3102وتتوقع مٌزانٌة 

األرباح قبل اقتطاع الفابدة فٌما ستسجل ، %90بنسبة  اجعاترملٌار درهم مسجبل  6,1 إلى الناتج الصافً أن ٌصل
 . 3109سنة ب مقارنة% 31 ارتفاع بنسبةبملٌار درهم  13,1 والضرابب والمستهلكات

 

 ،3109 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 3102ٌونٌو  إلى نهاٌة 5,8%قٌمة الصادرات بنسبة تراجع  اإلنجازات،وٌبٌن تطور 
 بالنسبة لجمٌع المواد() ارتفاع حجم المبٌعات ذلك بالرؼم منانخفاض األسعار وتحت تؤثٌر  3103نٌو ٌوإلى بالنسبة  %39و

ومن خبلل النتابج المسجلة فً األسدس األول من  .3103ٌونٌو مع  مقارنة 2,6%و 3109ٌونٌو  مقارنة مع  9,4%بنسبة
وٌعزى ذلك إلى عدم  .3100 فوسفاط منذ أواخر، ٌرتقب أن تستمر وتٌرة االنخفاض التً عرفتها صناعة ال3102سنة 

 3102و 3109التوازن بٌن العرض والطلب بسبب استمرارٌة آثار األزمة االقتصادٌة والذي تجلى واضحا خبلل سنتً 
 حٌث عرفت أسعار منتجات الفوسفاط انخفاضا كبٌرا.

 
ّمعحسب توقعات  ،تسجل ظرفٌة السوق العالمٌة ٌرتقب أن ،3102وبالنسبة لسنة  ج  مع الدورة المنخفضة طفٌفة ، قطٌعة الم 

 .الفوسفاط ومشتقاته الطلب وانتعاش أسعارتحسٌن عبر  ، وذلك3100لصناعة الفوسفاط المستمرة منذ 
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 المكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن -  2.3.2
 

إلى إنعاش هذا القطاع عن طرٌق تطوٌر البنٌة  3109سنة  هاعرضتم التً  معادنالجدٌدة لقطاع ال االستراتٌجٌةتهدؾ 

المعادن على الصعٌد المحلً  تحوٌلتشجٌع تثمٌن وو( ةالجٌولوجٌ لرسم الخرابطالتحتٌة الجٌولوجٌة )البرنامج الوطنً 
اإلطار التشرٌعً المناسب والمبسط  رساءوتحفٌز االستثمار فً مجال البحث مع مشاركة الفاعلٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن فً إ

 .معادنالمتعلق بقانون ال 0820ظهٌر سنة  تعوٌضو وذلك من خبلل إصدار قانون جدٌد ٌقوم بتؽٌٌر
 
 عزٌزالرفع من رقم معامبلت قطاع التعدٌن )دون احتساب الفوسفاط( وت فً االستراتٌجٌةتكمن األهداؾ المتوخاة من هذه و

 القطاع الخاص. بشراكة معللبحث والتنقٌب المعدنً وذلك  البرامج والمٌزانٌات المخصصة
 

، دراسة إلعادة تحدٌد استراتٌجٌة التنمٌة 3102سنة  ،وفً هذا اإلطار، أنهى المكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن
ل للمخاطر مع القطاع والتقاسم العاد، المعدنٌة إلى الحفاظ على السٌادة الوطنٌة على المواردتهدؾ  وإعادة تنظٌم المكتب،

 .الخاص فٌما ٌتعلق بالبحث والتنقٌب على هذه الموارد المعدنٌة وتموقع واضح للمكتب فً مسلسل التثمٌن
 

خطط الحفاظ على الوضع الحالً للمكتب على شكل مإسسة عمومٌة مع إعادة تشكٌل نموذج مهذا ال ٌتوخىمن جهة أخرى، 
الموارد المالٌة كرافعة ستساهم فً تحدٌد برمجة وإنجاز مشارٌع البحث والتنقٌب  بةتعبوتسوٌق أعماله استنادا على وظٌفة ال

عن النفط  لتنقٌبألشؽال المباشرة للمكتب فً مجال حفر آبار ااوقؾ  عن طرٌق المعدنً مع إعادة تركٌز نشاط المكتب
 .ز على المدى المتوسط والطوٌلوٌق الؽانتاج وتسإلإنشاء شركات تابعة تشجٌع ولفابدة الخواص )تقادم المعدات واآللٌات( 

 
 حٌث التنقٌبتشجٌع كذا إنعاش االستثمارات و ن فًاتتجلٌوسٌتمركز النموذج التنظٌمً للمكتب حول وظٌفتٌن أساسٌتٌن 

حسب تدخبلته المكتب ٌدٌرها البحث والتنقٌب التً  باستراتٌجٌةسٌمكن هذا النموذج من تعامل أفضل مع المخاطر المرتبطة 
 : جاالتهوم
 
وٌلجؤ فٌما بعد إلى شراكات مع  بالنسبة للتنقٌب المعدنً، ٌقتصر تدخل المكتب على إنجاز أشؽال البحث والتنقٌب األولٌة -

 ؛ المهنٌٌن من أجل تطوٌر البحث واستؽبلل المواقع التً من الممكن استؽبللها وتثمٌنها
المتبعة على تروٌج إمكانٌات ما  ترتكز االستراتٌجٌة، عن النفط بالنسبة للهٌدروكاربورات ونظرا للتكالٌؾ العالٌة للتنقٌب -

 ٌختزنه باطن التراب الوطنً حٌث ٌسند تنفٌذ برامج التنقٌب إلى فاعلٌن خواص.
 

التً بلؽت  اداخلٌالمنتجة )دون احتساب المستعقرات  3109ملٌون درهم برسم سنة  28 االستثمار مبلػوقد بلؽت مٌزانٌة 
 .(ملٌون درهم 091

 
مساحة إجمالٌة تناهز  نفطمع الفاعلٌن الخواص، شملت أنشطة التنقٌب على ال نفطٌةال االتفاقٌاتإطار  وفً 3109وفً سنة 

رخص  2و الستؽبللاامتٌاز منح العقد  03بحرٌة( و 81برٌة و 23رخصة للبحث ) 023كلم مربع تهم  982.022911
 عقود استكشاؾ جدٌدة. 9ة جدٌدة ونفطٌاتفاقٌات  2بحرٌة(، مع التوقٌع على  3برٌة و 2) لبلستكشاؾ

 
ملٌون متر مكعب )آبار الؽرب والصوٌرة(  22902ما قدره  3109وقد بلػ اإلنتاج الوطنً للهٌدروكاربورات برسم سنة 

طن بالنسبة للؽاز  5.936كذا % و2زٌادة قدرها  بلمسج 3103ملٌون متر مكعب سنة  29922بالنسبة للؽاز الطبٌعً مقابل 
 .%2 بلػبانخفاض  3103طن فً  20999المكثؾ مقابل 

 
بالمعادن  8متعلقة بالمعادن الثمٌنة و 00هدفا منها  32وفٌما ٌخص نشاط التنقٌب المعدنً، همت األشؽال الخاصة بالمكتب 

للمعادن  8ا هدفا منه 02عملٌات الشراكة شملت متعلقة بالصخور والمعادن الصناعٌة. وقد  2األساسٌة والموارد الطاقٌة و
 متعلقة بالصخور والمعادن الصناعٌة. 3للمعادن الثمٌنة و 2األساسٌة و

 احتماالت االختتام *
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علما أن ملٌون درهم  3991 االستؽبللملٌون درهم وناتج  13,3، فقد بلػ الناتج الصافً للمكتب 3109ص إنجازات خوفٌما ٌ

 .االستؽبللم بالنسبة لنتابج ملٌون دره 102ملٌون درهم مقابل  101 مبلػقدر بٌ   االستؽبللمجموع تكالٌؾ 
 

ملٌون درهم مسجبل ارتفاعا قدره  253 ، ما قٌمته3109وقد بلػ رقم المعامبلت )مبٌعات الؽاز على الخصوص( برسم سنة 
 ملٌون درهم(. 091) 3103% مقارنة بسنة 2
 

رهم بالنسبة لنتابج ملٌون د 192ملٌون درهم مقابل  189إلى  3102لسنة  االستؽبللومن المتوقع أن تصل تكالٌؾ 
 ملٌون درهم. 09ملٌون درهم وناتجا صافٌا إٌجابٌا قدره  28سلبً قدره  لبلستؽبللناتج بتسجٌل  االستؽبلل

 
س هذا البرنامج لمواصلة األبحاث رّ ٌك  ملٌون درهم. وس   261إلى  3102لسنة  ثماراالستأن تصل مٌزانٌة  نتظرومن الم

 .بمسكالة )ؼاز(الجارٌة وخصوصا إنهاء عملٌة الحفر 
 

 .)مع احتساب أشؽال التنقٌب الداخلٌة( ملٌون درهم 212بما ٌناهز  ثماراالست، فتقدر مٌزانٌة 3102أما فٌما ٌخص سنة 
 .ًنفطوستخصص هذه المٌزانٌة لمواصلة برامج البحث والتنقٌب المعدنً وال
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 االستراتٌجٌة الطاقٌة - 2.2.5

 
 تنوٌع مصادر إنتاجضرورة و بٌةالكهرباالطاقة االعتماد على  من تقلٌلالالحاجة إلى  3103عبلن الحكومً فً ٌناٌر اإل صن

 .الطاقٌةنجاعة الكما حث على تطوٌر  اإلنتاج وخفض تكالٌؾ الطاقة
 

جٌة للطاقة الكهربابٌة، فً أفق القدرة اإلنتا من% 23هذه االستراتٌجٌة إلى بلوغ نسبة  ؾتهدوفٌما ٌخص الطاقات المتجددة، 
 هدؾرٌحٌة التً تللطاقات الشمسٌة وال من خبلل البرامج الوطنٌة المندمجة، بواسطة مصادر طاقٌة متجددة، خاصة 3131

 .كل واحدة منهمابالنسبة ل مٌؽاواط 30111 غوبل ىلإ

 

 (تروامج الطاقح الشمسيح) الىكالح المغرتيح للطاقح الشمسيح - 0.2.2.5
 

الطاقة الكهربابٌة من أصل شمسً بقدرة انتاجٌة تناهز  تطوٌر محطات تولٌدالمشروع المندمج إلنتاج الكهرباء إلى  ٌهدؾ
تم إسناد إنجاز مشروع تطوٌر مشارٌع الطاقة الشمسٌة إلى "الوكالة المؽربٌة  ،21-18رقم  مٌؽاواط. وطبقا القانون 3111

   .      للطاقة الشمسٌة"

 
 ،3102سنة  المنجزة خبللاستؽبلل الوحدات األولى  وسٌتم الشروع فًملٌار درهم،  11المشروع بحوالً  وتقدر تكلفة هذا

المشروع المذكور فً موقع ورززات إضافة إلى  إنجاز. وسٌتم 3108فً متم  مبرمجةعلى أن ٌتم تشؽٌل جمٌع المحطات ال
 طور اإلنجاز.فً  المتعلقة بها مواقع أخرى الزالت الدراسات وأشؽال التؤهٌل

 
شروط وكٌفٌة  3101أكتوبر  32ولئلشارة، تحدد االتفاقٌة المبرمة بٌن الدولة والوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة بتارٌخ 

سنة ابتداءا من تارٌخ توقٌع  21السالؾ الذكر. وللتذكٌر فإن االتفاقٌة تظل سارٌة المفعول لمدة  21-18تطبٌق القانون رقم 
 بموجبه المصادقة على هذه االتفاقٌة.المرسوم الذي تمت 

 
إنجاز  تهمً ت( وال"0 نور" مشروعزات )زااالنطبلق الفعلً ألشؽال المرحلة األولى بور 3109فً هذا اإلطار، سجلت سنة 

 211مٌؽاواط )من أصل  021محطة الحرارٌة الشمسٌة باستعمال التكنولوجٌا الكهروضوبٌة ذات قدرة إنتاجٌة تناهز ال

 احتماالت االختتام *
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إنجاز هذا  وسوؾ ٌتم. ثبلث ساعات  بقدرة تخزٌن تصل إلىمبرمجة ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسٌة( مٌؽاواط 
 Solar Power  (SPC) »الطاقة الشمسٌة" شركة"طرؾ  ل للطاقة" منستقج المانتالمشروع على طرٌقة "اإل

Company » فً هذا الصدد.  مسلسل من المنافسة  إجراءبعد  هاختٌار ي تمذتجمع الشركات الدولٌة ال من طرؾ المحدثة 

  
فً حالٌا التً توجد طلبات عروضها  ،(ؽاواطٌم 911بطاقة )المرحلة الثانٌة من مركب الطاقة الشمسٌة لورزازات وتنقسم 
بقدرة  "9"مشروع نور  (ii)ومٌؽاواط  311بقدرة  "3"مشروع نور  (i)، إلى قسمٌن منفصلٌن وهما والتقٌٌم ةالدارسطور 
ل للطاقة". وعلى ؼرار المرحلة األولى من مشروع ورزازات ستقالمج انتاإلولقد تم كذلك اعتماد صٌؽة "مٌؽاواط.  011
ستتم تفضٌلٌة على شكل قروض  %81الذاتٌة و لمن األموا %31االستثمارات على الشكل التالً:  تموٌل"، سٌتم 0نور"
 . إنجاز المشروعكلفة بملشركة اللفابدة اوط بنفس الشروتحوٌلها المانحٌن الدولٌٌن طرؾ من  تعببتها

   
فٌما ٌتعلق بتتمة المشروع المذكور وموازاة مع األشؽال الجارٌة حالٌا والمتعلقة بتؤهٌل مواقع شمسٌة أخرى، شرعت الوكالة 

ستعمل عملٌات التقٌٌم الذي مكن من اقتراح خرٌطة طرٌق لتنمٌة المشارٌع الشمسٌة ت فًالمؽربٌة للطاقة الشمسٌة 
 حاجٌاتوذلك بهدؾ االستجابة لمختلؾ  ،مٌؽاواط( 0111و 811ما بٌن  تراوح)بقدرة إجمالٌة ت الكهروضوبٌة تكنولوجٌاال

ب الطاقة الشمسٌة فً إطار ركّ تزوٌد المراكز الثانوٌة لم  أطراؾ الشبكة وتقوٌة الشبكة الكهربابٌة الوطنٌة، خصوصا 
 (.  ات...قتصادٌة )السقً والتكٌٌؾ والصناعوكذا احتٌاجات األنشطة اال "مخطط نور"

 
فرصة لتطوٌر شعبة  التً تتٌحها فً مجال اإلدماج الصناعً، إذ تمثل مهمةال كانٌاتماإلب ضوبٌةكهروالتكنولوجٌا التتمٌز و

طاقة تتبنى الوكالة المؽربٌة لل ،. فً هذا الصدد"مخطط نور"صناعٌة جدٌدة بالمؽرب وذلك وفقا لرإٌة مندمجة لتطوٌر 
تطوٌر المتعلقة بطلبات العروض  ٌمكن أن ٌتم توسٌع مسلسل ،فً هذا اإلطار". وزابد مصنع حطاتصٌؽة "م الشمسٌة

 .ضوبٌةكهروالالخبلٌا  معامل لتصنٌعبناء  لتشملالمستقل للطاقة" نتاج المحطات فً إطار عقد "اال
 

 :لها وهما ٌنتابعت ٌنشركتمن طرؾ  از برنامجها  الشمسًالوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة فً إنج تتم مواكبة ،وللتذكٌر
 فًمساهمات الوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة  ٌعهد إلٌها بتدبٌر جمٌع والتً رأسمال" -"الوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة

المؽربٌة للطاقة الوكالة و" ،المشروع الشمسً إنجاز فًمباشرة، ؼٌر بطرٌقة مباشرة أو سواء  التً تساهم المقاوالت
ر للبرنامج ٌّ س  م  بٌن أنشطة الوكالة األم ك   مٌٌزالت تٌحخدمات" التً تهتم بتدبٌر البنٌات التحتٌة المشتركة، والتً ت -الشمسٌة 
 .من جهة أخرى واألنشطة المرتبطة بتدبٌر الموقع واستؽبلل المشارٌع الشمسٌة من جهة الشمسً

 
ربط بشبكات التسٌٌر للوكالة وأشؽال البنٌة التحتٌة لتهٌبة منصات المواقع الشمسٌة )كمن جهة أخرى، ٌتم تموٌل مٌزانٌة ال
األولً  االجتماعًالرأسمال فإن كذا هو .،من طرؾ المساهمٌن تعببة المواد الضرورٌةالطرق والماء والكهرباء( من خبلل 

ملٌار  2,25وصل إلى حٌث  3109خبلل سنة  عرؾ زٌادة ،تم اكتتابه ودفعه بالكامل ملٌار درهم والذي 192ٌبلػ  الذي
 .ودفع نصفهابالكامل تم اكتتابها  ملٌار درهم 1,75 قٌمتها درهم أي بمساهمة إضافٌة

 
  104,6سلبٌة بقٌمة صافٌة نتٌجة ،3109سنة  خبلل الشمسٌة، للطاقة المؽربٌة سجلت الوكالة المالٌة، النتابج ٌخص وفٌما
درهم.  ملٌون 70,3قٌمتها  استؽبلل موارد درهم مقابل ملٌون 174,9االستؽبلل فقد بلؽت  ؾأما بالنسبة لتكالٌ .درهم ملٌون
  .درهم ملٌون 394 قدره ما 3109االستثمارات المنجزة فً سنة  بلؽت وقد
 

هم در ملٌون 874درهم منها  ونملٌ 00022 بلؽتفقد  ،3102السنة المالٌة  برسم لوكالةل االستثمار أما بالنسبة لمٌزانٌة
 البنٌة التحتٌة(. بورزازات )مواصلة أشؽال تؤهٌل الشمسٌة الطاقة مخصصة لمشروع

 
الوكالة المؽربٌة  استثمار باإلضافة إلى االستثمارات المعتمدة من قبل شركات تطوٌر مشارٌع الطاقة الشمسٌة، فإن مٌزانٌة

وٌرتقب أن ٌخصص هذا المبلػ إلعداد  .3102ملٌون درهم خبلل سنة  821للطاقة الشمسٌة ٌتوقع أن ٌصل ؼبلفها إلى 
 موقع مٌدلت.  وعلى الخصوصالشمسٌة،  أخرى للطاقة مواقع

 
 الىكالح الىطىيح لتىميح الطاقاخ المتجددج والىجاعح الطاقيح - 5.2.2.5

 

 الوطنٌة الطاقٌة ٌاسةالس تنفٌذ فً المساهمة فً الطاقٌة والنجاعة المتجددة الطاقات لتنمٌة الوطنٌة الوكالة استراتٌجٌة تتمثل
 .الطاقٌة والنجاعة المتجددة الطاقات تعزٌز عبر البٌبة على والمحافظة الطاقٌة التبعٌة تقلٌص إلى تهدؾ لتًا
 

للنجاعة  العامة الوضعٌة دراسةهاء بإن الطاقٌة، المتجددة والنجاعة الطاقات لتنمٌة الوطنٌة الوكالة وفً هذا اإلطار، قامت
من تحدٌد أكثر من  وقد مكنت هذه الدراسة .3191 أفق فً للمؽرب الطاقٌة النجاعة استراتٌجٌةتحدٌد إلى  تهدؾ التً الطاقٌة

 والبناء انعكاسات اقتصادٌة وبٌبٌة واجتماعٌة فً العدٌد من القطاعات الهامة )الصناعة من شؤنها أن تنتج إجراء وتدبٌر 331
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لفترة لتنفٌذ التدابٌر واإلجراءات ذات األولوٌة ضمن مخطط عمل الوكالة  والفبلحة والصٌد واإلنارة العمومٌة....(. وسٌتم
3102-3102. 

 
الطاقٌة، تعمل الوكالة على تنفٌذ عدة برامج هامة خصوصا برنامج المضخات الشمسٌة  باإلضافة إلى الشق المتعلق بالنجاعة

الطاقٌة  الشمسٌة الحرارٌة وتنفٌذ مدونة النجاعةالذي ٌهدؾ إلى تثمٌن إمكانات الطاقة  "شمسً"لفابدة الفبلحة وبرنامج 
 طاقات المتجددة.لأطلس لع ووإنجاز مشر

 

ملٌون درهم، العدٌد من البرامج والمشارٌع التً تركز  011 الذي تناهز كلفته، 3102-3102وٌتضمن مخطط العمل للفترة 
  :على

 

 النجاعة الطاقٌة ؛ استراتٌجٌةتنفٌذ  -
 ؛ الطاقٌة المتجددة والنجاعة الطاقات مشارٌع الجهات لتطوٌر دعمإلى  ٌهدؾ لذيا  "جهتٌنو" مشروع مواكبة -
 ؽطاةالمساحة الم رفع إلى ٌهدؾ والذي بالمؽرب الشمسٌة الطاقة بواسطة الماء تسخٌن لتطوٌر "شمسً" برنامج تنفٌذ -

 ؛ درهم ملٌون 130 بكلفة إجمالٌة قدرها مربع متر 1.700.000 إلى مربع متر 300.000 من
 ؛ المحتملة المواقع وتؤهٌل الرٌحً الرصٌد لتقٌٌم "الرٌحً أطلس" مشروع -
 .بالجهات العضوٌة الطاقات مشارٌع محفظة دراسة أجل من العضوٌة للطاقات أطلس مشروع -
 

ون ملٌ 94,4موارد االستؽبلل ما قدره  سجلت. كما 3109سنة  ملٌون درهم 16 بؽبلؾاستثمار الوكالة  مٌزانٌة تم إنجاز وقد
ناتج وملٌون درهم  0292إلى ناتج استؽبلل سلبً قدره  مما أدى ملٌون درهم بالنسبة لتكالٌؾ االستؽبلل 47,2 درهم مقابل

 ملٌون درهم. 0099صافً سلبً قدره 
 

ملٌون درهم مخصصة لمٌزانٌة  09ملٌون درهم منها  23المٌزانٌة اإلجمالٌة للوكالة  تناهز، 3102وبرسم توقعات سنة 
 اإلعتماد علىالستؽبلل. وسٌتم تموٌل هذه المٌزانٌة خصوصا من خبلل مٌزانٌة املٌون درهم مخصصة ل 9892ثمار واالست

 إمدادات الدولة. 
 

سٌخصص لمواصلة تنفٌذ  ،ملٌون درهم 31ؼبلفا  مالٌا قدره  3102سنة  لوكالة برسما ومن المتوقع أن تبلػ مٌزانٌة استثمار
 المتجددة. اتٌر الطاقبرامج النجاعة الطاقٌة وتطو

 

 الصالح للشرب إنتاج وتوزٌع الكهرباء والماء - 2.2.5
 

  5107-5102 للفترج تيه الدولح والمكتة الىطىي للكهرتاء والماء الصالح للشرب ثروامجالعقد  - 1.4.3.2
 

 3102ماٌو  32شرب بتارٌخ برنامج بٌن الدولة والمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للالبإبرام عقد  3102تمٌزت سنة 
التدابٌر البلزمة لتسوٌة الوضعٌة المالٌة الحرجة للمكتب  إلى إرساء وٌهدؾ هذا العقد، 3101و 3102برسم الفترة ما بٌن 

خطرا على استمرارٌة هذا بحٌث أصبح ٌشكل مقلقة خاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء مستوٌات  بلػالناتجة عن عجز بنٌوي 
 النشاط.

 

 سنةطن فً لل ادوالر 32 من أسعار الفحمانتقال لعدة عوامل، السٌما ارتفاع تكالٌؾ أسعار الوقود ) ذه الوضعٌةوترجع ه
% فً المتوسط 2,2(، والزٌادة السرٌعة فً الطلب على الطاقة الكهربابٌة )3103سنة طن فً لل دوالرا 89 إلى 3111

القٌمة المضافة السٌما فً قطاع على لضرٌبة ا لفارقدهور السرٌع ، وكذا التاكبٌر ااستثمارٌ اسنوٌا( التً تتطلب برنامج
ونفقات االستثمار فً قطاع  الستؽبللالتؽطٌة الجزبٌة لتكالٌؾ اإلى جانب (، 3109درهم فً نهاٌة سنة  اتملٌار 9الماء )

للمكتب الوطنً  حرجةالٌة مالالوضعٌة وبالفعل فإن ال .التطهٌر السابل والنفاٌات السابلة، وتجمٌد األسعار لعدة سنوات
 2.230 ناقص بحوالً نتٌجة استؽبلل سلبٌة تقدر بتسجٌل ،3109فً نهاٌة سنة  ،تمٌزت للكهرباء والماء الصالح للشرب

درهم وكذا دٌون ملٌار  7,5 ناقص قدرهاملٌار درهم، وموارد خزٌنة سالبة  2,8 ناقص لػدرهم، وناتج صافً سلبً ب ونملٌ
 .تجاه صندوق التقاعدالتزامات اكدرهم ملٌار  17,95ملٌار درهم منها  11إجمالٌة وصلت إلى 

 

وإجراءات فً ؼٌاب تدابٌر  ،، التً تم وضعها كانت تظهر3101-3102 المتعلقة بالفترة ، فإن التوقعات المالٌةوهكذا
إلى مستوٌات مقلقة وؼٌر  3101سنة  فً أفقالمتوقع أن تصل التً كان من تدهورا  مستمرا  للمإشرات المالٌة  ،المواكبة

 .تحكم فٌهام
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 وفً هذا اإلطار، ٌهدؾ عقد البرنامج المذكور أعبله إلى التسوٌة التدرٌجٌة للوضعٌة المالٌة للمكتب وتموٌل مخطط التجهٌز
 11االستثمارات من قبل القطاع الخاص فً تولٌد الطاقة بقٌمة  دون احتسابملٌار درهم ) 21، بقٌمة 3101-3102 للفترة

 . والتطهٌر ملٌار درهم خبلل نفس الفترة( البلزم لتلبٌة الطلب ولضمان استمرارٌة خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب
 

برنامج، التسوٌة التدرٌجٌة للوضعٌة المالٌة للمكتب عبر ثبلث دعامات الفً هذا العقد  إتباعهاوتتوخى المقاربة التً تم 
 الدولة وإعادة هٌكلة للتعرٌفات الحالٌة. من طرؾ لمكتب وتدابٌر المواكبة من طرؾ ا خاصة، اتخاذ تدابٌر داخلٌة تشمل،

 
 التًتعزٌز اإلنجازات العملٌة والتقنٌة من خبلل اإلجراءات  المكتب عبر تدبٌروتهدؾ التدابٌر الداخلٌة إلى تحسٌن وترشٌد 

ودٌة الشبكة، ووحدات وهٌاكل اإلنتاج والنقل، تمكن من ضبط الطلب وخفض االستهبلك، وتحسٌن جودة الخدمة، وكذا مرد
تكالٌؾ ترشٌد تكالٌؾ االستؽبلل وضبط عدد المستفٌدٌن و باإلضافة إلىالزبناء  مع عبلقاتالو التسٌٌر التجاريوتعزٌز 

 ةلٌالتفاعبلت المرتبطة بعم ثمٌناألصول ؼٌر البلزمة لبلستؽبلل وتحسٌن حكامة المكتب وت تفوٌتكما تروم  ،المستخدمٌن
 893هذا، وسٌصل التؤثٌر اإلجمالً لهذه التدابٌر الداخلٌة إلى ً للتقاعد. داخلوكذا إخراج الصندوق الالمكتبٌن السابقٌن تجمٌع 

 ملٌار درهم على طول فترة العقد. 
 

ستبداله وا الموجه لهدعم العن طرٌق إلؽاء  "الفٌول"حذؾ المقاصة عن عقد البرنامج آلٌة ل تضمنوباإلضافة إلى ذلك، ٌ
سٌتحمل المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح . بالمقابل 3101-3102الفترة  محدود فًالدولة طرؾ بدعم جزافً من 

. ولهذه الؽاٌة، فٌوللكهرباء دون أي مساهمة من الدولة بما فً ذلك المصارٌؾ المتعلقة بالنتاج اللشرب التكلفة اإلجمالٌة إل
ة ٌالطاقلباقة أمثل ل تدبٌر( من خبلل 3101و 3109بٌن سنتً  %20) فٌولاستهبلك ال لتقلٌصٌنص العقد على اتخاذ تدابٌر 

 اتعلى الطاق المعتمدةالمناسب لوحدات اإلنتاج وتنفٌذ برنامج التجهٌز السٌما محطات تولٌد الكهرباء  ظٌؾعبر التو
 المتجددة والفحم. 

 

لتوزٌع بٌن المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب وبٌن ا جالمة مءالعقد تدابٌر لمبل تضمنوفً نفس السٌاق، ٌ
، على أن 3102فً ؼضون سنة التً سٌتم تفعٌل التدبٌر بها الموزعٌن. وستعطى األولوٌة فً هذا الشؤن لمنطقة أكادٌر 

 بعد ذلك مناطق أخرى كالدار البٌضاء ومراكش وفاس ومكناس وآسفً.  هذه المبلءمة تشمل
 

 ما ٌلً :  ا،أساس ،الدولة فتهممن طرؾ المواكبة أما تدابٌر 
 

ة بما فً ذلك تعمٌم المصابٌح ذات االستهبلك ٌالطاق النجاعةة اإلجراءات والتدابٌر البلزمة لتنفٌذ برنامج صلاوم -
ر واعتماد معاٌٌ لطاقة الصناعٌةلوتعمٌم عملٌات التدقٌق  ستهبلكالوتكثٌؾ حمبلت التحسٌس المتعلقة بضبط ا المنخفض
 الطاقً لؤلجهزة المنزلٌة ؛  ألداءمتعلقة با

 ؛  3101عن الفٌول إلى ؼاٌة  نفقات المقاصةالستبدال  جزافًء دعم رساإ -
 9اتخاذ التدابٌر الضرٌبٌة البلزمة لتصفٌة جمٌع الدٌون المتراكمة فً إطار الضرٌبة على القٌمة المضافة التً ستبلػ  -

، وخفض معدالت 3108و 3102بٌن  ملٌون درهم ما 211وي قدره ، أي بمبلػ سن3102ملٌار درهم خبلل سنة 
 % ؛01إلى  20%ن م ضرٌبة على القٌمة المضافة على مٌاه الشرب والتطهٌر السابل والفحمال

الحفاظ على التطهٌر الصالح للشرب فً المناطق القروٌة ومشارٌع  ءلماالتزوٌد باصٌانة ودعم الدولة لمشارٌع تعمٌم  -
 ؛ للتطهٌر السابلالبرنامج الوطنً  فً إطار السابل

( فً ملٌار درهم 393)العمومٌة والجماعات الترابٌة والمقاوالت على اإلدارات والمإسسات  الدٌون متؤخرات تصفٌة -
 ؛ ظرؾ سنتٌن

 3102 سنةملٌار درهم )ملٌار درهم فً  3لمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلػ ل األموال الذاتٌةتعزٌز  -
 (. 3102 سنةوملٌار درهم فً 

 
. 3101-3102فترة الخبلل عبر مراحل  فستتم ،التطهٌرو الصالح للشرب الماءتعرٌفات الكهرباء، و ةوفٌما ٌتعلق بمراجع

عتبات أشطر  النظر فًوإعادة  مع الحفاظ على الشطر االجتماعًة تعرفته مراجع سٌتموبالنسبة لبلستعمال المنزلً، ف
 االستهبلك.

  
 سنتٌم 91لكل كٌلوواط/ساعة تم بٌعه عتبة  بالنسبة ا، وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل الزٌادة فً التعرٌفة، تجاوزت الخسارةهذ

 بسبب عدة عوامل خاصة ارتفاع أسعار الوقود. )دون احتساب كلفة مقاصة الفٌول( فً كٌلوواط/ساعة
 

عقد البرنامج إلى تحسٌن حكامة وتسٌٌر الالتعاقدٌة ، ٌهدؾ  اماتااللتزوعبلوة على التدابٌر والدعامات السالفة الذكر وكذا 
المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب وتعزٌز إنجازاته العملٌاتٌة وذلك بالحد من الخسابر وتطوٌر نظام 
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م قواعد الشفافٌة المالٌة احتراباإلضافة إلى المعلومات والمراقبة الداخلٌة وتعمٌم التعاقد الداخلً فٌما ٌتعلق باإلنجازات 
 والممارسات الجٌدة فً مجال الحكامة.

 
 الكهرتاء( قطاع ) المكتة الىطىي للكهرتاء والماء الصالح للشرب - 2.4.3.2

 
، بما فٌها 3103فً سنة  طاواؽمٌ 20188مقابل  طاواؽمٌ 20883إلنتاج الطاقة  المثبتةقدرة ، بلؽت ال3109 سنةفً نهاٌة 

 طاواؽمٌ 281من محطات المعالجة و طاواؽمٌ 222من أصل مابً، و طاواؽمٌ 00912ن أصل حراري وم طاواؽمٌ 20193
حٌة أساسا والتً تم إحداثها فً بفضل المحطات الرٌ %9بواسطة المحطات الرٌحٌة. وقد سجلت الطاقة المثبتة زٌادة قدرها 

 المتعلق بالطاقات المتجددة.  09-18إطار القانون رقم 
 

إلى تشؽٌل العدٌد من مشارٌع الطاقة الرٌحٌة التً تم ( مٌؽاواط 319)+ وٌعزى توسٌع حظٌرة محطات الطاقة الرٌحٌة
 50,6المتعلق بالطاقات المتجددة فً كل من الهومة ) 09-18تطوٌرها من طرؾ القطاع الخاص فً إطار القانون رقم 

 ٌؽاواط(.م 50,6مٌؽاواط( وفم الواد ) 101,8) مٌؽاواط( وأخفنٌر
 
 2، وذلك من خبلل تشؽٌل الوحدات المثبتةالطاقة مجموع من  %28إنتاج الطاقة الحرارٌة التً تشكل رفع قدرة تم سوؾ ٌو
 .3108 مارسفً والوحدة األولى من محطة الفحم بآسفً  3102بمحطة الجرؾ األصفر فً سنة  2و
 

د تموٌل مشروع المحطة الحرارٌة آسفً مع مجموعة من ، التوقٌع على عقو3102شتنبر  01فً هذا الصدد، تم بتارٌخ 
، فإضافة إلى تؽطٌة الطلب الوطنً للكهرباء لآلثار المرتقبةالبنوك الوطنٌة والدولٌة من الٌابان وفرنسا وبرٌطانٌا. وبالنسبة 

ل مرحلة منصب ؼٌر مباشر خبل 111منصب شؽل مباشر و 211وكذا نقل التكنولوجٌا، سٌمكن هذا المشروع من إحداث 
 منصب شؽل خبلل فترة اإلنجاز. 3.200االستؽبلل و

 
جٌؽاواط/ساعة خبلل  930132وفٌما ٌتعلق بتطور الطلب على الطاقة وطرٌقة تلبٌته، فقد بلؽت الطاقة الكهربابٌة المطلوبة 

 .3103مقارنة مع تلك المسجلة فً سنة  %990، بزٌادة قدرها 3109سنة 
 

من زبناء الدفع المسبق "نور"(،  8020128)بما فً ذلك  3109زبون فً نهاٌة سنة  208010121وقد بلؽت محفظة الزبناء 
من الزبناء )بما  3100022. وتجدر اإلشارة إلى أن المحفظة اإلضافٌة بلؽت 3103مقارنة مع سنة  %299أي بزٌادة قدرها 

 من زبناء الدفع المسبق "نور"(. 80221 فً ذلك
 

خبلل  %198/ ساعة، بزٌادة قدرها  طاواؽٌج 310180ما قدره فقد ناهزت ، 3109ابٌة خبلل سنة مبٌعات الطاقة الكهرب أما
 .3103سنة 

 
 %0دون احتساب الضرٌبة، أي بزٌادة قدرها  3109ملٌار درهم خبلل سنة  3092كما بلؽت مبٌعات الطاقة من حٌث القٌمة 

 .3103مقارنة مع سنة 
  

وذلك من  3109ً للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الكهرباء( عجزا خبلل وقد عرؾ الوضع المالً للمكتب الوطن
النفقات( وناتج  ضعؾ رقم المعامبلت مقارنة معملٌار درهم )بسبب  2,32 ناقص بقٌمة سلبً خبلل تسجٌل ناتج استؽبلل

 3,22 ناقص بلؽت سلبٌة فٌةنتٌجة صا بالتالًدرهم بسبب العبء المتزاٌد لفوابد الدٌون، و ونملٌ 801ناقص مالً قدره 
 ملٌار درهم. 

 
ملٌار درهم خبلل  2989فٌناهز  -فرع الكهرباء–أما البرنامج االستثماري للمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب 

 . 3102سنة 
 

جزء من العقد ملٌار درهم وهً  7,5فقد خصص لها المكتب  (،فرع الكهرباء) 3102أما بالنسبة لمٌزانٌة االستثمار لسنة 
لطلب على الكهرباء من خبلل إنجاز قدرة ل، وتهدؾ بالخصوص إلى مواكبة التطور المستمر 3101-3102للفترة البرنامج 

التً سٌنجزها القطاع نتاج الكهرباء إمشارٌع )بما فً ذلك  3101و 3102مٌؽاواط ما بٌن  90283 تبلػإنتاج إضافٌة 
كزٌادة على  %22مٌؽاواط أي  90283)المشارٌع ومن ضمن هذه  خبلل هذه الفترة(.ملٌار درهم  11الخاص باستثمار قدره 

مٌؽاواط من الفحم بفضل  00102مٌؽاواط من الطاقات المتجددة، و 00881 (، سٌتم تطوٌر3109القدرة الموجودة فً سنة 
وحدات مٌؽاواط ب 8892سفً ومٌؽاواط بؤ 289األولى بقٌمة وحدة الللجرؾ األصفر وتوسٌع مركز جرادة و 2و 2الوحدات 

 00331 ،على الخصوص،مل محطات تولٌد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة تالدٌزل بتزنٌت والداخلة. هذا، وتش
 211(، و09-18تم إنجازها من قبل القطاع الخاص بموجب القانون رقم سٌمٌؽاواط  331مٌؽاواط من الطاقة الرٌحٌة )منها 
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الشمسٌة فً إطار مشروع تافٌبللت  الطاقة مٌؽاواط عبر 12و "نور"مسٌة كجزء من مشروع مٌؽاواط من الطاقة الش
 مٌؽاواط. 011المنزل بقدرة -الهٌدرومابً لمٌدز المجمعو
 

التوت   -ز  ا  التوت     الم ت ع 
الم ت ع

ز  ا  التوت  الم    ز  ا  التوت  المتوسط

توزيع الم يعات  س    ات الز  ا 

2012 2013 
 

 الثروامج المىدمج للطاقح الريحيح - 2.2.2.5

 

تً تدخل فً إطار االستراتٌجٌة واصل المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب إنجاز مشارٌع الطاقة الرٌحٌة ال
من الطاقة الكهربابٌة انطبلقا من  %23، إلى طاقة إنتاجٌة تناهز 3131فً أفق سنة  ،الوطنٌة للطاقة والهادفة إلى الوصول

مٌؽاواط(، والطاقة  30111مٌؽاواط موزعة بالتساوي بٌن الطاقة الهٌدرومابٌة ) 20111المتجددة، أي ما ٌعادل  اتالطاق
 مٌؽاواط(.  30111مٌؽاواط( والطاقة الرٌحٌة ) 30111) الشمسٌة

 

مٌؽاواط )مشارٌع طورها المكتب الوطنً  00111وتمثل مشارٌع الطاقة الرٌحٌة المستؽلة أو التً هً قٌد اإلنجاز قدرة 
شرب لئلنتاج للكهرباء والماء الصالح للشرب والقطاع الخاص(. وٌشمل برنامج المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح لل

 30111مٌؽاواط إضافٌة بهدؾ الوصول إلى قدرة إجمالٌة من الطاقة الرٌحٌة قدرها  00111المندمج للطاقة الرٌحٌة إنتاج 
 ملٌار درهم. 17,7. وتناهز تكلفة هذا البرنامج 3131مٌؽاواط بحلول سنة 

 
مٌؽاواط، الذي ٌنجزه  0.111اقة الرٌحٌة بقدرة المتوقعة فً إطار البرنامج المندمج للطالستة وتتواجد المحطات الرٌحٌة 

 011)والموقع الثانً بطنجة  مٌؽاواط( 021المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمواقع التالٌة: تازة )
مٌؽاواط( وبوجدور  911تسكراد بطرفاٌة )ومٌؽاواط(  311جبل لحدٌد بالصوٌرة )و (مٌؽاواط 021مٌدلت )ومٌؽاواط( 

 مٌؽاواط(. وسٌتم تنفٌذ هذا البرنامج على مرحلتٌن : 011)
 
الصناعً قدره دمج مٌؽاواط( مع فرض حد أدنى من ال 021المرحلة األولى تتضمن إنجاز المحطة الرٌحٌة  لتازة ) -

  ؛ 91%

لحرص مٌؽاواط( مع ا 821المرحلة الثانٌة تتضمن الشروع فً تطوٌر خمس محطات رٌحٌة التً تشكل القدرة المتبقٌة ) -
 على اإلدماج الصناعً والسٌما من خبلل االستثمارات المباشرة.

 
( فً PPAمٌؽاواط(، فقد تم توقٌع عقد شراء وتورٌد الكهرباء ) 021بخصوص مشروع المحطة الرٌحٌة لتازة )

االستثمارات شركة المكلفة بالمشروع. وٌقدر إجمالً المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب والبٌن  32/11/3109
 ملٌار درهم. 2,4البلزمة لتطوٌر هذا المشروع بحوالً 

  

ملٌار  0299توقعة مٌؽاواط، الذي تناهز االستثمارات الم 821هذا وفٌما ٌتعلق بالمشروع المندمج للمحطة الرٌحٌة بطاقة 
، فً 3102ثانً من سنة فً نهاٌة النصؾ ال قٌد اإلنجاز بؽرض اختٌار المستثمرٌوجد درهم. فإن مسلسل طلب العروض 

 .3102ولى فً شهر دجنبر التجاري للمحطة الرٌحٌة األ ستؽبللحٌن من المقرر أن ٌبدأ اال

 
 (الماء قطاع ) المكتة الىطىي للكهرتاء والماء الصالح للشرب - 2.2.2.5 
 

على تنفٌذ تدابٌر  3103التطهٌر السابل، فقد ركز التصرٌح الحكومً فً ٌناٌر وبالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب 
تستهدؾ تجنب مخاطر عدم التوازن بٌن العرض والطلب، وتعمٌم التزود بالماء الصالح للشرب فً المناطق القروٌة 

 للساكنة.  سلٌمة وضمان بٌبة صحٌة
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ٌهات الذي ٌندرج فً إطار هذه التوجوالماء( قطاع للكهرباء والماء الصالح للشرب ) وٌتوخى مخطط عمل المكتب الوطنً
 تحقٌق األهداؾ التالٌة : 

 
استدامة وتؤمٌن وتعزٌز المرافق الموجودة لضمان التوازن بٌن العرض والطلب وتجنب العجز الحاصل فً تزوٌد  -

 الساكنة بالماء ؛
 تحسٌن أداء المرافق التقنٌة وكذا الحفاظ على الموارد المابٌة وترشٌد االستثمارات ؛  -
 ؛ "لشرب فً المناطق القروٌة وفقا لمبدأ "الحق فً الماءتعمٌم التزوٌد بالماء الصالح ل -
 فً مجال التطهٌر السابل الذي ٌساهم فً الحفاظ على الموارد المابٌة والحد من تدهور جودتها. التدخل المستمر -
 

للكهرباء والماء  المكتب الوطنً عتزمهذا، وفً إطار مواكبة التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للببلد وطبقا للعقد البرنامج، ٌ
 3101-3102ملٌار درهم خبلل الفترة  31الصالح للشرب )قطاع الماء( تنفٌذ برنامج استثماري طموح بؽبلؾ مالً قدره 

 . 3102ملٌار درهم فً سنة  4,65 و 3102ملٌار درهم فً سنة  293منها 

 

ملٌون درهم. وتتوزع  20291لؽت ملٌون درهم من أصل توقعات أولٌة ب 90330، ما قدره 3109وقد بلؽت إنجازات 
 على النحو التالً : ،االستثمارات المنجزة حسب المحاور االستراتٌجٌة

 
ملٌون  00212المنجزة وتعزٌز التزوٌد بالماء الصالح للشرب فً المناطق الحضرٌة حٌث بلؽت االستثمارات  استدامة -

 أو التنقٌة من موارد المٌاه السطحٌة أو التحلٌة %81لتر / ثانٌة، منها  30302من  إضافًصبٌب  درهم سمحت بتجهٌز
 مبلح، مما ٌساهم فً الحفاظ على الموارد المابٌة ؛ من األ

الذي مكن من بلوغ ، الشًء ملٌون درهم 281تعمٌم تزوٌد المناطق القروٌة بالماء الصالح للشرب حٌث تم استثمار  -
 08( وكذا التدخل فً 3103فً سنة  %89)مقابل  3109ة سن فًكمعدل التزوٌد بالماء بالمناطق القروٌة  %82نسبة 

 نسمة ؛ 0120111مركز قروي جدٌد لفابدة ساكنته التً تزٌد عن 
ملٌون درهم، مكنت من توسٌع محطة معالجة مٌاه التطهٌر السابل  822التطهٌر السابل من خبلل استثمارات قدرها  -

متر مكعب/الٌوم والعمل على إدارتها على  930211ى صل إلٌإجمالً  صبٌبمحطات جدٌدة للمعالجة ب 8وإنشاء 
 نسمة.  220811مدن إضافٌة لفابدة ساكنة تقدر بحوالً  2مستوى 

 
 00133إلى  3103ملٌون متر مكعب سنة  813من ذ انتقل إهذا وقد عرؾ حجم إنتاج الماء الصالح للشرب تزاٌدا سرٌعا 

النصؾ  منجزة برسمملٌون متر مكعب  282منها  3102جة سنة ملٌون متر مكعب المبرم 00128و 3109متر مكعب سنة 
 السنة.األول من 

 
. 3103ملٌون متر مكعب سنة  802مقابل  3109ملٌون متر مكعب سنة  822أما مبٌعات الماء الصالح للشرب، فقد بلؽت 

عب منجزة لؽاٌة نهاٌة ملٌون متر مك 208ملٌون متر مكعب منها  881ما قدره  3102وتناهز المبٌعات المتوقعة خبلل 
. 3103ملٌون متر مكعب فً سنة  22، مقابل 3109ملٌون متر مكعب خبلل سنة  12تمت معالجة  ا. كم3102ٌونٌو 

إلى  3102نسبة المعالجة خبلل نهاٌة ٌونٌو  تصلو، فً حٌن 3102ملٌون متر مكعب فً سنة  88وسٌصل هذا الحجم إلى 
 متر مكعب.  ملٌون  80
 

زبون فً نهاٌة  001910832إلى  3103زبون سنة  002920212ق، عرؾ عدد الزبناء ارتفاعا مستمرا من وفً نفس السٌا
 .3102زبون فً متم ٌونٌو  001980212و 3109

 

 
 

 ناتجملٌون درهم، فٌما بلػ  011، فقد سجلت ناتجا صافٌا قدره 3109وبالنسبة لئلنجازات المالٌة لفرع الماء برسم 
 اردوملٌار درهم كم 2991ملٌار درهم مقابل  290 ن درهم بالنظر إلى تكالٌؾ االستؽبلل اإلجمالٌة بمبلػملٌو 320االستؽبلل 
 االستؽبلل.
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متر مكعب/ثانٌة،  0899ٌصل إلى  إضافًتجهٌز صبٌب فً  3101-3102 برسم الفترة تتمثل أهم أهداؾ برنامج االستثمارو

مشروع محطة تحلٌة ما فٌها بمحطات لتنقٌة وتحلٌة المٌاه  1مٌاه ومحطة لمعالجة ال 38وذلك على الخصوص عبر تشؽٌل 
متر مكعب/ثانٌة فً إطار الشراكة بٌن  093من أجل تعزٌز تزوٌد أكادٌر الكبرى بالماء الصالح للشرب بحوالً ه البحر امٌ

ء والماء الصالح للشرب القطاعٌن العام والخاص. وتجب اإلشارة الى أن الصبٌب المجهز من طرؾ المكتب الوطنً للكهربا
أٌضا إلى الحفاظ على الموارد المابٌة الجوفٌة وفقا  3101-3102. كما ٌهدؾ برنامج 3109متر مكعب / ثانٌة سنة  22بلػ 

 الموارد السطحٌة وتحلٌة مٌاه البحر. عبر تعببةمن القدرة سٌتم تجهٌزها  %81لتوجهات السلطات العمومٌة. لهذا فإن 
 

  درهم، ما ٌلً : ملٌون 20228تبلػ ، التً 3102انٌة سنة ومن أهم أهداؾ مٌز
 

ملٌون درهم على شكل معدات اإلنتاج لمواكبة النمو  30312إنتاج الماء الصالح الشرب باستثمار ؼبلؾ مالً قدره  -
  ة ؛ثانٌ/متر مكعب 398إجمالً مرتقب قدره  تجهٌز صبٌبالسكانً والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للببلد، وذلك ب

ملٌون درهم من أجل االستجابة  19لشرب باستثمار ؼبلؾ مالً قدره لتدعٌم التجهٌزات الخاصة بتوزٌع الماء الصالح  -
للتوسع العمرانً المتزاٌد فً المدن والمراكز التً ٌشرؾ فٌها المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب على 

كلم من قنوات التوزٌع. وباإلضافة إلى ذلك، ٌتوقع أن ٌتحمل  321ؽٌل خدمة توزٌع الماء الصالح للشرب، وذلك عبر تش
المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب تكالٌؾ تدبٌر مرفق الماء الصالح للشرب بمركز حضري جدٌد تقدر 

 نسمة ؛ 80111ساكنته بنحو 
 %82,9 فً حدودمردودٌة قنوات اإلنتاج ملٌون درهم( عبر الحفاظ على  232تحسٌن أداء تجهٌزات المكتب الحالٌة ) -

 3109سنة  %1990المسجل فً العقد البرنامج( وستنتقل مردودٌة شبكات التوزٌع من  %8293عن هدؾ  طفٌفة )بزٌادة
 ؛ 3102سنة  %1290إلى 

ن ملٌو 831استثمارات بقٌمة من خبلل  94,5%تزوٌد المناطق القروٌة بالماء الصالح للشرب إلى الرفع من معدل  -
تقدر بحوالً بساكنة مركز قروي جدٌد  08تحمل تكالٌؾ تدبٌر خدمات توزٌع الماء الصالح للشرب فً  وكذادرهم 

  ؛ نسمة 3310111
 ٌناهزمحطة معالجة المٌاه بصبٌب  02ملٌون درهم بإنجاز  1.027: ستخصص استثمارات بقٌمة التطهٌر السابل  -

مدن ومركز لصالح  01فً تطهٌر السابل الٌؾ تدبٌر خدمة التحمل تك باإلضافة إلى للٌوم متر مكعب 68.700
 نسمة. 321.111

 
 13صافٌة تصل إلى  نتٌجة (الماء قطاع) 3102مكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنة الهذا، وتتوقع مٌزانٌة 

 ملٌار درهم 5,60 إلى تؽبللإجمالً نفقات اس عحٌث سٌرتفملٌون درهم،  318 قدرها استؽبلل نتٌجة وكذاملٌون درهم، 

  االستؽبلل. واردملٌار درهم لم 5,8مقابل 

 

 تزوٌد واستدامةالمكتب لتعزٌز  واصلةفً إطار م تندرجوهً  ملٌون درهم 20301 ما قدره 3102 تبلػ استثماراتو
وٌة وتسرٌع إنجاز لمناطق القرباالماء الصالح للشرب ب التزوٌدتعمٌم كذا المناطق الحضرٌة بالماء الصالح للشرب، و

متر مكعب / ثانٌة، وتحسٌن  2,8هذه المٌزانٌة تجهٌز صبٌب إضافً ٌبلػ  هكذا، فمن أهم أهداؾ. تطهٌر السابلمشارٌع 
 0210111لفابدة  اجدٌد امركز 31الماء الصالح للشرب لفابدة التدخل فً تدبٌر  وكذامردودٌة و أداء الشبكات والمرافق، 

 02 ذلك باإلضافة إلى إنجازو ،نسمة 2120111 صل إلىلساكنة تتطهٌر السابل الً مجال وفمدٌنة ومركز  03و نسمة
 متر مكعب فً الٌوم. 200911محطة لمعالجة المٌاه بصبٌب ٌصل إلى حوالً 

 
 المؤشرات المالٌة المجمعة للمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب
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 وكاالخ التىزيع - 2.2.2.5

 احتماالت االختتام *
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خدمات توزٌع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبٌر التطهٌر السابل لفابدة  على توفٌروكاالت التوزٌع المستقلة  تعمل
مع   المتواجدة داخل محٌط تدخلهامراكز المواكبة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للمدن وإلى  اهدؾ استراتٌجٌاتهوت الزبناء.

تحسٌن مردودٌة شبكات  خاصة عبرمرارٌة وتحسٌن الخدمات الموجهة للمواطنٌن والحفاظ على الموارد، است الحرص على
 لمعالجة وإعادة استخدام مٌاه التطهٌر السابل.األساسٌة إنجاز المشارٌع . كما تتكلؾ هذه الوكاالت بالماء والكهرباء

 
، وٌرتقب أن 3109ة سن ملٌون زبون 4,36إلى  3118 سنة زبونملٌون  3,38 انتقل عدد زبناء هذه الوكاالت من ولقد

 زبون ملٌون 0,81مقابل )لكهرباء ل النسبةزبون بملٌون  1,13 منها 3102فً متم  زبونملٌون 4,5 ٌصل هذا العدد إلى 
ٌر ملٌون زبون بالنسبة للتطه 1,68و (3118ملٌون زبون سنة  1,29زبون بالنسبة للماء )مقابل ملٌون  1,71( و3118 سنة

 (.3118ملٌون زبون سنة  1,27السابل )مقابل 
 

ملٌون متر مكعب سنة  332مقابل  3109 ملٌون متر مكعب سنة 328فقد بلؽت فٌما ٌتعلق بحجم المٌاه التً تم بٌعها، 
الذي مكن من تحسٌن مردودٌة شبكات الماء بخمس نقاط حٌث  ءالشً، ستهبلكالالرتفاع عدد الزبناء وزٌادة انظرا  3118

إلى  3118اواط /ساعة فً سنة ؽجٌ 30188فقد انتقل حجم الكهرباء الموزعة من  فٌما ٌتعلق بالكهرباء، .%13لػ معدلها ب
وقد  .%82هذا النشاط فً  الذي مكن من استقرار معدل مردودٌة شبكة ء، الش3109ًاواط/ ساعة فً سنة ؽجٌ 90233

للكهرباء بالنسبة لمردودٌة شبكة  %82صول إلى نسبة قدرها للو عمل جمٌع الوكاالت وضعت مخططاتأن وجب التذكٌر، 
 .بالصالح للشراء لما بالنسبة لمردودٌة %81و
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العادمة مٌاه وإعادة استعمال المعالجة محطات التطوٌر البنٌة التحتٌة ) المنجزة من طرؾ هذه الوكاالتاالستثمارات  وتشمل
الشبكات ترمٌم إعادة وصٌانة التعزٌز و توزٌع الكهرباء...( مٌاه الشرب وإحداث مراكزتخزٌن  ا ورفع قدرةبعد تصفٌته

 االستؽبلل. قتناء معداتوا

 
 

، بقطاع تطهٌر السابل إلى إنجاز عدة مشارٌع مهٌكلة 3100و 3118 بٌن سنتً لبلستثمارات وٌعزى المستوى المرتفع
  فاس والجدٌدة ...(.و)مراكش  العادمةمٌاه المحطات معالجة  صةخا
 

ملٌون 350 )محطة المعالجة بمبلػ  كادٌرأكل من فً فً طور اإلنجاز  هً  التً وأ وتتمركز أهم المشارٌع التً تم إنجازها
 الجدٌدة( وفً الٌوم متر مكعب 100.000 حجم مٌاه قدره معالجةلملٌون درهم  181)محطة المعالجة بمبلػ  فاسودرهم( 

 مؤشرات وكاالت التوزٌع
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إلنجاز محطة المعالجة وعدد من القنوات(  ملٌون درهم 291وجدة )و ملٌون درهم( 921 )قناة لصرؾ المٌاه بالبحر بمبلػ
متر مكعب فً  81.211المصفاة بسعة قدرها المٌاه العادمة  استعمال برنامج إعادة برسم ملٌون درهم 0.111مراكش )و

إلنجاز محطة المعالجة وعدد القنوات ولئلشارة توجد طلبات العروض المتعلقة بها فً  ون درهمملٌ 211القنٌطرة )( والٌوم
لفابدة مشروع محطة المعالجة الذي لم ٌتم الشروع فٌه لحد اآلن نظرا للصعوبات  ملٌون درهم 011تازة )طور اإلعداد( و

إلنجاز محطة  ملٌون درهم 21 سطات )و (المعالجةإلنجاز محطة ملٌون درهم  70بنً مبلل )المتعلقة بالوعاء العقاري( و
 محطات خاصة بالمعالجة فً مراكز مختلفة(.  1 بإنجازأن هذه الوكالة قامت  علما ،مركز لخٌاٌطةب المعالجة

 
ملٌون درهم  30121، فتبلػ 3102والمتوقعة خبلل  3102أما بالنسبة لبلستثمارات التً توجد فً طور اإلنجاز برسم سنة 

 ملٌون درهم على التوالً. 3.809و
 

ملٌار  6,9 مسجبل %33+، فقد تم تسجٌل تحسن فً رقم المعامبلت )3109-3118وعبلقة بالنتابج المالٌة خبلل الفترة 
مسجبل  %09( والتموٌل الذاتً )+3109ملٌار درهم سنة  2,9مسجلة  %02( والقٌمة المضافة )+3109درهم فً سنة 

( وناتج 3109ملٌون درهم فً  310مسجبل  %20تسجٌل انخفاض الناتج الصافً )ناقص  ( مع3109ملٌار درهم سنة  1,7
 .تدنً مداخٌل األشؽال وتزاٌد نفقات االستؽبلل بسبب( 3109ملٌون درهم فً  201مسجبل  %20)ناقص  اإلستؽبلل

 
 وكاالخ األحىاض المائيح - 1.2.2.5

 
المتعلق بالماء، آلٌات لتنفٌذ سٌاسة  01-82بها فً إطار القانون رقم تمثل وكاالت األحواض المابٌة التسعة، التً تم إنشا

وذلك من أجل الحرص  ،بإشراك جمٌع المتدخلٌن فً قطاع الماء على مستوى الحوض المابً فً مجال البلتمركز إرادٌة
ونٌة والتنظٌمٌة واالقتصادٌة القان المقتضٌاتعلى تنمٌة وتدبٌر والحفاظ على الموارد المابٌة والملك العام المابً فً إطار 

 مع التوجهات واالختٌارات فً هذا المجال.    انسجامالمقررة بالقانون المتعلق بالماء وب
 

كذا تعببة وتخطٌط وو فً تدبٌر تتمثل وهًمجاالت تدخلها  فًهذه المإسسات ذات أهمٌة كبرى بوتعتبر المهام المنوطة 
 م المابً. الحفاظ على الموارد المابٌة والملك العا

 
 اوكذ للموارد المابٌة ةالمندمجالتهٌبة  اتلوكاالت األحواض المابٌة انطبلقا من مخطط قد تم إعداد التوجهات االستراتٌجٌةو
قطاع المٌاه وباقً ل ةاالستراتٌجٌ كل وكالة حوض مابً تتماشى مع المعاٌٌر استراتٌجٌة، فإن الوطنً للماء. ولذلكمخطط ال

 حوض. المتعلقة بكلوالخصابص والمعاٌٌر المحددة اإلكراهات  االعتبار بعٌن طاعٌة األخرى، مع األخذاالستراتٌجٌات الق
 

على وجه الخصوص خارطة طرٌق خاصة بكل وكالة حوض مابً داخل  ٌشكل مخطط التهٌبة المندمج للموارد المابٌةو
الطلب،  تدبٌرهً: )أ( تنمٌة العرض، )ب(  ربٌسٌة استراتٌجٌةحول خمسة مجاالت  هذا المخطط تمحورٌو .منطقة عملها

( تحدٌث اإلدارة وتقوٌة الوسابل ه)والمخاطر المرتبطة بالماء  تدبٌر)ج( الحماٌة والحفاظ على الموارد المابٌة، )د( 
 كفاءات.وال
 

اض المابٌة ، والمنجزة من طرؾ وكاالت األحوللموارد المابٌةمخطط التهٌبة المندمج العمل المسطرة من طرؾ  برامجإن 
ٌتم تموٌله أساسا بواسطة ، 3102-3109ملٌار درهم للفترة  3بقٌمة  إجمالًإنجاز برنامج استثماري  تضمنالتسعة ت
 التً تحصل علٌها من  الدولة. اإلمدادات

 

اض ومن الناحٌة المالٌة، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرؼم من تعدد االٌرادات ومصادر الدخل الخاصة بوكاالت األحو
تنحصر فً اإلتاوات على إستؽبلل الملك العمومً المابً وبشكل هامشً ، فإنها 01-82المابٌة والمحددة بموجب القانون 

 إتاوات مقابل خدمات.
 

كما أن الوضع الجؽرافً واالقتصادي فً المناطق التً تشتؽل فٌها وكاالت األحواض المابٌة )إمكانات المٌاه والفبلحة 
وكاالت األحواض المابٌة.  لدى والكثافة الحضرٌة والصناعٌة، الخ( تإثر بقوة على مصادر الدخل ةبٌالكهروماوالمرافق 

وهكذا،  فبعض وكاالت األحواض المابٌة توجد فً جهات تسمح لها بالحصول على موارد مالٌة مهمة بالمقارنة مع جهات 
 التتوفر على مصادر مابٌة مشابهة. أخرى

 
 هذه ، وتخصص3109ملٌون درهم فً سنة  318ملٌون درهم مقابل  282 مبلػب 3102ستثمار لسنة تقدر مٌزانٌة االوهذا، 

البرنامج أما فً ما ٌخص  .وصٌانة الملك العمومً المابًومكافحة الفٌضانات  ابٌةموارد المالمٌزانٌة لحفظ وحماٌة ال
  .عة إنجاز مخططات عمل الوكاالتملٌون درهم وسٌخصص لمتاب 211فسٌصل إلى  3102سنة لاالستثماري المتوقع 
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 السٌاحٌة االستراتٌجٌة - 2.5
 

 : التالٌةاألساسٌة  األهداؾحول لقطاع السٌاحة  3131رإٌة  تتمحور

 
 ؛ 3131ملٌون سابح فً أفق سنة  31إلى  3101ملٌون سابح عند متم سنة  899مضاعفة عدد السٌاح من  -
 ؛ سرٌر فندقً جدٌد 311.111إحداث  -

 ملٌار درهم ؛ 021ملٌار درهم إلى  2298الداخلً الخام السٌاحً من رفع الناتج  -

 ؛ ألؾ منصب شؽل جدٌد بالقطاع 211خلق  -

 .العشرٌن األولى عالمٌا   جعل المؽرب من بٌن الوجهات السٌاحٌة -
 

س الفترة من مقارنة بنف 3102 ؼشتاته حتى متم إنجازفً هذا اإلطار وبفضل مختلؾ التدابٌر المتخذة، قام القطاع بتعزٌز 
 : من خبلل 3109سنة 

 
 ؛ ملٌار درهم 21,0% حٌث بلؽت 3,3 نسبةتطور المداخٌل السٌاحٌة ب -
 ؛ %291 نسبةارتفاع عدد الوافدٌن نحو نقط العبور الحدودٌة ب -

 .%2,7 نسبةاإلٌواء السٌاحٌة المصنفة ب زٌادة عدد اللٌالً اإلجمالٌة المنجزة من طرؾ مإسسات -
 

 غربٌة للهندسة السٌاحٌةالشركة الم - 0.2.5

 
خبلل التعرٌؾ به وتوظٌفه وكذا وضع مشارٌع سٌاحٌة  يٍفً إطار تنفٌذ إستراتٌجٌة تنمٌة المنتوج السٌاحً للمؽرب 

إٌة ر"منتوج تدبٌر الجانب المتعلق بن الشركة المؽربٌة للهندسة السٌاحٌة تواصل إها، فإنجازوالسهر على تنفٌذها وتتبع 
 دابٌر التالٌة :الت من خبلل "3131

 
 ؛ 3131فً إطار رإٌة المحددة   االت الترابٌةمجلل " المنتوجات" التً تكرس التموقع السٌاحً تطوٌر -
الجدٌدة وذلك، بؽٌة إسناد  االستراتٌجٌةتجارٌة مهٌكلة )إنعاش وتوظٌؾ( نابعة من التوجهات  إرساء استراتٌجٌة -

 تسٌٌرها بشكل أفضل ؛  المنتوجات السٌاحٌة الخاصة إلى المستثمرٌن بهدؾ

 على أرض الواقع. 3131رإٌة  رجمة أهداؾالمشارٌع من أجل تتتبع ضمان مواكبة و -
 

 : ، فان الشركة سجلت المنجزات التالٌة على وجه الخصوص3109ات العٌنٌة برسم سنة نجازوفٌما ٌخص اإل
 

عطاء االنطبلقة ألشؽال الطرٌق المداري تعببة االعتمادات من طرؾ صندوق الحسن الثانً لفابدة محطة " لٌكسوس" وإ -
 لتؽازوت ؛

 مدٌنة المبلهً " تماونزا" ومنتجع الصحراء بالداخلة ؛ طوٌرً تفاهم من أجل تت  ر  كّ ذ  توقٌع م   -

 محطة "ببلدي" ونادي بنسلٌمان ؛وتوقٌع ثبلث اتفاقٌات شراكة لفابدة المحطة الخضراء " المسٌرة"  -

 ثبلث اتفاقٌات بهدؾ تنفٌذ عقود البرامج الجهوٌة بٌن الشركة واألقالٌم ؛عقد برنامج جهوي موحد و 02توقٌع  -

 ؛ تشخٌص للمإهبلت السٌاحٌة القروٌة بالنسبة للخمسة عشر جهة المعنٌة بتحضٌر تنفٌذ برنامج "قرٌتً" إنجاز -

 مدٌنة فونتً بخلٌج اكادٌر؛ب "H" االختٌار والتعاقد مع صاحب مشروع تهٌبة وتطوٌر قطاع  -

 درهم. ملٌون 321تفاهم من أجل بٌع أراضً "تماونزا" بمبلػ ات مذكرتوقٌع  -
 

دراسات لتقٌٌم مفهوم وجدوى  2 ،، أنجزت الشركة، فٌما ٌخص هندسة المشارٌع3102وفً إطار مخطط العمل برسم سنة 
مارتٌل، وذلك فً أفق المشارٌع السٌاحٌة المهٌكلة المرتبطة بمحطة مازاكان والتثمٌن السٌاحً لشالة ومضاٌق تودؼا وواد 

 إسناد هذه المشارٌع لمستثمرٌن محتملٌن.
 

ات الشركة خبلل سنة إنجازفقد ارتكزت  ،ومواكبة المستثمرٌن 3131ٌؾ المشارٌع السٌاحٌة لرإٌة أما فٌما ٌتعلق بتوظ
ء الطابع وكاٌمدن وذلك من اجل إضفاأمحطة  بخصوصعلى توقٌع مذكرة تفاهم مع مجموعة مستثمرٌن أمرٌكٌٌن  3102

 ملٌار درهم. 0292 حوالًم توقٌع اتفاقٌتٌن بمبلػ استثماري إجمالً ٌقدر بتاالستثمارات كما  تلكالرسمً على 
 

 : تتمثل فٌما ٌلً 3102وبخصوص تتبع المشارٌع، فان أهم التدابٌر التً تم اتخاذها خبلل األسدس األول لسنة 
 
 ؛ عقدا   02عددها حٌث أصبح كبرى توقٌع عقود برامج جهوٌة لجهة الدار البٌضاء ال -
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الستقبال السٌاحً" بشفشاون وتازة والحسٌمة وخنٌفرة والحوز والرشٌدٌة اتسٌٌر "دور لالتفاوض حول تسع عقود  -
 داوتنان وازٌبلل.إوزاكورة و

 .مع البنك الدولً والمصادقة على االلتزامات بالنسبة لمشارٌع " قرٌتً" و" مدٌنتً" لإنهاء مفاوضات التموٌ -
 

على  3102من سنة  ة األولىتاألشهر الس عرفتوفٌما ٌتعلق بتثمٌن مخزون األراضً وتدبٌر الحصص الملتزم بها ، فقد 
 م.ملٌون دره 911توقٌع عقد بٌع أراضً محطة تؽازوت بمبلػ الخصوص 

 
م تملٌون درهم حتى م 0892ملٌون درهم مقابل  012، ما ٌناهز 3102ٌونٌو  91المنجزة حتى تارٌخ  مواردوتبلػ قٌمة ال

تصفٌة مخزون االحتٌاطً العقاري للشركة المؽربٌة للهندسة المتعلقة ببمواصلة التدابٌر الموارد ، وترتبط هذه 3109سنة 
ملٌون درهم، وٌضم هذا المبلػ أساسا قٌمة  932ما قدره  3102ٌونٌو  91السٌاحٌة. وقد بلػ رقم المعامبلت المنجز إلى ؼاٌة 

 18إلى  3109ملٌون درهم سنة  3891ناقص  كما انتقل ناتج االستؽبلل من .ملٌون درهم( 911زوت )بٌع أراضً تؽا
 .3102ٌونٌو  91ملٌون درهم حتى تارٌخ 

 
، بما فً ذلك بٌع قطعة أرضٌة كابنة 3102برسم توقعات اختتام السنة المالٌة ملٌون درهم  221 رقم المعامبلت بلػوسٌ

 ملٌون درهم. 028قٌمتها ناهز المتوقعة فت االستؽبلل مواردأما . همملٌون در 321بفونتً بمبلػ 

 
 الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة - 5.2.5

 
ترتكز حول هً . و3131ستراتٌجٌة لرإٌة اال المحاورعلى إستراتٌجٌة استثمار الصندوق المؽربً للتنمٌة السٌاحٌة  تستند
 الثبلثة التالٌة :سس األ
 
 ؛ عادة تموقع المحطات السٌاحٌة لمخطط المؽرب األزرقوإإنجاز استبناؾ  -
رإوس األموال دٌمومة إنعاش االستثمار المشترك إلى جانب المحافظة على كذا واصة الوسابل المالٌة الدولٌة والخ تعببة -

 ؛ التً تمت تعببتها بالمؽرب
ي من شؤنه أن ٌإدي إلى تموقع الوجهات اإلستراتٌجً الذ تنشٌطتنوٌع العرض السٌاحً المؽربً وتنمٌة ال المساهمة فً -

 الجدٌدة : السٌاحٌة
o  عروض الموجه الاستثمارات فً جهات ناشبة ذات مردودٌة عالٌة. وستشكل هذه المشارٌع منتجات لطلب

 ؛ لجلب االستثمارات الخارجٌة
o ٌة التكتٌكٌة لكنها تندرج من الناح ،مردودٌة ضعٌفة بشكل عامات استراتٌجً ذ تنشٌطتثمارات فً مشارٌع اس

 تدعٌم تموقعها إلى جانب استكمال وتنوٌع العرض السٌاحً المؽربً. من أجل  هامة فً مشارٌع
 

% ٌمتلكها صندوق الحسن الثانً للتنمٌة 99ملٌون درهم، بما فٌه حصة  0.211صندوق لل األولً رأسمالالوٌبلػ 
ملٌون درهم من الرأسمال األولً من طرؾ  0.211تمتلكها الدولة. وقد تم دفع  %21االقتصادٌة واالجتماعٌة وحصة 

ملٌون درهم تم دفعها من  812ملٌون درهم سددها صندوق الحسن الثانً و 282 على أساس 3103المساهمٌن برسم سنة 
 .فً طرٌق التسوٌة ملٌون درهم 011بمبلػ الرأس المال المتبقً وٌوجد  .طرؾ الدولة

 
 كالتالً : 3131م الصندوق استثماره فً أفق ملٌار درهم الذي ٌعتز 02وٌتوزع مبلػ 

 
 ؛  (%8% إلى 1ملٌار درهم مخصصة إلعادة تموقع محطات مخطط المؽرب األزرق )معدل ربح داخلً من  3 -
 %( ؛ 03)معدل ربح داخلً ٌفوق  استراتٌجٌةملٌار درهم كاستثمار مشترك فً مشارٌع  01 -
 %(. 0دل ربح داخلً أقل من مخصصة لمشارٌع نشاط استراتٌجً )مع ملٌار درهم 9 -
 

 المساهمات فً رأسمال الشركاتوٌستثمر الصندوق إما بطرٌقة مباشرة فً مشارٌع أو بصفة ؼٌر مباشرة عن طرٌق 
مع  بعض صنادٌق االستثمار التً تم إحداثها بشراكة مع مستثمرٌن مؽاربة وأجانب. وفً هذا الصدد، فإن اتفاق الشراكةو

بار" و"قطر هولدٌنػ" و "األجٌال لبلستثمار" والصندوق آلذي ٌجمع بٌن الصنادٌق السٌادٌة "" اكبٌتال "وصال مجموعة
لكل صندوق على حدة، ٌهدؾ إلى إنعاش وتنمٌة القطاع السٌاحً المؽربً وذلك  32المؽربً للتنمٌة السٌاحٌة وذلك بنسبة %

 .3131لسنة  االستراتٌجٌةباستثمارات فً مشارٌع رابدة تخدم الرإٌة 
 

ملٌار أورو فً  3أو مستقبلٌة مبلػ  نتقاتللشركاء األربعة والتً سٌتم استثمارها فً عدة مشارٌع م األموال الذاتٌةوتتجاوز 
 ملٌون أورو لكل شرٌك. 211أي  3131أفق 
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 نا طنجة.مارٌنا الدارالبٌضاء ومارٌ طوٌرالثانً لمشروع أبً رقراق وكذا تتطوٌر الشطر  وتهم المشارٌع األولى المختارة
 

" بإحداث أربع شركات تابعة، بما فً ذلك ثبلث شركات  كبٌتال "وصاللترخٌص لشركة ومن أجل تدبٌر هذه المشارٌع، تم ا
وصال كابٌتال" وشركة تدبٌر ، وٌتعلق األمر بشركة ""وصال"مشارٌع وشركة واحدة مخصصة لتسٌٌر محفظة مشارٌع 

 وصال طنجة"."" وشركة المٌناء-اءالبٌض وصال الدار" "وصال أبً رقراق" وشركة
 

وتتكون المشارٌع المزمع تطوٌرها من طرؾ هذه الشركات من مشارٌع سٌاحٌة وترفٌهٌة وسكنٌة باإلضافة إلى مشارٌع 
 تجارٌة ومكاتب.

 
 2ٌن ٌتكون من فندقٌن مصنف ،3102فً ماي اإلطار بشؤنه  ستثمارالا ةوهكذا فإن مشروع أبً رقراق، الذي تم توقٌع اتفاقٌ

نجوم، كما ٌضم إقامات سكنٌة ومحبلت تجارٌة ومكاتب ومارٌنا باإلضافة إلى متحؾ مخصص إلفرٌقٌا وتارٌخ  2و
 الطبٌعة.

 
، فإنه ٌرتكز على 3102بشؤنه فً أبرٌل اإلطار  ستثمارالا ةالذي تم توقٌع اتفاقٌ "مارٌنا الدارالبٌضاء"وبخصوص مشروع 

 بلت تجارٌة ومكاتب ومارٌنا باإلضافة إلى مسرح ومتحؾ ومكتبة علوم.فندق فاخر وإقامات سكنٌة ومح إنجاز
 

وٌضم هذا  .فً أطوارها النهابٌة العتمادهاتوجد المتعلقة به اإلطار  ستثمارالأما فٌما ٌتعلق بمشروع طنجة، فإن اتفاقٌة ا
ٌنا ومٌناء رحبلت بحرٌة ومتحؾ المشروع باإلضافة إلى الفنادق واإلقامات السكنٌة والمحبلت التجارٌة والمكاتب، مار

 بحري ومنتزه مابً.
 

، 3102سنة فً ملٌون درهم  0.981مٌزانٌة استثمار تناهز  ٌعتزم تنفٌذوفٌما ٌتعلق بآفاق استثماره، فإن الصندوق 
جع مخصصة باألساس لتحرٌر الرأس المال المكتتب فً اسم شركات المشارٌع التالٌة : المنتجع السٌاحً للسعٌدٌة والمنت

  ."كبٌتال  وصال"السٌاحً لتؽازوت والمنتجع السٌاحً لكسوس باإلضافة إلى مشارٌع 

 
ملٌار درهم سنة  392إلى  3102ملٌار درهم سنة  099الذاتٌة برسم السنوات القادمة من الحاجة إلى األموال  وستنتقل
 2إلى  2إدراج المشارٌع الجدٌدة بوتٌرة  . وٌتم3131-3100ملٌار درهم برسم الفترة  0290 قدره ، أي بمبلػ إجمال3131ً

 .3131مشارٌع فً السنة حتى سنة 
 

ملٌون درهم والذي  81بناتج صافً ٌبلػ  3102ومن جهة أخرى، فإن الصندوق ٌتوقع تحقٌق نتابج إٌجابٌة ابتداء من سنة 
فإن الصندوق ٌعتزم توزٌع ما قدره  . أما فٌما ٌتعلق بدفع أرباح األسهم،3132ملٌون درهم سنة  0.321سٌنتقل تدرٌجٌا إلى 

 .3132-3102ملٌون درهم برسم الفترة  0.292
 
 المكتب الوطنً المغربً للسٌاحة - 2.2.5 
 

مستوى متطلبات السٌاح أو على مستوى سلوكهم  على سواء. وتفرض التؽٌرات السرٌعة، امستمر تحوالالسٌاحة  تعرؾ
. 3131المؽرب وجهة فً مستوى طموحات رإٌة  لجعلتكٌٌؾ العروض  جلمن أفً التعامل معها كبٌرة رونة الشرابً، م

وفً هذا اإلطار، قام المكتب الوطنً المؽربً للسٌاحة بوضع برنامج عمل ٌهدؾ فً خطوة أولى تمتد على طول الفترة 
ل مع جمٌع فاعلً جل بلوغ األهداؾ المتوخاة من الرإٌة بالعمأالتقدم، وذلك من  دعامات، إلى تفعٌل مختلؾ  3102-3102

 واالتصال والجودة. توزٌعالجوي وتدعٌم الالنقل  وتتجلى أهم الرهانات فً تحسٌن سعة السٌاحة المؽربٌة.
 

طٌران فتح قاعدتٌن جدٌدتٌن لشركة  3102و 3109المنجزة من طرؾ المكتب برسم سنتً ساسٌة كما تهم اإلجراءات األ
االنطبلقة للحملة اإلعبلمٌة " المؽرب ووجهاته" بؤهم األسواق المصدرة، بمراكش وفاس إلى جانب إعطاء  منخفض التكلفة

ولوٌة )فرنسا واسبانٌا والمملكة المتحدة ودول البنٌلوكس وألمانٌا واٌطالٌا( واألسواق األوٌتعلق األمر باألسواق ذات 
دول  مال أفرٌقٌا باإلضافة إلىالدول المستقلة ودول الشرق األوسط وش مجموعةالصاعدة )دول أوربا الوسطى والشرقٌة و

 البرتؽال والبرازٌل وسوٌسرا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا واسكندنافٌا(.كذا سٌا وأخرى بآ
 

مع المجالس الجهوٌة واإلقلٌمٌة  3102و 3109سنتً  خبلل ن الشراكات التً أنجزها المكتبإوفٌما ٌتعلق بالجهات، ف
درعة وزاكورة( تطلبت تعببة ؼبلؾ مالً -ماسة-سوس-تانسٌفت واكادٌر-ارة ومراكشالسم-تطوان وكلمٌم-للسٌاحة )طنجة

 ملٌون درهم. 02 ٌناهز
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تتمحور حول المنتوجات المتخصصة الهادفة إلى  3102و 3109المكتب لسنتً  استراتٌجٌةن إأما على مستوى التسوٌق، ف
والمعارض( والسٌاحة الفاخرة وسٌاحة الكولؾ وذلك إنعاش سٌاحة األعمال )االجتماعات وسٌاحة األعمال والمإتمرات 

  دوري " أطلس بروتور".وكؤس األمٌرة لبل مرٌم للكولؾ وجابزة الحسن الثانً مع بالعمل بالموازاة 
 

 : التالٌة دعاماتعلى ال 3102-3102برسم الفترة  االستراتٌجٌةوترتكز أهم التوجهات 
 
 ؛والتوزٌع ٌة حضور المؽرب على مستوى القنوات الجدٌدة للمعلومة تقوٌة النشاط التسوٌقً الذي ٌهدؾ إلى تنم -
 مواكبة الفاعلٌن المحلٌٌن والدولٌٌن ؛ -
 األسواق ذات أولوٌة وأسواق الؽزو السٌاحً وأسواق مراكز النمو؛ تحدٌداألسواق المستهدفة عن طرٌق رتٌب إعادة ت -
 .الداخلٌة إنعاش السٌاحة -
 

برسم سنة  يبرنامج االستثمارال وٌشمل .ملٌون درهم 221ما قدره  3102قعة برسم سنة وتبلػ مٌزانٌة االستثمار المتو
ملٌون  311طٌران بمبلػ الملٌون درهم وعقود تسوٌق مشتركة مع شركات  382باألساس حمبلت إشهارٌة قٌمتها  3102
  ملٌون درهم. 21لػ إلى عقود تسوٌق مشتركة مع منظمً الرحبلت السٌاحٌة ووكاالت األسفار بمبإضافة درهم 

 
 :  ما ٌلً إنجازإلى  3102وتهدؾ أهم المشارٌع برسم سنة 

 
 ؛  %31بمعدل  خدمات الرحبلت الجوٌةل نمو تحقٌق -
)الوالٌات المتحدة والشرق األوسط  جدٌدةالمؽرب على مستوى أسواق  تقوٌة حضورو السوق الروسً التوجه نحو -

 وإفرٌقٌا والصٌن( ؛
 ؛تقلٌدٌة أداء األسواق ال تعزٌز -
 ؛ االنخراط فً سٌاسة استباقٌة فٌما ٌتعلق بالتسوٌق الرقمً -
 المؽاربة المقٌمٌن بالخارج. تلك الموجهة إلىو تنمٌة السٌاحة الداخلٌة -
 

 البصرٌة-تطوٌر االتصاالت والخدمـات البرٌـدٌة والسمعٌة - 2.5
  

 االتصـاالت - 0.2.5
 

تندرج فً إطار التً  االتصاالتقطاع الدولة فً  استراتٌجٌة تحدد، التً 3109برسم سنة  مذكرة التوجهات العامةوفقا ل
نه ٌمكن تقدٌم أهم إنجازات هذا . وهكذا، فإ، فإن القطاع عمل على تقوٌة وتحسٌن أدابه"3109"المؽرب الرقمً  مخطط

 : كالتالً 3109القطاع حتى متم سنة 
 
، محققا بذلك نموا ٌصل إلى 3103برسم سنة مشترك ٌون مل 98910ملٌون مشترك مقابل  23923هاتؾ المحمول : ال -

، 3103سنة  %008مقابل  %091جمالً للساكنة( ٌبلػ إللعدد ال بالنسبةبمعدل اختراق )عدد االشتراكات  891%
 ؛نقطة  ةمسجبل بذلك تطورا بإحدى عشر

بمعدل  %22لى إاع ٌصل ، أي بارتف3103برسم سنة مشترك ملٌون  9982ملٌون مشترك مقابل  2911األنترنٌت :  -
الجٌل الثالث من المشتركٌن على  %8292. وتتوفر نسبة 3103سنة  %03901مقابل  %01928اختراق ٌبلػ 

 ؛ (ADSL) خطوط المشتركٌن الرقمٌة البلتناظرٌةفٌما ٌنخرط الباقً فً  ،(3G) تكنولوجٌا الهواتؾ المحمولةل
. وٌبلػ معدل االختراق 3103مقارنة مع سنة  %0198بلؽت  ملٌون مشترك، بنسبة انخفاض 3983الهاتؾ الثابت :  -

898%. 
 

من  %29وفٌما ٌتعلق بتوزٌع حصة سوق الهاتؾ المتنقل، فإن شركة اتصاالت المؽرب تحتل دابما الصدارة وذلك بنسبة 
 . %38وشركة "وانا" بنسبة  %38حصة السوق، متبوعة بشركة "مٌدٌتٌل" بنسبة 

 
، وذلك 3109صاالت، فتجدر االشارة إلى أن هذه األخٌرة سجلت انخفاضات مهمة نهاٌة سنة أما فٌما ٌخص أسعار االت

بالنسبة  %33" وADSLبالنسبة لتكنولوجٌا " %02بالنسبة للهاتؾ الثابت و %09بالنسبة للهاتؾ المحمول و %39بنسبة 
 ".3G" لؤلنترنتللجٌل الثالث 

 
. ومن المنتظر أن 3108-3102مشروع مذكرة توجهات عامة فً أفق  وبخصوص توقعات هذا القطاع، فٌجري حالٌا إعداد

وعموما، فإن  تدعم خرٌطة الطرٌق هذه مكتسبات المملكة فً مجال االتصاالت وإعطاء مزٌد من الرإٌة لفاعلً هذا القطاع.
 التالٌة : األساسٌة آفاق هذا القطاع فً السنوات القلٌلة القادمة تتمحور حول الدعامات الثبلث
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 ؛ دعم مواصلة االستثمار فً قطاع االتصاالت -
وضع بنٌات تحتٌة مبلءمة خاصة فٌما ٌتعلق بالصبٌب العالً والصبٌب العالً جدا لتلبٌة الحاجٌات المتجددة تماشٌا مع  -

 ؛  الرقمٌة جوةالف تقلٌصلى إعزم الحكومة الهادؾ 
 لمطلوبة.مواصلة نمو مختلؾ قطاعات السوق من خبلل تفعٌل رافعات النمو ا -
 

لمخطط  3102لى إ 3118ملٌار درهم على مدى سنوات  291باإلضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مٌزانٌة إجمالٌة قدرها 
". وٌشكل برنامج "تعمٌم الولوج إلى خدمات االتصاالت" أحد البرامج األساسٌة لهذا المخطط. 3109"المؽرب الرقمً 

 وسابل االتصاالت بمبلػب( ؼٌر مشمولة بشبكة االتصاالت) ة بٌضاء""منطق 8.329تؽطٌة إلى وٌهدؾ هذا البرنامج 
 %81موقعا، أي  10822وٌبلػ عدد المواقع المشمولة لحد االن بخدمات االتصاالت ما مجموعه  ملٌون درهم. 00229921

 من المواقع التً تمت برمجة تؽطٌتها مسبقا من طرؾ لجنة تسٌٌر الخدمة الشاملة لبلتصاالت.
 

 البرٌد - 5.2.5
 

فً إطار  ،3101-3109 للفترةالدولة المبرم مع برنامج العقد ب" الذي ٌتجسد فً الؽرالمبرٌد "تنمٌة ٌندرج مخطط 
 المهنإلى تطوٌر هذا المخطط هدؾ ٌ. وتواصلالمعلومات والفً مجاالت البرٌد والقطاعٌة للحكومة  التوجهات االستراتٌجٌة

  إلى جانب تعزٌز نمط تسٌٌره.نمو مجاالت جدٌدة لل فًدعم االستثمار و الحالٌة للمإسسة
 

الرسابل والتسوٌق و والهاتؾ بنكالو البرٌدبرمجة، فً إطار هذا المخطط التنموي، مختلؾ المهن كلمشارٌع الموستهم ا
 ملٌار درهم. 3,8 إجمالً قدرهاستثمار بٌة والرقمٌة توالخدمات اللوجس

 

هكذا، سٌصل رقم موه. وضمان نونشطته أ تطوٌرادة برٌد المؽرب من أجل إر 3102رتقبة لسنة النتابج الموتعكس 
أما بالنسبة  .3109مع سنة مقارنة  %199ملٌون درهم بزٌادة نسبتها  00129إلى  3102المعامبلت المتوقع خبلل سنة 
 .3109سنة نة مع % مقار2192 انخفاض نسبتهملٌون درهم ب 21 فستبلػ ما قدره 3102للنتٌجة الصافٌة المتوقعة لسنة 

 
 وتهدؾ إلى تحقٌق ما ٌلً : 3102ملٌون درهم برسم سنة  932وتبلػ استثمارات برٌد المؽرب ما قٌمته  
 
 تحوٌل أنشطة التسوٌق الموجه والبرٌد المختلط الى شركات تابعة ؛ -
 واللوجٌستٌك ؛النقل والحواالت البرٌدٌة تنمٌة أنشطة  -
 جات المجموعة ؛تقوٌة القدرات الشرابٌة وتنمٌة منتو -
االستثمار فً مشارٌع ذات قٌمة مضافة عالٌة، بما فً ذلك مشارٌع البرٌد الرقمً والمشارٌع ذات حمولة تكنولوجٌة  -

 عالٌة.
 

على تحوٌل أنشطته خارج نطاق االحتكار المتعلقة بقطاع البرٌد الى شركات  3102سنة  خالل وهكذا، سٌعمل برٌد المؽرب
نشطة التسوٌق الموجه والبرٌد المختلط، وذلك بهدؾ تحسٌن جودة الخدمات والتحكم فً النفقات تابعة، وٌتعلق األمر بؤ

 المتعلقة بها. 
 

. وفً هذا الصدد، أصبحت شبكة برٌد المؽرب منها فً التنمٌة الجهوٌة وخاصة القروٌةأساسٌا وٌبقى برٌد المؽرب فاعبل 
جدٌدة سنوٌا ؼبلؾ مالً مهم إلنشاء وكاالت  ذه الشبكةلهخصص ٌ  و .يبالعالم القرووكالة  00028منها  وكالة 0.891 تشمل

 .موجودةوكاالت التهٌبة الإعادة لقٌام بؤشؽال لوكذا  ،(وٌاسنوكالة  21حوالً )

 
ملٌون مخصصة باألساس لتموٌل المشارٌع  298، رصد ؼبلؾ استثماري ٌبلػ 3102وٌتوقع برٌد المؽرب، خبلل سنة 

 الجدٌدة التالٌة :
 
ملٌون درهم( : وٌتعلق األمر برفع حجم التسوٌق المباشر والحد من آثار ركود منتوج برٌد التسٌٌر وحٌازة  03برٌد )ال -

 تقنٌة التسوٌق الجؽرافً ؛
ملٌون درهم( : سٌخصص هذا المبلػ إلعادة التهٌبة العملٌاتٌة واستحداث عرض  01)الحواالت البرٌدٌة والرسابل  -

 التسوٌق عن بعد والتجارة االلكترونٌة ؛ لصالح الفاعلٌن فً مجاالت
نشاء منصات إملٌون درهم( : وسٌستؽل هذا المبلػ لتطوٌر وتسوٌق عرض لوجٌستٌكً و 013النقل واللوجٌستٌك ) -

 لوجستٌكٌة ؛
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ملٌون درهم( : وٌتعلق األمر أساسا بإعادة تطوٌر الشبكة وكذلك بتموٌل عملٌات القروض  029البنك البرٌدي ) -
 .("البرٌد كاش"المباشرة )لحٌازة والتجهٌز والتفعٌل وكذا تلك المتعلقة بالعملٌات النقدٌة وعملٌات ا

 
 بملٌون درهم
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 المجال السمعً البصري  - 2.2.5

 

لى المتعلق باالتصال السمعً البصري، عملت الدولة ع 11019من أجل تنفٌذ التوجهات واألهداؾ المحددة فً القانون رقم 
 3118والفترة مابٌن  3118و 3112برام عقدي برامج مع الشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة وذلك برسم الفترة ما بٌن إ
ات السمعٌة البصرٌة )القناة الثانٌة( زاجاإلنالدراسات وبرام عقد برنامج مع شركة إعلى التوالً، كما عملت على  3100و

 .3103و 3101بٌن  برسم الفترة ما
 

والبث عن بعد واإلنتاج واالشهار،  اإلذاعةاهمت هذه العقود، من جهة، فً دعم تموقع الشركتٌن فً مجاالت التلفزة ووقد س
الشروع فً تشؽٌل  خبلل نمومن جهة أخرى، فً استكمال الجهود فً مٌادٌن التنمٌة والبث عن بعد والتكنولوجٌات الحدٌثة 

 التلفزة الرقمٌة االرضٌة.
 

ات زاجاإلنالدراسات وداد دفتري تحمبلت، األول خاص بالشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة والثانً بشركة إع فٌما بعد، تم
بعد المصادقة علٌهما من طرؾ الهٌبة العلٌا  3103أكتوبر  33السمعٌة البصرٌة )القناة الثانٌة(، اللذٌن تم نشرهما بتارٌخ 

 ي التحمبلت الجدٌدٌن نذكر ما ٌلً :ومن بٌن أهم مستجدات دفتر لبلتصال السمعً البصري.
 
 ؛ عادة تموقع بعض قنوات الشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزةإ -
 ؛ حداث قنوات جدٌدة مخصصة لؤلنشطة البرلمانٌة وأخرى موجهة لؤلسرة والطفلإ -
 ؛ جهويتؤهٌل محطات الرادٌو من أجل انسجام أمثل مع البٌبة االجتماعٌة والثقافٌة وكذلك تماشٌا مع البعد ال -
السمعٌة ات زاجاإلنالدراسات وإحداث لجنة انتقاء البرامج السمعٌة البصرٌة بالشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة وشركة  -

 البصرٌة )القناة الثانٌة(، سواء فٌما ٌتعلق باإلنتاج الخاص بهما أو المشترك، وذلك وفقا لمعاٌٌر المنافسة. 

 
 تلفزةالشركة الوطنٌة لإلذاعة وال - 0.2.2.5

 
 أساسا بما ٌلً : 3109لقد تمٌزت السنة المالٌة 

 
  ؛ إحداث لجنة انتقاء البرامج السمعٌة البصرٌة -
 ؛ عطاء االنطبلقة ألول جٌل من طلبات العروض الخاصة باإلنتاج السمعً البصريإ -
ٌها من طرؾ مختلؾ الحفاظ على وضع تنافسً فٌما ٌخص نسبة المشاهدة والتركٌز على الخدمات التً ٌتم االقبال عل -

 فبات المشاهدٌن. 
 

جراءات إل، كما اتخذت ا3109ملٌون درهم برسم سنة  22ومن جهة أخرى، فقد أنجزت الشركة حجم استثمارات ٌبلػ 
 ساسٌة التالٌة :ألا
 
 ؛ (FM) يحورمتردد الإلذاعة ذات التعزٌز التؽطٌة التلفزٌة الوطنٌة، خاصة فٌما ٌتعلق بالتلفزة الرقمٌة األرضٌة وا -
 ؛ لبثساعة لخدمة إعادة ا 210212ساعة بالتلفزة و 380289بث ما ٌعادل أكثر من  -
 عصرنة ورقمنة وسابل االنتاج والنقل والبث. -
 

 فٌما ٌلً :، 3102سنة النصؾ األول من  وتتجلى أهم اإلنجازات برسم

 احتماالت االختتام *
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 ؛ تعزٌز جدول برامج قناة "تمازٌؽت" بتقدٌم أحسن عرض تلفزي عن قرب -
 ؛ التعلٌمٌة فبلماأل نتاجإقع قناة "الرابعة" وتوطٌد تمو -
 ؛ برامج السادسة والرٌاضٌة شبكاتؼناء إتنوٌع و -
 ؛ إلذاعةلٌة وجمٌع محطات ادوذاعٌة الإلإعادة تموقع القناة ا -
 إعادة النظر فً النهج التسوٌقً من أجل تحسٌن عابدات االشهار. -
 

وتحسٌن  فعالٌةالجهود المبذولة فٌما ٌخص تحدٌث وتعزٌز ال استكمال 3102وفٌما ٌخص النقل والبث، فقد سجلت سنة 
 التالٌة : شارٌعشبكات النقل والبث، وذلك عن طرٌق الم

 
 ؛ الهرتزٌة باقاتهم محاور شبكة الأنتهاء من رقمنة إلا -
 ؛ توسٌع مجال تؽطٌة التلفزة الرقمٌة األرضٌة لتشمل المناطق النابٌة -
ذاعٌة إلقنوات اال( بالنسبة لبرامج FM) يحورمتردد الإلذاعة ذات الوا عبر اإلذاعةتحسٌن وتوسعة مجال تؽطٌة  -

 ؛ األربعة وذلك بعدة أقالٌم بالمملكة
 ؛ التسٌٌر عن بعد لشبكات البث -
 إعداد ودعم البنٌات التحتٌة والتجهٌزات الكهربابٌة من أجل تلبٌة حاجٌات البرامج الجدٌدة. -
 

 ملٌون درهم. 21ما قدره  3102ي إلنجاز برنامج االستثمار لسنة وٌبلػ الؽبلؾ المالً المتوقع والضرور
 

 حول المحاور الهامة التالٌة : 3102االستراتٌجٌة للشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة برسم سنة  بٌراتدكما تتركز ال
 
 ؛ البرامج والخطوط التحرٌرٌة لمختلؾ الخدمات المعروضة شبكاتإؼناء  -
وكذا البرامج  مجتمعن على مستوى المعلومة أو على مستوى مجبلت الإر حول القرب، مفاهٌم جدٌدة تتمحو رٌطوت -

 ؛ الثقافٌة والترفٌهٌة
 نتاج الوطنً.إلاستكمال استراتٌجٌة دعم ا -

 

برام عقد برنامج جدٌد بٌن الدولة إطار مرجعً من أجل إعداد إومن أجل تٌسٌر تنفٌذ دفتر التحمبلت الجدٌد للشركة، تم 
عقد البرنامج الجدٌد فً إطار مقاربة دٌنامٌكٌة الٌندرج من المنتظر أن و دق علٌه المجلس اإلداري للشركة.والشركة صا

تعتمد على منطقً حسن األداء والنتٌجة بدال من منطق الوسابل وذلك لرفع اإلنتاجٌة الداخلٌة وجودة اإلنتاج بؤقل تكلفة، طبقا 
اجٌة الخارجٌة من خبلل تحسٌن عدد اللقاءات وتلبٌة انتظارات الجمهور من لدفتر تحمبلت الشركة من جهة، وتحسٌن اإلنت

 جهة أخرى.
 

 ات السمعٌة البصرٌة )القناة الثانٌة(زاجاإلنالدراسات وشركة  - .52.2.2
 

 ٌلً : أساسا بما 3109تمٌزت سنة 

 
 ؛ نتاج الداخلًإلزٌادة فً االتطبٌق التدرٌجً لمقتضٌات دفتر التحمبلت الجدٌد مع دعم حصة االنتاج الوطنً وال -
" مخصص لهذا الؽرض ٌداع الكترونًإاستعمال موقع الكترونً "مع تنفٌذ المسطرة الجدٌدة لطلبات عروض البرامج  -

 ؛ وكذا استحداث لجنة اختٌار برامج
 تصفٌة الشركة التابعة "صورٌاد فرنسا". -
 

ساعة من برامج  311األخبار العامة والجهوٌة و ساعة من نشرات 232فً بث  3109وتتجلى أهم اإلنجازات برسم سنة 
ساعة  083ساعة للبرامج الرٌاضٌة باإلضافة الى  082ساعة مخصصة لبرامج ثقافٌة ومعرفٌة و 318الحوار والنقاش و

 ساعة من برامج التربٌة الدٌنٌة. 038للبرامج الفنٌة والترفٌهٌة و
 

ساعة للمنتجات السمعٌة  330قناة الثانٌة خصصت حوالً وبخصوص دعم اإلنتاج السمعً البصري الوطنً، فإن ال
 فٌلما طوٌبل مؽربٌا. 38البصرٌة الوطنٌة. أما فٌما ٌتعلق بدعم االنتاج الوطنً السٌنمابً، فإن القناة قامت ببث 

 
األمازٌؽٌة، ن القناة الثانٌة خصصت، باإلضافة الى األخبار الٌومٌة إأما فٌما ٌخص التنوع الجهوي واللؽوي والثقافً، ف

ساعة، تتوزع بٌن مجبلت وبرامج وثابقٌة  039بحجم إجمالً ٌبلػ  ةمازٌؽٌباألبرنامج  228برامجها لبث  شبكةحصة من 
 ومنتجات روابٌة وسٌنمابٌة.
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المكاتب الجهوٌة بالرباط والداخلة ومراكش وكذا تجدٌد بعض  تؤهٌل، 3109، برسم سنة نجزالم االستثمار شملوقد 

 ملٌون درهم. 28متنقلة باإلضافة الى تشؽٌل وحدة متنقلة عالٌة الدقة بؽبلؾ مالً إجمالً ٌبلػ الوحدات ال
 

نتاج والبث، فقد همت اإلنجازات دعم اإلنتاج السمعً البصري الوطنً. أنشطة اإل وباإلضافة إلى، 3102سنة رتبط بوفٌما ٌ
 .كاستثمارات جدٌدة مملٌون دره 21اختتام السنة المالٌة ما قدره  توقعات بلػتكما 

 
 حول العناصر التالٌة : 3102وتتمحور استراتٌجٌة القناة الثانٌة برسم سنة 

 
 ؛ التطبٌق التدرٌجً لدفتر تحمبلت الشركة صلةامو -
 ..؛ .البرامج مع التركٌز على القضاٌا المجتمعٌة وقضاٌا الشباب والنقاشات السٌاسٌة والثقافٌة  شبكةإؼناء  -
 ؛  الرقمٌة ةاالستراتٌجٌتعزٌز  -
 مواصلة ترشٌد النفقات. -

 

 الولوج إلى الخدمات األساسٌة وتقوٌة التضامن والتماسك االجتماعً - 2

 
 التربٌة والصحة - 0.2

 

 األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن - 0.0.2

 
اتٌجٌة تتعلق بدعم على أربع خٌارات استر 3101-3102ترتكز السٌاسة الحكومٌة فً مجال التربٌة والتكوٌن للفترة 

 التمدرس وتحسٌن جودة التعلٌم وتطوٌر حكامة النظام التربوي وتعزٌز الموارد البشرٌة.
 

 83مع تعٌٌن  3102ؼضون  فً هذا الصدد، فإن المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً، الذي تم تفعٌله فً
التربوي الوطنً من أجل مبلءمته مع المعاٌٌر الدولٌة فٌما  فعال فً تؤهٌل وتطوٌر النظامٌضطلع بدور له،  اعضوا مكون

 بلل : وذلك على الخصوص من خٌتعلق بجودة التربٌة 
 
 مإسسات ذات جودة توفر للتبلمٌذ بٌبة مبلبمة للتعلم وظروؾ عمل مناسبة لؤلساتذة؛ -
 تحسٌن األسالٌب البٌداؼوجٌة والتقٌٌم والتوجٌه؛  -
 لً؛ اإلدماج التدرٌجً للتعلٌم األو -
 إعادة هٌكلة أسبلك التعلٌم وكذا تعزٌز وتطوٌر تعلٌم اللؽات. -
 

متؤخرات لفابدة مختلؾ الموردٌن وممونً الخدمات للاألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن، ؤداء ب 3102سنة بداٌة وتمٌزت 
 مع الوزارات المعنٌة. بالتنسٌقوذلك  ملٌار درهم 3ناهز لػ ٌببم
 

 فٌما ٌلً : 3102و 3101جلى تطور أهم مإشرات القطاع ما بٌن وفً هذا السٌاق، ٌت
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ات برامج الدعم االجتماعً، التً تهدؾ أساسا إلى تعزٌز المساواة لولوج منظومة التربٌة والتكوٌن إنجازكما تتمثل أهم 
 ومحاربة الهدر المدرسً، فٌما ٌلً : 

 
مستفٌد  980898إلى  3109-3103مستفٌد خبلل  300212 من النقل المدرسً الذي انتقل منالرفع من عدد المستفدٌن  -

 ؛ 82أي بتحسن قدره % 3102-3109خبلل 
خبلل  0180298إلى  3109-3103خبلل  0190810الرفع من عدد المستفٌدٌن من الداخلٌات حٌث ارتفع عددهم من  -

 .%292أي بزٌادة قدرها  3109-3102
 

 :منها على الخصوص مجموعة من األحداث الهامة  3102سجلت سنة كما 
 
إطبلق مسالك دولٌة للباكالورٌا مع إدخال اختٌارات "اإلنجلٌزٌة" و"اإلسبانٌة" وكذا إعداد إجراءات لمواكبة هذه العملٌة  -

 ؛ 3102-3102التً انطلقت مع الدخول المدرسً 
شعب تتعلق بالصٌانة  2والتً تهم فً مرحلة أولً  3102-3102إطبلق الباكالورٌا المهنٌة مع الدخول المدرسً  -

 الصناعٌة والصناعة المٌكانٌكٌة وصناعة الطابرات والتدبٌر الفبلحً.
 

إقامة ن هذه المنظومة الجدٌدة، التً تهدؾ إلى تنوٌع العرض المدرسً وإحداث شعب مهنٌة بالتعلٌم الثانوي، من وستمكّ 
المهنً من جهة والعالم المهنً من جهة أخرى. كما ستساهم فً زٌادة فرص جسور بٌن منظومة التربٌة وكذا التكوٌن 

 تعلٌم العالً.دراستهم فً اللورٌا مع توفٌر إمكانٌة متابعة ااإلدماج المهنً للحاصلٌن على الباك
 
 المحاور التالٌة :  أهم حول 3102مخطط عمل األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن بالنسبة لسنة ٌرتكز و
 
منهجٌة تشاركٌة بتنسٌق مع جمٌع األطراؾ  لمشروع التربوي الجدٌد الذي تندرج صٌاؼته فً إطارل الصٌاؼة النهابٌة -

وٌهدؾ هذا المشروع الجدٌد إلى تجاوز الصعوبات التً واجهت البرنامج االستعجالً خاصة فٌما ٌتعلق بالولوج  .المعنٌة
حكامة النظام التربوي وتدبٌر وتحتل  .ت التمدرس وكذا جودة التعلٌمإلى التعلٌم األولً واإلنصاؾ على جمٌع مستوٌا
 ؛ الموارد البشرٌة مكانا مركزٌا فً المشروع الجدٌد

إعدادٌة  90وكذا  3102-3102مإسسة التً من المتوقع أن تفتح أبوابها فً سنة  901استكمال األشؽال الجارٌة إلنجاز  -
 ؛الٌابان  وذلك فً إطار التعاون معبالعالم القروي 

وذلك فً إطار اتفاقٌات التنمٌة وجودة موتجدٌد تلك ال ةمإسسة تعلٌمٌة جدٌد 81إعطاء انطبلقة عملٌات بناء أزٌد من  -
 ؛الموقعة أمام صاحب الجبللة الملك محمد السادس خاصة تلك التً تهم مدن الدار البٌضاء والرباط وطنجة ومراكش 

آلٌات و ؤلكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌنلالمجالس اإلدارٌة  إعادة النظر فًحكامة النظام التربوي من خبلل حسٌن ت -
 ةالمعلوماتٌ ةنظماأل الجهود المبذولة فٌما ٌخصمواصلة على جمٌع المستوٌات وات تدبٌر الفاعلٌن ءتطوٌر كفاالتعاقد و
 .والتقٌٌم

 
 2,2دة األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن ما قدره لفاب 3102لسنة فً هذا الصدد، سٌبلػ الؽبلؾ االستثماري المتوقع 

 م.ملٌار دره
 

 الجامعـات - 5.0.2
 

على تحسٌن حكامة نظام التعلٌم العالً وكذا تطوٌر البحث العلمً  3102-3109 ترتكز االستراتٌجٌة المّتبعة برسم الفترة
 : فٌما ٌلًهذه االستراتٌجٌة تتمثل محاور والتعاون الدولً. و

 
 ؛  ٌن تشؽٌل الحاصلٌن على شهادات التعلٌم العالًتحس -
 ؛ تحسٌن حكامة التعلٌم العالً الخاص واألحٌاء الجامعٌة -
 ؛ تعزٌز الخدمات االجتماعٌة لفابدة الطلبة -
 ؛ مراجعة الترسانة القانونٌة المنظمة لقطاع التعلٌم العالً وتطوٌر التعاون الدولً -
 .البحث العلمً تعزٌز -
 

ملٌون درهم )بما  90023ملٌون درهم من مٌزانٌة قدرها  30122 ما قدره ، بلؽت التزامات االستثمار3109فٌما ٌخص سنة 
 %. 22أي ما ٌناهز  (فٌها ترحٌل اعتمادات السنوات السابقة
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عٌن الشق بالدار البٌضاء وجامعة المحمدٌة من جهة وجامعتً -تفعٌل ورش إدماج جامعة الحسن الثانً 3102وعرفت سنة 
حٌز التنفٌذ فً فاتح شتنبر  92-02د الخامس أكدال والسوٌسً بالرباط من جهة أخرى وذلك تبعا لدخول القانون رقم محم

 إلى :  الجامعات. وتهدؾ إعادة هٌكلة 3102
 
 ؛ إحداث أقطاب جامعٌة جهوٌة كبرى متجانسة -
 ؛ الرفع من قدرات الجامعات -
الزٌادة فً عدد مراكز الدكتوراه ونشر  من خبلللجامعات المؽربٌة الترتٌب العالمً لكذا تحسٌن عرض البحث العلمً و -

 البحوث العلمٌة.  
 

، تم إحداث "الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم 3102ٌولٌوز  90بتارٌخ  81-03من جهة أخرى، وتبعا للمصادقة على القانون رقم 
ٌام، لحساب الدولة، بتقٌٌمات لنظام التعلٌم العالً وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلمً" وتتمثل مهمتها األساسٌة فً الق

 والبحث العلمً من أجل ضمان الجودة.

 
العلم أن عدد الطلبة الجامعٌٌن عرؾ مع  ،31022-3109طالب فً سنة  323.989بلػ عدد الطلبة الممنوحٌن ما ٌفوق قد و

  .3102-3109نة طالب س 213.882إلى  3103-3109سنة  2210111تطورا ملموسا حٌث انتقل من 
 

، باإلضافة إلى 3102-3102لقطاع التعلٌم العالً والبحث العلمً المتوقعة خبلل سنة  األساسٌة وستتمحور اإلجراءات
 :  بهدؾ ،10-11إرساء وكالة التقٌٌم السالفة الذكر، حول إصبلح التعلٌم العالً من خبلل مراجعة القانون رقم 

 
من المإسسات الجامعٌة المنبثقة عن اتفاقٌات الشراكة مع الفاعلٌن األجانب مثل  األخذ بعٌن االعتبار الجٌل الجدٌد -

 ؛ المدرسة المركزٌة للدار البٌضاء والجامعة األورو متوسطٌة لفاس
إعادة تنظٌم المشهد الجامعً من خبلل إحداث أقطاب جامعٌة كقطب فاس الذي سٌشمل جامعات فاس ومكناس وإفران  -

 سٌشمل جامعة محمد الخامس المدمجة ومدارس المهندسٌن والجامعة الدولٌة للرباط؛ وكذا قطب الرباط الذي
أكثر فعالٌة فً مجال التدبٌر البٌداؼوجً والمالً والتدبٌر المتعلق بالبحث العلمً  اتعزٌز حكامة الجامعات بهدؾ جعله -

 والتكوٌن المستمر المساهم الربٌسً فً الموارد الذاتٌة ؛
 البحث العلمً. تموٌل المإسسات الدولٌة من أجل ضمانتطوٌر الشراكة مع  -
 

افتتاح كلٌتٌن للطب بكل من أكادٌر وطنجة والزٌادة الملموسة فً المٌزانٌة المخصصة للمنح الدراسٌة ومن المتوقع كذلك 
  .3109-3102 طالب سنة 323.928عوض  3102-3102طالب سنة  312.000لفابدة 
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ملٌون درهم مقابل  3.211ما قدره  3102ػ المٌزانٌة المتوقعة بالنسبة لجمٌع الجامعات لسنة وفٌما ٌخص االستثمار، ستبل
  درهم. ونملٌ 3.227تبلػ  3102اعتمادات مفتوحة لسنة 

 
 المراكز االستشفائٌة الجامعٌة - 2.0.2

 
الصحة كمبدأ أساسً لحقوق وعٌا منها بالتطلعات المشروعة للساكنة إلى جودة عالٌة للعبلجات وضرورة تفعٌل الحق فً 

ٌهدؾ إلى تعزٌز المكتسبات وتجاوز اختبلالت القطاع.  3102 -3103اإلنسان، وضعت الحكومة مخطط عمل للفترة 
 : وٌرتكز هذا المخطط على المحاور التالٌة
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رض تحسٌن الولوج إلى العبلجات وتنظٌم الخدمات من خبلل تطوٌر العبلجات الطبٌة االستعجالٌة وتدعٌم الع -
 ؛ االستشفابً وإعادة تنظٌم وتنمٌط فروع العبلجات وتطوٌر الصحة بالعالم القروي

تعزٌز صحة األم والطفل والساكنة ذات االحتٌاجات الخاصة من خبلل تنفٌذ مخطط تسرٌع تخفٌض وفٌات األمهات  -
 إلى اآللٌات بإجراءات تهدؾوطنٌة للتؽذٌة. وسٌتم تعزٌز هذه استراتٌجٌة سٌاسة وطنٌة لصحة الطفل وكذا واألطفال و

 ؛ المعاقٌنتعزٌز صحة الشباب وتحسٌن التكفل بكبار السن واألشخاص 
تطوٌر إجراءات الوقاٌة ومحاربة األمراض وٌتعلق األمر باألمراض المعدٌة واألمراض المزمنة والسرطان وكذا  -

 ؛ اإلدمان واالضطرابات العقلٌة لدى البالؽٌن واألطفال محاربة
، من خبلل تعببة الموارد البشرٌة الصحٌة حكم فً الموارد االستراتٌجٌة للصحة وتحسٌن حكامة المنظومةتطوٌر والت -

وتعمٌم التؽطٌة الطبٌة األساسٌة وتحسٌن توفٌر األدوٌة والمنظومات الطبٌة وتعزٌز اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً للقطاع 
 ص.وكذا تدعٌم الجهوٌة والشراكة بٌن القطاعٌن العام والخا

 
 : ات المسجلة فٌما ٌلًنجازتتجلى أهم اإل ،فً هذا اإلطار

 
ّكن - ملٌون شخص )حاملً البطاقات  292استفادة من  ،3109فً سنة  ،تسرٌع تعمٌم نظام المساعدة الطبٌة الذي م 

لصحٌة . وبلؽت تكلفة خدمات العبلجات اللشروط ةوفٌمن الساكنة المست %21( من هذا النظام أي ما ٌناهز والتوالوص
 ؛ ملٌار درهم 392المقدمة فً إطار نظام المساعدة الطبٌة حوالً 

 اتوحد 3) مستعجبلت القرب إنشاءن خبلل م 3102-3103لمستعجبلت الطبٌة لل كفتالمخطط مواصلة تنفٌذ  -
لمصالح فً طور االنجاز وحدة  02ووحدة لمصالح المساعدة الطبٌة االستعجالٌة  1لمستعجبلت القرب الطبٌة و

على معدات طبٌة تقنٌة حدٌثة ولجوء المركز  واقتناء سٌارات إسعاؾ تتوفر (بالعالم القرويمساعدة الطبٌة االستعجالٌة ال
 ؛أقطاب للمستعجبلت الطبٌة  2تؤهٌل ل عطاء االنطبلقةوإ االستشفابً الجامعً بمراكش لخدمات مروحٌة للمستعجبلت

 ؛تنفٌذ مخطط تسرٌع خفض وفٌات األمهات واألطفال  -
قد . و3102 ٌولٌوز 39محمد السادس لوجدة الذي تم تدشٌنه بتارٌخ الجدٌد استكمال أشؽال المركز االستشفابً الجامعً  -

ملٌار درهم بطاقة استٌعابٌة تصل  093لتكوٌن والعبلجات المكلفة باهذه المإسسة  نجازبلؽت االستثمارات المرصودة إل
 ؛ سرٌر 229إلى 

 931ثمنة أوالمنتجات الصٌدلٌة خاصة عبر الرفع من األموال المخصصة لشرابها وتخفٌض تحسٌن الولوج إلى األدوٌة  -
 ؛ دواء مخصص لؤلمراض المزمنة وكذا تبسٌط المساطر المتعلقة بمنح تراخٌص تسوٌق األدوٌة الجنٌسة

سرطان وخدمات تعزٌز الٌقظة الصحٌة ومكافحة األمراض خاصة عبر مواصلة أشؽال بناء وتجهٌز المراكز الجهوٌة لل -
منها  012القرب للعبلج الكٌمٌابً وتعزٌز األنظمة الخاصة بالصحة العقلٌة وتشؽٌل مراكز ؼسل الكلى والتً بلػ عددها 

 مراكز لزرع الكلً. 2تابعة للقطاع العام وكذا  88
 

 
 

فً  3102ات المتوقعة لسنة ملٌون درهم. وتندرج اإلجراء 811، تصل اعتمادات مٌزانٌة االستثمار إلى 3102بالنسبة لسنة 
 : المحاور التالٌةأهم وترتكز حول  3102-3103إطار مخطط عمل 

 
توسٌع التؽطٌة الطبٌة األساسٌة عبر تقوٌة مكتسبات مسلسل تعمٌم نظام المساعدة الطبٌة ومواصلة الدراسة المتعلقة  -

 ؛ بالتؽطٌة الصحٌة اإلجبارٌة بالنسبة للمستقلٌن وذوي المهن الحرة
مواصلة إجراءات تفعٌل مستعجبلت القرب وتؤهٌل توقع ذ المخطط الوطنً للتكفل بالمستعجبلت الطبٌة الذي ٌتنفٌ -

 ؛ ٌةإحداث مراكز المساعدة الطبٌة االستعجالوالمستعجبلت الطبٌة االستشفابٌة 
 ؛ أشؽال بناء المستشفٌات الجهوٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌةمواصلة  -
كادٌر وطنجة وإعادة أناء مراكز استشفابٌة جامعٌة جدٌدة بمدٌنتً األشؽال المتعلقة ببة الدراسات إلعطاء انطبلق إنجاز -

 ؛ بناء مستشفى ابن سٌنا بالرباط
 ؛ تحسٌن االستقبال والخدمات العبلجٌة للمستشفٌات العمومٌة وتوسٌع الشبكة االستشفابٌة عبر تؤهٌل المستشفٌات -
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الم القروي عبر إصبلح بنٌات الوالدة وتقوٌة تؤطٌر وتجهٌز المراكز تطوٌر العبلجات الصحٌة األساسٌة خاصة بالع -
الصحٌة خاصة تلك المرتبطة بالمستفٌدٌن من خدمات نظام المساعدة الطبٌة وتحسٌن التكفل بالنساء الحوامل على 

 ؛ مستوى مإسسات العبلجات الصحٌة األساسٌة
 حتٌاجات الخاصة.تدعٌم المكتسبات فً مجال صحة األم والطفل وصحة ذوي اال -

 

 الشغل والتكوٌن المهنً - 2.3
 

 الشغل وإنعاش المهنً التكوٌن مكتب - 0.5.2
 

، إلى تكوٌن 3101و 3100ترمً األهداؾ المحددة من طرؾ السلطات العمومٌة فً إطار مخطط التنمٌة للفترة الممتدة بٌن 
 مكوناالتكوٌن المهنً ٌجعل باستمرار من ذي ملٌون متدرب من طرؾ مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشؽل. الشًء ال

لمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش  ةاالستراتٌجٌالتنمٌة  تندرجوبالمؽرب.  ةواالجتماعٌ ةاالقتصادٌ مسلسل التنمٌةفً  اأساسٌ
ظومة تحسٌن القابلٌة لتشؽٌل خرٌجٌه من خبلل االستفادة من المكتسبات وكذا فتح أوراش جدٌدة لتطوٌر من فً أفقالشؽل 

التكوٌن على المستوى الكمً والنوعً. وهكذا ٌستمر المكتب فً أداءه بدٌنامٌة قطاعٌة تتماشى مع حاجٌات المشارٌع 
واألشؽال ة مثل قطاعات البناء وٌلقطاعات ذات األولل موجهةالمهٌكلة لبلقتصاد من الكفاءات المتخصصة، ال سٌما تلك ال

 لبٌبة.والسٌاحة والتوزٌع والطاقة واالعمومٌة 
 

ملٌون درهم  238وٌتوقع استثمارات بقٌمة  .3109ملٌون درهم خبلل سنة  382المكتب  أنجزفٌما ٌخص االستثمار، فقد 
 .3102و 3102ملٌون درهم على التوالً خبلل سنتً  109و
 

ٌن المهنً وإنعاش انطبلقة الشطر الرابع من مخطط التنمٌة لمكتب التكو 3109عرفت سنة فقد ات، نجازإلاأما فٌما ٌتعلق ب
مستمر فً البرامج الحكومٌة لتطوٌر القطاعات االقتصادٌة  انخراطمع  3101الشؽل والمتعلق بتكوٌن ملٌون شاب فً أفق 

ة )صناعة الطابرات والخدمات اللوجستٌكٌة والتكنولوجٌات الحدٌثة للمعلومات واالتصاالت والخدمات الفندقٌة وٌاألولذات 
جهود الترشٌد المبذولة من طرؾ مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشؽل، من تخفٌض تكلفة التكوٌن  مكنت ماوالبناء...(. ك

 .لكل مستفٌد 2013 درهم فً سنة  6.050درهم إلى 14.241حٌث انتقلت من  3110سنة منذ  %21بنسبة 
 

عدد مراكز التكوٌن  ػد بلوهكذا فق .3109من جهة أخرى، فقد تطور التكوٌن فً الوسط السجنً بشكل ملحوظ خبلل سنة 
 2.281مكان مقابل  8.111ن من رفع طاقة االستقبال إلى موقعا تزامنا مع انتهاء األشؽال بمركز ابن أحمد مما مكَّ  28

 متدربا. 2.118خبلل السنة الماضٌة ورفع عدد المتدربٌن إلى 
 

ت الصؽرى والمتوسطة فإن المجهودات المبذولة التكوٌن المستمر لصالح الفاعلٌن االقتصادٌٌن ال سٌما المقاوالوعبلقة ب
مقارنة بالسنة الماضٌة. وٌهدؾ  %8ملٌون درهم بارتفاع نسبته  82رقم معامبلت بقٌمة  مكنت من إنجاز 3109خبلل سنة 

المكتب، من أجل تطوٌر مهمة التكوٌن المستمر، إلى إعادة تنظٌمه على ضوء المخطط الجدٌد للحكامة المتعلقة بالعقود 
مع الشركاء االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن للمكتب. وهكذا سٌتم التعامل الذي ستتم صٌاؼته النهابٌة بالتشاور لخاصة للتكوٌن ا

 مع الملفات بطرٌقة سرٌعة ومرنة عن طرٌق تبسٌط المساطٌر موازاة مع التفكٌر فً النمط الجدٌد لمنظومة الحكامة.
 

 
 
وذلك بعد  3102-3109خبلل سنة  931مقابل  3102-3102سنة برسم  991التابعة للمكتب د مراكز التكوٌن سٌبلػ عدو

التخصصات. فٌما ٌخص ومتٌحة للتكوٌن فً مبات مإسسات جدٌدة للتكوٌن موزعة على مجموع التراب الوطنً  01فتح 
 ، فقد تمت برمجة التدابٌر التالٌة :3102و 3102سنتً 

 
 ؛ بالتكوٌن متدربا 9110111 تسجٌل -
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 التكوٌن لوحدات المستمرة الهندسة إلى جانب التكوٌن شعب هٌكلة وإعادة إحداث خبلل من التكوٌن جودة تحسٌن -
 ؛ التكوٌن مإسسات على تصدٌقوال المإطرٌن قدرات وتطوٌر

 إحداث من مكن مما للتضامن الخامس محمد مإسسة مع من جهة الشراكة خبلل من االجتماعٌة التنمٌة فً المساهمة -
 عرض إلى باإلضافة السجناء إدماج إلعادة السادس محمد مإسسةمن جهة أخرى مع و للتكوٌن جدٌدتٌن مإسستٌن
 .السجون داخل للتكوٌن جدٌدة مراكز 2 إحداث خبلل من البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة لمبادرةا لفابدة التكوٌن

 
 ،الصناعً قبلعة المقررة من طرؾ الدولة ال سٌما المٌثاق الوطنً لئلوبهدؾ مواكبة برامج التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌ

 سجل هذه السنة. وست3101-3100للفترة الممتدة بٌن  المكتب مخطط تنمٌة إنجازتسرٌع وتٌرة  3102-3102ستعرؾ سنة 
لزٌارة الملكٌة لهذه الدول أٌضا تعزٌز عبلقات التعاون مع الشركاء فً قطاع التكوٌن المهنً فً الدول اإلفرٌقٌة وذلك بعد ا

 .على الخصوص جدٌدة مع دول االتحاد األوروبً وآسٌا فً عملٌات تعاونوكذا الشروع  3102خبلل سنة 
 

 الوكالة الوطنٌة إلنعاش الشغل والكفاءات - 5.5.2

 
إلى  3102و 3109بٌن للفترة الممتدة ما  نمويمخططها الت تفعٌل تهدؾ الوكالة الوطنٌة إلنعاش الشؽل والكفاءات من خبلل

 تعزٌز مكانتها فً السوق كوسٌط فً مٌدان الشؽل من خبلل مواصلة دعم مهنٌة نشاطها وتطوٌر كفاءاتها.
 

 التالٌة:وفً ظل هذه الرإٌة، تعتزم الوكالة تطوٌر أدابها من خبلل المحاور 
 
 ؛ للتشؽٌل جدٌدة تدابٌر تطوٌر فً الفعالة المشاركة -
 وأداة دمجنالم للتواصل استراتٌجٌة آلٌة وضع خبلل من الوكالة أداء تقوٌة مع موازاة لقطاعٌة،ا االستراتٌجٌات مواكبة -

 على التشؽٌل ٌخص فٌما بالعرض النهوض وكذا الوطنٌة المشارٌعو لقطاعاتل خصصةم وعروض ةالدابم ٌقظةلل
 ؛ المإسساتٌة الشراكة تنشٌط مع الدولً المستوى

 وتطوٌر المشارٌع لحاملً مخصصة ومواكبة التشؽٌل حول فرص دابمة ٌقظة ألجل لوكالةل الحضور الترابً تعزٌز -
 أجل من وكذلك ،االجتماعً النفع ذو التشؽٌل سٌما ال التشؽٌل ٌخص فٌما المحلٌة بالمبادرات والنهوض المحلٌة الشراكة
 ؛ عمل عن للباحثٌن الوكالة طرؾ من الممنوحة للخدمات أكبر تقرٌب

 .المتقدمة والجهوٌة واإلنتاجٌة والمراقبة التدقٌق ومنظومة والقٌادة ٌرالتدب آلٌات تدعٌم -
 

 ات للوكالة ما ٌلً :نجازوتشمل أهم اإل

 
 شاب ؛ 080111تشؽٌل  مقابل هدؾمن الشباب حاملً الشواهد  080121للتشؽٌل لفابدة تحسٌن القابلٌة   -
 280021( وأوراش للبحث عن الشؽل لفابدة ؾمستهد 220111 أصل شخصا )من 290921من أجل تؤهٌل  لقاءاتتنظٌم  -

 ( ؛220111شخصا )من أصل 
وذلك بواسطة عقود إدماج أو عقود فً إطار التوظٌؾ بالخارج(  30119من الباحثٌن عن وظٌفة )منها  220102إدماج  -

 ؛متوقعة  55.000خاضعة للقانون المشترك من أصل 
 شخصا. 00211رنة بالهدؾ المحدد فً من حاملً مشارٌع للتشؽٌل الذاتً مقا 00931مواكبة  -
 

 : ات التالٌةنجازاإل، 3102 ؼشتفً متم  "مقاولتً"و "تؤهٌل"و "إدماج"وقد حققت برامج 
 

برسم الثمانٌة أشهراألولى   22.430منها باحث عن الشؽل  467.493   إدماجمن  3112منذ  "إدماج"برنامج مكن  -
 ؛ 3102من سنة 

برسم الثمانٌة  01.832مستفٌذ منها  116.266ما قدره  2007منذ رنامج تؤهٌل ببلػ عدد المستفٌدٌن فً إطار  -
 ؛  3102أشهراألولى من سنة 

مقاولة صؽٌرة مكنت   5.916ما ٌعادل 2007فً سنة  بلػ عدد الشركات التً تم إحداثها منذ إطبلق برنامج "مقاولتً" -
 .3102راألولى من سنة برسم الثمانٌة أشهمقاولة  443منها منصب شؽل  16.238 من خلق

 
فً عالم الشؽل  مستفٌد من ولوج 210111تمكٌن إلى ، تطمح الوكالة الوطنٌة إلنعاش الشؽل والكفاءات 3102وبالنسبة لسنة 

من حاملً  00211مستفٌد فٌما ٌخص برنامج "تؤهٌل" ومواكبة  080111التشؽٌل لفابدة قابلٌة إطار برنامج "إدماج" وتحسٌن 
 الذاتً من أجل إحداث مقاوالت فً إطار برنامج التشؽٌل الذاتً "مقاولتً". مشارٌع للتشؽٌل
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 التضامن والتماسك االجتماعً - 2.2

  
  :المجاالت التالٌةأهم  تهدؾ استراتٌجٌة القطب االجتماعً إلى تعزٌز أسس مجتمع تضامنً وتتمحور حول

 

وإرساء الحكامة الجٌدة وتعزٌز  القطبهذا هٌكلة وتوحٌد إعادة من خبلل  الدعم المإسساتً وتعزٌز القطب االجتماعً -
 كفاءات الموارد البشرٌة ؛

دعم ومواكبة الفاعلٌن فً مجال التنمٌة وتطوٌر الهندسة االجتماعٌة ً عبر ومواكبة وهٌكلة العمل االجتماع تؤطٌر -
 وهٌكلة العمل االجتماعً على المستوى الترابً ؛

  تعزٌز العمل التكافلً وتطوٌر وتعزٌز قٌم التضامن ؛على بالعمل النهوض بالعمل التضامنً  -
تعزٌز المبادرات فً مجال تحقٌق اإلنصاؾ والمساواة والعدالة االجتماعٌة : اإلدماج االجتماعً عبر القنوات  -

 .االقتصادٌة وإرساء مبادئ تكافإ الفرص

 
 التعاون الوطنً  - 0.2.2

 

إلى تؤطٌر تدخبلته فً المٌدان االجتماعً عبر تعمٌم خدمات  3131-3109 الوطنً للفترة ٌهدؾ مخطط التنمٌة للتعاون
التعاون الوطنً ومبلءمتها مع الخصوصٌات المحلٌة وتعزٌز الشراكة مع المجتمع المدنً. وفً هذا اإلطار، قام التعاون 

دعم التقنً للمهن الوطنً بإعداد مخطط عمل طموح ٌرتكز على تحسٌن كفاءات موارده البشرٌة من خبلل تقدٌم ال
وهً أساسٌة هذا المخطط حول ثبلثة محاور  تكزاالجتماعٌة والتربوٌة ووضع استراتٌجٌة ترتكز على التكوٌن المستمر. وٌر

 كالتالً :
 
 ( ؛3102الوطنً بإطبلق مخطط مدٌري للتكوٌن )نهاٌة سنة  تحدٌث نظام تدبٌر التعاون -
لبٌداؼوجً للمراكز االجتماعٌة وتحسٌن تؤطٌر شبكة المإسسات تحسٌن جودة الخدمات من خبلل تنمٌط المحتوى ا -

 والمراكز االجتماعٌة ؛ 
 .سلسلة المهن االجتماعٌة حدٌدجدٌدة بإعادة ت إحداث مهن -

 
شخص  9200032وحدة و 20208التابعة للتعاون الوطنً وعدد المستفٌدٌن على التوالً  وحدات، بلػ عدد ال3109فً سنة 
 .على التوالً %08و %99، أي بزٌادة نسبة ةالماضٌالسنة على التوالً، فً  9120181و 90932مقابل 

 
ملٌون درهم فً متم النصؾ األول من  022و 3109ملٌون درهم برسم سنة  219مٌزانٌة االستؽبلل ما قدره  ذقد بلػ تنفٌو

 .3102سنة 
 

 وكالة التنمٌة االجتماعٌة - 5.2.2 

 

مجال االجتماعً، واصلت وكالة التنمٌة االجتماعٌة تطوٌر مهامها التنشٌطٌة على فً إطار التوجٌهات الحكومٌة فً ال
مواكبة الفاعلٌن المحلٌٌن، خصوصا الجماعات القروٌة والمجتمع المدنً بؽٌة تحقٌق المزٌد  المستوى الجهوي والمتمثلة فً

طار دٌنامٌة تشاركٌة ترتكز على التفاعل من الفعالٌة والنجاعة فً تطوٌر مجالها الترابً، وذلك عبر رإٌة مشتركة فً إ
 وااللتقابٌة بٌن المتدخلٌن وكذا تعببة الكفاءات واإلمكانٌات. 

 
 وترتكز استراتٌجٌة وكالة التنمٌة االجتماعٌة على المحاور الثبلثة التالٌة :

 
برنامج تقوٌة" "معنٌة ولسلطات المحلٌة المع اعبلقة بتعزٌز قدرات الفاعلٌن عبر برنامج " دعم التخطٌط الجماعً"  -

 لتؤهٌل الجمعٌات بمعٌة كل من وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمٌة االجتماعٌة وصندوق األمم المتحدة للسكان ؛
اإلدماج االجتماعً عبر القنوات االقتصادٌة من خبلل البرامج الثبلثة التً تم تطوٌرها من طرؾ وكالة التنمٌة  -

برنامج " مؽرب مبادرات" الذي ٌهدؾ ومٌن" الذي ٌهدؾ إلى دعم السبلسل اإلنتاجٌة المحلٌة برنامج " تث االجتماعٌة :
برنامج " مواكبة" الذي ٌهدؾ إلى دعم وإلى دعم إحداث المقاوالت الصؽٌرة جدا، خصوصا من طرؾ الشباب 

 ة....(؛المبادرات الجماعٌة ) التعاونٌات، مجموعات ذات النفع االقتصادي، المجموعات التسوٌقٌ
 المواكبة المحلٌة للبرامج االجتماعٌة الوطنٌة، على أساس منهجٌة تعتمد التشارك والقرب فً المجاالت الخمس التالٌة : -
 

o  مؤسسة مقاربة النوع االجتماعً : تهم برامج فً طور التجربة أو اإلعداد، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاركة
 السٌاسٌة للنساء ومحاربة العنؾ ؛

o ج األشخاص المعاقٌن فً الحٌاة االقتصادٌة ؛دعم إدما 
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o ؛ دعم البرامج المتعلقة بالمجال الترابً لفابدة تعزٌز حقوق الطفل 
o برنامج "المدرسة المواطنة" وبرنامج " نجازدعم تحسٌن الولوج إلى التربٌة : ٌهم برنامجٌن فً طور اإل :

 التعلٌم التمهٌدي"؛

o نجازألمر ببرنامج " أمالً" الذي هو فً طور اإلدعم تحسٌن الولوج إلى الصحة : ٌتعلق ا. 
 

عدة أنشطة تهم تعزٌز قدرات الفاعلٌن واإلدماج االجتماعً  إنجاز، قامت وكالة التنمٌة االجتماعٌة ب3109فٌما ٌخص سنة 
فٌها مساهمات ملٌون درهم )بما  28مستفٌدا، بؽبلؾ مالً قدره  980202عبر القنوات االقتصادٌة والمواكبة المحلٌة لفابدة 

 الشركاء الوطنٌٌن والدولٌٌن(.
 

منصب شؽل  0.182 إحداث جمعٌة ستمكن من 3.228حوالً إحداث  3102ها برسم سنة إنجازوتهم األنشطة المزمع 
 ملٌون درهم )تتضمن مساهمات الشركاء الوطنٌٌن والدولٌٌن(. 319بمٌزانٌة إجمالٌة تصل إلى 

 
 التالٌة : االستراتٌجٌة ٌذ المشارٌعتنف 3102وتتوقع الوكالة برسم سنة 

 
والبرامج السوسٌو  السكنٌة التكوٌن وتقوٌة الكفاءات )تؤهٌل الجمعٌات، المواكبة االجتماعٌة، التنمٌة االجتماعٌة لؤلحٌاء -

 تربوٌة لفابدة األطفال ؛
 ات( ؛تعزٌز مؤسسة المساواة بٌن الجنسٌن ) تعزٌز قدرات وتؤهٌل النساء المنتخبات الجماعٌ -
 محاربة جمٌع أنواع التمٌٌز والعنؾ والتهمٌش ؛ -
 االقتصادٌة ؛ اإلدماج االجتماعً عبر االستقبللٌة -
  تعزٌز تكافإ الفرص )إدماج األشخاص المعاقٌن(. -
 

 صنادٌق االحتٌاط االجتماعً - 222
 

بدراسة أنظمة االحتٌاط االجتماعً التً تم التوصل إلٌها انطبلقا من مختلؾ األوراش المتعلقة خبلصات ترتبط أهم ال
تجاه المنخرطٌن ابهشاشة التوازنات الدٌمؽرافٌة والمالٌة لؽالبٌة أنظمة التقاعد إلى جانب أهمٌة التزامات صنادٌق التقاعد 

نسبة الساكنة  من %99لتوازن وضعؾ التؽطٌة االجتماعٌة )الضروري ل شتراكاالبهذه الصنادٌق والمستوى المرتفع لمعدل 
مبلٌٌن(. وٌستنتج مما سبق ضرورة القٌام بإصبلحات استعجالٌة  0192ملٌون عامل نشٌط من أصل  992نشٌطة أي ال

 ألنظمة التقاعد خاصة منها تلك المسٌرة من طرؾ الصندوق المؽربً للتقاعد.

 
اث نظام تقاعد بقطبٌن: اإلصبلح المقترحة والتً توجد قٌد الدراسة المعمقة، فً احد خٌاراتتجلى أحد ٌ، اإلطاروفً هذا 

قطب عمومً ٌجمع كبل من الصندوق المؽربً للتقاعد والنظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد وقطب خاص ٌضم الصندوق 
 الوطنً للضمان االجتماعً والصندوق المهنً المؽربً للتقاعد مع تعمٌم التؽطٌة لتشمل فبة المستخدمٌن من ؼٌر األجراء.

 
  ـربً للتقاعـدالصنـدوق المغ - .0222

 
على وذلك  المشهد الوطنً للتقاعد داخل اوتعزٌز االصندوق المؽربً للتقاعد تطوٌرمن المرتقب أن ٌعرؾ دور وتموقع 

على ومن طرؾ مختلؾ الهٌآت  إلٌهفً التصرٌح الحكومً، وكما تمت اإلشارة  درجإصبلح هذا القطاع، كما هو م مشارؾ
مع توجهات  3109توصٌاته المتضمنة فً تقرٌره الصادر فً ٌولٌوز  وافقذي تتالمجلس األعلى للحسابات الالخصوص 

 اللجنة الوطنٌة للتقاعد.
 

وهكذا، فقد انصب التركٌز على ضرورة القٌام بإصبلح مقاٌٌسً من شؤنه تمدٌد أفق استمرارٌة نظام المعاشات المدنٌة 
 الشمولً فً آجال محدودة. اإلصبلح إنجازوتٌسٌر 

 
وكذا من خبلل التوقعات فً  3109خبلل أهم المإشرات التقنٌة والمالٌة للصندوق المؽربً للتقاعد بالنسبة لسنة من  تبٌنوٌ

حٌث أن الرصٌد  ا.تدهور تعرؾ، بؤن الوضعٌة المالٌة ألنظمة التقاعد المسٌرة من طرؾ هذا الصندوق 3102أفق سنة 
ناقص ٌبلػ لملٌون درهم(  244ناقص ) 3102لبٌة انطبلقا من سنة التقنً للنظام المدنً، على سبٌل المثال، سٌسجل قٌما س

 .3102ملٌون درهم بحلول سنة  30201
 

 باإلضافة الى ما سبق، ٌسجل تطور المإشرات اإلكتوارٌة لنظام المعاشات المدنٌة النتابج التالٌة:
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منخرطا مسجبل حتى حدود سنة  2280202فً  3102و 3102عدد المنخرطٌن برسم الفترة الممتدة بٌن سنتً استقرار  -
 ؛3109

 ؛3109برسم سنة  3110288مقابل  3102سنة  9990993بلوغ عدد المستفٌدٌن  -

بحلول سنة  81929لى إ %012981استمرار تدهور معدل تؽطٌة االشتراكات للخدمات حٌث من المتوقع أن ٌنتقل من  -
 ؛3102

 .3109برسم سنة  3980مقابل  3102ول سنة بحل 3993لٌصل الى  لبلنخفاضالدٌمؽرافً  مواصلة المعامل -

 

، الى تكرٌس المكتسبات 3102الى سنة  3102وتهدؾ أهم مشارٌع مخطط عمل الصندوق فً الفترة الممتدة من سنة 
 وتؤهٌل الصندوق لٌلعب الدور المنوط به فً تدبٌر التقاعد العمومً على المستوى الوطنً.

 
الخمسة التالٌة: استدامة األنظمة وتحسٌن الخدمات المقدمة  االستراتٌجٌةل المحاور وفً هذا اإلطار، فان الجهود سترتكز حو

جانب ترشٌد تدبٌر الموارد البشرٌة والمادٌة  إلىللمواطنٌن وكذا العبلقات مع الشركاء وتقوٌة نظام المعلومٌات والتسٌٌر 
 وتحسٌن حكامة الصندوق.

 

 الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً - .5222
 
نظام الحماٌة االجتماعٌة وتحسٌن جودة  طوٌرت إلىهدؾ مخطط العمل االستراتٌجً للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً ٌ

، تتجلى أهم اإلطارالخدمات ونزع الصفة المادٌة للعبلقة مع الشركاء وتطوٌر العامل البشري وتحسٌن الحكامة. وفً هذا 
 : األهداؾ المبرمجة فٌما ٌلً

 
 ؛ 3102كتلة األجور المصرح بها فً سنة كملٌار درهم  001مبلٌٌن أجٌر مصرح به وكذا مبلػ  ةثبلوغ عتبة ثبل -

 ؛ إرساء التعوٌض عن ضٌاع الشؽل -
ٌوما من االشتراك  9.321سن التقاعد من دون أن ٌتمكنوا من مراكمة  ذٌن بلؽوامستحقات االشتراك للمإمنٌن ال إرجاع -

 ؛ الضروري لبلستفادة من معاش التقاعد
 ؛ تطبٌق نظام التؽطٌة االجتماعٌة على مهنًٌ النقل -
 ؛ عبلجات األسنان شملٌلعن المرض  اإلجباريتعمٌم خدمات التؤمٌن  -
 .نخرطٌنعبلقة الصندوق مع المإمنٌن والمأكثر على مرونة إضفاء  -

 

نخفاض الناتج التقنً للنظام ، وذلك بالرؼم من امحددةال األهداؾوتسٌر المإشرات التقنٌة والمالٌة للصندوق فً تناؼم مع 
 %9تحسن مستوى الخدمات بنسبة  إلىملٌون درهم، بالنظر  2.201إلى ملٌون درهم  2.291لٌنتقل من  %3932 نسبةب

للصندوق من شؤنه تمكٌن المإسسة من  ا  رفقط. ولهذا، ٌعتبر توسٌع وعاء االشتراكات هدفا مستم %198بنسبة واالشتراكات 
 المسٌرة. مةاألنظضمان استمرارٌة 

 
 :التالٌة من أجل تحسٌن جودة الخدمات، ٌتوقع الصندوق إنهاء مجموع التدابٌر المبرمجة ومن جهة أخرى 

 
 ؛ تقوٌة الترسانة القانونٌة المنظمة لخدمات الصندوق -
 ؛ مواصلة توسٌع شبكة الخدمات عبر فتح وكاالت جدٌدة بما فٌها الوحدات المتنقلة إلى جانب األكشاك الجدٌدة -
 ؛ تنوٌع قنوات التواصل مع الزبناء وتحسٌن جودة االستقبال الهاتفً -
تبسٌط المساطر وتعزٌز نزع الصفة المادٌة للعبلقة مع المإمنٌن والمنخرطٌن، وذلك بتطوٌر بوابة "ضمانكم" )التصرٌح  -

 ؛ وابة مخصصة للمإمنٌن اإلجتماعٌٌنبواألداء اإللكترونً عن بعد( إلى جانب إحداث 
 جال أداء الخدمات.تقلٌص آ -

 

حول المصحات متعددة االختصاصات، والتً ستمكن من التوفر  االستراتٌجٌةبإعطاء االنطبلقة للدراسة  3102وتتمٌز سنة 
المتعلق بمدونة  22-11من القانون رقم  22حول مستقبل هذه الوحدات، وذلك طبقا لمقتضٌات المادة واضحة على رإٌة 

 .تً تمنع الجمع بٌن تدبٌر التؤمٌن الصحً وتدبٌر العبلجات الصحٌةال التؽطٌة الصحٌة األساسٌة
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 تنمٌة العالم القروي - 2.2

 

 برنامج الكهربة القروٌة الشاملة - 0.2.2
 

( 3102ٌولٌوز  –0888القروٌة الشاملة خبلل الخمس عشرة سنة الماضٌة ) الكهربة برنامج مكنت الجهود المبذولة فً إطار
  ت وحصٌلة جد إٌجابٌة تتمثل فٌما ٌلً :من تحقٌق منجزا 
 
من الولوج  قروٌة أسرة 001220221قرٌة من الكهربة عبر الربط بشبكات الكهرباء، الشًء الذي مكن  920922استفادة  -

 ملٌون نسمة( ؛ 10,6إلى الكهرباء )ما ٌقارب 
 ؛ 1998 نهاٌة سنة  32%مقابل  98,79%القروٌة الكهربة معدل بلوغ -
 ملٌار درهم ؛ 19,9استثمار تناهز  ٌةمٌزان إنجاز -
 قرٌة ؛ 90212 أسرة بمعدات كهروضوبٌة فردٌة على مستوى 210128تجهٌز  -
 مستوصؾ قروي بالشبكة الكهربابٌة. 683مدرسة و  10.540ربط -
 

 
 السنة

 
 عدد القرى / السنة

 
 عدد األسر / السنة

 
 االستثمار

 )بمالٌٌن الدراهم / السنة(

 
ة نسبة الكهربة القروٌ

(% ) 

2012 1.530 46.962 849 98,06 

2013 1.499 41.411 786 98,51 

2014 1.500 47.200 00181 99,06 

2015 1.000 27.900 965 99,36 

 

 
 

وفً ما ٌخص مشارٌع الطاقة الشمسٌة الموجهة لفابدة العالم القروي، فقد تم توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن المؽرب ودولة اإلمارات 
مشروع كهربة عبر معدات  نجازملٌون دوالر موجهة إل 011، تتعلق بهبة قٌمتها 3102مارس  32متحدة بتارٌخ العربٌة ال

جماعة قروٌة مستفٌدة  391أسرة وتنتمً إلى  010211قرٌة تحتضن  809كهروضوبٌة فردٌة مزودة بؤنظمة تبرٌد، لفابدة 
 المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة"."من 
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بالمنافع االجتماعٌة واالقتصادٌة للكهربة القروٌة وبالنظر إلى الجهود المبذولة من أجل اإلستؽبلل والصٌانة أما فٌما ٌتعلق 
الزبابن فً مناطق متفرقة، فقد مكن البرنامج من التوفر على بنٌة  دبٌرالٌومٌة لشبكات الكهرباء التً تشهد توسعة مستمرة وت

أتاحت فرص تنمٌة واحداث مشارٌع مدرة للدخل ومنتجة لمناصب الشؽل،  تحتٌة جد واسعة، على مستوى الوسط القروي،
 خاصة فٌما ٌتعلق بالمشارٌع التً تحتاج استعمال األجهزة الكهربابٌة المنتجة.

 
وهكذا وبالنسبة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة )حٌاكة الزرابً والخٌاطة...( والتجارة )التً شهدت معدل نمو كبٌر موازاة مع 

للبرنامج من خبلل تمدٌد ساعات العمل على وجه الخصوص، وهو  إلٌجابًلكهرباء(، فإنه تم الوقوؾ على التؤثٌر اإدخال ا
 الشًء الذي مكن من تحسٌن مستوى معدل اإلنتاجٌة.

 
وإلى جانب ذلك، فإن االتؤثٌر اإلٌجابً الذي شهده مٌدان الفبلحة ٌهم باألساس عصرنة رعً األبقار وإحداث مراكز جمع 

 الحلٌب وتعاونٌات الحلٌب، باإلضافة إلى إدخال زراعات جدٌدة، مكنت من تحوٌل تركٌبة اإلقتصاد المحلً.
 

وقد مكنت الكهربة، على المستوى اإلجتماعً، من تحسٌن مهم لمستوى عٌش وراحة الساكنة عبر التوزٌع المكثؾ 
ؤثٌرات إٌجابٌة أخرى تم الوقوؾ علٌها على مستوى لتجهٌزات الراحة ووسابل االتصال السمعً البصري. هذا، إلى جانب ت

تحسٌن مإشرات تمدرس األطفال، خاصة الفتٌات، الى جانب تعزٌز خدمات العبلج والصحة بالمناطق القروٌة، عبر منح 
 إمكانٌات استعمال أجهزة طبٌة عصرٌة وتوفٌر الخدمة الطبٌة اللٌلٌة.

 
 للشرب برنامج تعمٌم التزوٌد بالماء الصالح - 5.2.2

 

شخصا، رافعا  321 111، من تزوٌد ساكنة إضافٌة تناهز3109مكن برنامج تعمٌم التزوٌد بالماء الصالح للشرب خبلل سنة 
ملٌون درهم  212 نجاز. وقد بلػ االستثمار المرتبط بهذا اإل3103% سنة 89% مقابل 82بذلك معدل التزوٌد الوطنً إلى 

ملٌون  010821، ٌصل إلى 3103إلى سنة  3111على طول الفترة الممتدة من سنة مما ٌجعل المبلػ اإلجمالً المتراكم 
 811 ٌتجاوز% على التوالً بمبلػ سنوي 82% و8292إلى  3102و 3102درهم. وٌتوقع رفع هذا المعدل خبلل سنتً 

 ملٌون درهم.
 

 لً : وٌتضمن مخطط عمل المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الماء( ما ٌ
 
مواصلة تعمٌم التزوٌد بالماء الصالح للشرب بالنسبة لبعض األقالٌم التً تسجل نسبة تزوٌد أقل من المتوسط الوطنً.  -

 ؛ 2017% سنة  96,5وستمكن االستثمارات المعببة أو التً هً فً طور التعببة من رفع نسبة التزوٌد لتصل إلى 
ل جزء منها فً إطار المشارٌع المهٌكلة المنجزة من طرؾ المكتب لفابدة تؤهٌل التجهٌزات المنجزة سابقا والتً تم تحم -

 % من الساكنة القروٌة اإلجمالٌة ؛ 15ساكنة قروٌة ٌصل عددها إلى ملٌونً نسمة أي ما ٌقارب 
اٌد تطوٌر التوصٌبلت الفردٌة على مستوى الدواوٌر التً ٌتم تزوٌدها عن طرٌق النافورات العمومٌة تلبٌة للطلب المتز -

 لساكنة الدواوٌر.
 

وقد تم تنفٌذ هذه اإلجراءات بالتنسٌق مع المستفٌدٌن )الجماعات القروٌة واألسر( فً إطار مقاربة تشاركٌـة تحترم الشروط 
 التقنٌة والمالٌة المطلوبة.

 
 شروط األولٌة التالٌة : المشارٌع المتعلقة بتعمٌم التزوٌد بالماء الصالح للشرب عبر النافورات العمومٌة رهٌن بال إنجازإن 
 
انخراط الساكنة والجماعات المعنٌة، فً إطار مقاربة تشاركٌة، وذلك بالقٌام بحمبلت تحسٌسٌة وتوعوٌـة حول هذه  -

المشارٌع، وٌهم هذا االنخراط قبول المشارٌع كما تم تصمٌمها من طرؾ المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح 
درهم  500المشارٌع والتً حدد مبلؽها فً  إنجازلنافورات العمومٌة والمساهمة المالٌة فً للشرب، واختٌار أماكن بناء ا

 لكل أسرة ؛ 
 تعببة التموٌبلت الضرورٌة للمشارٌع لدى الممولٌن ؛ -
 دفع المساهمة المتفق بشؤنها من طرؾ الجماعة.  -
 

زوٌد األسر بالربط الفردي، قام المكتب الوطنً ومن جهة أخرى، فتبعا للطلب المتزاٌد للساكنة القروٌة والجماعات بؽٌة ت
للكهرباء والماء الصالح للشرب بتنسٌق مع المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة بإعداد تركٌبة مالٌة تحدد مساهمة األسر 

 مشارٌع الربط الفردي. إنجازوالجماعات، باإلضافة إلى طرق 
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  البرنامج الوطنً الثانً للطرق  - 2.2.2
 

كلم بتكلفة إجمالٌة  020288مل البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة بناء وتهٌبة الطرق القروٌة بخط إجمالً ٌصل إلى ٌش
درهم، باإلضافة  ارملٌ  9,7ملٌار درهم. وٌتم تموٌل هذا البرنامج من طرؾ ممولٌن دولٌٌن ومنح فً حدود 15,5تصل إلى 

 درهم. ارملٌ 2,3ها للبرنامج ما قدره بلػ تموٌلٌإلى الجماعات الترابٌة التً 
 
 12.419ما ٌناهز أي  %81حدود إنجاز البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة فً ٌساهم صندوق التموٌل الطرقً فً و

 .درهم ارملٌ 12,6كلم بتكلفة تصل إلى 
 

خاص بعملٌات لب عروض ط 289 لما قدره تم إعطاء االنطبلقة من طرؾ صندوق التموٌل الطرقً ،3109وبرسم سنة 
أي أزٌد من  درهم ارملٌ 11,9كلم من الطرق بمبلػ  000301إنجاز ب وهً تتعلق .البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة

فً سنة )صندوق التموٌل الطرقً والجماعات الترابٌة(  مما ٌرفع مجموع الخط الطرقً المنجز % من الهدؾ المحدد.81
 . من هدؾ البرنامج %18 حوالًأي  ملٌار درهم 0392فة إجمالٌة تصل إلى كلم بتكل 030911إلى  3109

 
والمتعلقة قام صندوق التموٌل الطرقً بإعطاء االنطبلقة لطلبات العروض الخاصة ، 3102برسم النصؾ األول من سنة و

 212ط الطرقٌة بمبلػ كلم من الخطو 282 إنجازتهم وصفقة  92 تبعملٌات البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة بلؽ
 ملٌون درهم.

 
% سنة 19و 3103% سنة 12) 3109% سنة 11وبخصوص معدل الولوج إلى الطرق القروٌة، فقد بلػ هذا األخٌر نسبة 

 .3102% حتى متم ٌونٌو 18(. كما سجل نفس المعدل نسبة 3100

 

 
 
 

  اإلسكان والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة - .12
 

% سنة 20ي انتقل من ذالتعمٌر ال معدلستمرة مرتبطة باألساس بالضؽط الدٌمؽرافً وم طوالتٌعرؾ قطاع السكن ت
 .3102% بحلول سنة 21صل إلى أكثر من ٌل 3112% سنة 22إلى  0881

 : متم ٌونٌو 3102*

 تقدٌرات :  3102**
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وحدة والذي ٌمثل الفرق بٌن الحاجة السنوٌة  210111وٌنتج عن هذا التطور عجز سنوي فً الوحدات السكنٌة تم تحدٌده فً 

 وحدة.  810111وحدة اإلنتاج السنوي الذي ٌبلػ  0310111ا ٌناهز التً تقدر بم
 
 ٌرمً البرنامج الحكومً فً مجال اإلسكان والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة إلى تحقٌق األهداؾ اإلستراتٌجٌة التالٌة:و
 
 ؛ 2016% حتى نهاٌة سنة 50تقلٌص العجز الراهن فً السكن بنسبة  -
 ماعً خصوصا منه السكن ذو القٌمة العقارٌة اإلجمالٌة المنخفضة ؛زٌادة العرض فٌما ٌخص السكن االجت -
تنوٌع العرض المبلبم لمختلؾ المداخٌل خاصة تلك المتعلقة بالطبقة المتوسطة والشباب واألسر الشابة إلى جانب إنعاش  -

 قطاع الكراء خاصة الكراء ذو الصبؽة االجتماعٌة ؛
 ان فً العالم القروي ؛إعطاء االنطبلقة ألول مشارٌع مندمجة لئلسك -
 ؛ تنشٌط برامج محاربة السكن ؼٌر البلبق بجمٌع أشكاله -
 إعادة تؤهٌل البناء القدٌم )المدن العتٌقة والقصور والقصبات( والتدخل فً المناطق التً تشكل خطورة ؛ -
 تطوٌر المدن ومناطق التعمٌر الجدٌدة ؛ -
 ٌة والعمرانٌة فً مشارٌع اإلسكان ؛اعتماد مقاربات االستمرارٌة والجودة التقنٌة والهندس -
 الذاتً. تشجٌع تعاونٌات السكن وتؤطٌر البناء -
 

ولقد تم اتخاذ مجموعة من التدابٌر منها تعببة العقار العمومً والتشجٌعات الضرٌبٌة وتٌسٌر الحصول على التموٌبلت 
ج وتطوٌر الشراكة بٌن الفاعلٌن العمومٌٌن والعمل على استؽبلل كل قدرات اإلنتا ،البنكٌة من خبلل إنشاء صنادٌق الضمان
 والمنعشٌن العقارٌن فً القطاع الخاص.

 
 مجموعة التهٌئة العمران - 0.1.2

 

برامج تطوٌر  إنجازٌندرج تدخل مجموعة التهٌبة العمران فً إطار تفعٌل سٌاسة الحكومة فً مجال السكن مع مواصلة 
 خبلل:  السكن االجتماعً ومحاربة السكن ؼٌر البلبق من

 
 العرض فً مجال السكن االجتماعً ؛ مضاعفةالمساهمة الفاعلة فً  -
القضاء على مدن الصفٌح فً إطار برنامج "مدن بدون  عبرالمساهمة فً محاربة جمٌع أنواع السكن ؼٌر البلبق  -

ادة تؤهٌل التراث صفٌح" وإعادة تؤهٌل األحٌاء ؼٌر المجهزة بصفة كافٌة وكذا التؤهٌل الحضري للتجمعات السكنٌة وإع
 فً المدن العتٌقة والقصور وترمٌم البناٌات اآلٌلة للسقوط ؛

 إنشاء المدن الجدٌدة وتهٌبة أقطاب حضرٌة وكذا القٌام بعدة عملٌات لتهٌبة العقار وبناء السكن. -
 

 0210111 إنجازوحدة مقابل توقعات  0180128 إنجاز، إطبلق أوراش 3109ات المجموعة، خبلل سنة إنجازوقد شملت 
 80210وحدة مرتبطة بالتؤهٌل الحضري وكذا  220922ومنتوجا جدٌدا  920810% بما فٌها 28قدرها  إنجازوحدة أي نسبة 

وحدة جدٌدة  910899وحدة منها  0200819 األشؽال بها وحدة بشراكة مع القطاع الخاص. وقد همت األوراش المنتهٌة
ها فً إطار الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص إنجازوحدة تم  01.120وحدة فً إطار التؤهٌل الحضري و 0190809و

 %.89بلؽت  إنجازوحدة أي بنسبة  0290111 إنجازوذلك مقابل توقعات 
 

% 81بلؽت  إنجازملٌون درهم مسجلة بذلك نسبة  20931ما قدره  3109وقد بلػ حجم استثمارات المجموعة خبلل سنة 
 . 3103ات نجازإ% مقارنة مع 2 نسبتهوتراجعا  

 
% من التوقعات وكذا زٌادة طفٌفة ناهزت 80 تصل إنجاز ملٌون درهم أي بنسبة 20829 بقٌمةرقم معامبلت  إنجازبٌنما تم 

 .3103% مقارنة بسنة 191
 

أربعة مشارٌع وهً تامسنا )بالرباط(  3112وفٌما ٌخص مشارٌع المدن الجدٌدة، أطلقت مجموعة التهٌبة العمران منذ سنة 
سطات(. وستمكن هذه المدن من بناء -)بطنجة( والساحل لخٌاٌطة )بالدار البٌضاء تامنصورت )بمراكش( والشرافاتو

هذه  إنجازمدى تقدم مكن إٌجاز ملٌار درهم مخصصة لتهٌبة المواقع. وٌ 02مسكن بمبلػ إجمالً لبلستثمار قدره  3110111
 : فٌما ٌلً 3109المدن األربع الجدٌدة عند متم سنة 
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ٌ توقع تشٌٌدها منها على وجه الخصوص  228.000وحدة من بٌن  30.176% من الوحدات السكنٌة : 13بناء  - وحدة 
وحدة من  16.617وحدة ٌتوقع بناإها فقط فً مدٌنة تامسنا وكذا تشٌٌد  50.000ها من أصل إنجازوحدة تم  13.186

 وحدة ٌتوقع بناإها بمدٌنة تامنصورت ؛ 90.000أصل 
 .وحدة فً مدٌنة تامسنا 14.010وحدة بما فٌها  24.020أي  نجازوحدات السكنٌة الزالت قٌد اإلمن ال 11% -
 

اتفاقٌة تهم عقارا بلؽت  980ومن جهة أخرى، بلػ عدد االتفاقٌات التً عقدتها مجموعة العمران مع المنعشٌن الخواص 
 إجمالٌة منخفضة.  نٌة ذات قٌمة عقارٌةوحدة سك 990832مسكن منها  0830221هكتار و 831922مساحته اإلجمالٌة 

 
 ما ٌلً :  إنجازأنه قد تم  3102وٌتبٌن من خبلل مإشرات نشاط المجموعة خبلل األسدس األول لسنة 

 
 وحدة جدٌدة برسم المشارٌع الجدٌدة ؛ 4.230أوراش بناء  إطبلق -
 وحدة فً إطار الهٌكلة الحضرٌة ؛ 39.056الشروع فً أوراش بناء  -
 وحدة برسم المنتجات الجدٌدة ؛ 7.173 إنجازن االنتهاء م -
 وحدة فً إطار التؤهٌل الحضري ؛ 19.984 إنجازاالنتهاء من  -
 ملٌون درهم خبلل نفس الفترة.  1.850رقم معامبلت بلػ  مع تحقٌقملٌون درهم  2.679استثمارات قدرها  إنجاز -
 

ملٌون درهم مخصصة  821ملٌون درهم منها  10311، استثمارات تبلػ 3102وٌتوقع مخطط عمل المجموعة برسم سنة 
 إنجازملٌون درهم مخصصة لؤلشؽال، وٌهم هذا المخطط بداٌة أوراش  20211ملٌون درهم للدراسات و 911للعقار و

مسكن ذي قٌمة  20208و وحدة للسكن االجتماعً 20088)بما فٌها  وحدة لئلنتاج الذاتً 220211وحدة منها  0080311
 190111بقعة أرضٌة إلعادة اإلسكان( وكذا  010221وحدة موجهة للطبقة المتوسطة و 30111منخفضة وعقارٌة إجمالٌة 

منتوجا جدٌدا خاصة  210211وحدة منها  0320880 نهاءبٌنما تخص عملٌات اإل وحدة فً إطار التؤهٌل الحضري.
 وحدة فً إطار التؤهٌل الحضري. 180280و
 

 030211وحدة منها  320322انطبلقة أوراش بناء  3102ستعطً المجموعة برسم  وفً إطار الشراكة مع القطاع الخاص،
وحدة منها  310288سكن ذي قٌمة عقارٌة إجمالٌة منخفضة. كما ٌتوقع إنهاء بناء  80209وحدة تهم السكن االجتماعً و

 سكن ذي قٌمة عقارٌة إجمالٌة منخفضة. 20809سكن اجتماعً و 80818
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 وكالة المساكن والتجهٌزات العسكرٌة - 5.1.2

 
مسكن فً إطار أنشطتها التً تشمل برنامج اإلٌجار  810111برنامج  إنجاز تواصل وكالة المساكن والتجهٌزات العسكرٌة

 ن وكذا برنامج المنشآت العسكرٌة.نقموبرنامج الولوج إلى الملكٌة وبرنامج مدن بدون صفٌح والسكن ؼٌر ال
 

 80201منها  3109وحدة حتى نهاٌة سنة  900118ات فً إطار برنامج الولوج إلى الملكٌة ما قدره نجازبلػ مجموع اإلو قد 
 وحدة فً طور الدراسة. 090232وحدة مرخص لها و 00918و نجازوحدة فً طور اإل 10988و اإلنتهاء منهاوحدة تم 

 
عسكرٌة، خصصت وكالة ال ًراضاألد على تواجالم ننقمالؼٌر  وفٌما ٌخص برنامج استٌعاب السكن الصفٌحً والسكن

من  %20أي  ،هكتارا من ممتلكاتها العقارٌة لفابدة هذا البرنامج 018كن والتجهٌزات العسكرٌة، بصفة مجانٌة، اسمال
قاطنة بؤحٌاء أسرة  300212إسكان إدماج وهكتارا توجد بها أحٌاء الصفٌح وذلك من أجل إعادة  921مساحة إجمالٌة قدرها 

 ملٌار درهم. 098 هذه الممتلكات بما ٌناهز بٌع وشراء. وتقدر قٌمة المرتبطة بالسكن المخصص للكراء الصفٌح
 

 احتماالت االختتام *
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ملٌار درهم، ممولة من طرؾ الدولة فً حدود  2,3ما قدره  3109المشارٌع فً متم  إنجازبلؽت تكلفة ومن جهة أخرى، 
ملٌار  0,8 حدودفً  وشركة "باترٌلوك" وكالة المساكن والتجهٌزات العسكرٌةلكل من  الذاتٌةملٌار درهم واألموال  9,9

 درهم.
 

وحدة  00012وحدة تم إنهاإها و 020920وحدة منها  010822برسم سكن اإلٌجار ما قدره  3109ات سنة إنجازوقد بلؽت 
 وحدة فً طور الدراسة. 30218و نجازفً طور اإل

 
ملٌون  913ما قدره  ات االستثمارإنجاز وبلؽت .ملٌون درهم 30282، 3102سنة االستثمارات ل و من المتوقع أن تصل

ملٌون درهم برسم برنامج  803ملٌون درهم منها  00218، فٌما تبلػ توقعات االختتام ما ٌناهز 3102متم ٌونٌو  فًدرهم 
 السكن. 

 
 م موزعة كالتالً :دره ونملٌ 30211ما ٌناهز  3102مٌزانٌة االستثمار برسم توقعات سنة  تقدرو
 
 ملٌون درهم ؛ 880:   برنامج المنشآت العسكرٌة  -
 ملٌون درهم ؛ 211:   برامج السكن الوظٌفً لئلٌجار -
 ملٌون درهم ؛ 1.047:   برامج الولوج إلى الملكٌة -
 ملٌون درهم. 324:  برنامج استٌعاب السكن ؼٌر البلبق  -

 

 شركة "إدماج سكن" - 2.1.2

 
التدخل فً حل كذا البرنامج الجهوي الستٌعاب السكن الصفٌحً و إنجازراتٌجٌة للشركة حول مواصلة تتمحور الرإٌة اإلست

 إشكالٌة السكن اآلٌل للسقوط. 
  

ات نجازملٌون درهم. كما قامت بتحقٌق اإل 912، حجم استثمارات ٌناهز 3109وقد أنجزت شركة "إدماج سكن"، خبلل سنة 
 التالٌة :

 
ملٌون درهم  012ملٌون درهم منها  211ودرب خلٌفة( بتكلفة  3وفتح  0أسرة )فتح  10111ة عملٌات لفابد 9إنهاء  -

 مخصصة لبناء التجهٌزات ؛
 ؛  3103خبلل سنة  30121% مقابل 82بلؽت  إنجازسكن صفٌحً أي نسبة  90319هدم  -
تم  302منها  3103بلل سنة شقة خ 121ملٌون درهم نتٌجة االستفادة من إعفاءات مقابل  9199 مبلػشقة ب 921اقتناء  -

 توزٌعها ؛
الشروع فً أوراش إنشاء سبع تجهٌزات عمومٌة لتلبٌة حاجٌات الساكنة التً تم إعادة إسكانها، بتكلفة إجمالٌة بلؽت  -

 ملٌون درهم ؛ 03ملٌون درهم وإنهاء ثبلث تجهٌزات أخرى بتكلفة  2292
 لشإون اإلسبلمٌة ؛ملكٌة مسجدٌن بصفة مجانٌة إلى وزارة األوقاؾ وا توٌفت -
بالنسبة للتجهٌزات التً تدخل فً إطار اتفاقٌة برنامج استٌعاب السكن الصفٌحً والتً سٌتم بمقتضاها تموٌل التجهٌزات  -

المذكورة من طرؾ القطاعات المعنٌة عبر صندوق الحساب الخاص باستبدال أمبلك الدولة، ٌجب التؤكٌد على أن 
هذه التجهٌزات بانتظار تحوٌل ملكٌتها إلى الصندوق المذكور عند  نجازوٌل المسبق إلالفاعلٌن المعنٌٌن مطالبٌن بالتم

نهاٌة البناء مع التذكٌر أن الصندوق ال ٌمكنه التدخل إال لشراء التجهٌزات التً تم االنتهاء من بنابها. كما تجب اإلشارة 
م االلتزام بما . وتملٌون درهم 08292تقدر بمبلػ تجهٌزا  بتكلفة إجمالٌة  92 إنجازإلى أن شركة "إدماج سكن" معنٌة ب

فً طور التحوٌل إلى صندوق  اثبلث تجهٌزات الزالت ملكٌته إنجازتم قد و .3109ملٌون درهم نهاٌة سنة  82قدره 
 الحساب الخاص باستبدال أمبلك الدولة.

 

 ة : ، بتوقٌع االتفاقٌات التال3109ٌباإلضافة إلى ذلك قامت الشركة، عند متم سنة 
 
ملٌون  2292اتفاقٌة شراكة متعلقة بالمساهمة المالٌة للمنعشٌن فً إطار اإلعفاءات الممنوحة بمبلػ إجمالً قدره  31 -

 ملٌون درهم تم استعمالها ؛  3190ملٌون تم أداإها و 2892درهم منها 
بمبلػ به من ساكنة الصفٌح بعد إخبلالعقار  سوٌة وضعٌةاتفاقٌة شراكة خاصة بمساهمة مالكً األراضً فً إطار ت 31 -

 ملٌون درهم قد تم تحصٌلها. 328912ملٌون درهم منها  22993مالً قدره 
 

وحدة وقامت  20381ملٌون درهم، كما شرعت فً أوراش بناء  20، ما قدره 3102وقد استثمرت الشركة، حتى نهاٌة ٌونٌو 
 .ٌةصفٌحوحدة  30211بهدم 
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 ملٌون درهم. 901 ما قدرهبلستثمار ل نسبةالب 3102 توقعات االختتام لسنة تبلػو
 

ملٌون درهم  931ملٌون درهم منها  231، فتصل إلى ما ٌناهز 3102سنة االستثمار برسم أما فٌما ٌخص توقعات 
 شؽال التؤهٌل.مخصصة أساسا أل

 
 الوكاالت الحضرٌة - 2.1.2

 
ث مهام ربٌسٌة تهم الدراسات والتخطٌط تضطلع الوكاالت الحضرٌة بمقتضى النصوص القانونٌة المحدثة لها، بثبل

 الحضري وكذا التسٌٌر الحضري والمراقبة باإلضافة إلى التهٌبة العقارٌة.
 

ا لمعدل تؽطٌة الوثابق الحضرٌة  3109سجلت سنة  % 23% فً المجال الحضري و88بلػ للتراب الوطنً تحسنا  متوسط 
% مقارنة مع سنة 03انخفاضا  بنسبة فٌما ٌخص الملفات المعالجة  بٌنما عرفت أنشطة التدبٌر الحضري .فً المجال القروي

3103. 
 

الموارد الذاتٌة  مع العلم أن .ملٌون درهم 032كما بلؽت االستثمارات المنجزة من طرؾ الوكاالت الحضرٌة ما قدره 
راجع إلى وضع نظام  % مقارنة مع السنة الماضٌة وذلك0198ملٌون درهم، بارتفاع  02398مبلؽا قدره سجلت المحققة 

% 18نسبة والتً مثلت ملٌون درهم  00892عن الخدمات المقدمة للؽٌر والتً تبلػ مداخٌلها  الستخبلص بعض المداخٌل
 الموارد وذلك بعد المصادقة علٌه من طرؾ المجالس اإلدارٌة للوكاالت الحضرٌة.مجموع من 
 

للتنمٌة  امخطط 01مخططات للتهٌبة و 2بالموافقة على  3109نة س خبللوقد تمٌز نشاط الوكالة الحضرٌة للدار البٌضاء 
% من مجموع المشارٌع. كما تم االلتزام 21تمت الموافقة علٌه أي ما ٌعادل  90212مشروعا منها  20038ودراسة 

وسكورة دراسات التهٌبة لعملٌتً ب إنجازبمشروع إعادة تؤهٌل المدٌنة القدٌمة ومشروع المخطط الحضري للنواصر وكذا 
 ملٌون درهم خاصة بالعملٌات العقارٌة. 2292ملٌون درهم منها  28ات االستثمار للوكالة إنجازوالنصر. وتبلػ 

 
 ما ٌلً : 3102وٌهم برنامج عمل هذه الوكاالت برسم سنة 

 

 مشروعا  ؛ 93وإنهاء  االستراتٌجٌةمشروعا  للتنمٌة  03إعطاء انطبلقة  -
 منها ؛ 311قة على وثٌقة تعمٌر والمواف 028 إصدار -
 منها ؛ 081دراسة إعادة هٌكلة وإنهاء  29إعطاء انطبلقة  -
 مٌثاقا  ؛ 08 الصٌاؼة النهابٌة لما قدره -
 دراسات تنمٌة قروٌة ؛ 8 لما قدره الصٌاؼة النهابٌة -
 ( ؛3118نسخة  - 8110المصادقة على مطابقة أنظمة تدبٌر وكالتٌن حضرٌتٌن لمعاٌٌر قٌاس الجودة )إٌزو  -
 دراسة متعلقة بوضع خرٌطة للمخاطر ودلٌل للتدقٌق لفابدة الوكاالت الحضرٌة ؛ ازإنج -
 .الستقبال المستثمرٌن وطالبً الرخص شبابٌك وحٌدة ومركزا  واحدا   9إنشاء  -
 

، فً سٌاق مواصلة التدابٌر التً تم اتخاذها 3102ٌندرج مخطط عمل الوكاالت الحضرٌة، برسم سنة ومن جهة أخرى، 
نوات الماضٌة وخاصة منها ما ٌتعلق بتؽطٌة وثابق التعمٌر وتعزٌز سٌاسة القرب وتحسٌن الحكامة والتنظٌم خبلل الس

 ملٌون درهم. 00318الداخلً للوكاالت. وتبلػ مٌزانٌة االستثمار المتوقعة 
 

 دور المؤسسات والمقاوالت العمومٌة فً تنمٌة االستثمار الخاص وإنعاش العرض المغربً - .72

 

رج تدخل المإسسات والمقاوالت العمومٌة، على ؼرار الوكالة المؽربٌة لتنمٌة االستثمار والمركز المؽربً إلنعاش ٌند
الصادرات والوكالة الوطنٌة للنهوض بالمقاولة الصؽرى والمتوّسطة، فً إطار توّجهات البرنامج الحكومً التً تهدؾ 

القطاع الخاص واالستثمار وتحسٌن تنافسٌة المقاوالت خاصة منها أساسا إلى دعم االستثمار والمقاولة من أجل تشجٌع 
 الصؽرى والمتوّسطة.
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 الوكالة المغربٌة لتنمٌة االستثمارات - 0.7.2
 

، المٌثاق الوطنً لئلقبلع الصناعًباإلضافة إلى اضطبلعها بمهّمة التعرٌؾ ب ،الوكالة المؽربٌة لتنمٌة االستثماراتٌناط ب
. والتكنولوجٌات الحدٌثةمخّطط تنمٌة االستثمارات القطاعٌة خاصة فً مٌادٌن الصناعة والتجارة م ته اتقتراحالتقدم با

 وتتمثل المهام األساسٌة لهذه المإّسسة فٌما ٌلً :
 
 ؛ االستثمار بالمؽرب صرفً من شؤنه التعرٌؾ بلصابكل عمل تروٌجً أو توالقٌام  -
 ؛نعاشها إن قبل بلدان أخرى لضمان تنمٌة االستثمارات ورصد التدابٌر المعتمدة م ضمان الٌقظة فٌما ٌخص -
 ؛ رات األداء المتعلقة باالستثمارات وتحلٌلها ونشر نتابج التحالٌل المذكورة بصفة دورٌةتحدٌد مإشّ  -
 اقتراح التدابٌر التشرٌعٌة والتنظٌمٌة التً من شؤنها دعم وتشجٌع االستثمار بالمؽرب. -
 

" ٌتجلّى دورها األساسً فً تسهٌل عملٌة التسوٌق المباشر لدى تب تمثٌلٌة فً الخارجمكاوتتوّفر هذه الوكالة على "
مع صانعً القرار داخل هاته المقاوالت والتً ٌتّم اختٌارها مسبقا  على أساس  المباشر المقاوالت األجنبٌة من خبلل التواصل

 بالمؽرب. تطورهامدى إمكانٌة 
 

سّتة، فً كّل من بارٌس )فرنسا( ومدرٌد )اسبانٌا( وروما )إٌطالٌا( وفرانكفورت وتوجد هذه المكاتب التً ٌبلػ عددها 
 )ألمانٌا( ونٌوٌورك )الوالٌات المّتحدة األمرٌكٌة( وأبو ظبً )اإلمارات العربٌة المّتحدة(. 

 

ً عملٌات التروٌج من ملٌون درهم، ف 13استثمار قدرها  ةبمٌزانٌ 3109التً تّم القٌام بها سنة  الربٌسٌةوتتمّثل األنشطة 
 ًالمؽربالمقاوالت المهتّمة بالعرض لقاء مع  982 فً مشاركةالببحث والتسوٌق المباشر الوكذلك تظاهرة،  21خبلل تنظٌم 
 مستثمرٌن األجانب.ومواكبة ال

 
ٌادة قدرها بز أيملٌار درهم  9892ما قدره  3109عند نهاٌة  لمؽرببا ةالمباشر ةاألجنبٌ تاالستثماربلؽت مداخٌل  وقد
ما قٌمته  بلستثمار األجنبً المباشرالصافً ل قتدفّ اللػ ملٌار درهم( حٌث ب 93) 3103مقارنة بنفس الفترة من سنة  32%

  %.02 اقدره أي بزٌادة، 3103 عند نهاٌة سنةملٌار درهم  3292بل ملٌار درهم مقا 3893
 

على التوالً من مجموع  %892و %91لصدارة بنسبة فرنسا واإلمارات العربٌة المّتحدة ا ومن حٌث المصدر، تمثل
 من مجموع هذه االستثمارات. %08و %98قطاعا الصناعة والعقار على التوالً  هفٌ، ٌمثل ةالمباشر ةاألجنبٌ اتاالستثمار

 
 وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تّم تصنٌؾ المؽرب كثالث أفضل وجهة عربٌة على مستوى مردودٌة االستثمارات األجنبٌة

 المباشرة.
 

ملٌون درهم  22ملٌون درهم منها  038قدره  دعما من طرؾ مٌزانبة الدولة 3102وتتضّمن مٌزانٌة الوكالة برسم سنة 
 ملٌون درهم برسم مٌزانٌة االستثمار. 13برسم مٌزانٌة التسٌٌر و

 
حدثا  تروٌجٌا  على المستوى  39بتنظٌم  مرتبطة 3102أّما فٌما ٌخّص التروٌج، فقد تّم القٌام بعّدة تدابٌر إلى نهاٌة ٌونٌو 

بالمؽرب وحدثٌن بكل من الوالٌات المّتحدة األمرٌكٌة وفرنسا وتركٌا باإلضافة إلى حدث واحد فً كل من  09الدولً )
 اسبانٌا وإٌطالٌا وهولندا واإلمارات العربٌة المّتحدة(.

 
 Bلقاء مباشر بٌن رجال األعمال المؽاربة واألجانب ) 18م وفً إطار التسوٌق المباشر والبحث عن مستثمرٌن جدد، تّم تنظٌ

to B أدت إلى تحوٌل سّت شركات للعمل بالمؽرب. 3102( إلى نهاٌة ٌونٌو 

 
زٌارة تفّقدٌة، كما تّم عقد أربع اجتماعات للجنة التقنٌة  32تنظٌم  ،3102إلى نهاٌة ٌونٌو  ،وقد شملت مواكبة المستثمرٌن

االستثمار وإنجاز دراسة حول  مٌثاقتتّبع باإلضافة إلى مواصلة اتخاذ التدابٌر المناسبة فً إطار إصبلح المكلّفة باإلعداد وال
 عوامل اإلنتاج.

 
ملٌون درهم  2192، فٌرتقب أن تصل اإلنجازات برسم االستثمار ما ٌناهز 3102وفٌما ٌتعلّق بتوّقعات االختتام حّتى دجنبر 

 ات المتعلّقة بالتسٌٌر.ملٌون درهم بالنسبة لئلنجاز 22و 
 

قدره بؽبلؾ مالً  3102، فإن مخّطط العمل ٌندرج فً نفس اّتجاه مخّطط سنة 3102أما فٌما ٌخّص توّقعات السنة المالٌة 
 مخّصصة لبلستثمار. ملٌون درهم 13
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 المركز المغربً إلنعاش الصادرات - 5.7.2
 

 للفترةحوظا وأصبح أكثر مهنٌة بعد وضع مخّطط عمله الثبلثً تحّسنا مل المركز المؽربً إلنعاش الصادراتعرؾ تدّخل 
التدابٌر الخاّصة بإنعاش الصادرات التً ٌقوم بها المركز،  إدراجالجدٌدة المّتبعة من  االستراتٌجٌة. وقد مّكنت 3102-3102

ٌّة للصادرات الوطنٌة مع السهر  مة، فً بعلى توفٌر مواكبة مبلفً إطار االستهداؾ الدقٌق للمنتوجات واألسواق األكثر جاذب
ٌ حتمل أن تصبح  المقاوالتإطار المعامبلت مع الخارج، لكل من   مصّدرة.   مقاوالتالمصّدرة وتلك التً 

 
وقد مّكنت هذه الدٌنامٌة من التنوٌع الجؽرافً والقطاعً للصادرات المؽربٌة مواكبة مختلؾ االستراتٌجٌات القطاعٌة التً 

 ة المخّطط الوطنً لئلقبلع الصناعً ومخّطط المؽرب األخضر. أطلقتها المملكة خاصّ 
 

ٌتضّمن أٌضا التوّجهات الواردة فً كّل من المخّطط الوطنً  3102-3102وجدٌر بالذكر إن المخّطط التروٌجً للفترة 
المحاور األساسٌة لتسرٌع التنمٌة الصناعٌة وكذا المخّطط الوطنً لتنمٌة المبادالت التجارٌة. وٌرتكز هذا المخّطط حول 

 التالٌة :
 

 تنوٌع القطاعات التً تستفٌد من الدعم وكذا تنوٌع األسواق المستهدفة ؛ -
 مستوى المعرفة باألسواق المستهدفة ؛ رفع -
 تكثٌؾ استقطاب الفاعلٌن ودعم قدراتهم ؛ -
 ؛ تكثٌؾ التدابٌر القطاعٌة عبر دعم اللقاءات المباشرة بٌن رجال األعمال المؽاربة واألجانب -
 تطوٌر البحث والمواكبة التجارٌة ؛ -
ٌّؾ  - وضع نظام ٌقظة وإعبلم تجاري ٌتٌح فً نفس الوقت رصد تطّورات المحٌط الوطنً والدولً وضمان التفاعل والتك

 مع حاجٌات المقاوالت.
 
 .%09ة مقاولة جدٌدة كل سنة كما ٌتوّخى إنجاز معّدل نمّو سنوي للصادرات بنسب 311هذا المخّطط مواكبة  وقعوٌت
 

بتنفٌذ برنامج  3109-3118، قام المركز خبلل الفترة "مؽرب تصدٌر أكثر"تنمٌة وإنعاش الصادرات  استراتٌجٌةوفً إطار 
 لدعم التروٌج بهدؾ إعطاء دٌنامٌة للصادرات المؽربٌة باالعتماد أساسا على : مكثؾ

  
 ؛ "مؽرب تصدٌر أكثر"التوّجهات القطاعٌة الستراتٌجٌة  -
ٌّات المهنٌة الستهداؾ األسواق والتدابٌر ؛مسلسل تشاو - ٌّات والفدرال  ر دوري مع الجمع
 القٌام بشراكات استراتٌجٌة مع مإسسات معتمدة فً األسواق ذات أولوٌة ؛ -
 . ةتطوٌر المعرفة والخبرات على صعٌد عدة أسواق بما فٌها السوق اإلفرٌقٌ -
 

ٌّة تروٌج خبلل الفتر 211كما تّم إنجاز أكثر من  مقاولة مؽربٌة  20111أسفرت عن مشاركة أكثر من  3109-3118ة عمل
 صؽرى ومتوّسطة.

 
ٌّة تروٌج مقابل  83، تنظٌم 3109وقد عرفت سنة  ٌّة خبلل سنة  21عمل بما فٌها تدابٌر تقوٌة قدرات المقاوالت  3118عمل

 811ج. وقد أسفرت هذه التدابٌر عن مشاركة وتعببة الخبرات الدولٌة بمناسبة التظاهرات التجارٌة التً تّم تنظٌمها فً الخار
خبلل سنة  33سوقا  ) 90( وذلك على مستوى 3118خبلل سنة  03نشاطا قطاعٌا  )02( تمّثل 3118سنة  232مقاولة )

( إلى جانب 3118خبلل سنة  %28من العملٌات التروٌجٌة المنجزة باالتحاد األوربً ) %28(، حٌث تّم تنظٌم 3118
 (.3118خبلل سنة  %1لٌات بالسوق اإلفرٌقً )من هذه العم 02%
 

ٌّزتو .قطاعا   02 فابدةنشاطا  تروٌجٌا ، ل 12، فقد نّظم المركز 3102أما فٌما ٌتعلّق باألسدس األول لسنة  هذه األنشطة  تم
 2.315مساحة إجمالٌة للمعارض والمنتدٌات بلؽت  عببةوت اتصال أعمال 020109مقاولة وربط  822بمشاركة  التروٌجٌة

 متر مربع. 
 

مقاولة جدٌدة تساهم فً  011باستقطاب ما ٌقارب  3102وقد قام المركز، من جهة أخرى، خبلل األسدس األول لسنة 
 33واالستشارة و حدٌثةفً مجال التكنولوجٌات ال 92مقاولة تنشط فً قطاع الصناعة الؽذابٌة و 21قطاعات عدٌدة منها 

 مقاولة تنشط فً قطاع البناء واألشؽال العمومٌة. 31د إلى جانب مقاولة تعمل فً قطاع النسٌج والجل
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ٌّة تروٌج  لفابدة  12ما ٌناهز  3102وٌتضّمن برنامج األسدس الثانً لسنة  قطاعا  فً حوالً أربعٌن سوقا. وتتوّزع  08عمل
( B3Bألعمال" ) مهّمة "أعمال 39معرضا  متخّصصا  ومعرضٌن دولٌٌن و 32كالتالً :  ةهذه العملٌات التروٌجٌ

ٌّة تدوٌل للمعارض التً ٌتّم تنظٌمها بالمؽرب إلى جانب نشاط  00مهام استقطابٌة و 8ومعرضٌن لقطاعات متعّددة و عمل
 " وثبلث عملٌات استكشاؾ ألسواق جدٌدة.C3Bتجاري واحد بٌن منّظمات األعمال والمستهلكٌن "

 
ٌة وكذا القطاعات الجدٌدة التً تتوّفر على مإّهبلت للتصدٌر )الثقافة وتهدؾ هذه التدابٌر إلى مواكبة القطاعات ذات األولو

سواق األفً والقطاع السمعً البصري والماء ومهام االستشارة...(. كما ترمً إلى تكثٌؾ عملٌات التروٌج للعرض المؽربً 
 وب الصحراء.ه بها وكذا باألسواق النامٌة خاصة أسواق إفرٌقٌا جنوجودللمؽرب بهدؾ تعزٌز  التقلٌدٌة

 
قطاعا  متواجدة فٌما ٌقارب  31عملٌة تروٌج لفابدة  021، فٌتضّمن ما ٌناهز 3102لسنة  ًأما فٌما ٌخّص البرنامج التروٌج

 أربعٌن سوقا  مع تخصٌص حّصة مهّمة من العملٌات للقطاعات ذات األولوٌة.   
 

عن أسواق جدٌدة حٌث تم  بحثمجال عملٌات التروٌج والوتمّثل أسواق االتحاد األوربً النواة الصلبة لنشاط المركز فً 
ٌّة خاّصة لدول إفرٌقٌا جنوب الصحراء والبلدان العربٌة خاّصة بلدان مجلس التعاون لبلدان الخلٌج العربٌة. كما  إعطاء أهم

جمٌع هذه البلدان  سٌتّم االهتمام ببلدان أمرٌكا الشمالٌة وبلدان "البرٌك" وعلى الخصوص روسٌا والصٌن بالنظر إلى أنّ 
 تمّثل عامل نمو مهّم بالنسبة للمصّدرٌن. 

 
 الوكالة الوطنٌة للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة - 2.7.2

 

 ىالصؽرقاوالت لماتنافسٌة ة لدعم الوطنٌفً تنفٌذ المنظومة  طةالوكالة الوطنٌة للنهوض بالمقاولة الصؽرى والمتوسّ تساهم 
ٌرمً و 3131-3109الفترة خص الذي ٌتمّثل فً مخّطط ٌ الصناعً ئلقبلعالمٌثاق الوطنً لخاّصة من خبلل  طةوالمتوسّ 

وتقوٌة إنتاجٌتها من خبلل برامج "امتٌاز" و"مساندة" وبرنامج دعم قطاع النسٌج  طةالمقاولة الصؽرى والمتوسّ إلى تنمٌة 
 وكذا المخّطط الوطنً لتسرٌع التنمٌة الصناعٌة.

 
مج "امتٌاز" ٌقدم الدعم لمشارٌع التنمٌة التً تنجزها المقاوالت الصؽرى والمتوّسطة من خبلل وٌجب التذكٌر أن برنا

 .لكل مشروع ملٌون درهم 2من مجموع مبلػ االستثمار على أال تتعّدى هذه المنح  %31تخصٌص منح لبلستثمار تعادل 
 

مشروعا فً إطار برنامج "امتٌاز" منها  312ٌم ، فقد تّم تق3109ٌمشروعا  تّمت برمجة مواكبته برسم سنة  221ومن بٌن 
. وقد بلؽت نظرا للتؤخٌر الذي عرفه إطبلق برنامج اإلستثمار مشروعا  قد تّم إلؽاإها 31مشروعا  تّم قبولها علما  أن  082

بٌنما بلؽت  3109ملٌون درهم عند نهاٌة  288االلتزامات برسم منح برنامج "امتٌاز" المتعلّقة بهذه المشارٌع، ما قدره 
 من االلتزامات.  %31ملٌون درهم أي  082األداءات المتعلّقة به ما قدره 

 
 مشروعا  فً إطار استراتٌجٌة تعوٌض الواردات بٌنما 80ٌدخل  فً إطار برنامج "امتٌاز"،التً تندرج ع ٌرامشالومن بٌن 

 نها.تعزٌز الصادرات وكذا تنوٌع األسواق خاّصة اإلفرٌقٌة مب مشروع 88ٌتعلق 

  
رقم معامبلت إضافً وستمكن المشارٌع التً تتّم مواكبتها فً إطار برنامج "امتٌاز" فً الخمس سنوات القادمة من بلوغ 

 منصب شؽل.  030288إحداث ومن ملٌار درهم  2192سٌصل إلى 
 

مقاوالت الصؽرى والمتوّسطة من كلفة اقتناء أنظمة معلومٌات لفابدة ال %21أما فٌما ٌتعلق ببرنامج "مساندة" الذي ٌتحّمل 
مقاولة  0.382مشروعا  لفابدة  3.129، مواكبة 3102، فقد تّمت حّتى نهاٌة ٌونٌو لكل مشروع ملٌون درهم 0فً حدود 

ملٌون درهم وهو ما ٌعادل مساهمة الوكالة فً عملٌات الدعم التقنً  323بمجموع التزامات قدره وذلك ومتوّسطة  ةرٌصؽ
 .واكبةلومٌات والمواقتناء أنظمة المع

  
. منها على المقاوالت الصؽرى والمتوّسطة المستفٌدةبرنامج "مساندة" ولقد تّم اإلعبلن عن طلب عروض بهدؾ تقٌٌم آثار 

من مبلحظة تحّسن فً رقم المعامبلت وخفض آجال التعامل مع الطلبات والتكلفة  ،أولً مثر تقٌٌإعلى  ،وقد تمّكنت الوكالة
 فً نسبة رضى الزبابن.  كاٌات الزبابن مما نتج عنه تحّسنة وانخفاض نسب عدم المطابقة وشوكذا تحّسن الجود

 
ومن جهة أخرى، ٌتوّقع "صندوق دعم تنافسٌة المقاوالت" الذي تّم إنشاإه برسم العقد البرنامج الذي تّم إبرامه بٌن الدولة 

من  %02( أن ٌتّم توفٌر 3131-3109رسم الفترة ب 3109)الذي تّم تجدٌده خبلل سنة  3102-3118والوكالة للفترة 
 22، ما قدره 3102السٌولة للتموٌل المشترك المتعلّق ببرامج "امتٌاز" و"مساندة". وقد بلؽت االلتزامات حتى نهاٌة ٌونٌو 

 ملٌون درهم منها.  21ملٌون درهم تم أداء 
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 2مستفٌدا  ) 09أعمال فً قطاع النسٌج وٌهّم األمر كما ٌهدؾ برنامج دعم قطاع النسٌج إلى تشجٌع ظهور ثبلثة نماذج 

وّزعٌن( وذلك من خبلل توفٌر الدعم البلزم الذي ٌتضّمن المكّونات التالٌة باإلضافة إلى آلٌات م   2حّولٌن وم   9و مجّمعٌن
 الضمان والتموٌل المشترك لبلستثمارات التً ٌوّفرها النظام البنكً :

    
سنوات بالنسبة  2من رقم المعامبلت اإلضافً الذي تّم إنجازه على مدى  %2نحة قدرها التشجٌع على التصدٌر عبر م -

ّمعللمقاوالت المسّماة " ج   ملٌون درهم ؛ 91ة" على أال ٌتعّدى سقؾ المنحة الم 
ّولة" والتً ستمّكنها من 08مساعدة مالٌة فً حدود  - ح  تحسٌن  ملٌون درهم بالنسبة للمقاوالت المسماة "الم وّزعة" و"الم 

 .%02مردودٌة مشارٌع تنمٌتها والوصول إلى نسبة مردودٌة داخلٌة تناهز 
 

د ٌفستمقاولة مستفٌدة، تّم اختٌار سّت مقاوالت فً إطار برنامج دعم قطاع النسٌج حٌث ست 09ومن جهة أخرى، ومن بٌن 
ٌ نتظر من هذا البرنامج أن ٌساهم فً  .3102-3103ملٌون درهم ممتّدة على الفترة  2299بلػ تهذه المقاوالت من التزامات  و

 منصب شؽل. 282ملٌار درهم فً إطار التصدٌر وكذا إحداث  098ملٌار درهم كرقم معامبلت إضافً منها  393إنجاز 
 

تحت  3102أبرٌل  3فً  ءالبٌضا أما فٌما ٌخّص القطاع الصناعً، فقد كانت الدورة الرابعة لمنتدى الصناعة المنعقد بالدار
سة الفعلٌة لصاحب الجبللة الملك محمد السادس، فرصة إلعطاء االنطبلقة الرسمٌة "للبرنامج الوطنً لتسرٌع التنمٌة الربا

 2110111. وٌرمً هذا البرنامج إلى تحقٌق هدفٌن طموحٌن ٌتمّثبلن فً إحداث 3131-3102الصناعٌة" برسم الفترة 
جنبٌة المباشرة فً إحداث نصؾ هذه المناصب. كما ٌهدؾ سنوات حٌث ستساهم االستثمارات األ 1منصب شؽل فً ظرؾ 

 من الناتج الداخلً الخام. وٌتوّخى هذا البرنامج ما ٌلً : %39إلى  %02إلى الرفع من القٌمة المضافة الصناعٌة من 
 
توفٌر خلق دٌنامٌة جدٌدة بٌن المجموعات الكبرى والمقاوالت الصؽرى والمتوّسطة من خبلل رإٌة جدٌدة ترتكز على  -

نظام اقتصادي فّعال من شؤنه تسهٌل االندماج فً مسلسل اإلنتاج وتعزٌز العبلقات بٌن المقاوالت الكبرى وبٌن 
ناولة الصؽرى والمتوّسطة الموجودة على المستوى المحلً كما ترمً إلى نقل التكنولوجٌا والمعرفة ؛  المقاوالت الم 

فً المجال التؤثٌر االٌجابً المتبادل ادٌة للطلبات العمومٌة من خبلل االستؽبلل األمثل للنتابج االجتماعٌة واالقتص -
ل فً ربط منح صفقة عمومٌة للفاعلٌن األجانب بنقل التكنولوجٌا علما أن الهدؾ هو إحداث أثر ثمتالصناعً الم

 مضاعؾ للطلب العمومً على الفاعلٌن المحلٌٌّن الصؽار ؛
قاول الذاتً" من خبلل وضع آلٌة لدعم المقاوالت الصؽٌرة جدا  ٌضم حلوال تحوٌل القطاع ؼٌر المهٌكل إلى نظام "الم -

تموٌلٌة مبلءمة وكذا اإلعبلم والتسٌٌر الٌومً بهدؾ تحسٌن اإلنتاجٌة وضمان تتّبع مسارها باإلضافة إلى ولوجها إلى 
 التؽطٌة الصحٌة ؛

 ؛ ة معٌنةاقتصادٌبٌبة  تحسٌن التكوٌن المهنً بهدؾ توفٌر التقنٌٌن والكفاءات البلزمة لكلّ   -
ّمعهكتار من  00111توفٌر  - ات الصناعٌة مع تشجٌع نموذج الكراء من خبلل وضع بقع أرضٌة صؽٌرة الحجم الم ج 

 خاّصة باالستؽبلل متاخمة ألحواض العمل وكذا الخدمات األساسٌة )المطاعم والسكن واالتصاالت ...( ؛
ز التطبٌق وكذا تلك الموجودة فً مرحلة التفاوض بهدؾ استؽبلل الفرص تتّبع اتفاقٌات التبادل الحّر التً توجد حٌّ  -

المبلبمة خاّصة بهدؾ تحسٌن تنافسٌة التكلفة لخدمة الصناعة الوطنٌة وتسهٌل الولوج إلى األسواق وكذا اقتناء المواد 
 األولٌة والولوج إلى التجهٌزات باإلضافة إلى تعزٌز االندماج الصناعً وسبلسل اإلنتاج.

 

ملٌار درهم باإلضافة إلى  31وسٌتّم دعم البرنامج المذكور بصندوق استثمار عمومً )صندوق التنمٌة الصناعٌة( بمبلػ 
ملٌون درهم مخّصصة من طرؾ صندوق الحسن الثانً لدعم مشارٌع االستثمار فً قطاعات الصناعة الكٌمٌابٌة وشبه  811

ٌّده هللا، من بٌنها االتفاقٌة 99ع على الكٌمٌابٌة والصناعة الصٌدلٌة. وقد تّم التوقٌ اإلطار -اتفاقٌة، بحضور جبللة الملك أ
ٌّارات  للعدٌد من الصناعات )صناعة الحدٌد والّصلب والمٌكانٌك والصناعات الموجودة فً المناطق الحّرة وكذا صناعة الس

 والنسٌج والمبلبس(.  
 

ٌّز  ، بمواصلة إرساء التدابٌر 3102برسم سنة  طةاولة الصؽرى والمتوسّ الوطنٌة للنهوض بالمق نشاط الوكالةوٌرتقب أن ٌتم
الم سّطرة باإلضافة إلى البرامج المذكورة سالفا  خاصة برنامج "رواج" وبرنامج "إنعاش االبتكار" وبرنامج الرإٌة 

 ".3131االستراتٌجٌة للتنمٌة السٌاحٌة "رإٌة 
 
 
 
 
 



  5102 مشروع قاوىن الماليح لسىح

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العمومٌةتقرٌر حول قطاع 

 
94 

 ً التنمٌة الجهوٌة والتنافسٌة المجالٌة مساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومٌة ف - 2
 

 وكاالت التنمٌة الجهوٌة  - 0.2
 

لقد تم إحداث وكاالت التنمٌة الجهوٌة للجنوب والشمال والمنطقة الشرقٌة بهدؾ المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 
للوكاالت تطورا ملموسا حٌث أنه بعد أن  ٌةاالستراتٌجوقد عرفت الرإٌة  .والمجالٌة للمناطق التً تقع فً مجال تدخلها

فرص وثروات المناطق المعنٌة وجعلها فً متناول الجمٌع من أجل  وإبراز إحداثها، بضمان إنجاز مهام إنعاش ذنمقامت، 
وقد  ،ذاتحقٌق جاذبٌة االستثمارات، انكبت الوكاالت، فً اآلونة األخٌرة، على إعطاء األولوٌة لتدابٌر القرب المدرة للدخل. ه

 وقع كبٌر على الجانب االجتماعً، ة للتدابٌر التً لهاسبقٌستراتٌجٌة الوكاالت بإعطاء األاتم الشروع فً إعادة النظر فً 
بتنفٌذ برنامج مرتبط باالقتصاد االجتماعً ودعم مبادرة الخواص، كؤداة لتحقٌق االندماج االجتماعً  ةتعلقالم تلكخصوصا  و

 .تماعٌة فً وضعٌة صعبةواالقتصادي للفبات االج
 

وتقوم هذه الرإٌة الجدٌدة على صٌاؼة وتنفٌذ البرامج المندمجة باللجوء إلى تخطٌط متعدد السنوات بشراكة مع مختلؾ 
فً هذا السٌاق وباعتبار الوكاالت فوذلك فً قطٌعة مع المقاربة القابمة على تنفٌذ مشارٌع قطاعٌة معزولة.  ،الفاعلٌن

ها بصدد االضطبلع بمواكبة تنزٌل سٌاسة الدولة على المستوى المحلً وذلك عبر تكٌٌؾ برامجها مع مإسسات تنمٌة، فإن
إكراهات الواقع المحلً فً إطار منهجٌة قابمة على تنسٌق مجهودات السلطات العمومٌة مع مراعاة  االستراتٌجٌةالتوجهات 

 من أجل تنمٌة مستدامة ومنسجمة.
 

ثقافٌة االقلٌمٌة والمحلٌة ـ نٌات التحتٌة األساسٌة، فإن الدعم المرصود للفعالٌات السوسٌووعلى هامش مشارٌع تنمٌة الب
التنمٌة المنجزة من طرؾ الوكاالت على مستوى مجاالت تدخلها  استراتٌجٌة)تظاهرات ثقافٌة أو رٌاضٌة( ٌندرج فً إطار 

جانب تحفٌز االنسجام االجتماعً واالقتصادي والثقافً والتً تهدؾ إلى تثمٌن المإهبلت الجهوٌة وخلق توافقات داخلٌة إلى 
 الخاص بكل مجال جهوي على حدة.

 
 وكالة تنمٌة أقالٌم الشمال - 0.0.2

 

، تم تحضٌر مخططات التنمٌة لجمٌع األقالٌم. وتبلػ قٌمة مجموع 3101-3109ستراتٌجٌة للفترة الفً إطار تنفٌذ الرإٌة ا
 مشروع محددة مسبقا . 00111ملٌار درهم تهم ما ٌقارب  092ٌناهز  البرمجة األولٌة لهذه المخططات ما

 
(، فقد تم توقٌع االتفاقٌات 3102-3109أما فٌما ٌتعلق بإعطاء االنطبلقة للمرحلة األولى من مخططات التنمٌة اإلقلٌمٌة )

رابش ووزان. وتبلػ قٌمة اإلطار فً هذا الشؤن والمصادقة علٌها من طرؾ أقالٌم تاونات وتازة وشفشاون وكرسٌؾ والع
ملٌون  328مبلػ منها ملٌون درهم، بما فً ذلك حصة الشركاء و 920االتفاقٌات الموقعة المرتبطة بالمرحلة األولى ما قدره 

مشروعا  أو إجراءا. ومن جهة أخرى، فإن إبرام االتفاقٌة  311وهكذا فإن محفظة المشارٌع تتضمن  .درهم كمساهمة للوكالة
 علقة بمخطط تنمٌة إقلٌم فحص أنجرة فً طور اإلنجاز.اإلطار المت

 
( من المخططات 3108-3102إعطاء االنطبلقة لتحضٌر برامج إنجاز المرحلة الثانٌة ) 3102ومن المتوقع أن تعرؾ سنة 

األولى أي اإلقلٌمٌة للتنمٌة. وهكذا فإن الوكالة تعتزم االستفادة من المنهجٌة التً تم إتباعها من أجل تحضٌر المرحلة 
فرز أولً للمشارٌع ذات األولوٌة على أساس معطٌات تخطٌط محٌنة، ثم القٌام بعد ذلك بالتشاور مع  االعتماد على

 الجماعات والفاعلٌن المحلٌٌن واإلقلٌمٌٌن.
 

 22قروٌة )ومن جهة أخرى، ونظرا  للتقدم الملموس فً إنجاز المشارٌع بإقلٌم تاونات، الذي ٌضم اكبر عدد من الجماعات ال
وذلك على  3102انطبلقة المرحلة الثانٌة بهذا اإلقلٌم ابتداء من النصؾ الثانً لسنة  برمجتجماعة قروٌة(، فإن الوكالة 

 أساس تجرٌبً.
 

، فإن الوكالة 3101و 3109ستراتٌجٌة والمخططات المندمجة للفترة ما بٌن سنتً الأما فٌما ٌتعلق بإنهاء صٌاؼة الرإٌة ا
-3102تطوان )-ستراتٌجٌة عبر إنجاز مخطط التنمٌة القروٌة الجهوي لطنجةالامة فٌما ٌخص إدماج رإٌتها احققت خطوة ه

 ملٌار درهم. 999( بقٌمة 3108-3102مبلٌٌر درهم وإنجاز مخطط التنمٌة اإلقلٌمٌة لوزان ) 2بمبلػ  ( وذلك3108
 

 وكالة تنمٌة األقالٌم الشرقٌة - 5.0.2
 

، مجموعة منسجمة من شؤنها ضمان 3102-3109لمخطط العمل االستراتٌجً لوكالة الشرق للفترة تشكل البرامج المكونة 
 تنمٌة مندمجة وشاملة وأكثر قربا من الواقع المحلً. 
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ملٌون درهم كاعتمادات المٌزانٌة  018و  3109ملٌون درهم كؤداءات برسم سنة  20وتشمل دعامة "التنمٌة المجالٌة " )

ملٌون درهم  02و 3109ملٌون درهم كؤداءات برسم سنة  292ثبلثة محاور تتعلق بتشجٌع التنافسٌة )(، 3102برسم سنة 
 023و 3109ملٌون درهم كؤداءات برسم سنة  29( إلى جانب تطوٌر الجاذبٌة )3102كاعتمادات المٌزانٌة برسم سنة 

ملٌون درهم برسم  092ومة التنمٌة المحلٌة )(، باإلضافة إلى دعم دٌم3102ملٌون درهم كاعتمادات المٌزانٌة برسم سنة 
(. وتعد هذه المحاور بمثابة رهانات تنمٌة مجالٌة 3102ملٌون درهم كاعتمادات مٌزانٌة لسنة  9و 3109أداءات سنة 

الصناعً  اإلقبلعمنسجمة. وعلى سبٌل المثال، فإنه من بٌن خمسة برامج تشكل محور التنافسٌة االقتصادٌة، ٌقوم برنامج 
ّمعوصا  على جذب المقاوالت للمناطق الصناعٌة الجدٌدة )خص ّمعالتكنولوجً لوجدة و الم ج  ج  ّمعالزراعً لبركان و الم   الم ج 

)منتجع السعٌدٌة ومارشٌكا(  الصناعً لسلوان(، كما ٌقوم برنامج تنوٌع العرض السٌاحً بمواكبة المشارٌع السٌاحٌة الكبرى
 خصصة ) قروٌة وثقافٌة ودٌنٌة ...الخ(.وذلك بواسطة مشارٌع السٌاحة المت

 
ملٌون درهم كاعتمادات المٌزانٌة برسم  22و 3109ملٌون درهم كؤداءات برسم سنة  32وتتمحور دعامة "التنمٌة البشرٌة" )

المواطنات والمواطنٌن. وٌتعلق االمر بتحسٌن  لتحسٌن شروط عٌش( حول ثبلثة محاور تعد ركابز أساسٌة 3102سنة 
ملٌون درهم كاعتمادات  32و 3109ملٌون درهم كؤداءات برسم سنة  299االجتماعٌة المرتبطة بسٌاسة القرب )الخدمات 

و  3109داءات برسم سنة ؤملٌون درهم ك 292( وتٌسٌر الحصول على فرص الشؽل المحلٌة )3102المٌزانٌة برسم سنة 
ملٌون درهم كؤداءات  0999ٌر الولوج إلى المعرفة )( الى جانب تٌس3102ملٌون درهم كاعتمادات المٌزانٌة لسنة  0292

(. وقد تمت صٌاؼة المحاور والبرامج المكونة 3102ملٌون درهم كاعتمادات المٌزانٌة برسم سنة  02و 3109برسم سنة 
 لهذه الدعامة بتناؼم تام مع روح وفلسفة المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.

 
شرات مرتبطة بالتنمٌة المجالٌة والتنمٌة البشرٌة الى جانب مإشرات األداء وأخرى وتشمل منظومة التتبع والتقٌٌم، مإ

 موضوعاتٌة وقطاعٌة، حٌث ستمكن هذه المنظومة من ضمان تتبع مستوى تقدم التنمٌة الجهوٌة.
 

 3102ٌة دجنبر بٌنما تقدر اإلنجازات المتوقعة حتى نها 3102ملٌون درهم حتى متم ٌونٌو 82وتناهز اإلنجازات اإلجمالٌة 
 ملٌون درهم.  302بحوالً 

 
. 3102-3109ملٌون درهم إلى استكمال تنفٌذ مخطط العمل  321، البالػ قٌمته 3102وٌهدؾ مشروع المٌزانٌة برسم سنة 

كذا وٌعكس هذا المشروع إرادة الوكالة إلعطاء دٌنامٌة للتنمٌة القطاعٌة واإلبداع فً صٌاؼة وتنفٌذ مخطط التنمٌة المجالٌة و
ترسٌخ الصورة الجدٌدة للجهة الى جانب تعببة الشركاء على المستوى الوطنً والدولً والبحث عن تموٌبلت اضافٌة. 
وتخصص حصة كبٌرة من هذا المشروع للتعهد بااللتزامات التً أخذتها الوكالة على عاتقها فً إطار االتفاقٌات الموقعة 

 ٌع المقترحة حول :أمام أنظار جبللة الملك. وترتكز أهم المشار
 
 مواصلة إعادة التؤهٌل الحضري لمدن الجهة ؛ -
 استكمال تدابٌر إعادة هٌكلة األحٌاء المهمشة  بؤهم المدن ؛  -
 توحٌد التدابٌر التً تم اتخاذها فً إطار المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة ؛  -
ّمعدعم   -  وبركان ؛ والناظورجد بمدن وجدة ات الصناعٌة فً طور اإلنجاز خصوصا منها تلك التً توالم ج 
 المساهمة فً الدراسات المرتبطة بالجهة ؛  -
 دعم تعمٌم الكهربة فً الجهة خاصة بالجماعات المحلٌة المتاخمة للحدود ؛ -
 المساعدة فً تدبٌر أحسن للموارد المابٌة وتعمٌم االستفادة من الماء الصالح للشرب ؛ -
 العلمً ؛تدعٌم مإسسات التربٌة والتكوٌن والبحث  -
 تنظٌم تظاهرات تهدؾ إلى التعرٌؾ بالجهة داخل وخارج الوطن ؛  -
 .مواصلة برنامج التسوٌق المجالً والتواصل  -

 
 الجنوب أقالٌموكالة تنمٌة  - 2.0.2

 
ٌوجد ، من طرؾ الوكالة بدعم مالً وتقنً 3109-3118استؽبلل المنشآت التً تم االنتهاء من إنجازها فً إطار مخطط  إن

بالنظر لبللتزامات المتخذة فً إطار عملٌات الشراكة  هذاموازاة مع إنجاز المشارٌع الحالٌة،  كذلو هاٌم اهتماماتفً صم
 وللمجهودات المبذولة من أجل إنجاز البنٌات التحتٌة البلزمة لتطوٌر المجاالت الجهوٌة التً تدخل فً نطاق تدخل الوكالة.

 
، لٌصل مجموع االلتزامات 3109ملٌون درهم برسم سنة  891قة عن االتفاقٌات ما قدره وتبلػ قٌمة االلتزامات الجدٌدة المنبث

 ملٌار درهم على شكل أداءات. 291ملٌار درهم بما فٌها  192إلى  3109المتراكمة حتى نهاٌة سنة 
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د المالٌة المتوفرة ملٌون درهم تم تسدٌدها على أساس الموار 838ما قدره  3109دجنبر  90وقد بلؽت األداءات إلى حدود 
 ملٌون درهم وهو المبلػ الذي ٌضم باألساس مساهمة شركاء الوكالة. 130فً الخزٌنة وتلك التً تمت تعببتها فً حدود 

 
بعٌن االعتبار توصٌات المجلس االقتصادي واالجتماعً  اخذأ 3102وقد تمت صٌاؼة مٌزانٌة استثمار الوكالة برسم سنة 

فً إطار إرساء النموذج نصره هللا الذي تم تقدٌمه لجبللة الملك  3109ره الصادر فً أكتوبر والبٌبً المتضمنة فً تقرٌ
 الجدٌد لتنمٌة األقالٌم الجنوبٌة للمملكة.

 
ملٌون  291، فٌما بلؽت األداءات 3102ملٌون درهم برسم األسدس األول لسنة  398كما بلؽت االلتزامات المالٌة الجدٌدة 

 ملٌون درهم برسم األداءات. 221، مبلػ 3102دجنبر  90 إلى حدودالوكالة  درهم. وٌرتقب أن تنجز
 

 01، فٌطمح إلى مضاعفة الناتج الداخلً الخام ألقالٌم الجنوب فً أفق 3102أما فٌما ٌتعلق بمخطط العمل التوقعً لسنة 
طالة على األقل بنصؾ ما منصب شؽل جدٌد بها، حٌث ٌتوقع خفض نسبة الب 0310111سنوات المقبلة وإحداث أكثر من 

إذ تم افتراض أن معدل النشاط سٌبقى فً مستواه الحالً وأن معدل نمو الساكنة فً سن الشؽل سٌرتفع بنسبة  ، هً علٌه حالٌا
 % فً السنة.3
 

عً موازاة مع مواصلة البرامج والمشارٌع الهادفة إلى تؤهٌل المجال واتخاذ إجراءات تهدؾ إلى تحقٌق االقتصاد االجتما
والتسوٌق المجالً والتً هً موضوع االتفاقٌات التً تم إعدادها بشراكة مع مختلؾ الشركاء، تتوخى وكالة الجنوب ترسٌخ 
 هذه التجربة المكتسبة من أجل إحراز تطور فً طرق تدخلها للتمكن من مواكبة تنفٌذ توصٌات المجلس االقتصادي

 . واالجتماعً والبٌبً
 

سٌتم التعاقد فً شؤنه مع الشركاء المعنٌٌن، أساسا  على تنمٌة المحركات االقتصادٌة القابمة على  وٌقوم هذا المخطط، الذي
االستفادة من المإهبلت المحلٌة وتثمٌن وحماٌة التراث الثقافً والطبٌعً، إلى جانب تطوٌر اقتصاد اجتماعً ٌؤخد بعٌن 

 االعتبار خصوصٌات التراث المؽربً الصحراوي.
 

ة انطبلقا من مهامها وبالنظر إلى توجٌه تدابٌرها نحو المشارٌع المنتجة للثروات والشؽل، إلى مواكبة هذه وتطمح الوكال
 011ملٌون درهم، بما فٌها  00111الجدٌدة بإعطابها دفعة هامة خبلل السنوات الخمس القادمة بمساهمة قدرها  االستراتٌجٌة

ملٌون درهم سنة  021باإلضافة إلى مبلػ  3101-3102لسنة للفترة ملٌون درهم فً ا 321و 3102ملٌون درهم برسم سنة 
3108. 

 

 وٌةتنمٌة الجهالتهٌئة وال - 5.2

 
 أبً رقراق   ضفتًوكالة تهٌئة  - 0.5.2

 

. باإلضافة إلى األوراش ملٌار درهم 01بتكلفة هكتار  20111تناهز  مساحة علىرقراق ضفتً أبً مشروع تهٌبة  متدٌ
فً المرفؤ النهري "مارٌنا" وفً نفق االوداٌة والترامواي، ٌتوقع هذا البرنامج تهٌبة الفضاءات الثقافٌة واألشؽال المنجزة 

والترفٌهٌة وكذلك المناطق السكنٌة والتجارٌة والسٌاحٌة وكذا أوراش كبرى والسٌما إنجاز المٌناء األطلسً والجزٌرة 
 االصطناعٌة.

 
مع الدولة برسم الفترة  فً عقد برنامجها األول االلتزامات المسطرة جل على إنجازوتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة قد عملت 

 ملٌون درهم. 1.183بمبلػ إجمالً قدره  3100و 3112الممتدة ما بٌن 
 
 على مستوى الشطر "عنق الجمل"إعادة هٌكلة حً  تبإنهاء دراسا 3109سنة مٌزت فقد ت، التخطٌط الحضريتعلق بفٌما ٌو

 هضبة سهول.فة إلى مواصلة دراسة المخطط العملً الخاص بتهٌبة باإلضا 9رقم 
 

شهادات مطابقة و ٌةرخص سكن 2و تجزبةوإذن بالرخصة بناء  88قامت الوكالة بمنح الحضري، فقد دبٌر لتٌخص ا مافٌ أما
قٌام المراقبٌن  من جهة أخرى وعلى إثروتقسٌم. والكراء والإدارٌة تتعلق بالبٌع شهادة  92مذكرة معلومات وكذا  22و

مخالفة فً مٌدان التعمٌر على مستوى مجال  32من تسجٌل ، تمكنت الوكالة جولة مراقبة 88المحلفٌن لدى الوكالة بتنظٌم 
 جرده وإرساله من طرؾ السلطات المحلٌة. تممحضر مخالفة  91تدخل الوكالة مقابل 

 
. وباإلضافة إلى اسات التقنٌة والمعمارٌة األساسٌة والمفصلةالدر تم استبلم وارتباطا بمشروع المسرح الكبٌر للرباط، فقد

هذا وقد السبلمة من الحرٌق.  وأنظمةتم إنهاء الدراسات المتعلقة بتصمٌم مخططات التهٌبة الخارجٌة وخدمات الترمٌم  ،ذلك
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طرؾ الوكالة خبلل  نجاز هذا المشروع منإوسٌتم . 3102أكتوبر 11تم إعطاء انطبلقة أشؽال إنجاز المسرح الكبٌر فً 
بطاقة هكتارات. وٌضم هذا المسرح على وجه الخصوص مدرجا مسرحٌا  1 تهامساحقطعة أرضٌة مدة أربعٌن شهراعلى 
 .مقعد( 1.900مقعد وقاعة للعروض ) 7.000استٌعابٌة تصل إلى 

 
سبل"، فقد -الرباط سبل المسٌر من طرؾ الشركة التابعة للوكالة "شركة طراموي-بخصوص مشروع الطراموي الرباطو

. مما 3109رحلة برسم سنة ملٌون  393 حٌث بلػ متوسط الرحبلت الشهرٌة %31سجل ارتفاعا فً نسبة ارتٌاده بنسبة 
تؽطٌة تكالٌؾ االستؽبلل   حٌث استطاعت الشركةمقارنة مع السنة الماضٌة،  %02مكن من تحسٌن الموارد السنوٌة بنسبة 

 الستخماد(.)دون احتساب نفقات ا %88بنسبة 
 

و  3102 الممتدة ما بٌنومن أجل إنجاز المراحل األخرى من المشارٌع، قامت الوكالة بإبرام عقد برنامج جدٌد برسم الفترة 
 .3102ماي  02أمام أنظار جبللة الملك بتارٌخ  والذي تم توقٌعه 3108

 
تضمن إجراءات إنهاء عقد البرنامج األولً تً تلفً إطار "التهٌبة الشاملة" لضفتً أبً رقراق ا هذاوٌندرج عقد البرنامج 

وتدابٌر جدٌدة خاصة بتهٌبة الضفتٌن مكونة من مشارٌع ذاتٌة وأخرى سٌتم إنجازها فً إطار شراكة وذلك بتكلفة إجمالٌة 
 ملٌون درهم. 90100قدرها 

 
 مخاطر التعمٌر من حماٌة الضفتٌنووتعزٌز نظام التنقل  الفضاءات العمومٌة تهٌبة بهدؾ وراحم 1برنامج االستثمار  هموٌ

 .الدراسات العامة إلى ، إضافةر وصٌانة الموقعبٌدتلتعمٌر مع عرض متنوع وحماٌة التراث وفتح مناطق جدٌدة لو العشوابً
  فٌما ٌلً :ساسٌة وتتجلى المشارٌع األ

 
 تصفٌة العقارو لتلفة للشطر األوالشبكات المخإتمام أشؽال الطرق و خاصة عبر ٌن األول والثانًتهٌبة الشطر استكمال -

 ؛ درهم ملٌون 229,1بمبلػ 
سبل ومنتزه عمومً ونفق تحت خط السكة الحدٌدٌة  -ثابتة للرباط مدارٌة ثانٌة بإنشاء طرٌق لكذتنقل الساكنة و تعزٌز -

 ؛ ملٌون درهم 822قدره  إجمالً مبلػوذلك ب 2131الجهوٌة إلى جانب الطرٌق 
بما فً ذلك الوحدة الحضرٌة وحً الٌوسفٌة  عمٌرشطر األخرى لؽرض التاألولوٌة لؤل تذاإعداد المناطق الحضرٌة  -

 ملٌون درهم ؛ 0010298ػ للشطر الرابع وذلك بمبل 1و 2)الشطر الثالث( ومنطقة المشارٌع رقم 

ل مواكبة التؤهٌل والحماٌة من مخاطر التعمٌر ؼٌر القانونً عن طرٌق حماٌة البٌبة وإحداث فضاءات طبٌعٌة من أج -
 ملٌون درهم ؛ 92292تثمٌن الشطر الثالث باإلضافة إلى الحماٌة من مخاطر التعمٌر ؼٌر المراقب وذلك بمبلػ 

 ملٌون درهم ؛ 21وقع شالة بمبلػ الترمٌم والتؤهٌل السٌاحً لم عبر التراثإعادة تؤهٌل  -

 01092قٌمة سٌٌر الموقع بتكلفة إجمالٌة تقدر بفٌما ٌخص إعداد الدراسات وتمرتبطة بمهام الوكالة القٌام بتدابٌر أخرى  -
 ملٌون درهم.

 
ملٌون درهم ستخصص  00308ملٌون درهم بما فٌها  3082092وٌتم تموٌل مخطط العمل بالموارد الذاتٌة للوكالة فً حدود 

لة برسم السنوات السابقة. كما س وٌل المشارٌع فً حدود ن للوكالة فً تموساهم الشركاء المإسساتٌٌألداء المستحقات الم رحَّ
ملٌون درهم. ومن جهة أخرى، ٌتوقع أن تقوم الوكالة بالخطوات الضرورٌة من أجل الدخول فً شراكات بٌن  00388مبلػ 

القطاعٌن العام والخاص من أجل إنجاز بعض المشارٌع كإعداد وتطوٌر الشطرٌن الثالث والرابع وإنجاز التجهٌزات الهٌكلٌة 
 الث )جامعة ومستشفى....( إلى جانب إنجاز كولؾ وإقامات سكنٌة بالشطر الرابع.على مستوى الشطر الث

 
  : على الشكل التالً وهً موزعةملٌون درهم  223,2ا البرنامج ذالدولة فً تموٌل ه ةمساهم تناهز وفً هذا اإلطار،

 
ملٌون  81و 3109برسم سنة عها ملٌون درهم تم دف 021ها ملٌون درهم بما فٌ 381المٌزانٌة العامة للدولة فً حدود  -

 ؛ 3102سنة فً ملٌون درهم  21و 3102 دفعها سنةدرهم سٌتم 

 ملٌون درهم ؛ 011وزارة التعمٌر وسٌاسة المدٌنة بمبلػ  -

 ملٌون درهم ؛ 21وزارة التجهٌز والنقل واللوجستٌك فً حدود  -

 .ملٌون درهم 03,2وزارة الثقافة بقٌمة  -
 

 شٌكا تهٌئة موقع بحٌرة مار - 5.5.2
 

ألؾ سرٌر سٌاحً وسكنً إضافة إلى تجهٌزات البنٌة التحتٌة  010ٌهدؾ مشروع تهٌبة بحٌرة مارشٌكا إلى إنتاج ما ٌقارب 
 ملٌار درهم 08 تناهزمنبثقة عن المشروع  ماراتثستاملٌار درهم و 38قدرها إجمالٌة بكلفة المشتركة والترفٌه وذلك 

 منصب شؽل. 810111وؼٌر مباشرة تقدر بحوالً  باإلضافة إلى إحداث مناصب شؽل مباشرة
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مإسسة عمومٌة تم  وهًبدعم من وكالة تهٌبة موقع بحٌرة مارشٌكا  "مارشٌكا مٌد"شركة  وتشرؾ على هذا البرنامج
وذلك المرتبطة بحاجٌات الموقع أثناء إنجاز المشروع و المتعلقة بالبٌبة والتعمٌر والعقاراإلكراهات  واجهةن أجل مإحداثها م

 بهدؾ تمكٌن شركة "مارشٌكا مٌد" من القٌام بمهامها.
 

فٌها من  ثطالٌون كولؾ رٌزوت" من طرؾ شركة "مارشٌكا مٌد" التً تم البأوتجدر اإلشارة إلى أن عملٌة ضم شركة "
فاتح ٌناٌر ، تم استٌفاإها بؤثر رجعً ابتداء من 3109دجنبر  02طرؾ الجمع العام االستثنابً لهذه األخٌرة خبلل دورة 

3109. 
 

للشركة المستفٌدة  اطالٌون كولؾ رٌزوت" دون تصفٌتها وانتقال مجموع ممتلكاتهأهذه العملٌة إلى حل شركة " وقد أدت
تارٌخ دخول مفعول عملٌة  عند"مارشٌكا مٌد" بما فً ذلك األصول والخصوم على الحالة التً كانت علٌها هذه األخٌرة 

 الضم.
 

ملٌون درهم مقابل  901ما قدره  3109موقع بحٌرة مارشٌكا برسم سنة  لمنجزة من طرؾ وكالة تهٌبةاالستثمارات اوتبلػ 
 بما ٌلً :  3109ملٌون درهم. وفً هذا الصدد تمٌزت سنة  222مٌزانٌة أولٌة تبلػ 

 
 المتعلقة بإزالة التلوث من بحٌرة مارشٌكا ؛ األشؽالاالنتهاء من  -

مٌة الترابٌة من خبلل دراسات التعمٌر المتعلقة بالتجدٌد العمرانً بحً المكتب الوطنً مواصلة الدراسات المتعلقة بالتن -
 ور ومدٌنة بنً أنصار وكذا تحوٌل الموقع المٌنابً لبنً أنصار ؛ظللمطارات بالنا

ت بؤشؽال إنشاء إقاما األمر لشطر األول للمرحلة األولى من مشروع تنمٌة موقع أطالٌون. وٌتعلقامواصلة أشؽال  -
 091شقة بمساحات تتراوح بٌن  38تحتوي كل واحدة منهما على  مجموعات سكنٌةأكادٌمٌة للكولؾ المكونة من خمس 

فً طور االنتهاء من األشؽال وثبلثة  وتوجد مجموعتٌنملٌون درهم.  391 حوالًمتر مربع بكلفة إجمالٌة تقدر ب 321و
، كما تم الشروع فً تسوٌق اإلقامات فً 3102روع فً ٌونٌو . ومن المتوقع تسلٌم هذا المشاألشؽال الكبرىفً طور 

 . 3109 نهاٌة
 

 .3102إلى حدود نهاٌة ٌونٌو  ملٌون درهم 021من جهة أخرى، بلؽت إنجازات وكالة تهٌبة موقع بحٌرة مارشٌكا 
 

نقل وعملٌات المحافظة عملٌات التنمٌة المجالٌة ومشارٌع الربط والت 3102وٌتضمن برنامج العمل التوقعً للوكالة لسنة 
 على البٌبة للموقع والعملٌات العقارٌة.

 

الدراسات إعطاء انطبلقة خاصة  3109سنة  المقررة فًوٌشمل البرنامج التوقعً لشركة "مارشٌكا مٌد" مواصلة العملٌات 
  شتركة لموقع مارشٌكا.الم الخدماتوكذا مختلؾ  للناظوروالمدٌنة الجدٌدة  بمدٌنة الشاطبٌنبمشارٌع  ةواألشؽال المتعلق

 

 .3102ملٌون درهم برسم  211وقد تم رصد استثمارات بمبلػ 
 

 فاس لمدٌنة رد االعتبارو نمٌةتال وكالة - 2.5.2
 

 :التالٌة العملٌات على لسقوطل اآلٌلةالمبانً  على القضاء بؽٌةطرؾ الوكالة  من المتبعة المقاربة ترتكز
 

 ؛ بالسقوط ةمهدد اكنمس تقطن التً العاببلت إسكان ةإعاد -
 الدراسات لمصارٌؾ الدولة تحمل إلى باإلضافة المبانً، تؤهٌلة إعاد أجل منة كمساعد %21 بقٌمة مساعدات إعطاء -

 ؛ والتؤطٌر
 متحاورٌن ؼٌاب فً أو المستعصٌة للحاالت خاصة قانونٌة ةلمسطر وفقا التؤهٌلة إعاد تكالٌؾ لكافة الدولة تحمل -

 .الحرجة للحاالت النسبةب االستعجالً أوالتدخل
 

فً إطار ، 3109مارس  2أٌده هللا فً  ا أمام صاحب الجبللةماللتان تم توقٌعه ،شراكةالا اتفاقٌت درجتن فً هذا الصدد،
تؤهٌل المآثر إعادة للتوجهات الملكٌة التً ترمً إلى عدة مبادرات لترمٌم والذي تم اعداده تنفٌذا  برنامج تدخل ٌهم مدٌنة فاس

 للسقوط. اآلٌلةٌخٌة ومعالجة المبانً التار
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فً ٌتم إنجازه ملٌون درهم  277,5 صرح تارٌخً بؽبلؾ إجمالً قدره 31تؤهٌل ة األولى إلى ترمٌم وإعاد االتفاقٌةتهدؾ 
 مصنفة درجة أولى، 00282من ضمنها  لسقوط،لمبنى آٌل  90222إلى معالجة  الثانٌة فترمً االتفاقٌةأما  .شهر 28ظرؾ 

مبن ى  00891لصالح  األشؽال تقدم تتبعالمساعدة التقنٌة والقانونٌة وو الدراساتو االجتماعٌةة واكبباإلضافة إلى الم كوذل
  .شهر 21ملٌون درهم موزعة على  991 صل إلىٌ البرنامج ؼبلؾ مالًلهذا خصص وقد  مصنؾ درجة ثانٌة وثالثة.

 

 صروح ةفً إنجاز أشؽال تؤمٌن ثمانٌ التارٌخٌة، المآثرالمتعلقة بترمٌم  االتفاقٌةفً إطار  ،3109سنة لاإلنجازات مثل وتت
 االلتزامات تناهز فً هذا الصدد،و .3109وإطبلق أشؽال ترمٌم األسوار التارٌخٌة لباب الماكٌنة فً نونبر  تارٌخٌة

 .3109إلى متم  ملٌون درهم 30,4لهذه المشارٌع  المخصصة
 

بناٌة  29أشؽال تقوٌة لتدخل فً المبانً اآلٌلة للسقوط، تهم العملٌات التً تم الشروع فٌها فٌما ٌخص االتفاقٌة المتعلقة با
 بناٌة. 82على مستوى  االستعجالٌةإضافة إلى التدخبلت ؼٌر قابلة لئلصبلح بناٌة  21وكذا هدم  ممولة كلٌا من طرؾ الدولة

 
 : على المحاور التالٌة 3102وٌرتكز مخطط عمل الوكالة لسنة 

 
فً برنامج  عمتوق عمشرو 31إنطبلق الدراسات الهندسٌة والتقنٌة البٌبٌة واالجتماعٌة لخمسة مشارٌع متبقٌة من أصل  -

 ؛ 3109اتفاقٌة 
 ؛ صرح تارٌخً 31إنطبلق أشؽال إعادة تؤهٌل  -
مبنى  921ملٌون درهم و 53,5مبنى آٌل للسقوط مصنؾ درجة أولى من الخطورة بمبلػ متوقع قدره  211التدخل فً  -

 ملٌون درهم ؛ 01الثانٌة والثالثة بمبلػ  بالدرجتٌنمصنؾ 

عملٌات  8عملٌة فً المدٌنة العتٌقة و 92بما فً ذلك  3111عملٌة متوقعة فً إطار االتفاقٌات المبرمة فً سنة  22إتمام  -
 فً مشور فاس جدٌد ؛ أخرى

وانطبلق أشؽال التهٌبة  فنادقال ؽال ترمٌم وتجدٌدمع االنتهاء من أش "فاس المدٌنة"مواصلة برنامج الصناعة التقلٌدٌة  -
 بالمركب الحضري ساحة لبل ٌدونة ؛

 مبلٌٌن درهم ؛ 8 قدرهاهبة سعودٌة  بواسطةإتمام أشؽال ترمٌم مسجد باب كٌسة، تم تموٌله  -

 .3109إنجاز أشؽال تجهٌز الشطر الثانً من تجزبة عٌن الشقؾ بعد إنجاز أشؽال تهٌبة الشطر األول فً سنة  -
 

مالً برنامج تحدي األلفٌة" بؽبلؾ "الذي تم تموٌله فً إطار  ،"المدٌنة فاس "امج الصناعة التقلٌدٌةنبروضعٌة  وأخٌرا ، فإن
ون درهم تحملتها الحكومة المؽربٌة فً فترة ما بعد برنامج تحدي ٌمل 08392منها  ون درهم،ٌمل 92398إجمالً قدره 

 : األلفٌة، تتمثل فٌما ٌلً
 
بصفتها  ،والذي كلفت الوكالة بإنجازه  3102 ٌناٌر 01 بتارٌختتعلق بتموٌل مشروع ساحة "لبل ٌدونة"  اتفاقٌة إبرام -

 ؛دب تمن مشروعصاحبة 
( %82)السبٌطرٌٌن و ناعٌشمال : فنادق ةالكبرى والتزوٌد بالمعدات البلزمة لبناء أربع شاورتقدم األشؽال المتعلقة باأل -

 ؛ (%18) السطاوٌٌنو( %88)البركة و
 ؛ ساحة "لبل ٌدونة" ةالهدم والدراسات المتعلقة بمشروع تهٌب ةإتمام عملٌ -
 درهم ؛ون ٌمل 108,3مبلػ جدٌدة ب اتاٌنبناء تسع ب انطبلق أشؽال -
ملٌون  92 قدر بحوالًمبلػ ٌب، 3102ونٌو ٌ خبلل فً الساحة واجدةإعادة تؤهٌل المبانً القدٌمة المت انطبلق أشؽال -

 ؛ درهم
 .وحدة إنتاج من أجل نقل األنشطة الملوثة من ساحة "لبل ٌدونة" 99قبً ووعملٌات بناء فندق عٌن النإتمام  -
 
نشطة ألأرضٌة  إحداث من أجلوذلك  وإعادة تؤهٌل ساحة "لبل ٌدونة" تهٌبة البرنامج فً إعادة هذا أهداؾتتمثل أهم و

 تعزٌز وكذا ،"قبًونالعٌن موقع "النحاسٌة إلى  توادؤللوثة الصناعة التقلٌدٌة والتجارة والخدمات وكذا نقل األنشطة المل

  .هذا الموقع فً النحاسٌة األوانً قطاعات وتنمٌة

 

 العمومٌةالمؤسسات المالٌة  - 2
 

 صندوق اإلٌداع والتدبٌرمجموعة  - 0.2
 

ٌ  المؽر فً التنمٌة تلرهانا مواكب تثمرسكم ودوره عمومٌة كمإسسة والتدبٌر اإلٌداع صندوق بٌعةط بٌن التوفٌقإن   دُّ ع  ب، 
 قٌمة هامة تتمٌز بها المجموعة، كما ٌشكل رهانا تعمل المجموعة على تحقٌقه.
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دُّ   ، عبلوة على كونهاوالتقاعد االدخار صنادٌقوتدبٌر  تعببةعلى مستوى  اأساسٌ فاعبل والتدبٌر اإلٌداع صندوق مجموعة وت ع 

 د.للببل المجالٌة التنمٌة أو ًالمال القطاع تحدٌث ٌخص فٌما سواء قاطرة
 

 فً ساسٌاأ وفاعبل العمومٌة للسلطات ممٌزا شرٌكا المجموعة تشكل ،االدخار إنماءو تؤمٌن فً مهامها المتمثلة وموازاة مع

 مختلؾ عبر لشؽال ولفرص للثرواتمنتجة  واجتماعٌة اقتصادٌة تنمٌةوٌتجلى الهدؾ فً المساهمة فً  .اإلقتصاد تموٌل

 بواسطة الوطنً االقتصاد فً العف بشكل والتدبٌر اإلٌداع صندوق ٌتدخل المباشرة، استثماراته ىإل وباإلضافة .ملكةالم جهات

 نالمإسساتٌٌ ٌنمستثمرومن أهم ال المهن متعدد اقتصادٌا فاعبل الٌومه من ٌجعلتً ٌسٌرها. مما ال هٌآتالو له التابعةشركات ال
 .الببلد فً
 

 )برسم الحسابات االجتماعٌة( النتابج األساسٌة التالٌة : 3109فً سنة  والتدبٌر اإلٌداع صندوقوقد حقق 
 
هذا (. وٌعزى %3892ناقص ) 3103ملٌون درهم خبلل سنة  00001ملٌون درهم مقابل  189صافٌا قدره ناتجا بنكٌا  -

 ستؽبلل ؛نفقات اال زٌادةإلى تراجع موارد سندات الملكٌة واالنخفاض 

(. وٌمثل الصندوق الوطنً للضمان %0992)+ 3103ملٌار درهم خبلل سنة  11ملٌار درهم مقابل  18,2ودابع قٌمتها  -
 ؛ على التوالً من مجموع الودابع %3292و %2393االجتماعً وصندوق التوفٌر الوطنً أهم المودعٌن، بنسب 

(. وٌنتج هذا االرتفاع %39,8ملٌون درهم برسم السنة الماضٌة )+ 230ملٌون درهم مقابل  222 نتٌجة صافٌة بلؽت -
 .3109مهمة للمإونات تم تسجٌلها نهاٌة سنة  عن استرجاعات

 
 ات األساسٌة التالٌة :نجازاإل 3109ة للمجموعة برسم سنة عمَّ ج  الم  وتبرز الحسابات 

 
مَّ  - ج   ( ؛%11ناقص ) 3103ملٌون درهم خبلل سنة  20218ملٌون درهم مقابل  2.189ا  قدره عناتجا بنكٌا صافٌا م 
 ( ؛%1 ناقص) 3103ملٌون درهم سنة  812ملٌون درهم مقابل  882نتٌجة صافٌة )حصة المجموعة( قٌمتها  -
 3103ملٌار درهم  تم تسجٌلها نهاٌة سنة  02ملٌار درهم مقابل  01( بلؽت ما قدره أمواال ذاتٌة )حصة المجموعة -

+(02%.) 

 
 بما ٌلً : 3109ومن جهة أخرى، فقد تمٌزت سنة 

 
طار إبهدؾ إرساء  3109شتنبر  32مٌثاق الحكامة من طرؾ لجنة المراقبة خبلل االجتماع المنعقد بتارٌخ  داعتما -

 ؛ والتدبٌر اإلٌداع صندوق مجموعةللحكامة ٌحدد بدقة توزٌع المسإولٌات وتحمل المسإولٌة لكافة مدٌري 
القرارات التً تنطوي دراسة لجنة المراقبة بمهمة  واالستثمار. وتضطلع هذه اللجنة المنبثقة عن االستراتٌجٌةإحداث لجنة  -

 ؛ ةهاممالٌة لػ امبب والتدبٌر اإلٌداع صندوقلمجموعة  على التزامات أو سحب التزامات مالٌة
ولجنة التنسٌق والتفاعل إحداث ثبلث لجن مركزٌة أخرى. وهً اللجنة التنفٌذٌة للمجموعة ولجنة االستراتٌجٌة للمجموعة  -

 للمجموعة ؛
 مشروع إرساء منظومة مكافحة تبٌٌض األموال على مستوى المجموعة ؛ كمالاست -
 إعداد مخطط تطبٌق نظام التدقٌق الفدرالً؛  -
 0والتدبٌر اإلٌداع صندوقمدققً ومفتشً مجموعة  أخبلقٌات مدونةل الصٌاؼة النهابٌة  -

 

 القرض الفالحً للمغرب - 5.2

 
 واالقتصادٌة بالعالم القروي. االجتماعٌةوٌل القطاع الفبلحً والتنمٌة ٌساهم القرض الفبلحً للمؽرب بشكل كبٌر فً تم

 
ملٌار درهم خبلل  31وفٌما ٌخص مواكبة مخطط المؽرب األخضر، التزم القرض الفبلحً للمؽرب بتعببة ؼبلؾ مالً قدره 

ملٌار درهم(  2الفبلح" )ملٌار درهم( و"تموٌل  02البنك التقلٌدي )منها  موزعة على ثبلث مكونات 3109-3118الفترة 
 ملٌار درهم(. 0ومإسسة أرضً" )

 
على مستوى البنك التقلٌدي، عرفت التموٌبلت المباشرة المخصصة للدعامة األولى لمخطط المؽرب األخضر نموا مستمرا 

القروض  ، حٌث تم تحقٌق األهداؾ البٌنٌة برسم اإلنتاج المنبثق عن مخطط المؽرب األخضر. وقد بلػ حجم3118منذ سنة 
% من 22ملٌار درهم أي ما ٌفوق  92ملٌار درهم، تشمل  20، ما قدره 3109الموجهة لبلقتصاد الممنوحة، فً متم سنة 

  :القروض الممنوحة للقطاع الفبلحً والعالم القروي. وقد تم ضخ هذه األموال على صعٌد مختلؾ السبلسل اإلنتاجٌة الفبلحٌة
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%( وسبلسل 33%( والحلٌب واللحوم الحمراء وتربٌة الدواجن )90والخضر )%( والفواكه 92الحبوب والحوامض )
 %(. 09إنتاجٌة أخرى )

 
 282إلى ما ٌناهز  3109وفٌما ٌخص "تموٌل الفبلح"، فقد ارتفعت القروض الممنوحة لدعم الفبلحة التضامنٌة برسم سنة 

مستؽبل  210111إلى ما ٌفوق  20111ٌدٌن من ، كما تزاٌد عدد المستف3103ملٌون درهم سنة  011ملٌون درهم مقابل 
 .3109زراعٌا سنة 

 
. وٌتضح ذلك من خبلل أهم 3103مقارنة مع سنة  تطورا إٌجابٌا 3109ؽرب برسم سنة عرؾ القرض الفبلحً للم

 مإشرات النشاط واإلستؽبلل والتركٌبة المالٌة التً تطورت على المنوال التالً : 
 
ملٌار درهم برسم سنة  19993مقابل  3109ملٌار درهم سنة  1893% لٌصل إلى 292سبة ارتفاع إجمالً الموازنة بن  -

 ؛ 3103
، أي 3103ملٌار درهم سنة  2192ملٌار درهم من الدٌون اإلجمالٌة المستحقة لدى الزبناء مقابل  2198تسجٌل ما قدره   -

 ملٌار درهم( ؛ 992% )+2بزٌادة 
سنة  %893و 3103سنة  %890من الدٌون اإلجمالٌة مقابل  %192مثل التً تالتحصٌل  تقلص حجم الدٌون الصعبة -

 ؛ 3100
%( وذلك نتٌجة 292)+ 3103ملٌار درهم سنة  3922ملٌار درهم مقابل  3982ارتفاع الناتج البنكً الصافً لٌصل إلى   -

تكالٌؾ اإلستؽبلل مقارنة مع تطور  سرعملٌون درهم( بوتٌرة أ 303)+ %291زٌادة منتجات اإلستؽبلل البنكً بنسبة 
 ملٌون درهم( ؛ 32% )+099البنكً التً سجلت نموا نسبته 

 % ؛ 32، أي بزٌادة 3103ملٌون درهم سنة  930ملٌون درهم مقابل  212تحسن النتٌجة الصافٌة لتصل إلى   -
أي  3103سنة  ملٌون درهم فً نهاٌة 20013ملٌون درهم مقابل  20811األموال الذاتٌة لتصل قٌمتها إلى ما قدره نمو   -

 %.09بارتفاع تصل نسبته إلى 
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 صندوق الضمان المركزي - 2.2

 

، تنفٌذ مخططه 3109واصل صندوق الضمان المركزي، الذي ٌعتبر أداة الدولة األكثر نجاعة فً مجال الضمان، خبلل سنة 
 الولوج إلى تموٌل المقاوالت. ، الذي ٌهدؾ أساسا إلى تسهٌل3102-3109التنموي للفترة 

 
وهكذا، وبرسم السنة األولى من تنفٌذ مخططه التنموي، فقد تجاوز الحجم االجمالً اللتزامات صندوق الضمان المركزي 

 .%031 إنجازلصالح المقاوالت، أهداؾ المخطط المذكور بمعدل 
 
مقاوالت الصؽٌرة جدا ال ملٌار درهم لفابدة 2متها مكن النظام الوطنً للضمان من توفٌر قروض بنكٌة قٌ، 3109 فً نهاٌةو

 هذا التوجه مع إحداث منتوجات جدٌدة للضمان. تعزٌزومن المنتظر  .والمتوسطة
 

ن  مجموع القروض المضمونة من  كِّ ٌ م  ملٌار درهم، مما سٌساهم فً إحداث  392استثمارات بؽبلؾ إجمالً قدره  إنجازوس 
 منصب شؽل مباشر. 20911

 
 029ملٌون درهم مقابل  092ما قدره  3109ٌتعلق بشق التموٌل المشترك، بلؽت القروض الممنوحة خبلل سنة وفٌما 

األهداؾ، بصرؾ النظر عن منتج  إنجاز. إال أن معدل %01ملٌون درهم برسم السنة الماضٌة، أي بانخفاض بنسبة 
تً تعرفها آلٌة "صندوق إنعاش التعلٌم الخاص" "، ٌبقى جد م ْرٍض وٌرجع ذلك باألساس إلى الدٌنامٌة الرٌنوفوتٌل"

 من حصة التموٌل المشترك من طرؾ الدولة. %81المخصص لتطوٌر قطاع التعلٌم الخاص بالمؽرب الذي ٌمثل أكثر من 
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ن  نشاط التموٌل المشترك من تموٌل  كَّ ملٌون  212مشروعا بشراكة مع البنوك بؽبلؾ استثماري ٌبلػ ما قدره  23ولقد م 
ملٌون درهم على شكل  082ملٌون درهم، بما فٌها  908. وتم تموٌل هذه المشارٌع بقروض مبلؽها 3109درهم خبلل سنة 
 ملٌون درهم نابعة من صنادٌق التموٌل المشترك. 092قروض بنكٌة و

 
 بإحداث عدة منتجات جدٌدة بما فٌها على وجه الخصوص : 3109ومن جهة أخرى، تمٌزت سنة 

 
 ك" موجه للنساء المقاوالت ؛برنامج "إلٌ -
الموجهة بالخصوص للتموٌل المشترك لمشارٌع استثمار تم اطبلقها من  تصدٌر"لل"مٌزانٌن  حزمة تصدٌر بما فٌها آلٌة -

 مقاوالت مصدرة بشراكة مع األبناك، وذلك عبر منح قروض بشروط تفضٌلٌة. طرؾ
 

عظمها نحو ضمان قروض ولوج السكن، واصل صندوق وفٌما ٌخص نشاط ضمان القروض لفابدة الخواص الموجهة فً م
"ضمان السكن" تحقٌق أداء مرض من حٌث عدد القروض التً تم ضمانها والشروط المالٌة التً تم تطبٌقها على هذه 

، بحجم دٌون إجمالٌة ٌناهز 3109ألؾ قرض فً هذا اإلطار برسم نهاٌة سنة  002القروض. وهكذا فقد تم منح أكثر من 
 درهم. ملٌار 31
 

، استفادت منها أكثر  3109ملٌار درهم خبلل سنة  992وقد بلؽت القروض الممنوحة فً إطار هذا الصندوق ما مجموعه 
 .3103ألؾ أسرة مستفٌدة برسم سنة  02ألؾ أسرة مقابل حوالً  08من 
 
 013ما قدره  3109السنة المالٌة وفٌما ٌهم الوضع المالً لصندوق الضمان المركزي، فقد بلػ الناتج البنكً الصافً خبلل  

تطور نشاط عموالت التسٌٌر وإلى تؤثٌر . وٌرجع هذا االرتفاع بالخصوص 3103ملٌون درهم سنة  81ملٌون درهم مقابل 
ملٌون  93ملٌون درهم مقابل  10لتستقر فً مبلػ  3109 سنةخبلل ت النتٌجة الصافٌة ونتٌجة لذلك، تحسنقاوالت. لماضمان 

 .3103لها خبلل سنة درهم تم تسجٌ
 

إلى جانب التزامات اإلنتاج التً من المتوقع أن ، 3102سنة خبلل صندوق الضمان المركزي وتٌرة نشاط تعزٌز  وٌتوقع أن ٌتم
 برسم نفس السنة. %31تعرؾ بدورها ارتفاعا بنسبة 

 
 صندوق التجهٌز الجماعً  - 2.2

 
جماعات الترابٌة ومجموعاتها فً مجاالت التهٌبة الحضرٌة والخدمات ٌتكلؾ صندوق التجهٌز الجماعً بتموٌل استثمارات ال

األساسٌة والتجهٌزات التجارٌة للنقل الحضري ومختلؾ مشارٌع التهٌبة ذات البعد السوسٌو اقتصادي. وتبلػ التزامات 
لٌون درهم سنة م 00122ملٌون درهم مقابل  00222ما ٌناهز  3109صندوق التجهٌز الجماعً برسم التموٌل خبلل سنة 

مشروعا ٌؽطً تسع قطاعات أؼلبها ٌتعلق  88%. وتهم هذه االلتزامات الجدٌدة 2، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3103
 بمشارٌع التهٌبة الحضرٌة والطرق الجماعٌة.

 
رهم ملٌون د 00282حٌث تراجع مبلؽها إلى  3103% بالمقارنة مع سنة 02ولقد عرفت أداءات القروض انخفاضا بنسبة 

ملٌون درهم( تهم القرض الممنوح لمجموعة  981% من األداءات )39ملٌون درهم، علما أن ما ٌقارب  00889مقابل 
 الرباط.
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 :  وفً ما ٌتعلق بالنتابج المالٌة للبنك، فقد عرفت التطورات التالٌة
 
دجنبر  90ملٌون درهم فً  922ملٌون درهم مقابل  991% لٌستقر فً حدود 3انخفاض الناتج البنكً الصافً بنسبة  -

 ؛3103

دجنبر  90ملٌون درهم فً  010مقابل  3109دجنبر  90ملٌون درهم فً  011ارتفاع النتٌجة الصافٌة لتصل إلى  -
 %؛ 9,2أي زٌادة نسبتها  3103

 ؛ 3103ملٌون درهم مقارنة مع سنة  22استقرار تكالٌؾ االستؽبلل العامة فً مبلػ  -
،أي 3103ملٌون درهم سنة  011مقابل  3109ملٌون درهم سنة  88% حٌث بلؽت 03بة انخفاض الدٌون الصعبة بنس -

 % ؛0بمعدل ٌقل دابما عن 

% مقارنة 1مسجبل بذلك زٌادة بنسبة  3109دجنبر  90ملٌون درهم فً  090200الموازنة لٌصل إلى  تحسن إجمالً  -
 .3103مع نهاٌة سنة 
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 الثالث الجزء

 

 حكامـةحسٌن ت

 وفعالٌة المؤسسات والمقاوالت العمومٌة
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 المؤسسات والمقاوالت العمومٌة وفعالٌة حكامة تحسٌن: الثالث  الجزء

 

 .السلطات العمومٌة فعالٌة تدخبلتها باهتمام دابم لدىالرفع من و المإسسات والمقاوالت العمومٌة حكامة ٌحظى تحسٌن
 وشفافٌة حكامة مجموعة من أوراش اإلصبلح تهم بالخصوص تعزٌز منظومة خبلل من ق هذا الهدؾوٌتوخى تحقٌ

 المعاٌٌر مع والمبلءمة تدبٌر نشٌط للمحفظةإرساء و الدولة مع التعاقدٌة عبلقتها وتعمٌم المإسسات والمقاوالت العمومٌة
 .والخاص العام القطاعٌن بٌن الشراكات وتطوٌر الدولٌة المحاسباتٌة

 

  العمومٌة المحفظة وشفافٌة حكامة تعزٌز - 0
 

الممارسات الجٌدة للحكامة فً تطوٌر نسٌج اقتصادي تنافسً وتعزٌز مناخ الثقة وجلب االستثمارات الوطنٌة  تطبٌقٌساهم 
 لرإوس األموال وتعزٌز جدوى المنشآت ودٌمومتها. المقاوالتواألجنبٌة وتسهٌل ولوج 

 

 أدوات مع تطوٌر بالموازاة المإسسات والمقاوالت العمومٌة لحكامة الممارسات الجٌدة عٌل مٌثاقٌتواصل تف الصدد، هذا فً
 منظومة المراقبة حدٌثمن أجل ت شامل إصبلح مشروع إعداد تم المنجز، وبهدؾ تدعٌم وترسٌخ التقدم الهٌآت. لهذه التسٌٌر

ن المخاطر وتحسٌن األداء والمحافظة على الممتلكات وحكامة المإسسات والمقاوالت العمومٌة وتوجٌهها نحو الوقاٌة م
 العامة.

 

  لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومٌة الجٌدة مٌثاق الممارسات تفعٌل - 1.1

 

 مارس فً الذي تم اإلعبلن عنه المإسسات والمقاوالت العمومٌة، لحكامة الممارسات الجٌدة مٌثاق ٌتواصل مسلسل تنفٌذ
المٌثاق، إلى  لتوصٌات المناسب التنزٌل إلى باإلضافة ستمّكن، والتطبٌق والتكوٌن لتواصلل دابٌرعدة ت خبلل من ،3103

لدى شرٌحة  الفعال له التنفٌذ وضمان نشره فً تساهم التً من شؤنها أن الحلقات الوسٌطة التروٌج المتزاٌد لمحتواه وإعداد
 كبٌرة من المإسسات والمقاوالت العمومٌة.

 

عبر لمٌثاق فً التنزٌل الفعلً ل والمقاوالت العمومٌة المإسساتوالوزارات الوصٌة تدابٌر المتخذة بتنسٌق مع ولقد ساهمت ال
 .نماذج لوثابق الحكامة وكذا تطوٌر ووضع مخططات لتحسٌنهاة لحكاماتقٌٌم التعمٌم التدرٌجً لعملٌات 

 

وارتفاع  مٌة، أسفرت اإلجراءات المتخذة عن برمجة أفضلللمإسسات والمقاوالت العمو التداولٌة بؤداء المجالس ٌتعلق وفٌما
للمإسسات والمقاوالت العمومٌة. كما تم  التداولٌة األخرى واألجهزة المراقبة ومجالس اإلدارٌة المجالس وتٌرة اجتماعات

 المجالس وخاصة لجان التدقٌق. المتخصصة المنبثقة عن هذه اللجان تدعٌم دٌنامٌة
 

سنتً  التداولٌة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة خبلل واألجهزة اإلدارٌة سٌر المجالس ى دٌنامٌةعل المحافظة وقد تمت
 المتواصل بالتحسٌن ٌتعلق ماٌالمإسسات والمقاوالت العمومٌة ف تواجه التً بالرهانات المهمة عبلقة 3102و 3109

وفً هذا الصدد، تم تسجٌل  .واإلجراءات المتخذةالمشارٌع  وتناسق جدوى وضمان استثماراتها وتطوٌر وأدابها، لحكامتها
 . هكذا، عقدت3109-3118 التداولٌة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة للفترة تطور إٌجابً لوتٌرة عقد اجتماعات األجهزة

 لمقاب 3103و 3109التداولٌة خبلل سنتً  ألجهزتها واحدا اجتماعا األقل المإسسات والمقاوالت العمومٌة على من 82%
 .3118سنة  فً 18%

 

 مجموعة من العوامل منها :ل وٌعتبر هذا المعطى اإلٌجابً نتٌجة

 
ج بتفعٌل توصٌات مٌثاق وِّ لحكومة من أجل تحسٌن حكامة وشفافٌة المإسسات والمقاوالت العمومٌة والذي ت  االتزام  -

 الممارسات الجٌدة لحكامة المإسسات والمقاوالت العمومٌة ؛
 لمقاوالت العمومٌة فً انطبلقة وتنفٌذ المشارٌع المهٌكلة واالستراتٌجٌات القطاعٌة ؛إشراك المإسسات وا -
الجهود المبذولة للتحسٌس والمواكبة والتتبع من أجل الرفع من انتظام وفعالٌة اجتماعات المجالس التداولٌة للمإسسات  -

 والمقاوالت العمومٌة.
 
واالستثمارات  واالستراتٌجٌةاللجان المتخصصة )التدقٌق  حداثخص إتطورا  ملموسا فٌما ٌ 3109و 3103عرفت سنتا  كما

 الموجودة.اللجان  فعٌلوكذا تالمإسسات والمقاوالت العمومٌة عن هٌآت حكامة العدٌد من  المنبثقة...(  واألجور والتعٌٌنات
ى لجنة التدقٌق التً تساهم فً وهكذا، فإن ؼالبٌة المإسسات والمقاوالت العمومٌة الخاضعة للمراقبة المواكبة تتوفر عل

 .وضبط المخاطر تحسٌن منظومة المراقبة الداخلٌة والتدبٌر المحاسباتً وفً تعزٌز نظام الٌقظة
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من طرؾ  علٌها للمصادقةوالمقاوالت العمومٌة  ٌتم بذل جهد متواصل من أجل تعمٌم عرض حسابات المإسساتكما 
المقدمة  3103والمقاوالت العمومٌة برسم  حسابات المإسساتؼالبٌة على لمصادقة ا تمت ،المكاتب المختصة. وهكذا

لتحسٌن المنظومة المالٌة والمحاسبٌة للمإسسات اإلجراءات المتخذة ثمرة نتٌجة وتعتبر هذه ال. 3109للمصادقة خبلل سنة 
وٌتم تدعٌم هذا االتجاه  .صورة صادقة لحساباتها قانونٌة وإعطاءصحة ووالمقاوالت العمومٌة ؛ األمر الذي مّكن من دعم 

 .3102اإلٌجابً عبر األشؽال الجارٌة خبلل سنة 
 

المستقبلٌة، ومن أجل تكثٌؾ إجراءات تفعٌل مٌثاق الممارسات الجٌدة لحكامة المإسسات والمقاوالت  فاقوفٌما ٌتعلق باآل
أسرع فً نشر الممارسات الجٌدة العمومٌة، تم إعداد مخطط عمل بهدؾ تعزٌز اإلجراءات المبذولة وكذا اعتماد وتٌرة 

والمقاوالت العمومٌة، خاصة فٌما ٌخص المواكبة المباشرة لهاته الهٌآت فً جهودها الرامٌة إلى تفعٌل  المإسساتلحكامة 
 :ممارسات ووثابق الحكامة. وٌهدؾ هذا المخطط إلى إعطاء دٌنامٌة جدٌدة فً تفعٌل المٌثاق من خبلل التركٌز على 

 
 ..( ؛خرابطٌة المخاطرخلً للمإسسات والمقاوالت العمومٌة خاصة فٌما ٌتعلق بالتحكم فً آلٌات التفعٌل )التطوٌر الدا -
 تسرٌع تفعٌل المٌثاق وتعمٌق تنفٌذه )حسن أداء المجالس التداولٌة، التحكم فً المخاطر ...( ؛ -
 ٌة، منشورات ...( ؛تعزٌز التكوٌن وكذا اإلعبلم والتواصل الموجه للعموم )تقارٌر، مواقع إلكترون -
 تقٌٌم فعالٌة أداء األجهزة التداولٌة. -
 

 تسٌٌر المؤسسات والمقاوالت العمومٌة أدوات تطوٌر - 5.0

 
ابتداء  التنفٌذ حٌز الذي دخلو بالصفقات العمومٌةالمتعلق  3109مارس  31بتارٌخ الصادر 349-12-2 رقم  ن المرسوممكّ 
العمومٌة ومزٌدا من العدالة فً التعامل مع  اتفً ولوج المتنافسٌن إلى الطلبٌالمساواة عزٌز من ت 3102ٌناٌر  فاتح من

 العمومٌة. النفقات شفافٌة وفعالٌة من مزٌدتبسٌط المساطر من أجل المتعهدٌن وكذلك 
 

ماعات الطلبٌات العمومٌة، تم توسٌع مجال التطبٌق لٌشمل الج إنجازفً إطار هذا اإلصبلح الذي اعتمد التناسق قً مساطر 
المتعلق بالمراقبة  28-11الترابٌة وبعض المإسسات العمومٌة مع األخذ بعٌن االعتبار خصوصٌاتها وذلك طبقا للقانون رقم 

 فٌما ٌلً : 3102و 3109المالٌة للدولة على المنشآت العامة وهٌآت أخرى. وتتمثل أهم اإلجراءات المتخذة خبلل سنتً 
 
الذي ٌحدد البحة المإسسات العمومٌة التً ٌجب علٌها تطبٌق مرسوم الصفقات  نشر قرار وزٌر االقتصاد والمالٌة -

 العمومٌة ؛
والتً تحث المإسسات العمومٌة التً  2013نونبر  28بتارٌخ  2-3673نشر دورٌة وزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  -

 ؛تتوفر على أنظمة خاصة على مبلءمة أنظمتها مع المنظومة الجدٌدة للصفقات العمومٌة 
 اتخاذ إجراءات مكثفة فً مجال التكوٌن واإلعبلم والنشر لفابدة المشترٌن العمومٌٌن ؛ -
مبلءمة األنظمة الخاصة بالمإسسات العمومٌة مع المقتضٌات الجدٌدة إلصبلح الصفقات العمومٌة ؼٌر المعنٌة  إنجاز -

طاعات التً تستلزم خصوصٌة أنشطتها بالمرسوم السالؾ الذكر. وللتذكٌر فهذه المإسسات العمومٌة تنشط فً بعض الق
 توفرها على أنظمة خاصة مع توافقها مع مبادئ وقواعد المنظومة الجدٌدة للصفقات العمومٌة.

 
من جهة أخرى، وفً إطار تحدٌث ومبلءمة أسالٌب عمل مراقبً الدولة والخزنة المكلفٌن باألداء وتوحٌد البحة الوثابق 

الموجهة لمراقبً الدولة  قائمتٌن للوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات العمومٌةلمالٌة المثبتة، أعدت وزارة االقتصاد وا
والخزنة المكلفٌن باألداء والوكبلء المحاسبٌن. وتضع هاتان القابمتان رهن إشارة مختلؾ األشخاص المكلفٌن بالمراقبة إطار 

 بالنفقات وكذا األداء. عملٌات المراقبة المتعلقة بااللتزام إنجازمرجعٌا  موّحدا  من أجل 
 

وٌندرج هذا العمل فً إطار شمولً لتنمٌط مجموع مساطر مراقبة نفقات المإسسات العمومٌة والذي ٌشمل إعداد قوابم 
 النفقات وكذا دالبل المراقبة بالنسبة للخزنة المكلفٌن باألداء والوكبلء المحاسبٌن ومراقبً الدولة. 

 
تتبع  نحو وتوجٌهها للدولة المالٌة المراقبة فعالٌة تعزٌز إلى ن اإلجراءات المتخذة تهدؾفإ، التدقٌقات الخارجٌةفٌما ٌخص 

ت عملٌات التدقٌق همّ مراقبة صحة ومطابقة التدبٌر. وقد  إلى الموارد باإلضافة على والحفاظ المخاطر من والوقاٌة األداء
 والتطهٌر السابلن والنقل والمطارات والكهرباء والماء األخٌرة معظم القطاعات، كالطاقة والمعاد السنوات التً أنجزت فً

خبلل الفترة  هاإنجازتم تدقٌق  عملٌة  63اإلشارة إلى أن والتكوٌن. فً هذا اإلطار، تجدر والسكن والفبلحة والصحة والتعلٌم
 .رصدها تم التً الضعؾ عمل لمعالجة نقاط اتوالتً أسفرت عن مخطط 3111-3109
 

 إعادة توجٌهحول التدبٌر العمومً، تمت رإٌة توضٌح الدة المتطلبات فٌما ٌخص حسن األداء وٌتمٌز بزٌا سٌاق فً
المإسسة وإطارها المإسساتً  )حكامة اإلستراتٌجٌةنحو االنشؽاالت  العمومٌة المقاوالتالتدقٌقات الخارجٌة للمإسسات و
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للتدقٌقات  وفً هذا اإلطار، فإن البرنامج المتوقع تدبٌرٌة.بذلك االعتبارات المالٌة أو الة متجاوز العامة...(،وإستراتٌجٌتها 
 دقٌق وظٌفةتعلق بتٌ الحكومة، ربٌس ، الذي ٌخضع لموافقة3102-3102العمومٌة للفترة  الخارجٌة للمإسسات والمقاوالت

 ووجدة ومكناس ةوالقنٌطر بمراكش )الفوترة /التحصٌل( على مستوى الوكاالت المستقلة لتوزٌع الماء والكهرباء سوٌقالت
 للشركة المؽربٌة للهندسة السٌاحٌة ومكتب التسوٌق والتصدٌر. فاق المستقبلٌةاالستراتٌجً ودراسة اآل وكذلك التدقٌق

 
وكذا  المعلومة إلى والحق فً الولوج الجٌدة تدبٌر الشؤن العام والحكامة فً تحسٌن الشفافٌة فإن مسلسل ذلك، على وعبلوة

 رجعة الا خٌارٌشكل العمومٌة  حول المإسسات والمقاوالت المالٌة وؼٌر المالٌة المعلومات سبة ونشرربط المسإولٌة بالمحا
ٌن المتعلق 9328-09وقرار وزٌر االقتصاد والمالٌة رقم  30090883رقم  مرسومال ،3109سنة  فً نشر،فٌه خاصة مع 

 تارٌخ بعد تقدٌر أبعد على أشهر سبعة الرسمٌة ٌدةالجر فً سنوٌا العمومٌة المؤسسات والمقاوالت حسابات نشرة بإلزامٌ
بالنسبة لحسابات سنة  3102التً تم الشروع فً تنفٌذها ابتداءا  من  الجدٌدة، المنظومة تنص هذهو .المحاسبٌة الدورة اختتام
بالنشر السنوي ملزمة  لمدونة العامة للتنمٌط المحاسباتًاالتً تمسك محاسبتها وفق  لمإسسات العمومٌةا أن ، على3109

كذا ووتخص هذه المعلومات الحصٌلة وحساب الموارد والتكالٌؾ  ة فً الجرٌدة الرسمٌةعمجماللحساباتها االجتماعٌة و
 .جدول أرصدة التسٌٌر

 
ص ٌرخسٌتم التللمدونة العامة للتنمٌط المحاسباتً، ف مطابقةمحاسبة  تتوفر علىٌخص المإسسات العمومٌة التً ال وفٌما 

محاسبٌة مبسطة، منجزة وفق  وضعٌة ،، أن تنشر بالجرٌدة الرسمٌةوفً انتظار اعتماد هذه المحاسبة فة انتقالٌةبص ا،له
 وٌتعلق هذا النموذج بتنفٌذ مٌزانٌة التجهٌز والتسٌٌر والخزٌنة بهذه المإسسات. حدد بقرار وزٌر المكلؾ بالمالٌة.م نموذج

 
 العمومٌة والمقاوالت المؤسسات على للدولة الٌةالم والمراقبة الحكامة منظومة إصالح - 2.0

 
 ضمن المدرج ،العمومٌة والمقاوالت المإسسات على للدولة المالٌة والمراقبة الحكامة منظومة مشروع إصبلح ٌهدؾ

ر، مع األخذ بعٌن االعتبا المخاطر من والوقاٌة األداء تقٌٌم توجٌه المراقبة نحو إعادة إلى ،للحكومة التشرٌعً المخطط
 الحكومة ربٌس فً اطار توجٌهات أٌضا اإلصبلح هذا وٌندرج. الفعالة للحكامة بالموازاة مع ذلك، االهتمامات الكبرى

 .3102 لسنة المالٌة قانون مشروع ة فً المنشور المتعلق بإعدادن  مَّ ض  ت  الم  
 

ٌؤخذ  العمومٌة والمقاوالت المإسسات على لدولةل المالٌة والمراقبة بصدد الحكامةاإلطار القانونً الجدٌد المقترح فإن وهكذا، 
 أساس علىالعامة  للمحفظة مبلبم رتٌبعداد تقبة المالٌة وإارموال الحكامةبٌن  عبلقةتعزٌز البعٌن االعتبار ضرورة 

 داخلٌة.ال تهاقبارموحكامتها  وكذلك السٌر الجٌد لمنظومة، العمومٌة والمقاوالت المإسسات ربٌدت وجودة الرهانات المالٌة
تكز رتً تلااألساسٌة  ماتادعال ة منحدة ٌعّد واماالحك ةمونظحٌث أن السٌر الحسن لمارتباطا  وثٌقا  الهدفان هذان رتبطوٌ

ذلك، تم وضع خارطة طرٌق مفصلة  إلى باإلضافة .وحماٌة الممتلكات العمومٌةاألداء  ونح ةوجهمالالفعالة  المراقبة علٌها
" االتصال"و"  نظام اإلعبلم "و" البشرٌة المواردبما فً ذلك " تدبٌر التؽٌٌر منظور منوذلك  هذا اإلصبلحتنزٌل ل
 ". التنظٌم"و

 
 رقم قانونالتنفٌذ الحكامة والمراقبة، المنبثقة من  من حٌثوالممارسات الجٌدة  المكتسباتتدعٌم من هذا اإلصبلح  ّكنسٌمو

الجٌدة  اتالممارسٌثاق ومالعمومٌة وهٌبات أخرى  والمقاوالت ساتالمإس على للدولة المالٌة المتعلق بالمراقبة 11-28
لقانون اإصبلح مشروع من  خاةتحقٌق األهداؾ المتوكما سٌساهم أٌضا فً  .العمومٌة والمقاوالت ة المإسساتمالحك
 ً المتعلق بقوانٌن المالٌة.تنظٌمال
 

ة، فٌما المإسسات والمقاوالت العمومٌمالٌة للدولة على أهم محاور مشروع القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة ال رمًتو
 ، تحقٌق األهداؾ التالٌة :الحكامة ٌخص

 
توضٌح مختلؾ أدوار الدولة باعتبارها واضعة االستراتٌجٌات وحاملة األسهم ومالكة لؤلصول الى جانب دورها  -

على  االستراتٌجٌةتنزٌل التوجهات  كمواكبة ومراقبة وذلك عن طرٌق دعم وتوثٌق دور الدولة كمخطط استراتٌجً :
على شكل أهداؾ واضحة وقابلة للقٌاس باللجوء على وجه الخصوص إلى  المإسسات والمقاوالت العمومٌةمستوى 

 منهجٌة التعاقد ؛
إجراءات تعٌٌن المتصرفٌن  تنظٌمو عدد أعضاءهاإضفاء المهنٌة والفعالٌة على هٌبات التداول عن طرٌق الحد من  -

 المستقلٌن وتكرٌس مفهوم المسإولٌة وإلزامٌة الحضور والمشاركة الفعالة ؛ األعضاءإلى إشراك باإلضافة 
 تعزٌز المسإولٌة وتقٌٌم عمل الهٌآت التداولٌة. -
 

 ، فان أهم مقتضٌات مشروع القانون تتطرق إلى النقط التالٌة :المراقبة المالٌةأما فٌما ٌخص جانب 
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 وصحة المطابقة واألداء( ومسإولٌات الفاعلٌن ؛ توضٌح أهداؾ المراقبة )المبلءمة -
 ادراج تصنٌؾ جدٌد للمراقبة )قبلٌة ومواكبة وبعدٌة إلى جانب المراقبة التعاقدٌة( ؛ -
توسٌع مجال المراقبة المالٌة لٌشمل هٌبات عمومٌة أخرى )كشركات المساهمة التً تفوق نسبة المساهمة العمومٌة  -

االمتٌاز المعهود إلٌها بتسٌٌر مرافق المإسسات والهٌبات الخاضعة لمراقبة  والمقاوالت ذات %50وتقل عن  33%
 خاصة بمقتضى نصوص إحداثها( ؛

وجودة  المال رأس فً المساهمة مستوى أو ةٌالمال المخصصاتوضع تصنٌؾ جدٌد دٌنامً قابم على ثبلثة معاٌٌر :  -
 التسٌٌر والحكامة إلى جانب الدعم والمخاطر المالٌة للدولة ؛

 إرساء مبادئ االرتقاء والتراجع فً أنواع المراقبة المالٌة ؛ -
 توضٌح دور المكلفٌن بالمراقبة المالٌة ؛ -
 المراقبة. منظومةمنظومة المراقبة المالٌة بما فً ذلك توحٌد على  المهنٌةإضفاء طابع  -

 
 إلى ٌهدؾ الذي لق بقوانٌن للمالٌة،القانون التنظٌمً لقانون المالٌة المتع مشروع إصبلح مع ٌتماشى اإلصبلح إن مشروع

 لمٌزانٌاتها شفافٌة أفضل ضمان مع مسبقا ومحددة واضحة نتابج تحقٌق نحو وتوجٌهها العام الشؤن مقروبٌة تحسٌن
وللتذكٌر، فان التدبٌر المرتكز على النتابج والبرمجة المتعددة السنوات واألداء والشفافٌة كلها مفاهٌم تشكل قاعدة  .وحكامتها

وكذلك مقتضٌات  مشروع القانون التنظٌمً لقانون المالٌة والتً تحكم تسٌٌر وممارسات المإسسات والمقاوالت العمومٌةل
 .والمقاوالت العمومٌة المإسسات على للدولة المالٌة والمراقبة الحكامة منظومة إصبلح
 

لعمومٌة إلى مجموعة من الممارسات الجٌدة التً تهم بالتدبٌر المرتكز على النتابج، تلجؤ المإسسات والمقاوالت اتعلق وفٌما ٌ
هداؾ األعلى الخصوص التخطٌط االستراتٌجً والتعاقد مع الدولة )الدولة ذات إستراتٌجٌة والدولة المساهمة( وتحدٌد 

منتظمة  ( وتقٌٌماتمصالح جهوٌةمإسسات والمقاوالت العمومٌة التً تتوفر على نسبة لللباالبلتمركز فً تدبٌر الموارد )و
 عبر مإشرات القٌاس.

 

 والمقاوالت العمومٌة والمؤسسات الدولة بٌن التعاقدٌة العالقات تعمٌم - 5
 

بٌن الدولة والمإسسات والمقاوالت العمومٌة أداة فعالة لتحسٌن تدبٌر المحفظة العمومٌة، نظرا لما  ةتعتبر العبلقات التعاقدٌ
األداء وتحسٌن نجاعة المإسسات والمقاوالت العمومٌة. وقد عرفت منهجٌة تتٌحه من تحدٌد لمسإولٌة المسٌرٌن وتقٌٌم 

العبلقات التعاقدٌة منعطفا  هاما  خصوصا  بعد إدراجها ضمن أولوٌات البرنامج الحكومً، وكذا تعمٌم الدلٌل المنهجً 
 .3109ماي  02بتارٌخ  3109/8للعبلقات التعاقدٌة ومنشور ربٌس الحكومة رقم 

 
ار، وتماشٌا مع التوجهات الحكومٌة، ٌتواصل تعمٌم العبلقات التعاقدٌة بٌن الدولة والمإسسات والمقاوالت فً هذا اإلط

إبرام ثبلثة عقود برامج  3102و 3109العمومٌة وذلك بإبرام عقود برامج جدٌدة وإعداد عقود أخرى. وقد شهدت سنتا 
 شرب ووكالة تهٌبة ضفتً أبً رقراق ومجموعة برٌد المؽرب.جدٌدة مع كل من المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح لل

 
باإلضافة إلى عقود البرامج التً توجد قٌد التنفٌذ والتً ٌتواصل تقٌٌمها وتتبعها، توجد عدد من مشارٌع عقود البرامج فً 

العمومٌة من بٌنها  وتهم عددا من المإسسات والمقاوالت 3108-3102طور اإلعداد أو فً المراحل النهابٌة برسم الفترة 
الوكالة المؽربٌة لؤلنباء ومجموعة العمران والوكالة الوطنٌة للموانا والمكتب الوطنً للمطارات والشركة الوطنٌة لئلذاعة 

 والتلفزة وشركة اإلنتاجات السمعٌة البصرٌة ) القناة الثانٌة(.
 

اإلصبلح المرتقب  إنجازالمالٌة حٌز التنفٌذ وكذا وفٌما ٌخص اآلفاق، سٌمّكن دخول القانون التنظٌمً المتعلق بقانون 
لمنظومة الحكامة والمراقبة المالٌة للدولة على المإسسات والمقاوالت العمومٌة من توطٌد المنهجٌة التعاقدٌة ضمن 

 الممارسات الجٌدة لتسٌٌر هذه الهٌآت.
 

 ح للشربعقد البرنامج بٌن الدولة والمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصال - 0.5
 

تحت رباسة ربٌس  3101-3109تم توقٌع عقد البرنامج بٌن الدولة والمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 
. وٌتضمن هذا العقد التدابٌر واآللٌات الضرورٌة من أجل تقوٌم الوضعٌة المالٌة للمكتب 3102ماي  32الحكومة بتارٌخ 

وترشٌد االستثمارات وتعدٌل التعرفة وتحسٌن الحكامة وتدعٌم تدابٌر  االستراتٌجٌة )ترشٌد النفقات وبٌع األصول ؼٌر
برنامجه االستثماري مع الحفاظ على جدواه ودٌمومته  إنجازالتفاعل الداخلً( بهدؾ تمكٌن المكتب من احترام التزاماته و

 وتقوٌة حكامته.
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الماء الصالح للشرب من خبلل هذا العقد إلى :وهكذا، تسعى كل من الدولة والمكتب الوطنً للكهرباء و  

 
مواصلة المجهود االستثماري فٌما ٌخص وسابل اإلنتاج والبنٌات التحتٌة والشبكات بهدؾ تؤمٌن تزوٌد الببلد بالكهرباء  -

 مقارنة مع الطاقة المتوفرة ؛ %10ٌعادل نسبة بلوغ حد أدنى للهامش االحتٌاطً و ةطبقا لظروؾ السبلمة البلزم
 %98,5مٌم الولوج إلى خدمات الكهرباء مع استكمال برنامج الكهربة القروٌة الشاملة لرفع نسبة الكهربة القروٌة من تع -

 ؛ 2017سنة  %99,7إلى  2013فً متم سنة 
خبلل سنة  %96,5إلى  2013سنة  %94تعمٌم التزوٌد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي برفع نسبة التزوٌد من  -

 ؛ 2017
مدٌنة إضافٌة والرفع من قدرة المعالجة  47دخل فً مجال التطهٌر السابل عبر تحمل تدبٌر هذه الخدمة على صعٌد الت -

 متر مكعب/الٌوم إضافٌة. 147.000بحوالً 
 

ملٌار درهم بالنسبة  91ملٌار درهم، منها  2898مخطط استثماري بؽبلؾ مالً قدره  إنجازوٌلتزم المكتب خبلل فترة العقد ب
ملٌار درهم للماء الصالح للشرب، وتحسٌن المزٌج الطاقً والهامش االحتٌاطً وتحسٌن األداءات وتنفٌذ  0898رباء وللكه

مخطط الترشٌد. وستمكن هذه المنهجٌة الشاملة المكتب من المساهمة فً تموٌل مخطط التنمٌة من خبلل الترشٌد الداخلً 
 المرتقب.

 
ب ما ٌلً :وفً هذا اإلطار، تشمل التزامات المكت  

 
التطوٌر األمثل للبنٌات التحتٌة للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهٌر السابل من أجل التوفر على القدرات البلزمة  -

 لبلستجابة للطلب بؤفضل الشروط من حٌث التكلفة والجودة العالٌة واآلجال والسبلمة ؛
األداءات التقنٌة والتجارٌة ومردودٌة الموارد البشرٌة  الرفع من مستوى األداءات الداخلٌة خاصة فٌما ٌتعلق بتحسٌن -

وترشٌد النفقات بما فً ذلك التفاعل والتكامل الناتج عن تجمٌع المكتب الوطنً للكهرباء والمكتب الوطنً للماء الصالح 
 ملٌار درهم ؛ 893للشرب من مإسسة واحدة وستمكن هذه التدابٌر من ربح/اقتصاد بقٌمة 

طاقً بهدؾ ترشٌد استهبلك الفٌول والهامش االحتٌاطً. وهكذا، سٌنخفض استهبلك الفٌول بالمحطات تحسٌن المزٌج ال -
كٌلو/طن سنة  00320. كما سٌنتقل استهبلك الفٌول من 3101سنة  %2نسبة إلى  3109 سنة %02نسبة من الكهربابٌة 

اردات من اسبانٌا التً ستنتقل من إضافة إلى تقلٌص االعتماد على الو 3101كٌلو طن خبلل سنة  218إلى  3109
 ؛ 3101فً أفق  %892إلى  17%

تحسٌن النجاعة الطاقٌة من خبلل السهر على البحث عن الكٌلوواط فً الساعة األقل تكلفة عبر )أ( تحسٌن األداءات  -
ن خبلل اللجوء العملٌاتٌة وتشجٌع االستثمار الخاص فً إنتاج الطاقة و)ب( البحث عن النجاعة الطاقٌة األفضل خاصة م

ّربة واالستعمال األمثل للطاقة باإلضافة إلى )ج( تحسٌن تدبٌر المخاطر التً  ج  إلى تكنولوجٌات اإلنتاج الفعالة والم 
ٌواجهها المكتب خاصة المخاطر الصناعٌة والمخاطر المتعلقة بؤسواق المحروقات والطاقة وكذا تلك المتعلقة بؤسواق 

 العملة الصعبة ؛
، خاصة إرساء 2014مة عبر تفعٌل اإلجراءات التً من شؤنها تعزٌز أسلوب الحكامة، انطبلقا من سنة تحسٌن الحكا -

اللجان المختصة منها على الخصوص لجنة التدقٌق وبلورة ودٌمومة سٌاسة المسإولٌة االجتماعٌة والبٌبٌة وتحسٌن 
 سٌاسة تواصل المكتب مع شركابه ؛

لح للشرب اإرساء شركات جهوٌة متعددة الخدمات للكهرباء والماء الص برالمساهمة فً تفعٌل إصبلح التوزٌع ع -
 والتطهٌر السابل. 

 
 وستتجلى مواكبة الدولة من خبلل :

 
 لمشارٌعه ؛ ةبرنامجه االستثماري وتعببة التموٌبلت البلزم إنجازدعم المكتب من أجل   -
 ملٌار درهم ؛  2تقوٌة األموال الذاتٌة للمكتب بقٌمة   -
 بة فً تطوٌر المزٌج الطاقً وتنفٌذ إصبلح سٌاسة التوزٌع ؛المواك  -
 100-0تعدٌل  تعرفة بٌع الكهرباء دون أي تؤثٌر على الشرٌحة االجتماعٌة للزبناء المتمثلة فً استهبلك شهري )  -

 كٌلواط( ؛ 
 تعدٌل  تعرفة الماء الصالح للشرب عند اإلنتاج وكذا التطهٌر.  -
 

 تبع كل ثبلثة أشهر من قبل لجنة مختصة تضم جمٌع األطراؾ المعنٌة.وٌخضع تطبٌق عقد البرنامج لت
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 عقد البرنامج بٌن الدولة ووكالة تهٌئة ضفتً أبً رقراق - 5.5
 

نصره هلل ، أمام جبللة الملك 3108-3102تم توقٌع عقد البرنامج بٌن الدولة ووكالة تهٌبة ضفتً أبً رقراق، برسم الفترة 
 . 3102ماي  03بتارٌخ 

 
وقد تم إبرام عقد البرنامج الجدٌد بعد إنهاء المرحلة األولى من مشروع تهٌبة ضفتً أبً رقراق )تهٌبة الشطرٌن األول 

. هكذا، وباالنخراط فً توجهات المخطط 3100-3112ها فً إطار عقد البرنامج مع الدولة للفترة إنجازوالثانً( التً تم 
من أجل تحقٌق  3108-3102حلة الثانٌة فً إطار عقد البرنامج الجدٌد للفترة الخاص بتهٌبة الضفة، تم الشروع فً المر

أهداؾ مشروع تهٌبة ضفتً أبً رقراق وتمكٌنه من المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والحضرٌة للمنطقة 
 العمرانٌة الرباط ـ سبل.

 
إطار عقد البرنامج الثانً، تم القٌام بدراسة األولوٌات التً ومن أجل تنفٌذ أمثل لمختلؾ التدابٌر واإلجراءات المحددة فً 

همت منهجٌة وضع مخطط عمل للوكالة وكذا مكونات المشارٌع المرتقبة وآلٌات تموٌلها من أجل ضمان سٌرورة االشتؽال 
متبلبمة مع تطور  المابً للنهر والمنحدرات وحماٌة البٌبة الهشة للضفة وتثمٌن التراث المجالً بها وإحداث شبكة للنقل

 الضفة وكذا إنعاش نسٌج عمرانً متوازن ومستدام متناسق مع الحاجٌات الراهنة ومع التطورات المستقبلٌة.
 

بإنهاء تهٌبة الشطرٌن األول والثانً، وتعزٌز منظومة التنقل وإعداد المجاالت ذات  االستراتٌجٌةوتتعلق أهم المحاور 
 ألخرى والمساهمة فً التؤهٌل الحضاري والوقاٌة من مخاطر التعمٌر العشوابً.األولوٌة للتعمٌر بالنسبة لؤلشطر ا

 
 ملٌون درهم. 90103هذا، وسٌتطلب إنشاء المشارٌع المدرجة فً عقد البرنامج ؼبلفا مالٌا قدره 

 
 عقد البرنامج بٌن الدولة ومجموعة برٌد المغرب - 2.5

 
نهاٌة  بعد العقد هذا . وٌؤت3101ً-3109 للفترةالمؽرب  جموعة برٌدم مع برنامج - عقد، 3109ٌونٌو  ، فًت الدولةعوق

 . 3103-3101 للفترة عقد البرنامج بٌن الدولة وبرٌد المؽرب
 

-3109 للفترة المجموعة تنمٌة مخطط تنفٌذ خبلله، إلى وٌمثل هذا العقد اإلطار الذي تسعى مجموعة برٌد المؽرب، من
 وتكنولوجٌا البرٌد واالتصاالت بقطاع للقطاع الواردة فً التصرٌح الحكومً المتعلق للتوجهات االستراتٌجٌة ، وفقا3101

 المعلومات. 

 
  األساسٌة التالٌة :   األهداؾ تحقٌق عقد إلىهذا ال وٌهدؾ

 
 الرقمً" ؛ "المؽرب الحكومٌة إطار االستراتٌجٌة فً" اإلدارة اإللكترونٌة"خدمات  عبر تفعٌل الرقمً البرٌد تطوٌر -
 سواقأ واستهداؾ الطرود ونقل اإلرسالٌات مجال فً الموارد تجمٌع خبلل من اللوجستٌكٌة ثٌؾ عروض الخدماتتك -

 والتوزٌع ؛ لللوجستٌك جدٌدة
 لتنوٌع رافعة الجدٌد النشاط هذا من لجعل المؽرب فً( MVNO) "االفتراضٌة المتنقلة االتصاالت شبكة" أول إنشاء -

 نموها ؛  وتحفٌز المجموعة عروض
 درهم. ملٌار 2,9 بقٌمة طموح استثماري برنامج تنفٌذ -
 

 مومٌةالع للمحفظة نشٌط تدبٌرإرساء  - 2  
 
مساهمة المحفظة العمومٌة فً الدٌنامٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌعرفها المؽرب ٌتطلب حتما تقوٌة  أداءإن تحسٌن 

وذلك من خبلل عصرنة حكامتها وتكرٌس شفافٌتها. كما أن تدبٌر المنجزات العملٌة والمالٌة للهٌآت المكونة لهذه المحفظة 
طٌره بالموازاة مع األدوار ؤهذه المحفظة مرتبط برإٌة مهٌكلة ومندمجة لدور الدولة المساهمة الذي ٌجب إبرازه وكذا ت
  .والمراقباألخرى التً تقوم بها الدولة اتجاه المحفظة العمومٌة : الدور االستراتٌجً وضامن للمرفق العام 

 
فً هذا اإلطار، وموازاة مع المنجزات المتعلقة خصوصا بالمراقبة المالٌة وحكامة المقاوالت والمإسسات العمومٌة وتحسٌن 

الطلبٌات العمومٌة، تقوم وزارة االقتصاد والمالٌة باعتبارها ممثل  إنجازالمعلومة المالٌة وؼٌر المالٌة لهذه الهٌآت وكذا 
 . دراسة تهدؾ إلى تعزٌز وإرساء تدبٌر نشٌط للمحفظة العمومٌة إنجازالدولة المساهمة ب
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 التنافسٌةوتحسٌن  خلق القٌمةفٌما ٌتعلق ب العمومٌةمقاوالت التدبٌر إلى تعزٌز الدور القٌادي للمإسسات والوٌهدؾ هذا 

المعنٌة وذلك  العمومٌةمقاوالت للمإسسات وال المالٌة ةوضعٌالتحسٌن  . كما ٌرومتطوٌر االستثمارو تنوٌع مصادر النموو
عبر ٌقظة استباقٌة حول دٌمومة نموذجها االقتصادي من خبلل تقوٌة مردودٌة األموال الذاتٌة وترشٌد النتابج والتحكم فً 

 المخاطر والتكالٌؾ. 
 

اتٌة تهم خاصة المساهم لبلستراتٌجٌةكما ٌتوخى هذا التدبٌر وضع رإٌة واضحة للدولة المساهمة مفصلة فً مٌثاق عمومً 
تفعٌل السٌاسات واالستراتٌجٌات العمومٌة والمحافظة على المصالح والممتلكات العمومٌة وتدعٌم الحكامة الجٌدة وتوضٌح 

 رإٌة متعددة السنوات ومتوازنة لسٌاسة توزٌع األرباح.
 

أحسن  ه عن طرٌق مقارنة معإاهذه الدراسة على التشخٌص للمحفظة العامة الذي تم إثر إنجازوٌستند النهج المتبع فً 
وبالتشاور مع أهم المإسسات والمقاوالت العمومٌة وكذا القطاعات الوزارٌة المعنٌة. ومن بٌن الخبلصات التجارب الدولٌة 

اقتصادٌة ومالٌة جد هامة كما تطبعها دٌنامٌة قوٌة -التً أبرزها التشخٌص أن المحفظة العمومٌة تتضمن رهانات سوسٌو
مهٌكلة لبلقتصاد  استراتٌجٌةمشارٌع  نجازفً بعض األحٌان إل انراتؼح يٕخٓحرة سرٌعة عبر إحداث الشركات تتجلى فً وتٌ

وفً األخٌر، فان اإلشكالٌات الكبرى المطروحة فً اإلطار الحالً لتدبٌر هذه المحفظة تم التطرق إلٌها ومنها  .الوطنً
ر المحفظة العمومٌة، الذي ٌجب استكماله وتوضٌحه أكثر لٌتناسب مع اإلطار القانونً والمإسساتً واإلجرابً المتعلق بتدبٌ

 البنٌة ؼٌر المتناسقة للمحفظة ودٌنامٌتها.
 

المساهماتٌة" الم زمع نشره، تحدٌد الخطوط التوجٌهٌة لدور الدولة المساهمة فً  لبلستراتٌجٌةوٌنتظر من "المٌثاق العمومً 
و التً تشكل  التً تم اختٌارها على أساس معاٌٌر معٌنة ت والمقاوالت العمومٌةمن المإسساالتدبٌر النشٌط لمجوعة محددة 

اقتصادٌة وتتطلب ممارسة هذا التدبٌر. وسٌتم كذلك، فً هذا المٌثاق، تحدٌد الرإٌة اإلستراتٌجٌة للدولة -رهانات سوسٌو
ة وذلك مقابل متطلبات الدولة المساهمة اتجاه المساهمة وكذا توجهاتها والتزاماتها مع المإسسات والمقاوالت العمومٌة المعنٌ

 اإلطار التنظٌمً واإلجرابً المتعلق بالتدبٌر النشٌط للمحفظة.هذه الهٌآت. كما سٌوضح المٌثاق، فً األخٌر، 
 

 ، تهدؾ الدولة الى التؤكٌد على دورها كمساهم تلتزم على المدى الطوٌل اتجاهتدبٌر النشٌط للمحفظة العمومٌةومن خبلل ال
التً ستخضع للتدبٌر النشٌط. كما تهدؾ هذه المنهجٌة إلى تكرٌس دور الدولة المساهمة  العمومٌةمقاوالت لمإسسات والا

والتمكٌن من القٌام بهذا الدور فً أفق دٌنامٌكً وذلك من خبلل تحٌٌن دوري للمٌثاق المذكور تماشٌا  مع الرهانات من جهة 
 من جهة أخرى.   ات نجازباإل ةوكذا التقارٌر المتعلق

 

  الدولٌة المحاسبٌة المالءمة مع المعاٌٌر - 2
 

تحدٌث إطار  إلى والذي ٌهدؾ الدولٌة المحاسباتٌة المعاٌٌر مع المحاسباتً للتنمٌط العامة المدونة مالءمة مشروعإن 
  .بببلدنا لاألعما مناخ تحسٌن الى مساهمته فً بالنظر خاصة بؤهمٌة والمالٌة ٌحظى ةالمحاسباتٌالمعلومة 

 

خاصة فٌما ٌتعلق  المتوخاة من هذه المبلءمة، لؤلهداؾ نظرا القادمة، للسنوات وٌعتبر هذا المشروع بمثابة ورش مهٌكل
 ذات جودة  والمحاسبٌة المالٌة المعلومات وإنتاج الدولٌة المحاسبة تم إدخالها فً مرجع التً المستجدة بإدماج المعاٌٌر

  أفضل.

 
 المتخصصة التقنٌة ، وتبعا إلحداث اللجنة3102و 3109 المنجزة خبلل سنتً األشؽال نهاٌة فً أعقابو الصدد، هذا فً

 تضع التً (،IFRSللمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ) العامة الفلسفة هذا األخٌر على سٌرتكز المشروع، هذا بإعداد المكلفة
للمشروع  مكلؾ تدرٌجً وؼٌر تنفٌذ الحرص على ضمان مع والمالٌة، المحاسبٌة للمعلومات صلب المتلقٌِّن فً المستثمر

لمقاوالت الصؽٌرة جدا والمقاوالت الصؽرى خصوصٌات ا االعتبار بعٌن مع األخذ المعنٌة داخل المقاوالت السالؾ الذكر،
  :تم اعتماد التوجهات التالٌة باإلضافة لذلك، .والمتوسطة

 

ّمعبالنسبة للحسابات  - ج   بعض متتالٌتٌن، سنتٌن تتجاوز، خبلل التً والمجموعات لحة العامةالمص للهٌآت ذات ةالم 
ٌقع على  االختٌار فإن ،(المستخدمٌن وعدد البٌانات ورقم المعامبلت) المالٌة وزٌر من بقرار تحدٌدها سٌتم التً العتبات

 ؛(Full IFRS) كامل األنماط المحاسبٌة الدولٌة 
 بعض المعاٌٌر سوى فإن المبلءمة لن تشمل والمتوسطة، الصؽرى التبالحسابات االجتماعٌة للمقاو ٌتعلق فٌما -

 المحاسباتٌة ؛
ضعٌؾ وتشؽٌل  رقم معامبلت التً تحقق، خصوصا، الفبة، هذه لطبٌعة جدا، ونظرا الصؽٌرة بالمقاوالت ٌتعلق وفٌما -

 نسبة لهذه الفبة.سٌتم اعتماد أسلوب خاص ٌقوم على نموذج مبلءمة مبسط بال المستخدمٌن، جدا من قلٌل عدد
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 ذات للوحدات بالنسبة الدولٌة المعاٌٌر تطبٌق إلزامٌة مع ةالُمَجّمع الحسابات حول قانون مشروع إعداد تم آخر، صعٌد وعلى

 اتخاذ وتحسٌن لؤلداء أفضل ومقارنة للمجموعات، الحقٌقٌة المالٌة الوضعٌة تقٌٌم إلى أساسا ٌهدؾ والذي العامة المصلحة
 .وى هٌبات التسٌٌرعلى مستالقرار

 

 المحاسب مهنة ٌنظمالذي  031-03 رقمقانون ال مشروع على المصادقة تمت فقد ،المحاسبة مهنة تنظٌم مستوى على أما

 السالؾ القانون مشروع ٌهدؾ كما .3102شتنبر  91 بتارٌخ لجنة المالٌة بمجلس النوابب مختصة مهنٌة هٌبة وٌحدث المعتمد
 للحكامة المكرسة ةالجدٌد الدستورٌة التوجهات مع المعتمد للمحاسب والمهنً المإسساتً التنظٌم بٌن التناسق تحقٌق إلى الذكر

 األعمال مناخ تحسٌن فً المساهمة إلى القانون مشروع ٌطمح ذلك، إلى باإلضافة .ةبالمحاسب المسإولٌة وربطة الجٌد

 .االستثمار وتحفٌز جاذبٌته دعمبالتالً و بالمؽرب
 

 للمؤسسات والمقاوالت العمومٌةوالبٌئٌة لٌة االجتماعٌة المسؤو - 2
 

 تم المؽرب، قبل المإسسات والمقاوالت العمومٌة فً من االجتماعٌة، والمسإولٌة المستدامة التنمٌة عن تقارٌر نشر لتعزٌز
مإسسات والمقاوالت تم إعداده لل ،"بالمؽرب االجتماعٌة والمسإولٌة التنمٌة المستدامة نشر تقارٌر" بعنوان دلٌل وضع

العمومٌة بهدؾ وضع تعارٌؾ ومفاهٌم واستراتٌجٌات اإلدماج وذلك لتمكٌن هذه الهٌآت من األخذ بعٌن االعتبار أبعاد 
 "التنمٌة المستدامة" و"المسإولٌة االجتماعٌة" فً تواصلها وإصداراتها.

 
مما ٌمكن أن ٌإثر على المحٌط  مفتوح، نموذج على متزاٌد تدبٌر المقاولة سٌعتمد بشكل أن الواضح فمن اإلطار، هذا وفً

المقاوالت  بٌن التفاعبلت على وهكذا فإن، المسٌرٌن مطالبٌن بالتركٌز من اآلن فصاعدا .والبٌبً واالقتصادي االجتماعً
 قارٌرهاوت أهدافها فً المجتمعٌة دمج القٌم على المقاوالت ٌجب األمد، وجدوى طوٌلة جٌدة سمعة على ومحٌطها. وللحفاظ

 والمناخ والمحٌط البٌبً المجتمع، اتجاه مدعوة لتوضٌح مسإولٌتها فهً الصدد، هذا فً. عامة بصفة وتواصلها ومنشوراتها
  .فٌه تنمو الذي المحٌط بظروؾ مباشرة مرتبطة المقاولة تنمٌة فإن وبالتالً،. فٌه شتؽلت ًلتا االجتماعً

 
والمجّربة فً  تطبٌقا المقاربة األكثر ل  كِّ ش  ٌ  و ،(GRI)"التقارٌر  إلعداد العالمٌة ادرةالمب" بنظام ٌسمى ما فإن الّشؤن، هذا وفً

وٌتضمن هذا المرجع مجموعة من المإشرات التً ستمّكن المقاوالت من قٌاس أفضل ألنشطتها فٌما ٌخص . العالم بؤسره
 الذي ٌمكن القٌاس ، تعتمد نظام(GRI)"التقارٌر  إلعداد العالمٌة المبادرة"التنمٌة المستدامة والمسإولٌة االجتماعٌة. كما أن 

 .الخارجٌة التدقٌقات ٌكون موضوع أن
 

مإشرات المدرجة المطالبة بالتركٌز على أهم  المإسسات والمقاوالت العمومٌة وفٌما ٌخص التطبٌق على أرض الواقع، فإن
 تقارٌرها. نجازأدنى إل إطار فً هذا المرجع وتحدٌد

 

 تنمٌة استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومٌةلرافعة : والخاص العام القطاعٌن بٌن الشراكة - 1
 

 العام القطاعٌن بٌن بالشراكة المتعلق 82-03القانون رقم  مواصلة مسلسل المصادقة على مشروع 3102عرفت سنة 
 . 3102 فبراٌر 03 تارٌخب النواب مجلس قبل من هذا المشروع على وفً هذا اإلطار فقد تمت المصادقة. والخاص

 
ه فً إطار مقاربة تشاركٌة تجمع مختلؾ إنجازوٌهدؾ مشروع قانون الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص الذي تّم 
 الشراكة لتطوٌر ومحفز موحد تحدٌد اطار عام إلى المتدخلٌن ضمنهم المإسسات والمقاوالت العمومٌة والوزارات المعنٌة،

 المقاوالت العمومٌـة. و والمإسسـات العمومٌـة التابعـة للدولة الدولة لصالح المؽرب لخاص فًوا العام القطاعٌن بٌن
 

 وتتجلى أهم أهداؾ هذا المشروع فً :
 

 ؛عام إلعداد وإسناد وتتبع مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاصالطار تناسق اإل -
ن القطاع العام والخاص فً مختلؾ القطاعات الواعدة بما فٌها اللجوء إلى الشراكة بٌ لتعزٌز مبلءمة أكثر إطار إنشاء -

 ؛ ذات طابع ؼٌر تجاريالقطاعات 
لتدبٌر الطلبٌات  جدٌدة آلٌات منح رإٌة واضحة للمستثمرٌن المحلٌٌن واألجانب من أجل تطوٌر مشارٌع الشراكة وإنشاء -

 العمومٌة .
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عام إلبرام عقود الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص والتقٌٌم األولً وسٌمكن هذا اإلطار القانونً من تؤهٌل كافة القطاع ال
واعتماد مبدأ تقسٌم  ("تحلٌل التكلفة مقابل األرباح") للمشارٌع وإدخال مفاهٌم "الحوار التنافسً" والعبلقة بٌن الجودة والثمن

 ارٌع.المخاطر والتعوٌض على أساس مستوى حسن األداء وكذا آلٌات تتبع ومراقبة المش
 

البنٌات التحتٌة وتوفٌر الخدمات العمومٌة. كما ستمكن أٌضا من تقوٌة تدخل  نجازوستشكل مقاربة الشراكة حلقة جدٌدة إل
االبتكار فً التدبٌر والهندسة المالٌة وهندسة )الفاعلٌن الخواص فً تطوٌر المشارٌع العمومٌة وتنوٌع أشكال التفعٌل 

 تحسٌن الحكامة االقتصادٌة ومناخ األعمال باعتماد الفعالٌة والسرعة والشفافٌة. موازاة مع(، …المشارٌع والتقٌٌم
 
من أجل إتمام المنظومة التشرٌعٌة التً ستمّكن من تطوٌر اللجوء إلى الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخواص، تم اعتماد و

 عدة دالبل منهجٌة منها :
 
اعد على تحرٌر عقود الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص وتوّفر الذي ٌعتبر وسٌلة تس "دلٌل البنود الضرورٌة"  -

 لصانعً القرار نماذج عقود موحدة مع تعدٌبلت تؤخذ بعٌن االعتبار خصوصٌات القطاع ؛
ٌ شّكل أداة للمساعدة عل  "دلٌل أفضل ممارسات الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص"  - مشارٌع الشراكة بٌن  إنجازالذي 

 العام والخاص لصالح الوزارات والهٌآت العمومٌة المعنٌة ؛القطاعٌن 
مذكرة حول منهجٌة "تحلٌل التكلفة مقابل األرباح" التً تهدؾ إلى توضٌح هذا المفهوم وإبراز المبادئ األساسٌة التً  -

ٌة أثناء ستمكن من تقٌٌمها بطرٌقة متناسقة وعقبلنٌة. كما تسعى المذكرة إلى تحدٌد خصوصٌات تطبٌق هذه المنهج
 مختلؾ مراحل تنفٌذ مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص.

 
خلٌة للشراكة للمواكبة التقنٌة للوزارات والمإسسات العمومٌة  1022وللتذكٌر فإن وزارة االقتصاد والمالٌة أحدثت منذ 

ً تقدٌم الدعم التقنً لئلدارات وتتجلى مهام هذه الخلٌة ف وكذا تتبع مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص.
 والمإسسات والمقاوالت العمومٌة بهدؾ تحدٌد المشارٌع وتركٌبتها وكذا تتبع مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص.
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ANPL>!ا�ا�!آ��� ا�!,&�� �6

ANPME�'4!��ى وا�	و$ت ا�78�B�ا�!آ��� ا�!,&�� 5<�0ش ا�

ANRT2 ا$��8$ت�&B�� ��&,!ا�!آ��� ا�

APDNل��ا�> K$ت وأ������)�� �0��ا$���8د.� وا$-� ���وآ��� ا5<�0ش وا��&

APDO���	<ا� K$ت وأ������)�� �0��ا$���8د.� وا$-� ���وآ��� ا5<�0ش وا��&

APDSا�(&!ب K$ت وأ������)�� �0��ا$���8د.� وا$-� ���وآ��� ا5<�0ش وا��&

ARCHIVESب	7�ا� Pأر��

AREFs (16)(16) 2.!وا��� ���	ت ا�(�!.� ��6���آ�د.Fا

AUs (30)(30) �.	U
ا�!آ�$ت ا�

BMب	7�ا� V&�

BNRM���	7��6� ا���ا�!,&�� �6 �J���ا�

CADETAFV��Eو W�%�E��� ��>+0�ا� ���اء وا��&	آ1.� ا�>	�

CAGs (16)(16) ��"%ف ا��	ا�7

CAR (24)(24) �.+�6Bف ا�8&�)� ا��	[

CC�>!از�وق ا�+&]

CCGن��U6� آ1ي	�ا�8&+وق ا�

CCIS (28)(28) ف ا��(�رة وا�8&�)� وا�@+��ت	[

CCM��	7�?� ا���آ1 ا�/�&	�ا�

CDG	��+وق ا$.+اع وا��+&]

CDVM��!B&�ا� K�B6` ا�)�

CFR��	'!.; ا��وق ا��+&]

CH (5)(5) ��0��)اآ1 ا�45>��?�� ا�	�ا�

CMPE$<�0ش ا��8درات ��	7�آ1 ا�	�ا�

CMR+(�B�6� ��	7�ا�8&+وق ا�

CNESTEN�.ت ا�&!و��&Bآ1 ا�!,&� �6'��� وا�60!م وا��	�ا�

CNPAC	�/ا�6(&� ا�!,&�� �6!��.� �2 "!ادث ا�

CNRA2��9وا�� +(�B�6� �&,!ا�8&+وق ا�

CNRST�&Bو ا�� ��ا�60 I
J6� �&,!آ1 ا�	�ا�

CNSS�(���-$ن ا��U6� �&,!ا�8&+وق ا�
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 (243) ��	
��  ���� ا�����ت ا

 

 ا���� ر�� 1

�����إ�� ا�����ر	� ا
CPM (4)(4) ي	
Jف ا��8+ ا�	[

EACCEا��8درات H�/&و� �Jا�	�6� �6B�/�4/� ا�d�ا�

EHTP���!�0�7ل ا��e� ��&/
ا��+ر4� ا�

EN�&,!ا���0ون ا�

ENA&�س���+ر4� ا�!,&�� ا��%"�� �ا�

ENIM��>+0�+ر4� ا�!,&�� �86&�)� ا��ا�

FDSHII��(���-5ا�8��5د.� وا ���2 ا��3<� ��6&/
[&+وق ا�

FEC�(��)وق ا��(��1 ا�+&]

FFIEM��>+0�و$ت ا��B�6�  �&��وق ا���!.2 ا�+&]

IAVة	'�J2 ا��3<� �16را)� وا�/
��0+ ا�

IMANOR2�&B�6� ��	7��0+ ا��ا�

INRA�(ا�1را I
J6� �&,!�0+ ا��ا�

INRHي	
Jا��8+ ا� �E I
J6� �&,!�0+ ا��ا�

IPMب	7��4!ر ا����0+ �

ISAدارةg� ���0�0+ ا��ا�

ISCAEو$ت�B��0+ ا����0 ��6(�رة وإدارة ا��ا�

ISMء�UB6� ���0�0+ ا��ا�

ITPSMGEA��"%و$ت ا���B�ا� 	��+�� +�
ا���0+ ا��B&� ا��F	 �4+ي �

LOARC�.و��ث ا����
�Fوا ;���
ا��@�J	 ا�	4�� ��6

MAPء�J>e� ��	0ب ا�	7�وآ��� ا�

MDAi>�8دار ا�

OCف	ا�8 j���

OCE	.+8وا�� H.!/ا�� j���

ODCOا���0ون ���&� j���

OFECء�U�J�0رض ا�+ار ا�� j���

OFPPT;7<&� وإ<�0ش ا���ا���!.2 ا� j���

OMPIC�.��6� ا�8&�)�� وا��(�ر�6� ��	7�ا� j���ا�

ONCA��"%ا�!,&� �% �4>�رة ا�� j���ا�

ONCF�.+.+
ا����j ا�!,&� �V�/6 ا�

ONDA'�رات�ا�!,&� �6 j���ا�

ONEEب	6>� C��8ء ا���ء وا���	ا�!,&�  ا��� j���ا�

ONHYM�0دن�!رات وا��ا�!,&� ���6+روآ�ر j���ا�

ONICL�>�'Bب وا�!J
ا����j ا�!,&� ا���&� �6

ONMT�"��/6� ��	7�ا�!,&� ا� j���ا�

ONOUSC��E�B3)�� وا���ا�!,&� �6@+��ت ا�(���0� ا5-� j���ا�

ONP+�86� �&,!ا� j���ا�

ONSSA��?!اد ا�7+ا�6� ��
ا����j ا�!,&� �6/%�� ا�8

ORMVA (9)(9) �"%ر ا����ا�(�!.� �%3�4 j����ا�

RADEE (12)(12) ء��	ء وا�����ا� i.6� ��!زB�/�ا�!آ�$ت ا�

RAFCء�U�J6+ار ا��  +.	J�6� �6B�/�ا�!آ��� ا�

RATS��4F ي	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

TNMV`��@ا� +�
�/	ح  �

UNIVERSITES (13) (13) ا�(���0ت
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 ا���� ر�� 2

إ�� =>آ� ا���ه��ر	� =>آ� ا���ه��
ا���ه��  
ا�?�=>ة

(%)

ا���ه�� 
��	
��ا

(%)
ADERس�E �&.+� ;وإ)�دة �9ه� �E�32 ا��� m��@100,00100,00وآ��� ا��

ADMب	7����ق ا�/��رة 	آ� ا�!,&�� �6'	59,7298,49ا�>

AGA INGENIERIE��?آ� ه&+4� ا�8&�)�ت ا��%"�� وا�7+ا	�24,2724,27

ASMA INVESTر��%3�4� ��آ� أ4	�50,0050,00

BAMب	7�.+ ا�	�100,00100,00

BIOPHARMA�.	'�Jدو.� ا�Fوا �-!�!�Jآ� ا5<��ج ا�	�100,00100,00

CAMب	7�ض ا��%"� �6	B75,2087,20ا�

CASA TRANSPORTS;B&6� ء�U�Jآ� ا�+ارا�	�89,0099,67

DIYAR AL MADINA�&.+�آ� د.�را�	�16,0099,71

FMDT��"��/ا� ����6&� ��	7�66,67100,00ا�8&+وق ا�

FONCIERE UIRط��	���ر.� �6(��0� ا�+و��� �B016,6783,28ا�

HAO��100,00100,00(�!)� ا�0�	ان ����6

IAMب	7�آ� ا��8$ت ا�	�30,0030,00

IDMAJ SAKAN2�4 آ� إد��ج	�55,0089,15

JZNا<�ت!�
�100,00100,00	آ� ا�
+.B� ا�!,&�� �6

LABOMETAL����	6+را�4ت وا�� j68ا� 	J�@�7,5010,59

MAROCLEAR	�6آ� ��رو آ	�25,0056,14

MASEN��/�<6'��� ا�� ���	7�25,00100,00ا�!آ��� ا�

MIAر��3�4g� ���	7�ا� �100,00100,00ا���

MJS.���ت	�0ب وا��e� ���	7�90,00100,00ا�

OCP. SA�6!��4ط� P.	<ا� i�)�94,1295,58ا�

RAM���	7���6� ا��ا�(!ي ا�@'!ط ا� ;B&6� ��&,!آ� ا�	53,9498,04ا�>

SADMزاآ�ن��� ���وا��& ��49,0097,74	آ� ا����

SALIMA HOLDINGر��3�4%� ��J�6ا� ���	7�!)� ا��(�24,2624,26ا�

SAPT�&.+�ء ,&(� ا��&�� ;.!
�� ��50,00100,00	آ� ا����

SAR.�ض	و�(��1 ا� L��� �آ	�100,00100,00

SIE����'رات ا���آ� ا$3�4	�71,00100,00

SMAEX2��9 ا��8درات�� ���	7�آ� ا�	34,9841,63ا�>

SMIT��"��/�6&+4� ا�� ���	7�آ� ا�	77,94100,00ا�>

SNEDرق�, ;J- H�U� آ� ا�!,&�� �+را�4ت	99,9699,96ا�>

SNRTذا)� وا��1�6ةg� ��&,!آ� ا�	100,00100,00ا�>

SNTL�����/�-!6وا�!�4?; ا� ;B&6� ��&,!آ� ا�	100,00100,00ا�>

SODEPL>!ا�آ� ا7�4%ل ا�	�100,00100,00

SOMED���&�6� �ا��5را�� ���	7�آ� ا�	33,2433,24ا�>

SONACOSورqJا� H.!/�� ��&,!آ� ا�	90,1795,97ا�>

SONADAC�(��)آ� ا�!,&�� ��6(��1 ا�	32,5296,51ا�>

SONARGESj(%�ا� 	ز و�/���)>آ� ا�!,&�� 5	100,00100,00ا�>

SOREAD(ر.�د!]) �.	8J�0� ا��آ� ا�+را�4ت وا$<(�زات ا�/	�76,0176,11

SORECس	ا�� i�)<�� ���6�آ� ا�	99,7599,75ا�>

SOTADEC7�4%ل ا��(�ريg� �.آ� ا�'&(�و	40,0040,00ا�>

TMSAr4!��ا� m��Fا 	
J8,19100,00ا�!آ��� ا�@�[� ,&(�-ا�

TM22 r4!��ا� m��Fا 	
J52,00100,00ا�!آ��� ا�@�[� ,&(�-ا�

���� =>آ�ت ا���ه�� (*)
(42) �FG�H�  ذات ا���ه�� ا�?�=>ة 

دون ا"�/�ب ا�>	آ�ت ا��� �!-+ �E ,!ر ا����8� (*)
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 ا���� ر�� 3

�	<
	��ا��إ�� ا����� أو ا��Kو� ا
AIR SENEGAL INTERNATIONAL����7&/ا�@'!ط ا�(!.� ا�

AOULI��!"�0دن أ�

ASSARF�J0<ف ا�	ا�8

ATLAS BLUEزرقFآ� أ,6` ا	�

BNDEء ا$���8دي��>g� �&,!ا� V&Jا�

CDMب	7�ا� K"���

CFPM����J&ات ا�	J8�وا� mا�!
�	آ� �!��j ا�

CHARIKA�آ� ا�>�ر�	�

CIMA��	0ب ا�	7�ا� W&�4إ

COMAGRI��"%را�� اا��F5دارة ا ���	7�آ� ا�	ا�>

COMAPRA��"%&�!-�ت ا���ا� H.!/�� ���	7�آ� ا�	ا�>

CRNMDAزن ا�8@!ر ا�/!داء�@�

ELKHEIR	�@آ�  ا�	�

ESMAFOR!ر��آ�  إ4	�

EUMAGEXا��8درات 	��+�� ���وروFا ���	7�آ� ا�	ا�>

EUROCHEQUEب	7�ا� Vأورو��

FRUMATuا��!اآ ;.!
ا�>	آ� ا��7	��� ��

FS SGAMة	'&Bم ا��v4 وق+&]

GEFSس!/� +.	J�6� ى	Jو$ت ا���B�آ�  ا�	�

HALA FISHERIESي	
Jآ� ه��� ��86+ ا�	�

HOLEXPن!�/&J/إآ w&.+�!آ� ه	�

IMECر��دF�6(�رب وا� ��	7��0+ ا��ا�

JADIVETش �6(+.+ة��Bآ� ا�	�

MARTCO�6(�رة� ��	ب ا�0	7�آ� ا�	�

MMA>�&� م.م.أ��آ� 	�

NEW SALAMآ� ا�/%م ا�(+.+ة	�

ODI��(�&8ا� ���ا��& j���

PALM BAY�� K��� ق+&E

PERLITEW��	�� �آ	�

PROMAGRUMب	7���� mا�!
�	آ� إ<�0ش ا�

RADء�U�Jء �6+ار ا���	ا��� i.6� ��!زB�/�ا�!آ��� ا�

RAID�)&, �&.+�� ء��	ء و ا�����ا� i.6� ��!زB�/�ا�!آ��� ا�

RATAG	.آ�دF ي	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RATCء�U�Jى �6+ار ا�	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RATFى ���س	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RATM&�س��ي �	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RATMAyاآ	�ى �	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RATR%4 ط و��	ي �6	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RATT�)&, �&.+�� ي	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�

RDE+.&� �'!ان�ء ���	ء و ا�����ا� i.6� ��!زB�/�ا�!آ��� ا�

REDط��	+.&� ا��ء ���	ا��� i.6� ��!زB�/�ا�!آ��� ا�

(78) ��PQR
ر اS  TU ��	
������ ا�����ت و ا��Kو�ت ا
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 ا���� ر�� 3

�	<
	��ا��إ�� ا����� أو ا��Kو� ا

(78) ��PQR
ر اS  TU ��	
������ ا�����ت و ا��Kو�ت ا

REP MARINE2.ر�� j.آ� ر	�

SAFIR	��4 �آ	�

SAIA�"%ر ا����%3�4� ���	آ� ا�0	ا�>

SASMAا��%"�� �6@+��ت ���	7�آ� ا�	ا�>

SCI SEBTA��J4 �.ر�B0+<�� ا��آ�  ا�	ا�>

SCORE Uآ� �4!رإ	�

SCVA�4!ا� W.z ��>آ�  ا���0و	ا�>

SCVM&�س��آ�  ا���0و<�� �	ا�>

SEFERIFP.	آ�  ا7�4%ل ��0دن ا�	�

SEPYKرة�'B� 2و��	�Jآ�  إ7�4%ل ا�	�

SERECAFب	7���� +.	Jا�� ��J<� آ� ا�+را�4ت وا5<(�زات	�

SGAM KANTARA ة	'&Bآ� ��4م ا�	�

SICOR���	<ت ا��J60�6� ��(�&8آ� ا�	ا�>

SINCOMARآ� �4&�!��ر	�

SLIMACOب	76� mا�!
�	آ� �!��j ا�

SMADA��"%ا�� ����6&� ��	ب ا�0	7�آ�  ا�	�

SNDE!ا���ا� ���	� ���آ� ا�!,&�� ��&	ا�>

SNPP��'�&&�!-�ت ا��آ� ا�!,&�� �6	ا�>

SOCICAء�U�J6+ارا�� ��	7�ا� ����ا�0 �
ا�>	آ� ا�>	.�� �6

SOCOBERآ�ن	J� mا�!
�	آ� �!��j ا�

SODEA��"%ا�� ���آ� ا��&	�

SODEVIj&0زرا)� ا� ���آ� �&	�

SODIPj.آ� 4!د	�

SOGETA��"%را�� ا��Fرا��آ� ا3�4	�

SOGIPj�-!4 �آ	�

SONARP+�8%"� وا��(��1وا��آ� ا�	�

SOPLEM����� اد!� P��6س و ا��	آ� ا�7	�

SORASRAK�.+�0/��� �"��/ا� L���6� �.!�)آ�  ا�	ا�>

TELECART��Eا	[!J'ا?'�� وا�	0+ي �6@Jا� +]	آ� ا�	�

TRANSATLANTIQUEV��&6,<` أ	ا��&+��� , ��J<ا�

UIMjآ�	د ا�8&�)� ��6�
ا�5

UREB BEN SLIMANن��2 �64J� ر�B�Fا ���	ا�!"+ة ا�(�!.� ��

UREB CHTOUKA�ر ��!آ�B�Fا ���	ا�!"+ة ا�(�!.� ��

UREB HAD SOUALEMKر "+ا�/!ا��B�Fا ���	ا�!"+ة ا�(�!.� ��

UREB OULMESس��ر أو��B�Fا ���	ا�!"+ة ا�(�!.� ��

UREB TIZITINE2��.1� ر�B�Fا ���	ا�!"+ة ا�(�!.� ��

VINICOOP24�>1. {&� ��>آ� ا���0و	ا�>
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ا���� ر�� 4

�VW�K�YS�XZا�R���اX>آ� ا
�G
[�ا�F?� ا

%
ا[�R\��ر 


ن دره����W

 ��W�R=>آ� ا�YR]� ز�Z`� ا
 <�WbRbFQوق ا[bGاع وا

���FRا

ا5ذن �>	آ� ا����� ز<��� ا����0� �8&+وق ا5.+اع وا��+��	 ا��&��� 
 Zenata »  "وع ا��(�ري	>�آ� ز<��� �6	} "��0� �/�آ� ��	{"+اث ��

« Commercial Project

�200,0 100,01ا����

 ��W�R� ا�= �Gر�K�اX>آ� ا
<�WbRbFQوق ا[bGاع وا

 ا5ذن �6>	آ� ا��B0ر.� ���� ا����0� �8&+وق ا5.+اع وا��+��	 �{"+اث 
�	آ� ���0� �/�}"�	آ� ���� ��B06ر ا�8&�)�" 

« Foncière Chellah Industries »

100,0227,0ا�8&�)�

 ��W�R=>آ� "	�wG�x" ا
<�WbRbFQوق ا[bGاع وا

ا5ذن �>	آ� "������" ا���
	� ����وق ا5.+اع وا��+��	 �{"+اث �	آ� 
« Société Hôtelière de Rabat » "ط�
���0� �/�} " ا���آ� ا������� ���

100,0543,0ا��&+��

|Zا
�=>آ� ا��R~ل ا
ا5ذن �>	آ� ا7�4%ل ا��!ا<L �{"+اث �	آ� ���0� �/�} "�	آ� �	�Eء 

 Terminal à conteneurs 3 de » "ء�U�J+ارا����و.�ت - 3 �
ا�
« Casablanca SA

ا7�4%ل 
L>!ا�ا�

100,02 641,0

ا5ذن �6���j ا�>	.P ��6!��4ط �{"+اث 3 �	آ�ت �(�ر.� ���0� 
 «OCP Fertilizantes Ltda»

(SAFTCO do Brasil)  et (SAFTCO BV)

ا�!�4,� 
ا��(�ر.�

100
100
100

170
9
4

ا5ذن �6���j ا�>	.P ��6!��4ط �{"+اث �	آ� ���0� �/�} "�	آ� 
(SADM) "زاآ�ن�� ���و�& ����

�5.481ا�+و�� 51/49ا����

ا5ذن �6���j ا�>	.P ��6!��4ط �{"+اث �	آ� �/�ه��  �/�} 
(DuPont OCP Opérations Consulting SA)

ا$�4>�رة 
ا�8&�)��

50,050,0

 BARID » ".+ آ�ش	�} "�0� �/�آ� ��	{"+اث ��ب 	7�ا� +.	J� ا5ذن
« CASH

�100,0122,0
!.; ا�F!ال

 i?�UJا� ;B>و i.�6!ز� ���	7�آ� ا�	&�ء ا�>����ب 	7�ا� +.	J� ا5ذن
(SDTM) وا5ر����4ت

100,0103,0ا5ر����4ت

 ���FQ��رة واR�>�U ا
واbH	�ت ���ت

ا��/�ه��  �E رأ4��ل �	آ� ا��/�ه�� ا��/��ة " �	آ� �+��	 وا7�4%ل 
.(SETTAPARK)  "ت�'/� �(�&ا�8 i�)�ا�

1,394,4ا�8&�)�

 ���� TFS
ا���R ا
 �[�Y` �ا��GbGb و وآ�


�� ��W>ة 	�ر=���	
Foncière de la lagune SA ة��/�ا� ��/�ه�آ� ا�	50/50373,5ا�/��"�ا"+اث �

25,0-
25,05 100,0
25,07 100,0


ص ���� QF�
م ا�<����ه�� W �Y�U��VRK ا�W وا[ذن ��	
إ�bاث 	����ت و	�Kو�ت ��

ن ر�� 39-89  Z�KTU ا�ـــ�دة 8 	� ا

(2013 )


��PطP� wG<Xا���R ا

bG<W ا��>ب

 ���FR� TW<��اbFQوق ا
������ا

ا��/�ه��  �E رأ4��ل �	آ�ت ا��/�ه�� ا��/��ة "و[�ل ��/��	 
ا$[!ل"« Wessal capital Asset Management »,"و[�ل ا�+ار 
 Wessal"اق	ر� ��و[�ل ا" ,« Wessal Casa Port  "&�ء��ء ا��U�Jا�
 « Wessal Tanger Marina »"�&.و"و[�ل ,&(� ��ر« Bouregreg

ا�/��"�
25,03 600,0
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ا���� ر�� 4 	�>ر

�VW�K�YS�XZا�R���اX>آ� ا
�Gو��ا�F?� ا

%

ن ���W ر��\R�]ا

دره�

30,0

20,0

�6+و��  46

�	آ� ا�0�	ان 11,5

Rabat Région Aménagentsو��G ا>�Wط و =>آ� ا��>ان 425,0 9إ"+اث �	آ� �/�}  ���� -�� ا�	��ط 

����X����� ا ��W<��
آ�� اإ��اث ��آ� ���ه�� ����� ��� "MASEN ����ت "
�+��	 �&��ت  

�(��0ت ا�'��� 
ا�>�/��

100,017,5


ان�` �Gاو� STAVOM SA  ;�4; واد ��ر�� �-11,0ا������	آ� ���

NOVEC ��U
ZNovec Mauritanie ��>��.ر!� V�E!>  {�/� �0��� �آ	إ"+اث �
ا$�4>�رة 
ا��&+�4�

49,0

���>ب T�~PاK>ض ا
 Groupe » H?�¦ض ا��%"� و	B!)� ا��} �(�0� �/�آ� ��	إ"+اث �

(GCAMDOC SA)Crédit Agricole du Maroc Documents » 
P��0�100,019,3(� ا$ر��

�bFوق ا��R\��ر TU ا?��Fت 
 i�ا��� Infra Maroc  ��R�Rا

�8&+وق ا5.+اع وا��+��	

ا��/�ه��  �E رأ4��ل �	آ� ا��/�ه�� ا��/��ة �	آ� �
�6� ا����� اآ�د.	  
« Société d'Eau Déssalée d'Agadir »

���
49,01.200ا�J&��ت ا��

�bFوق ا�bGع وا�WbR> و 
 ���FR� TW<��اbFQوق ا

������ا

 Lixus »  س!/�� �'
ا��/�ه��  �E رأ4��ل �	آ� ا��/�ه�� ا��/��ة �
«Resort SA

200,0 3ا�/��"�

 TU ���� ص
QF�
م ا�<����ه�� W �Y�U��VRK ا�W وا[ذن ��	
إ�bاث 	����ت و	�Kو�ت ��

ن ر�� 39-89 Z�Kا�ـــ�دة 8 	� ا

- 2014 �X� - <G�FG -    

 �����
ط ا�H� ��FS
اX>آ� ا
��W<��ا

« STTSMA »  ة��/�ا� ��/�ه�آ� ا�	ل ���رأ4 �E  ��/�ه�ا��[�J8وا"++50ا� K�49,0
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ا���� ر�� 5

%4,8-112 690190 067199 189ر�� ا���	~ت

035-0,1% 122160 666160 150`���w ا���R~ل دون ا��QQHت 

��	bHR���w ا��` �YF	              28 86030 06931 1643,6%

�����w ا��R%9,1-421 36519 54221 19ا

�U�V�%8,8-506 52672 17079 81ا�K�� ا

�Z34 91529 26921 958-25,0%`� ا���R~ل

��ري%25,8-011 65122 47429 33ا�F`� ا

(*)TU�Qّ%21,9-507 45510 90013 16ا�F`� ا

%29,4-381 2084 7596 5اG<V?� ��� اX>آ�ت

%0130,6 54578 89877 68 ا[�R\��رات

�G
�R
ن اG7616,4 564185 721174 158 د%

T`ا 
�G ا�Rb� 49 69042 20037 032-12,2%رة ا

%5607,1 558423 236395 363 ا¡	
ال ا ا`��


ع ا¡�
ل��	 920 3721 000 5601 064 6446,4%

دون ا"�/�ب ا�&�� ا��E�8 �86&+وق ا��7	�� ��B�6)+ و �86&+وق ا�!,&� �U6��ن ا$-���)�  (*)


ر�`
2013 / 2012

201120122013 ا��=>ات 

��	
��������ت و ا��Kو�ت ا ����أه� ا��=>ات ا[��QRد�G وا
�ات  2011 - 2012 - 2013    �F	

[K�6!ن ا�+ره��]
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��bو �	���ا��Z ا��£ ا�Q ��	
��
ارد ا¤`�� 	� ا�����ت وا��Kو�ت ا�  ا
إنجازات الفترة 2013-2014 وتقديرات 2015  

ا���� ر�� 6

(مليون درهم)

التوقعات
اإلنجازات إلى 
نهاية شتنبر 

2014

موارد آتية من مؤسسات مالية

943,6894,0533,0360,0 الموارد اآلتية من بنك المغرب

276,0360,0425,0700,0 الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير

100,0100,0 الموارد اآلتية من القرض الفالحي للمغرب

100,3250,0150,0 الموارد اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي

42,142,142,1 الموارد اآلتية من مجموعة البنك الشعبي

26,232,012,815,0 أرباح برسم مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية

400,0250,0100,0150,0 الموارد اآلتية من مكتب الصرف

500,0 500,0500,01 700,02 2 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

280,0180,0167,1180,0 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

270,0300,0400,0400,0 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات

250,090,0140,0140,0 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ

50,025,042,525,0 الموارد اآلتية من مجلس القيم المنقولة

1,74,04,04,0 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

54,055,055,0 الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

20,015,05,0 الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات

000,0 000,12 000,03 000,33 5  األرباح اآلتية من المجمع الشريف للفوسفاط

455,3 345,01 815,01 658,91 1 األرباح اآلتية من شركة اتصاالت المغرب

150,0150,050,0200,0 األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران

51,054,054,0 األرباح اآلتية من بريد المغرب

300,0200,0200,0120,0 األرباح اآلتية من شركة استغالل الموانئ

30,035,035,035,0 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

125,025,087,00,0 األرباح اآلتية من شركة التهيئة الرياض

25,025,0 األرباح اآلتية من شركة الخطوط الجوية الملكيـة المغربية

20,030,020,020,0 األرباح اآلتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس

25,00,010,0 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور

8,55,03,03,5 األرباح اآلتية شركة اإلنتاج البيولوجي وأدوية الحيوانات

100,0100,0100,0100,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

100,0100,050,0100,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصاالت المغرب

60,060,060,060,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

304,4120,075,150,0 موارد مختلفة

تذكير تذكير تذكير تذكير  عائدات الخوصصة

500,00 1 موارد الرخص المتأتية من فاعلين في ميدان االتصاالت

516,8 391,69 841,17 322,010 13المجموع

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

بيان الموارد
قانون المالية 

2013

 قانون المالية 2014
تقديرات 

مشروع قانون 
المالية 2015

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العمومية

األرباح اآلتية من المقاوالت ذات المساهمة العمومية
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية
توقعات قانون المالية 2014 وإنجازات قانوني المالية 2013 و 2014

7 Kر� H
ا��6

  (مليون درهم)

التسييرالتجهيز
زيادة رأس 

المال
إعادة 
الهيكلة

التسييرالتجهيزالمجموع
زيادة رأس 

المال
إعادة 
الهيكلة

المجموع

386,9 569,64 817,22 389,91 572,74 817,22 743,21 4األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

363,320,4364,0384,4273,0273,0التعاون الوطني

261,2 533,1468,9792,31 903,5584,4948,71الجامعات 

0,50,00,0الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي

000,0500,0500,0 000,01 400,01الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

5,05,05,0الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق
5,0

5,0

90,487,463,0150,456,341,097,3الغرف الفالحية 

82,510,220,831,09,120,829,9غرف الصناعة التقليدية

20,54,824,128,94,821,125,9غرف التجارة والصناعة والخدمات

4,04,24,24,24,2غرف الصيد البحري

6,811,418,20,0المدرسة الحسنية لألشغال العمومية 

71,026,066,092,015,054,569,5المدرسة الوطنية  الفالحية بمكناس

57,53,676,680,357,557,5المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

453,031,0450,0481,011,0225,0236,0المركز اإلستشفائي ابن رشد

817,730,0800,0830,0400,0400,0المركز اإلستشفائي ابن سينا

363,016,0355,0371,00,0المركز اإلستشفائي الحسن الثاني

395,030,0400,0430,08,0200,0208,0المركز اإلستشفائي محمد السادس بمراكش

12,092,0104,092,092,0المركز اإلستشفائي محمد السادس بوجدة

43,45,144,049,13,833,036,8المركز السينمائي المغربي

151,4151,4139,4139,4المركز المغربي النعاش الصادرات

19,98,356,664,939,339,3المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

92,358,062,7120,7المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
29,0

62,791,7

6,01,04,05,0المعهد العالي لإلدارة
4,0

4,0

20,020,020,020,020,0المعهد العالي للقضاء

29,929,129,129,129,1المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

70,070,070,070,070,0المعهد الملكي للثقافة األمازيغية

9,09,04,54,5المعهد المغربي للتقنين

190,0115,0172,0287,0105,7125,4231,1المعهد الوطني  للبحث الزراعي

88,930,058,988,915,0المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
58,9

73,9

371,0300,0300,0المكتب الوطني المغربي للسياحة
300,0

300,0

311,7120,0390,0510,0298,9298,9المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية  والثقافية

596,9279,2413,4692,6226,5372,0598,5المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية 

46,770,770,7المكتب الوطني للصيد
25,0

25,0

600,0 600,01 727,01 1المكتب الوطني للسكك الحديدية
707,0

707,0

941,5 835,51 120,0106,01 2المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
106,0

1 835,51 941,5

278,0120,0333,0453,0المكتب الوطني لال ستشارة الفالحية
158,9

158,9

25,025,00,0المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

40,014,035,049,0المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
8,29,9

18,1

90,090,00,0القرض الفالحي للمغرب

130,9130,9130,9130,9القرض العقاري والسياحي

296,6135,0475,0610,016,0الوكاالت الحضرية
437,5

453,5

54,954,9الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط
54,9

54,9

2,8169,4169,4الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 
169,4

169,4

119,046,237,083,2الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 
46,2

37,083,2

22,515,015,030,015,015,0الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية 

إنجازات 2013المؤسسات والمقاوالت العمومية

اإلنجازات إلى متم شتنبر 2014توقعات 2014
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية
توقعات قانون المالية 2014 وإنجازات قانوني المالية 2013 و 2014

7 Kر� H
ا��6

التسييرالتجهيز
زيادة رأس 

المال
إعادة 
الهيكلة

التسييرالتجهيزالمجموع
زيادة رأس 

المال
إعادة 
الهيكلة

المجموع
إنجازات 2013المؤسسات والمقاوالت العمومية

اإلنجازات إلى متم شتنبر 2014توقعات 2014

9,570,040,0110,070,040,0110,0الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجراألركان

129,11,6130,70,0الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

812,5935,9935,9الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
835,9

835,9

5,05,05,05,0الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب

19,719,719,79,99,9الشركة المغربية للهندسة السياحية

104,072,056,0128,0الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات
36,0

28,064,0

20,030,038,068,010,011,021,0الوكالة المغربية من أجل تنمية األنشطة اللوجيستيكية

350,0300,0300,0300,0300,0الصندوق المغربي للتنمية السياحية

8,05,07,012,02,5أرشيف المغرب
3,5

6,0

41,97,07,07,07,0دار الصانع

250,0250,00,0صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

75,0447,66,3453,9348,66,3354,8صندوق المركزي للضمان

6,30,00,0شركة  استغالل معادن الريف

45,045,045,0شركة اإلنجازات السمعية البصرية 
45,0

45,0

65,065,0شركة الدارالبيضاء للتهيئة
65,0

65,0

227,00,00,0شركة الدارالبيضاء للنقل

10,210,2شركة استثمار األراضي الفالحية
10,2

10,2

100,0150,0150,0150,0150,0شركة تنمية بحيرة مارشيكا ميد

0,50,00,0شركة التهيئة والتنمية لمازكان

151,965,065,0شركة التهيئة إلعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة
65,0

65,0

240,0240,0240,0240,0شركة الناظور غرب المتوسط

79,810,010,010,010,0شركة ميدز

150,0150,0150,0150,0150,0شركة ميناء المتوسطي الثاني

172,9 039,9133,02 571,42 1المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي
1 207,4

101,91 309,3

0,50,70,70,70,7مركب النسيج لفاس

1,01,00,0مركزية الشراء والتنمية لجهة تافياللت وفكيك 

15,615,615,67,87,8مسرح محمد الخامس

6,33,07,010,02,84,47,2معهد االمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية 

227,535,0220,0255,0معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 
32,2

182,5214,7

38,610,029,039,0معهد باستور المغرب
10,0

29,039,0

42,138,738,7مفاحم المغرب
38,7

38,7

10,085,085,010,010,0مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

44,044,044,044,044,0مكتب تنمية التعاون

10,010,010,010,010,0وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

46,4126,4110,0236,455,969,8125,7وكاالت األحواض المائية 

60,060,060,060,060,0وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

60,090,090,090,090,0وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشرق

160,060,060,060,060,0وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

253,4120,0120,060,060,0وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق

125,0525,0525,0262,5262,5وكالة السكن والتجهيزات العسكرية

94,014,794,0108,70,770,571,2وكالة التنمية اإلجتماعية 

87,154,254,0108,242,337,079,3وكالة التنمية الفالحية

32,013,332,045,332,032,0وكالة تنمية لوكالة لتنمية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقية  

105,4105,4105,4105,4وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس

60,553,653,60,0وكالة الشراكة من أجل التقدم

190,26,3193,0199,34,7144,8149,4وكالة المغرب العربي  لألنباء

566,5 897,06,318 248,21 415,09 178,07 380,06,325 537,63 254,211 598,210 20المجموع
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   ا���� ر�� 8

���� ا����� ����� ا�����526 9238 9257 5004 7ا�

304 9803 9744 7742 3ا�(�آ� ا����%� ��'�ق ا��%!رة "!�� �ب

�� ا����� ���'!رات��600 4003 9806251 1ا�

�%"� �212 0484842 1871 1ا�(�آ� ا����%� ���0/ ا�.�ي  ا�,'�ط ا����%� ا�

/ ا�'��1���000 6612 3811 8611 ��31وق ا�

147 0282 1443 3113 5:�آ� إ8� 7ل ا���ا45

085 8715157951 2ا��آ!�� ا����%� ����ا45

014 0701 8378993:�آ� >�ا;!ي ا��"!ط  78

2576797700:�آ� ا��ارا�?%<!ء ���0/ 

@8���413300500 6221ا��آ!�� ا�,!3� ��.�-ا�?�� اA%"B ا�

�%�%��%Dا��� /E!8آ� ا����%� ���0/ وا���249171123385ا�(

�8J;10595178249!ت و ;0!وIت أG�ى

722 73925 19524 55417 26ا�����ع

�%'Eا�0!ري وا�,Kا� L��650 5112 7648872 1ا��آ!�� ا����%� ����!MN� ا�0K!ر� وا�

  �O7Pر ا�!�Q�87� ��R.ا� �<!��320 0892 9273 5521 3ا�

�%S�� ا����� ����640112766650ا�

�(.%U ا�P�س � �%���552284297427ا�(�آ� ا�

�%Eاد ا� �ا���� �%�Sا����� ���7;� ا� ����467100468275ا�

�%O7Pرة ا�!)��� ا����� �8 7��770186186ا�

�%� ;�!�Y ا��اO!ت واBرX!ن ��7436166180ا��آ!�� ا����%� �

�8J;312128262294!ت و ;0!وIت أG�ى

983 7466 4747 4383 7ا�����ع

�Z%R���ان ��Kا� �[��.;7 5006 3206 7007 200

����Kات ا�\%R.�500 6952 0008192 4وآ!�� ا���!آ[ وا�

�� أ"� ر1�اق P^ �Z%R< ��!316 9902 6982621 1وآ

 �%[!��DIوا �1�S!دIا �%���650 0141 2511 4411 1وآ!Iت ا`K5!ش وا�

 �278 2691 8761241ا��آ!Iت ا��<�

�Z%R�344554554 601:�آ� ا��ارا�?%<!ء ��

285310372670 1وآ!�� >Z%R� "�%�ة ;!ر:%�! 

340304334420:�آ� إد;!ج �8[

����/ ;%�!ء ��.� ا����� �Z%R�292286292292:�آ� ا�

�8J;171660285!ت و ;0!وIت أG�ى

164 28017 02715 66311 17ا�����ع

�U ا�(�P8�P�� b!ط.�000 50024 10029 42019 20ا�

�� ا����� ���!ء و ا��R�"!ء��713 57812 01711 2158 12ا�

�0� ���زU ا��!ء و ا��R�"!ء ���813 7672 8202 5461 2ا��آ!Iت ا�

d!%�549279486507وآ!Iت �Oض ا�

�%��146960 4053941 1ا��آ!�� ا�� �"%� ��'!1� ا�(

�!رات ا�'!%1�Q�8Iآ� ا�9218364463:

�� ا����� ��R%�روآ!ر"�رات و ا��K!دن��12449261476ا�

�8J;883438153!ت و ;0!وIت أG�ى

085 14142 91246 35629 37ا�����ع

�%"��000 00012 50012 93310 ��313وق ا`�اع و ا�

� �ب�� �O7Pض ا��272273417417ا�0

���0��h�.;1296129129 ا�g%0 ا�

281427128;��� ا�S�ف

�8J;1451347!ت و ;0!وIت أG�ى

721 58712 79812 37610 14ا�����ع

 ]�����"%� وا��� ��R.ت  ا�!%�400 2272 4606793 2اBآ!د

200 4742 1863 9502 8ا�.!;K!ت 

�%K;!.ا� �%E!P)�818255437900ا���اآ\ ا`8

[ ا����R و إK5!ش ا�( /���513295529713;��� ا�

�%N!0Qو ا� �%[!��D`ا �%K;!.ا����� ��,�;!ت ا� ����17989188188ا�

7018116116ا��K!ون ا�����

6599115115ا���RK ا����� ��?�j ا�\را]�

��0��� و ا��Kا� j�?�� آ\ ا�������1526103105ا�

�8J;1 081267609617!ت و ;0!وIت أG�ى

354 7987 9138 1523 14ا�����ع

�O!%��� �"� ��� ا����� ا���750580450900ا�

  �%O!%ا�� �%����� �"� �380599 1253681 1ا���Sوق ا�

U5!S164131180180دار ا�

�%O!%8� ا����R�� �%"� �24426260155ا�(�آ� ا�

834 2701 1052 2831 2ا�����ع

� ا�� �ب�"589282324438

33872340340ا���آ\ ا�� �"� K5I!ش ا�S!درات

�!رQ��%� و ا`8���� �%"� �7272100100ا��آ!�� ا�

�8J;258162221210!ت و ;0!وIت أG�ى

088 2575899851 1ا�����ع

121 07978 013118 545114 952

ا�����ت ا������ وا����

�ي��ا�#"!� وا� �� ا�

ا��Kع

ا���ز56 ا��23�4 -/���1رات ا��0/.�ت وا����و-ت ا�,��*�� (*(��ن ا��ره%)

��	
����زات 2013ا�����ت و ا��Kو�ت اZت 2014ا���

���ت 2015`` 
���ت 2013`

ا�����ع ا�,�م

ا�.:9 وا��,��� وا������ 
ا���ا;��

ا��4=� وا��,�دن

ا���4ع ا����2

ا���3�4ت ا-<�����3 
وا� ��� وا���;�� وا��:�96

ا�.��!� وا���ف ا��?���

�ىBأ
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

98,49%PARTICIPATION PUBLIQUE

59,72%
38,77%

201120122013Milliers DH

564548547Effectif

648Charges de personnel 952166 115159 151 تكاليف المستخدمين

539Charges d'exploitation HD 427560 943613 000 1 تكاليف اإلستغالل

107Chiffre d'Affaires 166 8392 014 0882 833 1 رقم المعامالت

835Valeur ajoutée 774 2391 563 4171 985 القيمة المضافة

10 53910 68411 419Impôt sur les Sociétés

445Résultat net 148-228 179-110 402 1- الناتج الصافي

804CAF 617330 328201 23 قدرة التمويل الذاتي

982Total actif 723 08146 946 17745 556 43 مجموع األصول

608Fonds propres 949 5267 095 9858 114 7 األموال الذاتية

941Dettes de financement 032 16736 614 94634 039 32 ديون التمويل

860Investissements 973 0002 797 0003 232 5 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

   عدد المستخدمين

 الضريبة على الشركات

  المباشرة

تجهيز و إستغالل البنية التحتية للنقل عبر الطريق السيار

DIRECTE

INDIRECTEغير المباشرة

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES AUTOROUTES

��Wف اbراه�

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

12/06/1989 تاريخ التأسيس

شركة تابعة عامة 

629MILLIERS DE DH 295 12 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

ADM رمز المؤسسة

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اسم المؤسسة

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100,00%PARTICIPATION PUBLIQUE

100,00%
-

201120122013Milliers DH

837926928Effectif

210Charges de personnel 052241 427225 217 تكاليف المستخدمين

161Charges d'exploitation HD 883949 448860 825 تكاليف اإلستغالل

361Chiffre d'Affaires 743 0082 191 7671 147 1 رقم المعامالت

817Valeur ajoutée 356 1492 370678 661 القيمة المضافة

61 16268 621480 960Impôt sur les Sociétés

178Résultat net 067 1991 663146 119 الناتج الصافي

539CAF 278 8411 408227 201 قدرة التمويل الذاتي

750Total actif 820 5926 593 2124 662 3 مجموع األصول

913Fonds propres 817 7352 750 5361 504 1 األموال الذاتية

752Dettes de financement 416811 196907 576 ديون التمويل

966Investissements 000898 000743 023 1 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

ANP رمز المؤسسة

الوكالة الوطنية للموانئ اسم المؤسسة

AGENCE NATIONALE DES PORTS

056MILLIERS DE DH 108 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

01/12/2006 تاريخ التأسيس

مؤسسة عمومية

تطوير و صيانة الموانئ - مقنن للنشاط المينائي

DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES PORTS - 
REGULATEUR DE L'ACTIVITE PORTUAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

��Wف اbراه�

   عدد المستخدمين

0,0

1,0

2,0

3,0

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

0,0

0,4

0,8

1,2

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Société d'EtatSTATUT JURIDIQUEشركة الدولة  الطبيعة القانونية

البريد و المصالح البريدية المالية نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

201120122013Milliers DH

105Effectif 1534 1934 4 عدد المستخدمين

398Charges de personnel 184526 290528 514 تكاليف المستخدمين

511Charges d'exploitation HD 210932 649975 039 1 تكاليف اإلستغالل

178Chiffre d'Affaires 056 2531 049 3711 147 1 رقم المعامالت

052Valeur ajoutée 193667 100614 634 القيمة المضافة

89 20696 26467 411Impôt sur les Sociétés

374Résultat net 305155 573149 159 الناتج الصافي

489CAF 094337 480333 325 قدرة التمويل الذاتي

767Total actif 365 09212 815 64512 709 12 مجموع األصول

833Fonds propres 181 4592 086 2322 037 2 األموال الذاتية

000Dettes de financement 456-- ديون التمويل

334Investissements 000282 062493 296 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

* Transformé en Société Anonyme en 2011 avec création d'Al Barid Bank

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

��Wف اbراه�

07/08/1997

COURRIER & MESSAGERIE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

 الضريبة على الشركات

BARID AL MAGHRIB

1 191 399MILLIERS DE DH

BAM رمز المؤسسة

بريد المغرب اسم المؤسسة

0,8

1,2

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

0,4

0,6

0,8

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

0,1

0,2

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

مؤسسة بنكية نشاط المؤسسة

ACTIVITE

87,20%PARTICIPATION PUBLIQUE

75,20%
12,00%

201120122013Milliers DH

640Effectif 6413 3773 3 عدد المستخدمين

607Charges de personnel 178874 937808 741 تكاليف المستخدمين

681Charges d'exploitation HD 284 0961 198 9511 105 1 تكاليف اإلستغالل

140Chiffre d'Affaires 730 7054 518 6004 214 4 رقم المعامالت

463Valeur ajoutée 719 4283 466 9333 203 3 القيمة المضافة

21 719119 02535 961Impôt sur les Sociétés

562Résultat net 481405 005321 412 الناتج الصافي

450CAF 307579 446593 609 قدرة التمويل الذاتي

935Total actif 178 38178 324 24473 541 69 مجموع األصول

738Fonds propres 786 1764 381 6964 451 3 األموال الذاتية

520Dettes de financement 014 1159 668 6768 723 8 ديون التمويل

000Investissements 676273 000237 178 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

01/06/2004

Filiale Publique

BANCAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

3 818 248MILLIERS DE DH

CAM رمز المؤسسة

القرض الفالحي للمغرب اسم المؤسسة

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

مؤسسة بنكية نشاط المؤسسة

BANCAIREACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومية :

100%
-

201120122013Milliers DH

261271304Effectif عدد المستخدمين

687Charges de personnel 747 9421 669 5741 527 1 تكاليف المستخدمين

605Charges d'exploitation HD 923 4052 911 3782 940 2 تكاليف اإلستغالل

203Chiffre d'Affaires 796 9915 659 7155 394 5 رقم المعامالت

171Valeur ajoutée 831 5655 248 1636 613 6 القيمة المضافة

810 635196 0390Impôt sur les Sociétés

392Résultat net 773964 152975 801 الناتج الصافي

633CAF 543557 698888 371 1 قدرة التمويل الذاتي

867Total actif 601 235186 774 170169 541 155 مجموع األصول

689Fonds propres 456 56819 983 96217 954 19 األموال الذاتية

580Dettes de financement 375 99743 867 30435 154 26 ديون التمويل

000Investissements 500 00010 000 4009 763 8 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

 الضريبة على الشركات

10/02/1959

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

��Wف اbراه�

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

501MILLIERS DE DH 148 12 أالف الدراهم 

CDG  GROUPE  رمز المؤسسة

صندوق اإليداع و التدبير اسم المؤسسة

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

0,0

0,4

0,8

1,2

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

تدبير نظام  الضمان اإلجتماعي نشاط المؤسسة

ACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومية 

100%
-

201120122013Milliers DH

194Effectif 4354 4684 4 عدد المستخدمين

997Charges de personnel 075 1971 043 6281 055 1 تكاليف المستخدمين

981Charges d'exploitation HD 923 59116 251 94815 107 15 تكاليف اإلستغالل

073Chiffre d'Affaires 916 09222 113 07622 367 21 رقم المعامالت

788Valeur ajoutée 400 3477 183 9028 666 8 القيمة المضافة

---Impôt sur les Sociétés

068Résultat net 009 0187 515 3656 083 6 الناتج الصافي

379CAF 857 0677 569 1328 686 7 قدرة التمويل الذاتي

263Total actif 755 68681 439 81175 476 70 مجموع األصول

486Fonds propres 876 01662 870 18855 370 49 األموال الذاتية

Dettes de financement--- ديون التمويل

600Investissements 00042 860104 57 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   
   

  

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

GESTION DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

TOTALEاإل جمالية

INDIRECTEغير المباشرة

DIRECTE  المباشرة

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

MILLIERS DE DH

27/07/1972

CNSS رمز المؤسسة

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي اسم المؤسسة

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

6,0

8,0

10,0

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

4,0

6,0

8,0

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

تدبير أنظمة معاشات القطاع العام نشاط المؤسسة

GESTION DU REGIME DES RETRAITES DU SECTEUR PUBLICACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومية 

100%
-

201120122013Milliers DH

483454452Effectif عدد المستخدمين

837Charges de personnel 860109 536103 86 تكاليف المستخدمين

894Charges d'exploitation HD 378 15422 955 14719 264 18 تكاليف اإلستغالل

092Chiffre d'Affaires 389 59822 718 40221 242 20 رقم المعامالت

297Valeur ajoutée 463239 010 8002 079 2 القيمة المضافة

---Impôt sur les Sociétés

574Résultat net 196 3032 467 1113 771 4 الناتج الصافي

839CAF 499 3442 460 1534 346 5 قدرة التمويل الذاتي

031Total actif 084 88684 566 36780 938 76 مجموع األصول

901Fonds propres 428 99482 596 46379 675 75 األموال الذاتية

272272272Dettes de financement ديون التمويل

800Investissements 00039 44210 5 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

 الضريبة على الشركات

20/11/1996

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

��Wف اbراه�

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

12 018MILLIERS DE DH

CMR رمز المؤسسة

الصندوق المغربي للتقاعد اسم المؤسسة

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة الدولة الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

201120122013Milliers DH

252Effectif 2541 2171 1 عدد المستخدمين

558Charges de personnel 359464 375451 408 تكاليف المستخدمين

160Charges d'exploitation HD 886 5425 217 5295 197 6 تكاليف اإلستغالل

960Chiffre d'Affaires 942 8544 909 1724 093 5 رقم المعامالت

787Valeur ajoutée 283 6181 531 5881 376 1 القيمة المضافة

181 054179 068198 900Impôt sur les Sociétés

034Résultat net 630469 174411 409 الناتج الصافي

938CAF 174502 660797 663 قدرة التمويل الذاتي

211Total actif 015 43546 191 98743 599 39 مجموع األصول

620Fonds propres 035 7015 686 7854 329 4 األموال الذاتية

111Dettes de financement 737 5913 737 6753 682 3 ديون التمويل

190Investissements 320 4306 689 5606 604 6 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

15/12/2004

Société d'Etat

التجهيز و السكن

AMENAGEMENT ET HABITAT 

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

HAO رمز المؤسسة

مجموعة العمران للتهيئة اسم المؤسسة

HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

2 104 048MILLIERS DE DH

4,8

4,9

5,0

5,1

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

0,8

1,2

1,6

2011 2012 2013

���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

0,3

0,4

0,5

2011 2012 2013

�`�FاTU�Qا
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

استخراج و إستغالل مناجم الفوسفاط نشاط المؤسسة

ACTIVITE

95,58%PARTICIPATION PUBLIQUE

94,12%
1,46%

201120122013Milliers DH

661Effectif 30321 31220 19 عدد المستخدمين

000Charges de personnel 426 0008 615 0008 046 8 تكاليف المستخدمين

000Charges d'exploitation HD 513 00036 601 00041 007 35 تكاليف اإلستغالل

000Chiffre d'Affaires 934 00046 383 00059 414 56 رقم المعامالت

000Valeur ajoutée 802 00027 894 00027 763 31 القيمة المضافة

3 098 0003 654 0002 162 000Impôt sur les Sociétés

000Résultat net 646 0008 092 00014 332 16 الناتج الصافي

000CAF 348 00012 823 00017 993 24 قدرة التمويل الذاتي

000Total actif 423 000100 917 00093 805 75 مجموع األصول

000Fonds propres 548 00047 055 00045 059 37 األموال الذاتية

000Dettes de financement 828 00021 346 00017 743 11 ديون التمويل

000Investissements 100 00019 614 00012 225 6 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

  

01/01/1920

Filiale Publiqueشركة تابعة عامة 

EXPLOITATION DES MINES DE PHOSPHATES

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

OCP  GROUPE  رمز المؤسسة

المجمع الشريف للفوسفاط  اسم المؤسسة

GROUPE OCP 

8 288 000MILLIERS DE DH
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ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires
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���Kا��U�Vا
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

تنمية التكوين المهني نشاط المؤسسة

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

201120122013Milliers DH

392Effectif 2558 3168 6 عدد المستخدمين

862Charges de personnel 475 6611 379 7701 264 1 تكاليف المستخدمين

497Charges d'exploitation HD 778 3781 616 7971 599 1 تكاليف اإلستغالل

890Chiffre d'Affaires 108 5172 984 8081 791 1 رقم المعامالت

619Valeur ajoutée 806 8931 765 6211 473 1 القيمة المضافة

210902832Impôt sur les Sociétés

954Résultat net 585219 489184 26 الناتج الصافي

908CAF 170408 599381 35 قدرة التمويل الذاتي

269Total actif 945 2484 564 3944 540 4 مجموع األصول

536Fonds propres 656 7433 439 3363 259 3 األموال الذاتية

Dettes de financement--- ديون التمويل

890Investissements 000326 400580 374 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

  

TOTALE

DIRECTE

��Wف اbراه�

اإل جمالية المساهمة العمومية  
  المباشرة
غير المباشرة

 الضريبة على الشركات

OFPPT رمز المؤسسة

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل  اسم المؤسسة

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 
PROMOTION DU TRAVAIL

4 078 373MILLIERS DE DH

01/05/1974

INDIRECTE
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

النقل السككي نشاط المؤسسة

TRANSPORT FERROVIAIREACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

201120122013Milliers DH

858Effectif 8467 1507 8 عدد المستخدمين

955Charges de personnel 032 4281 761982 918 تكاليف المستخدمين

080Charges d'exploitation HD 690 8282 434 1472 499 2 تكاليف اإلستغالل

516Chiffre d'Affaires 774 5203 754 7963 573 3 رقم المعامالت

119Valeur ajoutée 722 1272 775 8812 608 2 القيمة المضافة

18 13218 88019 037Impôt sur les Sociétés

685Résultat net 68444 90494 70 الناتج الصافي

681CAF 214 0211 271 1401 218 1 قدرة التمويل الذاتي

434Total actif 418 84547 097 31844 984 39 مجموع األصول

847Fonds propres 512 72121 191 10420 750 18 األموال الذاتية

894Dettes de financement 321 36317 838 63415 257 16 ديون التمويل

250Investissements 925 8004 992 0005 401 2 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

05/08/1963

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

598MILLIERS DE DH 381 30 أالف الدراهم 

ONCF رمز المؤسسة

المكتب الوطني للسكك الحديدية اسم المؤسسة

3,4

3,6

3,8

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'Affaires

2,4

2,6

2,8
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���Kا��U�Vا
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

خدمات مرتبطة بالمطارات نشاط المؤسسة

GESTION DES AEROPORTSACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

201120122013Milliers DH

648Effectif 7752 2 641 2 عدد المستخدمين

611Charges de personnel 011639 585 502 573 تكاليف المستخدمين

054Charges d'exploitation HD 334 5711 254 3421 196 1 تكاليف اإلستغالل

160Chiffre d'Affaires 966 7872 741 2 519 822 2 رقم المعامالت

058Valeur ajoutée 413 7822 205 2 487 326 2 القيمة المضافة

278 971 443 507241 486Impôt sur les Sociétés

882Résultat net 012574 298 897 513 الناتج الصافي

651CAF 222 1011 930 094 102 1 قدرة التمويل الذاتي

194Total actif 914 83311 038 12  952 751 11 مجموع األصول

061Fonds propres 327 2815 131 5 133 998 4 األموال الذاتية

453Dettes de financement 638 7243 760 3 143 849 3 ديون التمويل

323Investissements 000625 356861 437 1 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

06/05/1982

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

820MILLIERS DE DH 064 2 أالف الدراهم 

ONDA رمز المؤسسة

المكتب الوطني للمطارات اسم المؤسسة
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

201120122013Milliers DH

788Effectif 67316 19516 16 عدد المستخدمين

630Charges de personnel 436 0053 347 7623 220 3 تكاليف المستخدمين

177Charges d'exploitation HD 579 45523 221 50225 486 22 تكاليف اإلستغالل

352Chiffre d'Affaires 830 78227 689 72327 226 26 رقم المعامالت

279Valeur ajoutée 078 2868 225 8996 351 7 القيمة المضافة

172 188150 05789 656Impôt sur les Sociétés

628Résultat net 809 2-575 351 4-551 620 3- الناتج الصافي

048CAF 262 6264 67-655 950 2 قدرة التمويل الذاتي

485Total actif 386 364113 161 264115 692 113 مجموع األصول

503Fonds propres 802 85119 874 77920 884 25 األموال الذاتية

718Dettes de financement 311 74252 621 45051 035 48 ديون التمويل

 000Investissements 017 0008 917 7177 323 9 اإلستثمارات

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

  

��Wف اbراه�

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

05/08/1963

إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE

457MILLIERS DE DH 196 20 أالف الدراهم 

ONEE رمز المؤسسة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  اسم المؤسسة

18,5
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

ACTIVITEالنقل الجوي نشاط المؤسسة

98,04%PARTICIPATION PUBLIQUE

53,94%
44,10%

201120122013Milliers DH

3 8892 6441 479Effectif

2 128 2801 883 9571 798 970Charges de personnel

12 601 39812 031 20511 709 179Charges d'exploitation HD

12 964 53213 888 34813 379 614Chiffre d'Affaires

2 558 6693 818 5063 514 239Valeur ajoutée

66 66075 70068 998Impôt sur les Sociétés

-1 735 799-43 324167 877Résultat net

-767 6471 180 5291 107 595CAF

17 726 91316 652 42015 434 904Total actif

677 3121 839 7172 007 594Fonds propres

5 112 1945 318 5204 952 268Dettes de financement

466 0001 551 7101 047 677Investissements

Milliards DH        ره�b	���ر ا

   

   

  

 القيمة المضافة

 اإلستثمارات

 الضريبة على الشركات

 الناتج الصافي

 قدرة التمويل الذاتي

 مجموع األصول

 األموال الذاتية

 ديون التمويل

 تكاليف المستخدمين

 تكاليف اإلستغالل

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

 رقم المعامالت

18/06/1957

Filiale Publique

TRANSPORT AERIEN

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

��Wف اbراه�

 عدد المستخدمين

COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN- ROYAL AIR MAROC

127MILLIERS DE DH 628 3 أالف الدراهم 

RAM رمز المؤسسة

الشركة الوطنية للنقل الجوي- الخطوط الملكية المغربية اسم المؤسسة

12,4

12,8

13,2

13,6

14,0

2011 2012 2013

ا���	~تر��
Chiffre d'affaires

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
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���Kا��U�Vا
Valeur Ajoutée

-2,0

-1,6
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0,0
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Résultat Net
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ا���� ر�� 10

 �	<
	��ا��ا�� ا����� أو ا��Kو� ا
AASLMة ��ر����	�
� �وآ��� ���
AAVBRاق	ر� ��أ ���� �وآ��� ���
ABHs (9) (9)  �وآ�$ت "!ض ا����
ADA��"%ا�� ���وآ��� ا��&
ADEREE����'(+دة و ا�&(�)� ا���ا�'���ت ا� ���ا�!آ��� ا�!,&�� ��&
AMDIر��ا3�45 ���&�� ���	7�ا�!آ��� ا�
AMDLا�6!-/���ت ���&�� ���	7�ا�!آ��� ا�
ANAM�
ا�!آ��� ا�!,&�� �2��9�6 ا�8
ANAPECا�!آ��� ا�!,&�� 5<�0ش ا�>7; وا����ءات
ANCFCC��'?ا	ري وا�@�B0ا� C/�ر.� وا��B0ا� �DE�
ا�!آ��� ا�!,&�� �6�
ANDA��?��ء ا���"Fا ���	� ���ا�!آ��� ا�!,&�� ��&
ANDZOAرآ�نFا�!ا"�ت وا H,�&� ���&�� ��&,!ا�!آ��� ا�
ANLCA���$ا !
ا�!آ��� ا�!,&�� ��
ANPL>!ا�ا�!آ��� ا�!,&�� �6
APDO���	<ا� K����F$ت وا��)�� �06��ا$���8د.� وا$-� ���وآ��� ا5<�0ش وا��&
ARCHIVESب	7�ا� Pأر��
AREFs (16) (16) 2.!وا��� ���	ت  ا�(�!.� ��6���آ�د.Fا
AUs (30) (30) �.	U
ا�!آ�$ت ا�
BNRM���	7��6� ا���ا�!,&�� �6 �J���ا�
CADETAFV��E و W�%�E��� ��>+0�ا� ���اء و ا��&	آ1.� ا�>	�
CAGs (16)(16) ��"%ف ا��	ا�7
CARs (24)(24) �.+�6Bف ا�8&�)� ا��	[
CC�>!از�وق ا�+&]
CCIS (28)(28) ف ا��(�رة وا�8&�)� وا�@+��ت	[
CCM��	7�?� ا���آ1 ا�/�&	�ا�
CFR��	'!.; ا��وق ا��+&]
CHUs (5)(5) ��0��)اآ1 ا�45>��?�� ا�	�ا�
CMPE$<�0ش ا��8درات ��	7�آ1 ا�	�ا�
CMR+(�B�6� ��	7�ا�8&+وق ا�
CNESTEN�.ت ا�&!و��&Bآ1 ا�!,&� �6'��� و ا�60!م و ا��	�ا�
CNOPS�(���-5ت ا5"���ط ا��D&�� �&,!ا�8&+وق ا�
CNPAC	�/ا�6(&� ا�!,&�� �6!��.� �2 "!ادث ا�
CNRST�&Bو ا�� ��ا�60 I
J6� �&,!آ1 ا�	�ا�
CNSS�(���-$ن ا��U6� �&,!ا�8&+وق ا�
CPM (4)(4) ي	
Jف ا��8+ ا�	[
EACCEا��8درات H�/&� و �Jا�	�6� �6B�/�4/� ا�d�ا�
EHTP���!�0�7ل ا��e� ��&/
ا��+ر4� ا�
EN�&,!ا���0ون ا�
ENA&�س���+ر4� ا�!,&�� ا��%"��  �ا�
ENIM��>+0�+ر4� ا�!,&�� �86&�)� ا��ا�
FFIEM��>+0�و$ت ا��B�6�  �&��وق ا���!.2 ا�+&]
IAVة	'�J2 ا��3<� �16را)� و ا�/
��0+ ا�
INRA�(ا�1را I
J6� �&,!�0+ ا��ا�
INRHي	
Jا��8+ ا� �E I
J6� �&,!�0+ ا��ا�
IPMب	7��4!ر ا����0+ �
ISAدارةg� ���0�0+ ا��ا�
ISCAEو$ت�B��0+ ا����0 ��6(�رة و إدارة ا��ا�
ISMء�UB6� ���0�0+ ا��ا�
ITPSMGEA��"%و$ت ا���B�ا� 	��+�� +�
ا���0+ ا��B&� ا��F	 �4+ي �
LOARC�.و��ث ا����
�Fو ا ;���
ا��@�J	 ا�	4�� ��6
MAPء�J>e� ��	0ب ا�	7�وآ��� ا�
MDAi>�8دار ا�
OCف	ا�8 j���
OCE	.+8و ا�� H.!/ا�� j���
ODCOا���0ون ���&� j���
OFECء�U�J�0رض ا�+ار ا�� j���
OFPPT;7<&� و إ<�0ش ا���ا���!.2 ا� j���
OMPIC�.��6� ا�8&�)�� وا��(�ر�6� ��	7�ا� j���ا�
ONCA��"%ا�!,&� �% �4>�رة ا�� j���ا�
ONDA'�رات�ا�!,&� �6 j���ا�
ONHYM�0دن�!رات و ا��ا�!,&� ���6+روآ�ر j���ا�
ONICL�>�'Bب و ا�!J
ا����j ا�!,&� ا���&� �6
ONMT�"��/6� ��	7�ا�!,&� ا� j���ا�
ONOUSC��E�B3)�� و ا���ا�!,&� �6@+��ت ا�(���0� ا5-� j���ا�
ONP+�86� �&,!ا� j���ا�
ONSSA��?!اد ا�7+ا�6� ��
ا����j ا�!,&� �6/%�� ا�8
ORMVAs (9)(9)  �"%را����ا�(�!.� �%3�4 j����ا�
RADEEs (11)(11) ء��	ء و ا�����ا� i.6� ��!زB�/�ا�!آ�$ت ا�
RAFCء�U�J6+ار ا��  +.	J�6� �6B�/�ا�!آ��� ا�
RATS��4F ي	U
ا�!آ��� ا��/�B&6� �6B; ا�
TNMV`��@ا� +�
�/	ح �
UNIVERSITES (13)(13) ا�(���0ت 

��bو ������>ا�?� ا ��x�H
	�� ا������ ا�����ت وا��Kو�ت ا

ع ا�>ا�?� Z ��� �PFQ	

(226) ���?Kا�>ا�?� ا
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ا���� ر�� 10

 �	<
	��ا��ا�� ا����� أو ا��Kو� ا

BAMب	7�ا� +.	�

BIOPHARMA�.	'�Jدو.� ا�Fوا �-!�!�Jآ� ا5<��ج ا�	�

CCGن��U6� آ1ي	�ا�8&+وق ا�

CDVM��!B&�ا� K�B6` ا�)�

FMDT��"��/ا� ����6&� ��	7�ا�8&+وق ا�

HAO��(�!)� ا�0�	ان ����6

JZNا<�ت!�
�	آ� ا�
+.B� ا�!,&�� �6

MASEN��/�<6'��� ا�� ���	7�ا�!آ��� ا�

MJS.���ت	�0ب وا��e� ���	7�ا�

ONCF�.+.+
ا����j ا�!,&� �V�/6 ا�

ONEEب	6>� C��8ء ا���ء وا���	ا�!,&� ���6 j���ا�

RADEEMAyاآ	��ء ��	ء وا�����ا� i.6� ��!زB�/�ا�!آ��� ا�

SAPT�&.+�ء ,&(� ا��&�� ;.!
�� ��	آ� ا����

SAR.�ض	و�(��1 ا� L��� �آ	�

SIE����'رات ا���آ� ا3�45	�

SMIT��"��/�6&+4� ا�� ���	7�آ� ا�	ا�>

SNRTذا)� وا��1�6ةg� ��&,!آ� ا�	ا�>

SNTL�����/�-!6وا�!�4?; ا� ;B&6� ��&,!آ� ا�	ا�>

SODEPL>!ا�آ� إ7�4%ل ا�	�

SONACOSورqJا� H.!/�� ��&,!آ� ا�	ا�>

SONARGESj(%�ا�	زو�/��)>آ� ا�!,&�� 5	ا�>

TM22 - r4!��ا� m��Fا 	
Jا�!آ��� ا�@�[� ,&(�-ا�

TMSAr4!��ا� m��Fا 	
Jا�!آ��� ا�@�[� ,&(�-ا�

��bو ������>ا�?� ا ��x�H
	�� ا������ ا�����ت وا��Kو�ت ا

ع ا�>ا�?� Z ��� �PFQ	


اآ?� (23)�ا�>ا�?� ا
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ا���� ر�� 10

 �	<
	��ا��ا�� ا����� أو ا��Kو� ا
ADERس�E �&.+� ;وإ)�دة �9ه� �E�32 ا��� m��@وآ��� ا��

ADMب	7����ق ا�/��رة 	آ� ا�!,&�� �6'	ا�>

ATALAYOUN GRأ,���0!ن P�!آ  i)�&�

BRG MARINAاق	ر� ��آ� ��ر.&� أ	�

CASA AMENAGEMENT��	آ� ا�+ارا��U�Jء ����6

CASA TRANSPORTS ;B&6� ء�U�Jآ� ا�+ارا�	�

IDMAJ SAKAN2�4 آ� إد��ج	�

MARCHICA MED���&�6� آ� ��ر����	�

OCP S.A.�6!��4ط� P.	<ا� i�)�ا�

RAM ���	7���6� ا��ا�(!ي - ا�@'!ط ا� ;B&6� ��&,!آ� ا�	ا�>

SAO AGADIR	.أآ�د ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO AL BOUGHAZز�[!Jا� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO AL JANOUBا�(&!ب ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO BENI MELLALل%� �&� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO CASAء�U�Jا�+ار ا� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO CHRAFATEت�E	<ا� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO FESس�E ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO LAKHIAYTA�'.��@� ;"�4  ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO MARRAKECHyاآ	� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO MEKNESس�&�� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO OUJDAو-+ة ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO RABAT ط��	ا� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO TAMANSOURT8!رت&�� ��	آ� ا�0�	ان ����

SAO TAMESNA�&/��� ��	آ� ا�0�	ان ����

SOREAD�.	8J�0� ا��آ� ا5<(�زات ا�/	�

SORECس	ا�� i�)<�� ���6�آ� ا�	ا�>

SOSIPO ��?�&��@�زن ا��آ� ا�	�
STRS%4  ط��	ا�!اي ا�	آ� ,	�

��bو ������>ا�?� ا ��x�H
	�� ا������ ا�����ت وا��Kو�ت ا

ع ا�>ا�?� Z ��� �PFQ	

(28) ����P`ا �VRK�W �?ا�<�ا
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ا���� ر�� 10

 �	<
	��ا��ا�� ا����� أو ا��Kو� ا

ADS وكالة التنمية االجتماعية

ALEM�.	�/0وآ��� ا�/�2 وا��(��1ات ا�

ANPME�'4!��ى وا�	و$ت ا�78�B�ا�!آ��� ا�!,&�� 5<�0ش ا�

ANRT الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

APDN وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

APDS وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

CRP 2مركز موارد المحور الثاني لمخطط المغرب األخضر 

FECصندوق التجهيز الجماعي

FDSHIIصندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

FMOSJالمؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل

FMVI ESC مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف

FMVI OSEF مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين

FMVI OSPSNمؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية لموظفي األمن الوطني

FMVI PRمؤسسة  محمد السادس للخدمات الدينية

FNMالمؤسسة الوطنية للمتاحف

INCVT المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل

IRCAMالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية

��bو ������>ا�?� ا ��x�H
	�� و ه�¬ت أ»>ى ا������ ا�����ت وا��Kو�ت ا

ع ا�>ا�?�Z ��� �PFQ	

(17) ���
Fا�>ا�?� ا
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