


���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
1

  

  

  

  

  

 

 

  

  

تقرير حول قطاع المؤسسـات 
 والمنشآت العامة

 

  

  

  

  



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
2

  

  



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
3

  

  الفهرس
  7 ......................................................................................................................................... مقـدمة عـامة

 
  11 ........................................................... تطور األداء االقتصادي والمالي للمحفظة العامة:  الجزء األول

 
 13 .................................................................................................... تدعيم إنجازات المؤسسات والمنشآت العامة -1

 14 ............................................................................... تحسن مؤشرات نشاط ونتائج المؤسسات والمنشآت العامة -1.1
 14 .............................................................................................................................نمو رقم المعامالت - 1.1.1
 14 .......................................................................................................................... تحسن القيمة المضافة - 2.1.1
 15 .................................................................................................................... تطور تكاليف االستغـالل - 3.1.1
 16 ......................................................................................................................... تطور التكاليف المالية - 4.1.1
 16 .......................................................................................................... تحسن واضح في نتائج االستغالل - 5.1.1
 17 ............................................................................................................ الجارية تطور إيجابي في النتائج - 6.1.1
 17 ......................................................................................................................... الصافية ارتفاع النتائج - 7.1.1

 18 ............................................................................................................................. تقويـة البنية المالية – 2.1
 18 ............................................................................................................ الذاتي التمويل التزايد الهام لقدرة - 1.2.1
 19 .................................................................................................................................. تدعيم األصول - 2.2.1
 19 ........................................................................................................................... الذاتية قوية األموالت - 3.2.1
 19 .............................................................................................................................. تطور المديـونية – 4.2.1
 20 ...................................................................................................................... العامة المحفظة مردودية - 5.2.1

 20 ...................................................................................................................... المردودية العملياتيـة -1.5.2.1
 21 ............................................................................................................... المردودية المالية والتجارية -2.5.2.1

 21 ........................................................................................................... ترشيد استعمال الخزينة والتوظيفات -3.1
 22 ................................................................................... المبادالت المالية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة –2

 22 ............................................................................. التحويالت المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة - 1.2
  24 ............................................................................................. الموارد اآلتية من المؤسسات والمنشآت العامة – 2.2

 24...............................................................................................2011- 2002تطور الموارد خالل الفترة  – 1.2.2
2.2.2 –  �  25.................................................................................................2012و�����ت ��  2011إ���زات �
 26 ........................................................................................................................... 2013توقعات سنة  – 3.2.2

 26 ......................................................... مساهمة المنشآت العامة في المداخيل الضريبية (الضريبة على الشركات)  – 3.2
 27 ................................................................................................ دينامية استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة -3

 27 ........................................................................ 2011إنجازات استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة خالل  - 1.3
 30 ............................................................ 2013و 2012استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة المبرمجة لسنتي  - 2.3

 31 .................................................................................. الخارجية التجارة عامة فيمساهمة المؤسسات والمنشآت ال -4
 32 ................................ مساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في المبادالت التجارية : نموذج المجمع الشريف للفوسفاط -4.1

 32 ................................................. في إنعاش العرض المغربي على الصعيد الدولي المؤسسات والمنشآت العامة دور -2.4
 33 ........................................................................................................ الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات - 1.2.4
 33 ........................................................................................................ المركز المغربي إلنعاش الصادرات - 2.2.4

 34 ................................................................. مساهمة المنشآت العامة في التنمية الجهوية وتنافسية المجاالت الترابية - 5
 35 ...................................................................................................................... وكاالت التنمية الجهويـة - 1.5

 35 .................................................................................................................... وكالة تنمية أقاليم الشمال -  1.1.5
 35 ................................................................................................................. وكالة تنمية األقاليم الشرقية -  2.1.5
 36 ..................................................................................................................... وكالة تنمية أقاليم الجنوب - 3.1.5

 36 .......................................................................................................................... التهيئة والتنمية الجهوية -2.5
 36 ............................................................................................................. وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق -  1.2.5
 37 .................................................................................................................. تهيئة موقع بحيرة مارشيكا -  2.2.5



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
4

  38 ................................................................................................................................. النقـل الحضري - 3.5
 

اإلستراتيجيات القطاعية واألوراش دور المؤسسات والمنشآت العامة في تنفيذ  : الجـزء الثـانـي
  39 ................................................................................................................................................... المهيكلة

 
 42 ................................................................................................................. األوراش الكبرى للبنيات التحتية - 1

 42 ................................................................................................................................ تطوير شبكة النقل - 1.1
 42 ..................................................................................................................... النقل عبر الطرق السيارة - 1.1.1
 44 ................................................................................................................................... النقل السككي – 2.1.1
 45 .................................................................................................................................... النقل الجوي – 3.1.1

 46 ............................................................................................................... تدعيم شبكة الموانئ والمطارات - 2.1
 47 ...................................................................................................................... الوكالة الوطنية للموانئ -  1.2.1
 48 .......................................................................................... الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط -  2.2.1
 50 ................................................................................................ شركة استغالل الموانئ "مرسى المغرب" -  3.2.1
 51 ................................................................................................................... المكتب الوطني للمطارات -  4.2.1

 51 .................................................................................................... تنفيذ اإلستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية  – 3.1
 52 .................................................................................................. تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية – 2

 52 ................................................................................................................................... التنمية الفالحية - 1.2
 52 ......................................................................................................................... وكالة التنمية الفالحية -  1.1.2
 53 ........................................................................................................ الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب -  2.1.2
 54 ............................................................................................................. الشركة الوطنية لتسويق البذور -  3.1.2

 55 ................................................................................................................ تحديث قطاع الصيد البحـري - 2.2
 56 ....................................................................................................................... المكتب الوطني للصيد -  1.2.2
 56 ................................................................................................ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري -  2.2.2

 57 .......................................................................................................................... والطاقة والمعادنالماء  – 3.2
 57 .................................................................................................... استراتيجية تطوير قطاع الفـوسفـاط -  1.3.2

 57 ................................................................................... محاور االستراتيجية المعتمدة في قطاع الفوسفاط - 1.1.3.2
 57 .......................................................................................................... أهم المشاريع في طور اإلنجاز - 2.1.3.2
 58 .......................................................................................... 2012و 2011تطور األنشطة خالل سنتي  - 3.1.3.2

 59 ............................................................................................. المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن -  2.3.2
 61 ........................................................................................................................... اإلستراتيجية الطاقية –3.3.2

 61 .................................................................................................................... برنامج الطاقة الشمسية - 1.3.3.2
 61 ........................................................................................................ البرنامج الوطني للطاقة الريحية - 2.3.3.2
 62 ......................................................................... الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية - 3.3.3.2
 63 .................................................................................... المركز الوطني للعلوم والطاقة والتقنيات النووية - 4.3.3.2

 64 ............................................................................................ إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب - 4.3.2
 64 ................................................................ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الكهرباء) - 1.4.3.2
 66 ...................................... فرع الماء) -الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  الماء والتطهير السائل (المكتب –2.4.3.2
 68 ............................................................................................................................ وكاالت التوزيع - 3.4.3.2

 69 ............................................................................................................................ اإلستراتيجية السياحية -4.2
 70 ......................................................................................................... الشركة المغربية للهندسة السياحية -  1.4.2
 70 ........................................................................................................ الصندوق المغربي للتنمية السياحية -  2.4.2
 71 .......................................................................................................... المكتب الوطني المغربي للسياحة -  3.4.2

 71 ........................................................................... البصرية-تطوير االتصاالت والخدمـات البريـدية والسمعية -5.2
 71 .................................................................................................................................... االتصـاالت –1.5.2
 72 ............................................................................................................................................. البريد - 2.5.2
 73 ...................................................................................................................... المجال السمعي البصري - 3.5.2

 75 ..................................................................... تقوية التضامن والتماسك االجتماعيالولوج إلى الخدمات األساسية و –3
 75 .................................................................................................................................. التربية والصحة - 1.3

 75 ..................................................................................................... األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين -  1.1.3
 76 ...................................................................................................................................... الجامعـات - 2.1.3



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
5

 77 ................................................................................................................ المراكز االستشفائية الجامعية - 3.1.3
 78 ......................................................................................................................... الشغل والتكوين المهني – 2.3

 78 ...................................................................................................... الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب  - 1.2.3
 79 ................................................................................................. والكفاءات الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة -  2.2.3

 80 ................................................................................................................ التضامن والتماسك االجتماعي - 3.3
 80 ................................................................................................................................ التعاون الوطني -  1.3.3
 81 ..................................................................................................................... وكالة التنمية االجتماعية -  2.3.3
 81 ............................................................................................................... صناديق االحتياط االجتماعي -  3.3.3

 81 .......................................................................................................... الصنـدوق المغـربي للتقاعـد -1.3.3.3
 83 ................................................................................................. الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - 2.3.3.3

 83 ............................................................................................................... وكالة الشراكة من أجل التنمية - 4.3.3
 85 ......................................................................................................................... تنمية العالـم القـروي - 4.3

 85 .............................................................................................. (PERG) برنامج الكهربة القروية الشاملة - 1.4.3
 85 ............................................................................ (PAGER)برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب  - 2.4.3
 86 ................................................................................... (PNRR2)البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية  - 3.4.3

 87 .............................................................................................. إستراتيجية اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة - 5.3
 89 ..................................................................................................... وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية -  2.5.3
 89 ..........................................................................................................................شركة "إدماج سكن " -  3.5.3
 90 .............................................................................................................................. دعم تمويل السكن - 4.5.3
 90 ........................................................................................................................... الوكاالت الحضرية -  5.5.3
 91 ................................................................................................... وكالة تنمية وإنقاذ المدينة العتيقة بفاس -  6.5.3
 92 .................................................................................................. الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب - 7.5.3

 92 ........................................................................................................................... لمالية العامةالمؤسسات ا – 4
 93 ......................................................................................................... مجموعة صندوق اإليداع والتدبيـر - 1.4
 94 ....................................................................................................................... القرض الفالحي للمغرب - 2.4
 95 ..................................................................................................................... صندوق الضمان المركزي - 3.4
 96 ...................................................................................................................... صندوق التجهيز الجماعي - 4.4

 

  99 ............................................... تقوية مراقبة وحكامـة المؤسسات والمنشـآت العـامة:  الجزء الثالث
 

 101 .......................................................................... والمنشآت العامةتحديث المراقبة المالية للدولة على المؤسسات  -1
 101 ............................................................................................................ منظومة المراقبة المالية صالح إ - 1.1
 102 ........................................................................................ تطوير أدوات تسيير المؤسسات والمنشآت العامة -2.1
 103 ..................................................................................................................... تعزيز التدقيقات الخارجية -3.1
 104 ............................................................................إصالح نظام الصفقات العمومية الخاص بالمؤسسات العامة -4.1
 104 ......................................................................................................... التنميط المحاسبي وتجميع الحسابات -5.1

 104 ................................................................................................... تحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العامة -2
مشترك لتطوير حكامة المنشآت والمؤسسات  الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة : مرجع -1.2

 105 ...................................................................................................................................................... العامة
 106 ...................................................................... التعاقد متعدد السنوات بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة - 2.2

 106 ................................................................................................................................ العقود الجديدة -  1.2.2
  107 ....................................................................... تتبع عقود البرامج بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة -  2.2.2

 
 109 ............................................................................................................................... الملحــقـــات

  
  



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
7

  ���ـ) �'ـ%��
  

ال يزال المغرب يتمتع بثقة النمو االقتصادي العالمي،  مستقبل حول ا واضحةوانعدام رؤي في سياق دولي يتسم بالتقلبات
نجاح اإلصالح ذلك أساسا بفضل المنظمات المالية الدولية والمستثمرين المحليين واألجانب، وو المجتمع الدولي

  توطيد االنتقال الديمقراطي واختيار نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي مندمج.و الدستوري
  

باالعتماد على الطلب الداخلي  ومحدث لفرص الشغلسريع على دعم أسس نمو قوي و جهة،، من ويقوم هذا النموذج
على تأهيل الموارد من جهة أخرى، و جعل البالد قاعدة لالستثمارات والصادرات،ل وإحداث الظروف الضرورية

التنمية الترابية البشرية وتطوير آليات التضامن والتماسك االجتماعي فضال عن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة و
  المستدامة.

  
حيث  اتالسياسة الحكومية في مختلف القطاع تنفيذمتميزا في  فاعالالمؤسسات والمنشآت العامة  تشكلفي هذا الصدد، 

منها على سبيل  بالمغرب المهيكلةدينامية متزايدة في إنجاز األهداف اإلستراتيجية القطاعية وتحقيق المشاريع تساهم ب
 الوكالة المغربية للطاقة الشمسيةو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرباإلستراتيجية الطاقية من خالل  المثال

 مخطط المغرب األخضر وأ ،والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وشركة االستثمارات الطاقية
المخطط األزرق  وأ ،التنمية الفالحية والشركة الوطنية لتسويق البذور عبر المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي ووكالة

بمساهمة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والصندوق المغربي للتنمية السياحية 
لتنمية االستثمار بإنعاش استراتيجية "انبثاق" التي بموجبها تساهم الوكالة المغربية  أو ،وصندوق اإليداع والتدبير

لمكتب الوطني لانخراط متميز مع برامج تنموية للبنيات التحتية المتعلقة بالنقل  وأاالستثمارات في قطاعات حيوية 
ومجموعة الخطوط الجوية الملكيـة المغربية والوكالة  الوطنية للطرق السيارة بالمغربولشركة ل للسكك الحديدية

  الوطني للمطارات. الوطنية للموانئ والمكتب 
    

، من عالية وهكذا، تساهم المؤسسات والمنشآت العامة في تحسين العرض المتعلق بخدمات وبنيات تحتية ذات جودة
مشروع طنجة المتوسط بالدنا. وعلى سبيل المثال، يشكل  تحسن تنافسيةأن شأنها أن تستجيب النتظارات المواطنين 

 رؤيةأنجزته مجموعة الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط اعتمادا على  قطبا للتنمية الوطنية والجهوية
 %19 استقطاب، بجودة عالية على مستوى الخدمات مكنت من مينائيةبنية تحتية تطوير استراتيجية مندمجة تقوم على 

خلق اسثمارات وفرص  أتاحمما  المتوسطاألبيض  وبنية لوجستيكية وصناعية بالبحر بالمضيق من حركة الحاويات
  . متعددة وفي ارتفاع مستمر للشغل

  
أنشطتها ورقم على صعيد ملحوظة المؤسسات والمنشآت العامة تطورات فيما يخص األداء المالي واالقتصادي، سجلت و

، 2011سنة مليار درهم  80القيمة المضافة لهاته المنشآت تجاوزت  معامالتها والقيمة المضافة والنتائج واالستثمار. وقد
، مدعومة في ذلك بأهم القطاعات المتمثلة في الطاقة والمعادن والسكنى 2010مقارنة بسنة  %16مسجلة ارتفاعا قدره 

من الناتج  %9,6 مجموع القيمة المضافة المنجزة من طرف المؤسسات والمنشآت العامة 2011وتمثل برسم سنة  والنقل
من جهة أخرى، بلغ الناتج الصافي . وتعرفها هذه الهيآت لمواكبة النمو ببالدنامما يجسد الدينامية التي  الداخلي الخام

 مما مكن من تحسين قدرة التمويل الذاتي 2011مليار درهم سنة  27 ما مجموعه لقطاع المؤسسات والمنشآت العامة
والمنشآت العامة في المؤسسات  عرفت مساهمةكما . االستثمارية هاتمويل برامج علىلهذه الهيآت وتعزيز قدرتها 

تطورا مهما حيث بلغت برسم  االحتكار والمداخيل الجبائيةعائدات رباح وشكل موارد وأ فيالميزانية العامة للدولة 
   من الموارد العادية للدولة. %10نسبة  2011

  
الدينامية الجديدة التي  2011خالل سنة المؤسسات والمنشآت العامة الستثمارات المنجزة، فقد أكدت فيما يتعلق باأما 

معززة بذلك دورها في تنفيذ االستراتيجيات القطاعية  ،مليار درهم 69مع تحقيق سقف جديد يناهز  2010انطلقت سنة 
في التوفيق  المستقب الكبرى المهيكلة. ويتمثل الرهان الحكومة وتوفير الخدمات األساسية وإنجاز المشاريعوفقا لتوجهات 

الرفع  قيد اإلنجاز، وذلك من خالل التي توجد وتسريع تنفيذ البرامج االستثمارية المنجزةستثمارات بين تثمين أفضل لال
واندماجها على الصعيدين المجالي  تقائيتهاانوتعزيز  مختلف المشاريعثار الفعالية والمردودية والتدبير األنسب آل من

  والقطاعي.
  

مج الحكومي الرامي إلى مساهمة أفضل في خلق إطار البرنا فيالمؤسسات والمنشآت العامة  دورتعزيز ويندرج 
  التوازنات االجتماعية واإلقليمية الضرورية.في الثروات وفرص الشغل وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني وبالتالي 
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دف إلى المهيكلة التي تهالتدابير ورش كبير لإلصالحات واالنطالقة لالبرنامج الحكومي  أعطىولرفع هذه التحديات، 
المؤسسات والمنشآت العامة وإصالح نظام مراقبة الدولة على هاته الهيآت وتعميم العالقات التعاقدية بينها تحسين حكامة 

من إرساء ودعم مبادئ ساسية وبين الدولة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستمكن هذه المحاور األ
ومواصلة بتحسين أدائها المؤسسات والمنشآت العامة الشيء الذي سيسمح وممارسات الشفافية والحكامة الجيدة ب

  .والرفع من نجاعتها ومردوديتها وجودة تدخالتها مجهودها االستثماري
  

حاليا تم ي ،المؤسسات والمنشآت العامةوتماشيا مع توجهات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصالح حكامة ومراقبة  ،هذا
بهدف تقوية فعالية مراقبة هاته الهيآت وربطها أكثر بالحكامة معمقة بهذا الخصوص ة دراسالنهائية لانجاز المراحل 

ومطابقة التسيير.  سالمةوتوجيهها نحو تتبع اإلنجازات واستشراف المخاطر والمحافظة على الموارد باإلضافة إلى 
تعزيز وا يخص الربط بين المسؤولية والمحاسبة ويتوخى هذا اإلصالح أيضا االستجابة لمتطلبات الدستور الجديد فيم

  التسيير العمومي.ترشيد الشفافية و
  

صادر ، ومن أجل ضمان التنفيذ الجيد لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة النفس السياقوفي 
لتحسيس والتواصل والتوعية ن رئيس الحكومة، تم القيام بعدة مجهودات عبر إجراءات اع 2012مارس  19بتاريخ 

أصدر رئيس الحكومة وقد  .وحول السبل العملية لتنفيذ توصيات هذا الميثاق لضمان ترسيخ قوي لهذه الممارسات
منشورا يحث فيه أعضاء الحكومة على الحرص على تعميم وتنفيذ مضمون هذا الميثاق وذلك عن طريق تقييم الحكامة 

  زة حكامة المؤسسات والمنشآت العامة الموجودة تحت وصايتها.ووضع مخططات لتحسينها من طرف أجه
   

تم إعادة تأهيل المنظومة المحاسباتية من خالل إعداد مدونة جديدة للتنميط تدعم الشفافية ونشر الحسابات، س يهدف
تتالءم مع أنجع على آليات التوفر  المحاسباتي وكذا إعداد مشروع قانون متعلق بالحسابات المجمعة، مما سيمكن من

  المعايير الدولية وتساعد على االنفتاح وجلب االستثمارات.
  

، فإن المؤسسات والمنشآت العامة مدعوة إلى برمجة أنشطتها في إطار التوجهات المسطرة 2013سنة  أما بخصوص
  وهي : أساسيةأهداف  ةالذي يروم ثالث 2013في منشور رئيس الحكومة والمتعلقة بتحضير مشروع قانون المالية لسنة 

  
المؤسسات تحسين تنافسية االقتصاد الوطني ودعم االستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، حيث تعد مساهمة  -

والمنشآت العامة بالغة األهمية من خالل برامجها الرامية إلى تكثيف البنيات التحتية المرتبطة بالنقل وإنتاج الطاقة 
من خالل األثر اإليجابي على وسائل اإلنتاج وإحداث مناصب االستثمار  استقطابن وتقديم الخدمات، مما سيمكن م

 ؛ الشغل
 

لها مجال  التي ذات الصبغة االجتماعية أو المؤسسات والمنشآت العامةتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية : إن  -
ن السكن والتعليم والتكوين المهني ، مطالبة بتكثيف جهودها وفق البرنامج الحكومي، خاصة في ميداالمركزي تدخل

برامج نوعية تهدف إلى الرفع  عبر يحضى باألولوية العالم القروي نإفوالصحة ومحاربة الفقر. في هذا اإلطار 
 ؛عنه من وتيرة التجهيزات األساسية وفك العزلة 

 

إذ تعمل  ،الماكرو اقتصادية التوازنات إلصالحات الهيكلية وتحسين الحكامة مع الحرص على المحافظة علىا إنجاز -
اتية الضرورية، على تحسين يالمؤسسات والمنشآت العامة، عالوة على مواصلة اإلصالحات القطاعية والعمل

  .حكامتها للرقي بها إلى أحسن الممارسات مع اإلنخراط في سيرورة تتوخى توازن المبادالت المالية مع الدولة
  

، فإن المؤسسات والمنشآت العامة مدعوة إلى المساهمة 2013ميزانياتها برسم سنة في هذا الصدد، وبمناسبة تحضير 
  في تحقيق األهداف المذكورة أعاله من خالل أربع محاور هامة تهدف إلى :

  
ومردودية استثماراتها المنجزة وتسريع إنجاز البرامج االستثمارية التي توجد قيد التنفيذ، وكذا اختيار نجاعة ترسيخ  -

 تفضيلوإنجاز استثمارات جديدة تأخذ بعين االعتبار متطلبات التنمية المحلية واألثر على ميزان األداءات مع 
  اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص ؛

خالل دعم اإلنتاج وخلق قيمة  طرف المؤسسات والمنشآت العامة من منلمقدمة وجودة الخدمات ا اءاألدن يتحس -
كما يجب على هذه الهيآت العمل على الترابي. التوازن في تدخالتها على المستوى الحرص على إعادة مضافة مع 

 ؛ امية إلى تحسين مناخ االستثمارللبالد والمساهمة بفعالية في السياسات العمومية الرتصديري تحسين العرض ال
عقلنة تدبير الموارد البشرية بواسطة اللجوء مع االستغالل دون المساس بالمردودية  تكاليفترشيد النفقات وضبط  -

 ؛ ا المجال وترشيد البنيات التنظيميةذفي هالستشرافي إلى التكوين والتدبير ا
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 الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامةميثاق  ضوء توصيات تحسين الحكامة وتقوية الشفافية على -
ذلك لتحقيق تدبير مسؤول وشفاف من شأنه ضمان النجاعة والنزاهة والفعالية و 2012سنة المعلن عنه خالل 
 .ألعمال هذه الهيآت

  
بشكل تدريجي لجعل هذه والمنشآت العامة والمؤسسات عم وتعميم العالقات التعاقدية بين الدولة وفي هذا اإلطار يتم د

وهكذا،  عزيز أدائها وتحسين حكامتها.وكذا تفي السياسات العمومية لترسيخ دور المؤسسات والمنشآت العامة أداة لية اآل
بين الدولة والمنشآت العالقات التعاقدية المتدخلين ولتنسيق بين ا التي يكتسيها فإنه يجدر التأكيد على األهمية القصوى

إحداث تأثيرات  يمكن منأمثل مما في اتجاه التقائية أكبر ووذلك التي تتبع نفس األهداف  الترابيةاعات والجمأالعامة 
  مستوى إنعاش االستثمار وتحسين ظروف عيش المواطنين.إيجابية ملموسة على 

  
المحفظة على ضوء ما سبق، فإن هذا التقرير حول المؤسسات والمنشآت العامة يسلط الضوء في الجزء األول على 

 إبرازالعمل على  والعامة وتطورها وأهميتها وكذا دورها الحيوي في مجال االستثمار والمبادالت المالية مع الدولة 
  اإلنجازات االقتصادية والمالية التي تم تحقيقها. 

  
قتصادية في مسلسل التنمية االالمؤسسات والمنشآت العامة من التقرير لتحليل مفصل لدور  الثانيويخصص الجزء 

التي تلعب المؤسسات والمنشآت العامة البرامج االستثمارية ومخططات العمل ألهم  من خاللواالجتماعية للبالد، وذلك 
وكذا أثر تدخالتها التي تمكن من تسريع وتيرة تلبية حاجيات في تنفيذ مختلف االستراتيجيات القطاعية،  بارزادورا 

  المواطنين والفاعلين االقتصاديين.
  

لتعزيز المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة السيما من خالل  فيتطرق من التقرير الثالث أما الجزء
حكامة بالتحليل ت. ويتناول هذا الجزء أيضا آالية وتطوير أدوات تسيير هذه الهيمتحسين منظومة الحكامة والمراقبة ال

الضوء على العديد من اإلجراءات التي يتم القيام بها وخاصة فيما يتعلق  من خالل تسليط المؤسسات والمنشآت العامة
من شأنها تحسين أداء أجهزة تسيير المؤسسات بتنفيذ ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة التي 

  ت.والمنشآت العامة والمجهودات المبذولة لترويج وتعميم التعاقد بين الدولة وهذه المنشآ
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  الجزء األول

  

  امةاالقتصادي والمالي للمحفظة الع األداءتطور 
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 منشأة 33 منها للخزينة مباشرة مساهمة ذات عامة منشأة 42و عمومية مؤسسة 239 من للدولة العامة المحفظة تتكون
 شركة 434 مجموعها يبلغ ومساهمات تابعة شركاتعلى  تمنشآال هذه بعض توفروت. رأسمالها أغلبية الدولة تملك

  . رأسمالها أغلبية العمومية المساهمة تشكل 194 منها ومساهمة
  
من  العامة دينامية المحفظة 2012األول من عام  والنصف 2011برسم سنة  المؤسسات والمنشآت العامة تؤكد إنجازات

  نشاطها. وكذا فيما يتعلق بمؤشراتوالمالي  خالل أداءها الجيد على المستوى االقتصادي
  

 %15,9و %11,7كما سجلت المؤسسات والمنشآت العامة ارتفاعا على مستوى رقم المعامالت والقيمة المضافة بنسبة 
. 2010سنة  %8,9مقابل  2011برسم سنة   %9,6على التوالي مما رفع مساهمة هذه الهيآت في الناتج الداخلي إلى 

على التوالي بالرغم من ارتفاع تكاليف  %23,7و %20 بنسبةوقد عرفت نتائج االستغالل والنتائج الصافية تحسنا 
  المالي للحوار االجتماعي.  ءنتيجة ارتفاع أسعار المواد األولية والعب %11,5االستغالل بنسبة 

  
مما يعكس متانة الممتلكات العمومية التي تعرف  ت العامةلمؤسسات والمنشآل كما تعززت المردودية المالية والتجارية

مليار درهم برسم  363الذاتية ما يناهز  هاموالأمليار درهم و 920ما قدره  هاصولأنموا مضطردا، بحيث بلغ مجموع 
  .  2011سنة 

 
حيث بلغ حجم االستثمارات  الستثماراتهاالتصاعدية  ةوتيرالبفضل هذه اإلنجازات على الهيآت المذكورة وقد حافظت 

تبعا لهذه الزيادة في تنفيذ برامج استثمارية هامة في مختلف الميادين. عالقة بمليار درهم،  69ما قدره  2011سنة 
 تم تسجيل فقد على سبيل المثالوهكذا  .عرف نشاط المؤسسات والمنشآت العامة تحسنا ملحوظا االستثمارات، فقد

  : 2012ومتم يونيو  2011التطورات التالية مابين نهاية يونيو 
  

  ؛ جيغاواط 2.525لتصل إلى  %5ارتفاع مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة  - 

 ؛ مليون متر مكعب 376لتبلغ  %3,2زيادة مبيعات الماء الصالح للشرب بنسبة  -
 ؛ مليون سيارة في كلم 15.390ليصل إلى  %16تحسن التنقل عبر الطرق السيارة بنسبة  -
وحدة، كما ارتفع  81.191لتبلغ  %36,6بنسبة  مجموعة العمرانعدد وحدات السكن المنجزة من طرف  نمو -

 رسم عقاري) ؛ 26.664( %26,7عدد الرسوم العقارية بنسبة 
شهادة) المحصاة من طرف  507.562وحدة) وشهادات الملكية ( 337.271زيادة في تسجيالت الحقوق العينية ( - 

 على التوالي. %23و %20,3والمسح العقاري والخرائطية بنسبة  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

 
التنمية  وكذا المساهمة في المؤسسات والمنشآت العامة من إعطاء دفعة قوية لتنمية الصادراتوقد مكنت أنشطة 

رض التصديري للمغرب، بطريقة مباشرة عبر صادرات المجمع حيث ساهمت هذه المنشآت في تحسين الع ،الجهوية
والتنسيق. إضافة إلى ذلك،  رويجالت تعزيز عمليات ، أو بطريقة غير مباشرة عبرعلى الخصوص الشريف للفوسفاط

من مجموع استثمار  %45الجهوي ما يفوق  أو المحلي المستوى على التي تنشط العامة لمنشآتالمؤسسات واأنجزت 
  .2011القطاع برسم سنة 

 

  تدعيم إنجازات المؤسسات والمنشآت العامة -1

  
أسعار المواد األولية  ضطرابات التي تعرفهاعلى الرغم من الظرفية التي تطبعها األزمة االقتصادية والمالية العالمية واال

جيدة  إنجازات 2011و 2010المنشآت العامة خالل سنتي و المؤسسات وكذا األحداث الجيوسياسية في المنطقة، سجلت
خالل نفس الفترة تحسناً في وضعيتها  حققت. كما هانتائجكذا المضافة و تهاوقيم هاعلى مستوى أنشطتها ورقم معامالت

 .المالية

من  2011و 2010خالل سنتي التي عرفت منحى تصاعديا  لمجمع الشريف للفوسفاطازات انجفي هذا الصدد، مكنت إ
  .للدولة تحسين المؤشرات االقتصادية والمالية ومؤشرات األنشطة للمحفظة العامة

على  لمؤشرات المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب كل تم التطرق، اآلتيالتحليل من خالل 
   .2012المكتبين لم يدخل حيز التنفيذ إال في أبريل  تجميعحدة وذلك لكون 
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  تحسن مؤشرات نشاط ونتائج المؤسسات والمنشآت العامة -1.1
  
  رقم المعامالتنمو  -1.1.1 

  

المنشآت العامة المحقق برسم سنة المؤسسات و وصل رقم معامالت
مقارنة بسنة  %11,8بزيادة نسبتها  مليار درهم 189إلى  2011
  مليار درهم).  169,1( 2010

من طرف المجمع الشريف للفوسفاط  اإلنجازتم تحقيق معظم هذا 
مليار درهم)  22,4مليار درهم) والمكتب الوطني للكهرباء ( 56,4(

مليار درهم)  21,4( والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
مليار درهم) ومجموعة  20,2والصندوق المغربي للتقاعد (

يار درهم) ومجموعة مل 13الخطـوط الجوية الملكية المغربية (
مليار درهم) ومجموعة العمران  5,4صندوق اإليداع والتدبير (

مليار درهم)  4,2مليار درهم) والقرض الفالحي للمغرب ( 5,1(
مليار درهم) والوكالة  3,9والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (

مليار  3,7الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (
  م).دره

  من رقم المعامالت اإلجمالي للقطاع. %82بأكثر من نسبة  2011ساهمت هذه المنشآت العامة العشرة برسم سنة وقد 

  
  القيمة المضافةتحسن  -2.1.1

  
مسجلة زيادة قدرها مليار درهم  81,2، بلغت القيمة المضافة للمحفظة العامة ما مجموعه 2011في نهاية سنة 

% من هذه القيمة من طرف المجمع الشريف 40تم إنجاز وقد مليار درهم).  70,4( 2010بسنة  مقارنة 15,3%
  مليار درهم. 31,8للفوسفاط الذي بلغت قيمته المضافة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. ويتعلق األمر بالمجمع الشريف 2011من القيمة المضافة اإلجمالية برسم  %80مؤسسات حوالي  8وقد أنجزت 
مليار درهم) ومجموعة صندوق اإليداع  8,6مليار درهم) والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ( 31,8للفوسفاط (
حافظة العقارية مليار درهم) والوكالة الوطنية للم 4,7مليار درهم) والمكتـب الوطـني للكهرباء ( 6,6والتدبير (

الوطـني للماء  والمكتـب درهم) مليار 3,2الفالحي للمغرب ( مليار درهم) والقرض 3,5والمسح العقاري والخرائطية (
  مليار درهم). 2,6مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية ( 2,6الصالح للشرب (
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 تكاليف االستغـاللتطور  -3.1.1
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 150,7ما قدره  2011بلغت هذه التكاليف خالل سنة 
% مقارنة 11,5مسجلة بذلك ارتفـاعا قدره  مليار درهم

مليار درهم). ويرتبط هذا النمو  135,1( 2010مع سنة 
موازاة مع ارتفاع حجم المعامالت تكاليف الأساسا بارتفاع 

مليار درهم)  35المجمع الشريف للفوسفاط (بكل من 
مليار درهم) والصندوق  20,1والمكتب الوطني للكهرباء (

مليار درهم) والصندوق الوطني  18,3المغربي للتقاعد (
مليار درهم) ومجموعة  15,1( للضمان االجتماعي

مليار درهم)  12,6الخطـوط الجوية الملكية المغربية (
والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري 

  مليار درهم).  3,2والخرائطية (

 

  

 %11,6-العمران (لتهيئة اانخفاضات في تكاليف منشآت أخرى منها مجموعة  تم تسجيل هذه االرتفاعات في مقابل
  مليار درهم). 2,6بمبلغ  %7-مليار درهم) ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير ( 6,2بمبلغ 

المؤسسات حث من خالل  2011نبغي اإلشارة إلى تدابير الترشيد التي اتخذتها الحكومة خالل سنة توفي هذا الصدد، 
  نفقاتها المرتبطة بالتسيير وعقلنة نمط سيرها. ضبطالمنشآت العامة على التحكم في تكاليـف االستغالل عبر و

األجور لدى أغلبية المؤسسات والمنشآت  أدى إلى الزيادة فيلكن هذه التكاليف تأثرت بنتائج الحوار االجتماعي الذي 
مراجعة نظام التعويضات ورفع الحصيص المتعلق بترقي  والذي هم على الخصوص 2011العامة ابتداء من فاتح ماي 

  المستخدمين.

التي تشكل عنصرا مهما من تكاليف االستغـالل  1، بلغت تكاليف مستخدمي المؤسسات والمنشآت العامةسياقفي هذا ال
من هذه التكاليف  %60يقارب  . ما2010مقارنة بسنة  %7,3مليار درهم مسجلة ارتفاعا يناهز  28,9ما مجموعه 

ت كبيرة وهي : المجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة الخطـوط الجوية الملكية المغربية والمكتب نشآم 7يعود إلى 

                                                           
  للدولة. الميزانية العامة المدرجين في مستخدمي المؤسسات والمنشآت العامةدون احتساب التكاليف المتعلقة ب  1  
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الوطني للكهرباء ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للماء 
   .الجتماعيالصالح للشرب والصندوق الوطني للضمان ا

 بعدد 2011برسم سنة  %15,3تكاليف مستخدمي المؤسسات والمنشآت العامة  شكلت ،مقارنة برقم المعامالت
  .2011 نهايةمستخدم في  129.753

. وفي لمؤسسات والمنشآت العامةل في مجال تدبير الموارد البشريةدائمة المستخدمين ذا أهمية مردودية  ويعد تحسين
عمليات المغادرة  بإنجازبتنسيق مع الفرقاء االجتماعيين المؤسسات والمنشآت العامة هذه بعض تقوم  ،اإلطارهذا 

مليون درهم همت  173بكلفة إجمالية قدرها  طوعيةمغادرة  732تسجيل ، 2011خالل سنة وقد تم  .الطوعية
وشركة استثمار األراضي  مستخدم) 123) وشركة تنمية األراضي الفالحية (ستخدمم 353بالخصوص التعاون الوطني (

 14( مستخدم) والشركة الوطنية لتسويق البذور 53( بنكبريد المستخدم) و 89مستخدم) وبنك المغرب ( 94الفالحية (
  مستخدمين).  6مستخدم) والشركة الملكية لتشجيع الفرس (

   التكاليف الماليةتطور  -4.1.1
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 ا�9>���; ا������ �-���23ت وا����1ت ا�/��� (�-��ن دره()

689 15 ا��"	��! (�)�'ن دره� 15 399 17 061 19 542

2008 2009 2010 2011

 

 مسجلة 2011 سنة درهم مليار 19,5 التكاليف هذه بلغت
 وذلك 2010 سنة مع مقارنة% 14,5 قدره ارتفاعا بذلك
 والتدبير اإليداع صندوق مجموعة تكاليف ارتفاع تأثير تحت

 بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة) 5,8%(+
 والقرض) %7,4(+ للكهرباء الوطني والمكتب) 35,1%(+

 الصالح للماء الوطني والمكتب )%8,7(+ للمغرب الفالحي
 للتقاعد المغربي والصندوق )%20,2(+ للشرب

+)73,6%.(  
 
 المجمع تكاليف في انخفاض قابله االرتفاع هذا أن إال

 للسكك الوطني والمكتب )%-11,1( للفوسفاط الشريف
  .)% - 1,2( الحديدية

 
 من %10 يعادل ما 2011 سنة في التكاليف هذه وتمثل

 السنوات خالل تسجيله تم الذي المعدل وهو المعامالت رقم
 .األخيرة

  
  نتائج االستغاللتحسن واضح في  -5.1.1

  
 إلى التطور هذا يعزىو . 2010بسنة مقارنة %20 قدره تحسنا بذلك مسجلة درهم مليار 34,9 االستغالل نتائج بلغت
) %19,9+( االجتماعي للضمان الوطني والصندوق) %52,8+( للفوسفاط الشريف المجمع من كل نتائج تحسن

 ).%58,5( للتقاعد المغربي والصندوق) %8,4+( للمغرب الفالحي والقرض
  
. 2010 سنة درهم مليار 28,8 مقابل 2011 سنة درهم مليار 39,6 إلى جابيةياإل اإلستغالل نتائج مجموع صلقد وو

 الوطني والصندوق) درهم مليون 22.039 بمبلغ %53المجمع الشريف للفوسفاط (+ نتائج إلى اإلرتفاع هذا ويرجع
  ).درهم مليون 4.829 بمبلغ %20(+ اإلجتماعي للضمان

  
 وتتمثل. 2011 سنة درهم مليار 4,7 إلى 2010 سنة درهم ليونم 50,3 من السلبية االستغالل نتائج مجموع وانتقل

 ومجموعة) درهم مليون 2.032-( للكهرباء الوطني المكتبالمؤسسات والمنشآت العامة التي سجلت نتائج سلبية في  أهم
 كتبموال) درهم مليون 173-( والتلفزة لإلذاعة الوطنية والشركة) درهم مليون 499,5-( المغربية الملكية الخطوط
   .)درهم مليون 144-( بدكالة الفالحي لالستثمار الجهوي
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  الجارية  النتائج تطور إيجابي في -6.1.1
 

 بزيادة أي درهم مليار 33,5 قدره ما 2011 سنة برسم العامة والمنشآت المؤسسات بقطاع المسجلة الجارية النتائج بلغت
 والصندوق للفوسفاط الشريف المجمع من لكل اإليجابية النتائج تحسن جراء وذلك 2010 بسنة مقارنة% 7,4 هايمتق

  .للمطارات الوطني والمكتب االجتماعي للضمان الوطني
 

 هذا ويعزى. 2010 سنة درهم مليار 18,9 مقابل  2011 سنة درهم مليار 41,2 اإليجابية الجارية النتائج مجموع بلغ وقد
 %52(+ للفوسفاط الشريف المجمع : العامة خاصة لمنشآتللمؤسسات وا اإليجابية الجارية النتائج تحسن إلى االرتفاع

 هذا أن إال )درهم ونملي 6.286 بمبلغ %20(+ االجتماعي للضمان الوطني والصندوق) درهم ونملي 22.625 بمبلغ
 ومجموعة) درهم ونملي 4.772 بمبلغ %0,43-( للتقاعد المغربي للصندوق اإليجابية النتائج انخفاض قابله االرتفاع
  ).درهم ونملي 1.765 بمبلغ %36-( والتدبير اإليداع صندوق

 
. 2011 سنة درهم ماليير 7,8 إلى ليصل 2010 سنة درهم مليار 2,7 من انتقل فقد السلبية الجارية النتائج مجموع أما

 والشركة) درهم مليون 3.118-( للكهرباء الوطني المكتب نذكر سلبية، جارية نتائج أفرزت التي العامة المنشآت أهم ومن
) درهم مليون 750-( المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة) درهم مليون 1.584-( بالمغرب السيارة للطرق الوطنية

 لجهة الفالحي لالستثمار الجهوي والمكتب) درهم مليون 401-( واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن وصندوق
 الحيةالف األراضي استثمار وشركة) درهم مليون 176-( والتلفزة لإلذاعة الوطنية والشركة) درهم مليون 202-( دكالة

  ).درهم مليون 127-(
  

  الصافية  النتائج ارتفاع -7.1.1
 

 2010 سنة مع مقارنة% 23,7 قدرها بزيادة درهم مليار 27,8 الصافية األرباح مجموع بلغ ،2011 سنة متم إلى غاية
 ناتجه ارتفع الذي) درهم مليار 16,3( للفوسفاط الشريف المجمع طرف من المبلغ هذا من %60 يناهز مافقد تم تحقيق 

 ملحوظاتحسنا المتوسط األبيض البحر-طنجة الخاصة الوكالة سجلت كما. 2010 مع مقارنة% 84,5 قدره بما الصافي
 بمراكش والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة الوكالةكذا و) 2010 سنة درهم مليون 273 مقابل درهم مليون 3.086(
 االحتياطيات استرجاع نتيجة درهم مليون 513+ أي ،2010 سنة خالل درهم مليون 229 مقابل درهم مليون 742(

 تفاقم اإلنجازات هذه من يحد بالمقابل،. النتائج مستوى على) بالتقاعد المتعلقة اللتزاماتل قبل من تخصيصها تم التي
 الملكية الجوية الخطوط شركة ومجموعة للكهرباء الوطني المكتب: منها  المنشآت بعض مستوى على السلبية النتائج

 والشركة واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن وصندوق بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة المغربية
  .الفالحية األراضي استثمار وشركة والبصرية السمعية االنجازات وشركة والتلفزة لإلذاعة الوطنية

  
 درهم مليار 26,3 مقابل 2011 سنة برسم درهم مليار 36,5 االيجابية الصافية النتائج مجموع بلغ فقد الصدد، هذا وفي
 درهم مليار 3,6 مقابل 2011 سنة درهم مليار 8,8 إلى لتصل السلبية الصافية النتائج مجموع تفاقمت فيما 2010 سنة

 .الفارطة السنةخالل 
  

  : يلي فيما 2011 سنة المسجلة التطورات أهم وتتجلى
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) درهم مليون 16.332 بمبلغ %84,5(+ للفوسفاط الشريف المجمع : اآلتية العامة المنشآت أرباح زيادة -
 البحر-طنجة الخاصة والوكالة )درهم مليون 6.083 بمبلغ %27+( االجتماعي للضمان الوطني والصندوق

 السكن ووكالة) 2010 سنة درهم مليون 273 مقابل 2011 سنة درهم مليون 3.086( المتوسط األبيض
 أرباح في بتراجع الزيادات هذه تأثرت وقد ،)درهم مليون 947 بمبلغ %115(+ العسكرية والتجهيزات

 %58-( والتدبير اإليداع صندوق ومجموعة )درهم مليون 4.771 بمبلغ %0,8-( للتقاعد المغربي الصندوق
 بمبلغ %0,6-( والخرائطية العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية والوكالة) درهم مليون 801 بمبلغ
 الجماعي التجهيز وصندوق) درهم مليون 206 بمبلغ %50-( الموانئ استغالل وشركة) درهم مليون 210

 ؛) درهم مليون 178 بمبلغ 9%-(

 بقيمة خسارة( للكهرباء الوطني المكتب الخصوص على منها العامة المنشآت لبعض السلبية النتائج ارتفاع -
 الملكية الجوية الخطوط وشركة) 2010 سنة درهم مليون 452 بمبلغ خسارة مقابل درهم مليون 3.718
 والشركة) 2010 سنة درهم مليون 929 بمبلغ خسارة مقابل درهم مليون 1.736 بقيمة خسارة( المغربية
 درهم مليون 1.056 بمبلغ خسارة مقابل درهم مليون 1.402 بقيمة خسارة( بالمغرب السيارة للطرق الوطنية

 ).2010 سنة

16,9

-4,2

26

-3,7

36,5

-8,8

2009 2010 2011


	��ن دره�) )   ���
ت وا�����ت ا������	� ���ا������ ا��

  
  

 36 بلغت للقطاع ةاإلجمالي ةالصافيلنتيجة ا فان المغرب، اتصاالت لشركة الصافية النتائج االعتبار بعين أخدنا ما وإذا
  .2010 سنة درهم مليار 31,6 مقابل 2011 سنة درهم مليار

  

  تقويـة البنية المالية – 2.1

  
  الذاتي التمويل قدرةالتزايد الهام ل -1.2.1

  
 زيادة مسجلة درهم مليار 49,7 مجموعه ما 2011 سنة برسم العامة والمنشآت للمؤسسات الذاتي التمويل قدرة بلغت
 قدرة تحسن إلى الخصوص، وجه على الزيادة، هذه وتعزى). درهم مليار 32,7( 2010 سنة مع مقارنة %52,1 بنسبة

 اإلجمالي المبلغ من %51 ناهزت والتي) %188,4+ أي درهممليار  24,9( للفوسفاط الشريف للمجمع الذاتي التمويل
  .لقطاع المؤسسات والمنشآت العامة الذاتي التمويل لقدرة

  
 المؤسسات هذه استثمار من %72,1 يعادل ما العامة والمنشآت المؤسسات بقطاع الذاتي لتمويلل اإلجمالية قدرةال وتمثل
  .2010 سنة %48 مقابل 2011 سنة برسم

  

29 666
32 663

49 690
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47 000
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قدرة التمويل الذاتي للمؤسسات والمنشآت العامة
(مليون درهم)
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   األصولتدعيم  -2.2.1
 

 قدرها زيادة بذلك مسجلة درهم مليار 920,4 قيمته ما العامة المنشآت موازنات مجموع بلغ ،20112 سنة متم غاية إلى
 أغلب االرتفاعات همت وقد. المؤسسات لهذه المالية البنية بتقوية ارتباطًا وذلك المنصرمة السنة مع مقارنة 5,7%

 60 منها واحدة كل موازنة تجاوزت هيآت ست تملكها األصول من% 57 أن إلى اإلشارة مع العامة المنشآتالمؤسسات و
 للفوسفاط الشريف والمجمع للتقاعد المغربي والصندوق والتدبير اإليداع صندوق مجموعة وهي األصول من درهم مليار

  .للمغرب الفالحي والقرض االجتماعي للضمان الوطني والصندوق 3للكهرباء الوطني والمكتب
  

 4الذاتية األموالتقوية  -3.2.1
  

 %8,9 نسبته بتحسن أي 2011 سنة خالل درهم مليار 363 قدره ما العامة منشآتمؤسسات واللل الذاتية األموال بلغت
 ارتفاعإلى  وكذا المال رأس مخصصات أو المال رأس في الزيادات إلى التطور هذا رجعوي 2010 سنة مع مقارنة

   .واألرباح جديد من المرحلة والمبالغ االحتياطات
  

 الوطني والصندوق) درهم مليون 75.675 بمبلغ %7(+ للتقاعد المغربي الصندوق الخصوص على الزيادات هذه وتهم
 واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن وصندوق) درهم مليون 49.370 بمبلغ %14(+ االجتماعي للضمان

 والمكتب )درهم مليون 37.059 بمبلغ %52(+ للفوسفاط الشريف والمجمع) درهم مليون 39.376 بمبلغ 8,5%(+
 بمبلغ %5,9(+ للشرب الصالح للماء الوطني والمكتب) درهم مليون 18.750 بمبلغ %8(+ الحديدية للسكك الوطني

 هذه تأثرت وقد )درهم مليون 5.413,5 بمبلغ %22,5(+ العسكرية والتجهيزات كناسمال ووكالة) درهم مليون 16.228
 بمبلغ %13,7-(والتدبير اإليداع صندوق مجموعة طرف من المرحلة نفس في المسجلة االنخفاضات بأهم الزيادات
 للطرق الوطنية والشركة) درهم مليون 9.656 بمبلغ %27,6-( للكهرباء الوطني والمكتب) درهم مليون 19.955
  ).درهم مليون 7.115 بمبلغ %3,6-( بالمغرب السيارة

  
    المديـونيةتطور  – 4.2.1
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  سنة خالل درهم مليار 158,7 قدره ما التمويل 5ديون بلغت
  .الماضية السنة مع مقارنة% 6,1 قدرها بزيادة أي  2011

  
 أي اإلجمالي الداخلي الناتج من %19 الديون هذه وتمثل
   ).%19,2( 2010 بسنة مقارنة الحجم نفس

  
ديون تجدر اإلشارة إلى أن خالل الفترة الماضية تنامت و

موازاة مع ارتفاع حجم  العامة المنشآتالمؤسسات و
 يعادل ما 2011، سنة خالل ،نها لم تتجاوزأاستثماراتها مع 

) 2010 سنة %17,1( األصول مجموع من 17,2%
). 2010 سنة %44,8( الذاتية األموال من %43,7و

 الجيدة اإلجمالية المالية الوضعية المؤشرات هذه كل وتبرز
  .المديونية ارتفاع رغم العامة للمحفظة

 

  

                                                           
  ا�)' ا&%$#".  2
  .2012د?( ��%0< ا&%>2; ا&�:- &$>='+�ء وا&%>2; ا&�:- &$%�ء ا&�8&7 &$6'ب 304 ا&201/ .- أ+'*(   3
  انظر الملحق.  4
  انظر الملحق.  5
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1 8 ,5 %

1 9 ,2 %

1 9 ,0 %
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 والشركة للكهرباء الوطني المكتب:  وهي أةمنش 11 إلى ،2011 سنة برسم الديون من %90 من يقرب ما ويعود
 عوالمجم للشرب الصالح للماء الوطني والمكتب الحديدية للسكك الوطني والمكتب بالمغرب السيارة للطرق الوطنية
 المتوسط األبيض البحر-طنجة الخاصة والوكالة الطرقي التمويل وصندوق المغربي الفالحي والقرض للفوسفاط الشريف
 من أهم وهي للمطارات الوطني والمكتب الجماعي التجهيز وصندوق المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة

  .الكبرى المشاريع تنفيذ في المشاركة المؤسسات
  

  :  إلى باألساس، 2011 سنة خالل الديون هذه تطور ويعزى
 

 والمكتب) درهم مليار 32 بمبلغ %19,9(+ بالمغرب السيارة للطرق الوطنية بالشركة أساسا تتعلق زيادات -
 %5,4(+ الحديدية للسكك الوطني والمكتب) درهم مليار 15,6 بمبلغ %17,3(+ للشرب الصالح للماء الوطني

 ؛) درهم مليار 32,4 بمبلغ %4,8(+ للكهرباء الوطني والمكتب) درهم مليار 16,3 بمبلغ
 الخاصة والوكالة) درهم مليار 8,7 بمبلغ %36-( للمغرب الفالحي القرض الخصوص على همت انخفاضات -

 لدكالة الفالحي لالستثمار الجهوي والمكتب) درهم مليار 5,8 بمبلغ %14,3 -( المتوسط األبيض البحر-طنجة
) درهم مليار 5,1 بمبلغ %10,5-( المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة) درهم مليار 1,27 بمبلغ 12%-(

  ).درهم مليار 4 بمبلغ %10-( الجماعي التجهيز وصندوق
  

 %56,4 تمثل التي الخارجية الديون من أساسا تتكون العامة والمنشآت المؤسسات تمويل ديون نإف ذلك، إلى وباإلضافة
يشكل و. 2010 سنة درهم مليار 82,1 حوالي مقابل 2011 سنة نهاية في درهم مليار 89,5 بمبلغ الديون إجمالي من

  من المديونية العامة. %46هذا الدين 
  

العامة  المنشآتالمؤسسات و أساسا ويهم اإلجمالي الداخلي الناتج من %10,7 يعادل ما الخارجي الدين هذا يمثلكما 
) درهم مليار 21,6( بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة) درهم مليار 27,6( للكهرباء الوطني المكتب:  التالية

 الوطني والمكتب) درهم مليار 5,8( الطرقي التمويل وصندوق) درهم مليار 9,1( للشرب الصالح للماء الوطني والمكتب
 المنشآت هذه تتحمل حيث )درهم مليار 4,9( المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة) درهم مليار 5,8( الحديدية للسكك
  .الديون إجمالي من %84 الستة

  
لتغطية حاجياتها يتم بطريقة متحكم فيها  يجرخاال التمويلوتجدر اإلشارة إلى أن لجوء المؤسسات والمنشآت العامة إلى 

(نهج سياسة الموازنة بين الموارد الداخلية والخارجية) إذ يتم إيالء األولوية للديون التي تمنح بشروط مالية متميزة 
  . (حجم الديون، نسبة الفائدة، األهلية وفارق اإلستهالك) خاصة تلك المتعاقدة مع الدائنين متعددي األطراف

  
  العامة المحفظة مردودية -5.2.1

  
  ةـالمردودية العملياتي -1.5.2.1

  
 نسبتها بزيادة درهم مليار EBITDA 6" 61,4"مؤشر عبر احتسابها يتم التي المردودية هذه بلغت ،2011 سنة متم حتى
  .المردودية هذهل المتواصل التحسن يعكس الذي الشيء). درهم مليار 56,6( 2010 سنة مع مقارنة 8,5%

                                                           
6   )G� ر+�حJبا�K24ا LM0� وا&'��م ا&�1اG*'O&�88ت اPQد و�%P2�Rو��تو اS%&ا T$U دات�V�%&ا.  
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 الخصوص، إلى كل من المؤسسات والمنشآت العامة التالية : المجمع ، على2011االرتفاع برسم سنة  هذا ويعزى
 7,9بمبلغ  %15,4مليار درهم) والصندوق الوطني للضمان االجتماعي (+ 25,9بمبلغ  39%(+ للفوسفاط الشريف

ماليير درهم) والصندوق المغربي للتقاعد  3بمبلغ  %22,7للماء الصالح للشرب (+ الوطني مليار درهم) والمكتب
مليار درهم)  3,5للكهرباء ( الوطني مليار درهم). وتنتج هذه المؤسسات األربع إلى جانب المكتب 2,6بمبلغ  35,9%(+

  .2011سنة  المجمع لقطاع المؤسسات والمنشآت العامة خالل" EBITDA"% من مؤشر70أكثر من 
  

  المردودية المالية والتجارية -2.5.2.1
 

 ومؤشر المردودية الذاتية) األموال/  الصافية النتائج ( المالية المردودية مؤشر خالل من العامة المحفظة مردودية تقييم يتم
  .المعامالت) رقم/  الصافية النتائج ( التجارية

 
المردودية  مؤشر بلغ كما 2010 سنة% 6,7 مقابل 2011 سنة% 7,6 نسبة المالية المردودية مؤشر سجل فقد وهكذا

 ، الشيء الذي يؤكد تحسن الناتج الصافي موازاة مع2010سنة % 13,2 مقابل 2011 سنة% 14,7 مستوى التجارية
  .أخرى جهة من القطاع معامالت لرقم اإليجابي والتطور جهة من الذاتية تقوية األموال

   
نجد المكتب الوطني للمطارات  2011المؤشرين خالل  هذين تطور في تأثير لها كان التي العامة المنشآت أهم ومن

للمغرب ومجموعة العمران للتهيئة والوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت والوكالة الوطنية للمحافظة  والقرض الفالحي
  العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

  
  التوظيفاتترشيد استعمال الخزينة و -3.1

  
  الخزينة  -1.3.1
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 25,4، بلغت خزينة المنشآت العامة 2011في نهاية سنة 
مليار درهم في متم السنة الماضية.  33,2مقابل مليار درهم 

وتعد المؤسسات والمنشآت العامة التالية من بين أهم الهيآت 
المتوفرة على فائض للـخزينة : الوكالة الوطنية للمحافظة 

مليار درهم)  2,9العقارية والمسح العقاري والخرائطيـة (
مليار درهم) ومكتب  2,8ووكاالت توزيع الماء والكهرباء (

مليار درهم)  2,4تكوين المهني وإنعاش الشغل (ال
مليار درهم)  2واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (
مليار درهم)  1,6والمكتب الوطـني للماء الصالح للشرب (

مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق  1,3والجامعات (
  مليار درهم).  1,2السيارة بالمغرب (

بالخصوم أساسا إلى المكتـب وتعود الخـزينة المسجـلة 
مليار درهم) والمكتـب الوطـني  5,2-الوطـني للكهرباء (

 مليون درهم). 428-للمطارات (
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، كما تم تكثيف هذا اإلجراء بحلول سنة 2011و 2010ولقد انكب العمل على ترشيد الخزينة خالل الفترة ما بين 

لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة  انية العامة للدولةعن طريق ربط تحويل إمدادات الميز خصوصا ، وذلك2012
  المعنية بالوضعية المالية لخزينة هذه الهيآت وكذا بوتيرة إنجاز استثماراتها. 

  
  التوظيفات -2.3.1

 
 وتعود 2010سنة  درهم مليار 177,1 مقابل درهم مليار 182,9مبلغ  2011 سنة في متم العامة المنشآت توظيفات بلغت

   :التالية  المنشآت توظيفات إلى المبلغ هذا من %95حصة 
 

 درهم) ؛ مليار 71,8للتقاعد ( المغربي الصندوق -

 درهم) ؛ مليار 47االجتماعي ( للضمان الوطني الصندوق -

 درهم) ؛ مليار 21,3( واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن صندوق  -

 .درهم) مليار 19,5( للفوسفاط الشريف المجمع -
 

  ا����1ت ا�/���و ا����23تا���Fد:ت ا������ D�E ا�%و�� و –2

  

أخذ بعين االعتبار التمييز بين فئتين مختلفـين مـن المنشـآت    يإن تحليل المبادالت المالية بين الدولة والمنشآت العامة 
  العامـة :

كـالمجمع الشـريف   الفئة األولى ذات طابع تجاري يدر نشاطها أرباحا تغطي نفقات االستغالل واالسـتثمار   -
للفوسفاط وشركة استغالل الموانئ حيث تدفع هذه الهيآت عادة جزءاً من فائض أرباحها للدولة، يتخذ أشـكاال  
مختلفة تتكون من أرباح أو حصص أرباح تعادل حصتها في رأس مال هذه الهيـآت أو عائـدات احتكـار    

 األمالك العمومية باإلضافة إلى عائدات ذات طبيعة أخرى ؛  

شمل الفئة الثانية المؤسسات والمنشآت العامة التي يتطلب نشاطها دعما ماليا من قبل الدولة، إما بشكل مؤقت ت -
(تمويل االستثمارات الهيكلية مثل الشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية) أو بشكل 

تجاري مثل الطابع غير النسبة للمنشآت العامة ذات كما هو الحال بال بالمرفق العموميدائم عندما يتعلق األمر 
 ...). مراكز االستشفائية والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحيوالكاديميات الجهوية للتربية والتكوين األ

 
   المنشآت العامةالمؤسسات والتحويالت المالية للدولة لفائدة  - 1.2

  
مليار درهم  16,8إلى  2002مليار درهم سنة  9,3من  منشـآت العامةوالمؤسسات انتقلت اإلمدادات المالية الموجهة لل

 .النفقات العادية للميزانية العامة للدولـةفيما يتعلق ب %8,3مقابل  %6,8ناهز بمعدل نمو سنوي ي 2011 سنة
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  تطور التحويالت إلى مجموعة من العوامل منها : ويرجع

العامة المتدخلة في القطاعات ذات األولوية مثل البنيات التحتية والفالحة والخدمات  زيادة احتياجات المنشآت -
  االجتماعية (التعليم والتكوين والصحة) والحضرية ... ؛

التسريع في وتيرة برامج االستثمار في البنية التحتية والتي أدت إلى تحويالت مهمة لفائدة المؤسسات  -
والمنشآت العامة خاصة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة 

 الجتماعية ؛ على الدعم المالي الذي يقدمه صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية وا

 .ي القطاع العامستخدمالزيادة في الرواتب لصالح م -

مؤسسة عامة جديدة،  50إحداث حيث تم بإحداث مؤسسات ومنشآت عامة جديدة  تأثر هذا التطور من جهة أخرى،
  شركات مساهمة جديدة. 10، وكذا إنشاء 2011-2001الفترة  خالل

من الناتج الداخلي الخام برسم  %2المؤسسات والمنشآت العامة فقد مثلت  وفيما يتعلق بالتحويالت المالية للدولة لفائدة
  .2010خالل سنة  %2,8مقابل  2011سنة 

  
المتعلقة بالزيادة في رأس المال) الممنوحة للمؤسسات والمنشآت العامة ما  وتشكل نسبة إمدادات التجهيز (التحويالت

  .2010خالل سنة  %9,26 مقابل 2011مجموع نفقات استثمار الدولة برسم سنة  من %5,17قدره 
  

% من مجموع 5,2وموازاة مع ذلك، تمثل إمدادات التسيير التي تم تحويلها لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة ما يعادل 
  .2010برسم سنة  %6,4مقابل  2011نفقات تسيير الدولة برسم سنة 

  
عالقة مع  2011و 2002ل الفترة الممتدة بين ا لفائدة التجهيزات خالتطورن بنية التحويالت عرفت تجدر اإلشارة إلى أ

المنشآت العامة. ولم يسجل أي تحويل برسم إعادة الهيكلة خالل سنة تسريع وتيرة البرامج االستثمارية للمؤسسات و
2011.   

   :(بمليون درهم) 2002-2011العامة بالنسبة لسنتي  ويمثل الشكل التالي بنية التحويالت المالية لفائدة المنشآت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  

: المكتب الوطني للسكك الحديدية  2011وتشكل المنشآت العامة التالية أهم المستفيدين من إمدادات الدولة برسم سنة 
مليون درهم) والمكاتب الجهوية  1.500الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية (مليون درهم) وصندوق الحسن  1.814(

مليون درهم) واألكاديميات  1.140ليون درهم) والشركة المغربية للطرق السيارة (م 1.466لالستثمار الفالحي (
طنجة  الخاصة كالةالوومليون درهم)  958مليون درهم) والمراكز االستشفائية ( 1.052الجهوية للتربية والتكوين (

والمكتب الوطني للسالمة  مليون درهم) 519مليون درهم) والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ( 550المتوسط (
  .مليون درهم) 300مليون درهم) والمكتب الوطني المغربي للسياحة ( 438الصحية للمواد الغدائية (

2002 
2011 
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31%

2 925,1

17%
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  العامة الموارد اآلتية من المؤسسات والمنشآت  – 2.2

تتكون الموارد اآلتية من المؤسسات والمنشآت العامة من أرباح شركات المساهمة ومن حصص األرباح المستخلصة من 
المؤسسات العامة وكذا من أتاوي على احتالل األمالك العمومية من طرف هذه المؤسسات ومن عائدات ذات طبيعة 

  أخرى.
  
  2011-2002تطور الموارد خالل الفترة  – 1.2.2 

، نسبة تطور 2011وسنة  2002عرفت الموارد اآلتية من المؤسسات والمنشآت العامة، خالل الفترة الممتدة بين سنة 
إلى  2002مليون درهم سنة  4.241حيث انتقلت من  ،% &%�ارد ا&%30ا�0� ا&��L$& �Qو&�7مقابل  %10,6متوسطة بلغت 

  .2011مليون درهم خالل سنة  10.483

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

مجهودات اإلصالح وإعادة الهيكلة التي كنتيجة لالمؤسسات والمنشآت العامة  تحسين أداءويعزى هذا التطور إلى 
  عرفتها خالل العشرية األخيرة. 

% من موارد الميزانية العامة للدولة مقابل 5,8، ما يعادل 2011وتمثل موارد المؤسسات والمنشآت العامة خالل سنة 
  .2002% مسجلة في سنة 4,6و 2010% في سنة 4,5

نقطة ما بين سنتي  18وقد عرفت نسبة األرباح المحصلة من الشركات المساهمة وكذا حصص األرباح، ارتفاعاً قدره 
 هذا %. ويبين55% من مجموع موارد المؤسسات والمنشآت العامة مقابل 73حيث أصبحت تمثل  2011و 2002

لمؤسسات العامة إلى شركات مساهمة، من جهة، والتي كانت تساهم في رتفاع التداعيات اإليجابية لتحويل بعض ااال
  الميزانية العامة للدولة برسم عوائد االحتكار، ومن جهة أخرى تحسن منجزاتها.

  

  (بمليون درهم) المؤسسات والمنشآت العامة�D  ا���E��=G ا���ارد 

  

  

  

  

  

  

  

 
 أر+�ح Z'آ�ت ا&%�Kه%� وW84 اJر+�ح     

 
    �1$2PQ 2#]�تKQ24>�ر وRا LMا�U 

 

 2336  
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 2939    
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ومن جهة أخرى، ارتفع عدد المؤسسات والمنشآت العامة المساهمة في الميزانية العامة للدولة خالل الفترة الممتدة ما 
مؤسسة ومنشأة عامة (إدراج مساهمين جدد) عوض  17أصبحت الئحة المساهمين تضم  حيث 2011و 2002بين سنتي 

ويتعلق األمر بكل من مجموعة العمران والبنك الشعبي المركزي والوكالة الوطنية لتقنين  2002خالل سنة  13
الستغالل الموانئ الذي االتصاالت ومكتب الصرف وشركة التهيئة الرياض ومجلس القيم المنقولة وكذا المكتب الوطني 

  تم تحويله إلى مؤسستين (شركة استغالل الموانئ والوكالة الوطنية للموانئ).

وقد ساهمت إضافة مؤسسات ومنشآت عامة كمساهمين جدد في تعويض سحب بعض المنشآت من الالئحة األولية 
السكر والشركة المغربية للشاي للمساهمين سواء بسبب تفويتها إلى القطاع الخاص (شركة التبغ وشركات تصنيع 

والسكر والشركة الوطنية للمنتوجات النفطية) أو بسبب تدهور نتائجها المالية (الخطوط الجوية الملكية المغربية والمكتب 
  الوطني للكهرباء).

% من مجموع موارد المؤسسات 70، بما يعادل 2011-2002وقد ساهمت أربع مؤسسات ومنشآت عامة، خالل الفترة 
المنشآت العامة. ويتعلق األمر بكل من بنك المغرب والمجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و

ما  2011والمسح العقاري والخرائطية وشركة اتصاالت المغرب حيث بلغ مجموع مساهمات هذه المنشآت في سنة 
 2007% في سنة 72,5و 2010% خالل سنة 83 % من المجموع مقابل84مليون درهم أي ما يمثل  8.815قيمته 

  .2002% خالل سنة 67و
  

  2012وتوقعات سنة  2011إنجازات سنة  – 2.2.2
  

  

% من مجموع موارد المؤسسات والمنشآت 90,5، تمثل 2011وتجدر اإلشارة إلى أن أهم المساهمات، خالل سنة 
 ومصدرها المنشآت التالية :العامة 

 المجمع الشريف للفوسفاط � : ؛ 2010سنة  مليون درهم 1.000مقابل  برسم األرباحمليون درهم  3.000
 2.511 ) منها2010درهم سنة مليون  2.447(مقابل مليون درهم  2.611

مليون درهم برسم اإلتاوة المفروضة على  100مليون درهم برسم األرباح و
 احتالل األمالك العامة ؛

 اتصاالت المغرب � :

مليون درهم سنة  1.800برسم مساهمة الدولة مقابل مليون درهم  2.000
 ؛ 2010

 المحافظة العقارية � :

 833) منها 2010مليون درهم سنة  2.033(مقابل مليون درهم  1.140
 مليون درهم برسم عموالت الصرف ؛ 307مليون درهم برسم األرباح و

 بنك المغرب � :

مليون درهم سنة    200برسم حصة األرباح مقابل  مليون درهم 540
 ؛ 2010

 صندوق اإليداع والتدبير      � :

 مكتب الصرف  � :  .2010 أي نفس المبلغ الذي تم تحصيله في سنةمليون درهم  200
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11 000

�
ا���ارد ا=;�� 
> ا�����ت وا����$ت ا��
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في عرفت الموارد اآلتية من المنشـآت العامة 
 10.483% (103 نسبة إنجاز بلغت  2011متم 

مقارنة بتوقعات أولية بلغت  مليون درهم)
مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره  10.227

  .2010% مقارنة بسنة 18

، ما يعادل 2011خالل سنة  وتمثل هذه الموارد
% 1,2من الناتج الداخلي الخام مقابل  1,3%

% من 5,97، كما تمثل 2010خالل سنة 
مقابل  المداخيل العادية للميزانية العامة للدولـة

 .2010% سنة 4,6
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محافظة بذلك على مليون درهم  11.380,47، فتقدر الموارد اآلتية من المنشآت العامة بمبلغ 2012لسنة  أما بالنسبة
من الناتج الداخلي الخام  %1,34الوتيرة التصاعدية التي عرفتها خالل السنوات األخيرة. كما تمثل هذه الموارد نسبة 

  .2012المقدر لسنة 
  

  2013توقعات سنة  – 3.2.2
  

أي بارتفاع يصل إلى  مليون درهم 12.563 حواليب 2013توقعات موارد المؤسسات والمنشآت العامة برسم سنة  تقدر
مليون درهم  11.202والتي تناهز  2012) مقارنة باالنجازات المتوقعة برسم سنة %12,1درهم (+مليون  1.361+

ثالث السنوات األخيرة. وتمثل نسبة األرباح اآلتية من لاخالل  هذه الموارد الوتيرة التصاعدية التي عرفتها مما يؤكد
من  %73، ما يعادل 2013شركات المساهمة وحصص األرباح اآلتية من المؤسسات العامة األخرى، خالل سنة 

  مالك العامة ومن موارد أخرى.مجموع التوقعات بينما تتكون النسبة المتبقية من أتاوي احتالل األ
  

  : وتضم الئحة المساهمين األساسيين، المؤسسات والمنشآت العامة التالية
  

، 2012برسم حصص األرباح مقارنة بسنة مليون درهم  5.000
 ؛ 2012مقارنة مع توقعات  %25أي ما يعادل +

 المجمع الشريف للفوسفاط � :

مقارنة مع  %25+ برسم عائدات االحتكار أيمليون درهم  2.500
 ؛ 2012توقعات سنة 

 المحافظة العقارية � :

 اتصاالت المغرب � : ؛ 2012مقارنة مع توقعات سنة  %5- أيمليون درهم  2.132
 بنك المغرب �  ؛ 2012مقارنة مع توقعات سنة  %23+ أيمليون درهم  1.018

مقارنة بسنة  %28-برسم حصص األرباح أي  مليون درهم 360
2012 . 

 صندوق اإليداع والتدبير  � :

   

  مساهمة المنشآت العامة في المداخيل الضريبية (الضريبة على الشركات)  – 3.2

بالموازاة مع التحويالت المالية التي تقوم بها المؤسسات والمنشآت العامة، تجدر اإلشارة إلى مساهمة هاته األخيرة في 
  على الشركات والضريبة على الدخل.المداخيل الضريبية للدولة بما في ذلك الضريبة 
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، بلغت المبالغ المترتبة عن نشاط 2011خالل سنة 
المؤسسات والمنشآت العامة برسم الضريبة على الشركات 

 2010مليون درهم سنة  4.894مليون درهم مقابل  5.759
. ويعزى هذا االرتفاع أساسا الى %18أي بزيادة قدرها 

بمبلغ  %55زيادة مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط (+
 % 13مليون درهم) والمكتب الوطني للمطارات (+ 3.098
 %28مليون درهم) ومجموعة التهيئة العمران (+ 279بمبلغ 
الوطنية للمحافظة العقارية  مليون درهم) والوكالة 181 بمبلغ

مليون  130بمبلغ  %36,6والمسح العقاري والخرائطية (+
درهم). وتمثل هذه المنشآت باالضافة الى مجموعة صندوق 

مليون درهم) وشركة استغالل الموانئ  811االيداع والتدبير (
من المبلغ االجمالي  %80مليون درهم) ما يفوق  141(

 للمساهمات.

  
لفائدة الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بالضريبة  للمؤسسات والمنشآت العامة وقد بلغت التحويالت اإلجمالية ،وهكذا

، بزيادة 2011مليون درهم خالل سنة  16.242على الشركات وموارد االحتكار وحصص االرباح واالتاوات مبلغ 

                                                           
 التفاصيل في الملحق.ا�)'   7
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مليون درهم)، مما يعكس دينامية المحفظة العامة للدولة ومساهمتها في  13.777( 2010مقارنة مع سنة  %17,8قدرها 
بما فيها الموارد الجبائية المتأتية من هذه  من مجموع الموارد العادية للدولة %10لية العامة التي تتجاوز سقف الما

  الهيآت.
  

3- �����Bرات د��L92ا�/��� وا����1ت ا����23ت ا  
 

مختلف يسعى البرنامج الحكومي إلى متابعة سياسة األوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة، من جهة، وإلى تفعيل 
االستراتيجيات القطاعية بهدف الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وعلى مستوى نمو مضطرد، من جهة أخرى، 
وذلك من خالل دعم الطلب الداخلي وتقوية االستثمار العمومي وتنافسية الشركات حيث التزمت الحكومة بإنجاز 

  ي ومنتج للثروات ولمناصب الشغل.مجموعة من المشاريع التي تساهم في إرساء اقتصاد تنافس
  

وتندرج مشاريع المؤسسات والمنشآت العامة في هذا اإلطار خاصة تلك المنجزة في مجاالت النقل السككي والطرقي 
في إطار مساهمتها في تطبيق االستراتيجيات  تدخلوالطرق السيارة ومجال البنيات التحتية للموانئ والمطارات كما 

معادن والسكن والسياحة وكذا القطاعات االجتماعية خاصة التعليم والصحة وفك العزلة عن الوسط القطاعية للطاقة وال
  القروي.

  
وفي تجهيز  ةية حقيقيوومن خالل تدخالتها المتعددة األشكال، تساهم المؤسسات والمنشآت العامة في انبثاق أقطاب تنم

  المناطق الصناعية.
  

آت العامة في هذه الميادين دينامية متواصلة خالل السنوات الفارطة مما يدل وقد حققت استثمارات المؤسسات والمنش
  على الدور المهم الذي يلعبه االستثمار العمومي في التنمية االقتصادية.

  
في مشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة  خاصةوهكذا وفيما يخص البنيات التحتية فقد أنجزت استثمارات مهمة و

الطرق السيارة المبرمجة والتي  مقاطع، من تسريع وتيرة إنجاز على سبيل المثال والموانئ والمطارات التي مكنت
مع العلم بان الشبكة المستغلة من طرف الشركة الوطنية  2015كلم في أفق  1.800 طولها ةإجمالي شبكةتهدف إلى بلوغ 

إلى انجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وكذا  كلم، 1.420اهز تن 2012لسيارة إلى متم يونيو للطرق ا
نجاز التصميم المديري لمختلف الخطوط بما في ذلك تثليث الخط الرابط بين القنيطرة والدار إلوطنجة واإلعداد 

  البيضاء.
  

لتدخل المؤسسات والمنشآت العامة (الوكالة هامة  نتاج الطاقة دعامةيمثل تنويع مصادر إف ،أما على المستوى الطاقي
مع مشاريع ذات أهمية قصوى بما في  موازاة المغربية للطاقة الشمسية ووكالة تنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية)

ميغاواط باإلضافة إلى بناء  2.000إجمالية تبلغ بسعة ذلك بناء مراكز إنتاج الطاقة الكهربائية ذات المصدر الشمسي 
  محطات ريحية في إطار برنامج إنتاج مندمج للطاقة الكهربائية الريحية. 

  
فإن المغرب يعزز موقعه كرائد في هذا القطاع وذلك بفضل المشاريع الكبرى للمجمع  ،فيما يخص قطاع المعادن

  الشريف للفوسفاط خاصة منها الجرف األصفر. 
  

العالم القروي بوتيرة سريعة عن طريق مشاريع تأهيل البنيات التحتية األساسية وتحسين ولقد تمت مواصلة تنمية 
  أوضاع المواطنين عبر برامج كهربة العالم القروي وتزويده بالماء الصالح للشرب ومده بالطرق القروية.

ت التعليمية والبنيات تم تخصيص استثمارات مهمة للقطاعات االجتماعية وذلك لتأهيل المؤسسا، فقد ومن جهة أخرى
نفس نهج وقد تم  .التضامن االجتماعيمراكز وة االستشفائيالمراكز التكوين المهني ومراكز التحتية وتجهيز الجامعات و

لك عن طريق الحد من العجز في هذا الميدان وإحداث ذفيما يخص تنويع وتحسين العرض في قطاع السكن والتوجه 
  منتوجات جديدة لها عالقة مع السياسة الجديدة للمدينة. 

  

   2011 إنجازات استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة خالل - 1.3

أي ما يفوق مرتين االستثمار  2011سنة  مليار درهم 68,9بلغ حجم استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة  ما قدره 
مع الحقبة مما يؤكد حفاظ المؤسسات والمنشآت العامة على المستوى المرتفع الستثماراتها مقارنة  2005المنجز خالل 
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 إلى مليار درهم أي بنسبة نمو وصلت 204ما قدره  2011-2009السابقة حيث بلغت إنجازات القطاع برسم الفترة 
  مليار درهم.  157التي بلغت  2008-2006إنجازات الفترة % مقارنة ب30,2
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% من مجموع التكوين الخام لرأس المال 27,8، ما يعادل 2011عامة، مثل استثمار المنشآت العامة، خالل سنة بصفة و
  من االستثمارات المدرجة في الميزانية العامة للدولة. %140و الثابت

هذا المجهود االستثماري إلى الرؤية اإلستراتيجية للحكومة للقطاعات الحيوية كالنقل والطاقة والفوسفاط والسكن ويستند 
  والفالحة.

% وتهم 60,2تبين معدل إنجاز االستثمارات قدره  2011تجدر اإلشارة إلى أن المعطيات المتعلقة بنهاية سنة كما 
 : االستثمارات الرئيسية التالية

  
 ؛يون درهم مل 8.763
 ؛مليون درهم  6.605
 مليون درهم ؛ 6.225
 مليون درهم ؛ 5.703
 ؛مليون درهم  5.232
 مليون درهم ؛ 3.621
  مليون درهم. 3.371

  :                    مجموعة صندوق اإليداع والتدبير  -
  :                              مجموعة التهيئة العمران  -
  :                             المجمع الشريف للفوسفاط -
  :                              المكتب الوطني للكهرباء -
   :              الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب -
 :              لمكتب الوطني للماء الصالح للشرب     -
  :                       الوكالة الخاصة طنجة المتوسط -

 
  

%) 36المؤسسات والمنشآت العامة أهم البرامج في ميادين البنيات التحتية (ويبرز التوزيع القطاعي الستثمارات 
ه ذ. تؤكد أهمية ه%)22وقطاعات الطاقة والمعادن ( %)24القطاعات االجتماعية كالسكن والتعمير والتنمية الترابية (و

  .2013-2012ه عن طريق البرامج المعلنة برسم والذي سيتم تعزيز 2010القطاعات ما تم تحقيقه سنة 
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، فيظل التمويل الذاتي الوسيلة األكثر 2011تمويل نفقات استثمار المؤسسات والمنشآت العامة لسنة أما فيما يخص 
طاع العامة للققدرة التمويل الذاتي اعتماداً مقارنة بطرق التمويل األخرى خاصة منها دعم الدولة واالقتراض وقد مثلت 

من مجموع استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة متبوعة بمساهمة الميزانية  %72,1، ما يعادل 2011خالل سنة 
العامة للدولة المتمثلة في الزيادة في الرأسمال وفي إعانات الدولة الممنوحة لفائدة هذه الهيآت برسم ميزانية التجهيز 

. ويليها في المرتبة األخيرة 2010مليون درهم سنة  14.131ابل مق 2011مليون درهم في سنة  11.628حيث بلغت 
  التمويل عبر القروض سواء من طرف السوق الداخلي أو من طرف الهيآت الدولية.

  
وقد ساهم صندوق الحسن الثاني في تمويل مشاريع بعض المؤسسات والمنشآت العامة خاصة تلك المتعلقة بمجاالت 

إعادة التأهيل الحضري والصناعة والطاقة وكذا البنيات التحتية لكل من السكك الحديدية السكن االقتصادي والسياحة و
  . 8والموانئ والطرق والطرق السيارة

 
في هذا اإلطار، يجب التذكير أن المؤسسات والمنشآت العامة قد استفادت من التمويل المقدم من طرف صندوق الحسن 

من  %62، أي بنسبة 2011مليار درهم حتى نهاية سنة  13,7بمبلغ وصل إلى  الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية
مليار درهم. ويتوزع هذا التمويل على الشكل التالي :  22مجموع التمويالت المقدمة من طرف الصندوق والتي بلغت 

ار درهم برسم ملي 3مليار درهم على شكل تسبيقات غير مسترجعة و 3,8مليار درهم برسم مساهمات الصندوق و 6,8
مليار درهم المذكورة إلى المؤسسات والمنشآت العامة  13,7من  %74تسبيقات مسترجعة أو قروض حيث تم توجيه 

مليار درهم)  3,4المتوسط (-مليار درهم) والوكالة الوطنية طنجة 4,6التالية : الشركة الوطنية للطرق السيارة (
  مليار درهم). 1رهم) ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق (مليار د 1,1والمكتب الوطني للسكك الحديدية (

  
  

                                                           
 اإلطار حول تدخل صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةانظر   8
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 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية
  

مليون درهم مما يرفع إجمالي  2.870اتفاقيات جديدة تمثل التزامات إجمالية قيمتها  10، بتوقيع 2011تميزت أنشطة الصندوق خالل سنة 
مليون درهم. وتنقسم هذه االلتزامات إلى مساهمات مالية غير قابلة  35.259، إلى 2011دجنبر  31حجم التزامات الصندوق حتى 

% من هذه 70%) حيث تم تخصيص 42,4%) ومساهمات مالية (23,7بيقات قابلة لالسترجاع وقروض (%) وتس33,9لالسترجاع (
% لكل من مجاالت البنيات التحتية الكبرى واإلنعاش االجتماعي 14% و16نعاش االستثمار بينما تم تخصيص حصتين بلغتا إلااللتزامات 

  والثقافي والرياضي.
  
  : 2011ت الجديدة الموقعة خالل سنة تهم أهم المشاريع موضوع االتفاقياو
  
  مليار درهم ؛ 1,09المدينة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ -إنجاز ميناء الصيد الجديد في المنطقة المينائية لطنجة -
  مليون درهم على شكل الزيادة في رأسمال شركة "مارشيكا ميد" ؛ 200مواصلة تهيئة خليج مرشيكا حيث ساهم الصندوق بمبلغ  -
إنجاز برنامج التنمية الفالحية التضامنية في إطار مخطط المغرب األخضر حيث ساهم صندوق الحسن الثاني في تمويل هذا البرنامج بما  -

  مليون درهم ؛  600يناهز 
مليون  350و مليون درهم  595دعم االستثمار الصناعي وتنمية التقنيات الجديدة من خالل برنامجين تكلفتهما تناهز كل واحدة منها  -

  درهم ؛
  منصب شغل ؛ 22.000مليار درهم والتي ستخلق  5,5تطوير المحطة الجديدة ليكسوس التي تبلغ تكلفتها اإلجمالية  -
 مليون درهم.   400إنجاز المسرح الكبير للدارالبيضاء بمساهمة مالية قدرها  -
  

مليون درهم حيث شملت الئحة أهم المستفيدين كالً من  2.721,5من طرف الصندوق، ما يقارب  2011وقد بلغت األداءات المنجزة سنة 
مليون درهم) والصندوق المغربي للتنمية  400مليون درهم) والخطوط الجوية الملكية المغربية ( 1.249المتوسط (-شركة رونو طنجة

مليون درهم) ووزارة  100كا ميد (مليون درهم) وشركة مارشي 123,8مليون درهم) وشركة طراموي الدار البيضاء ( 125السياحية (
مليون درهم). وقد بلغ  93,8مليون درهم) وشركة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ( 100الفالحة في إطار مخطط المغرب األخضر (

فس % من إجمالي االلتزامات برسم ن63مليون درهم أي  22.120,24، ما قدره 2011دجنبر  31مجموع أداءات الصندوق، إلى متم 
 التاريخ.

  
% من مجموع االستثمارات 70% من مجموع المبالغ المتراكمة الملتزم بها للمشاريع ذات البعد الجهوي والتي تمثل 73وقد تم تخصيص 

  المتوقعة. 
  

تمثل حصة مليون درهم  36.186مليون درهم منها  43.670، ما يناهز 2011وقد بلغت الموارد المالية المتراكمة للصندوق، في متم سنة 
 .الصندوق من موارد الخوصصة

  2013و 2012استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة المبرمجة لسنتي  - 2.3

  
استثمارات المنشآت العامة مواصلة السياسة اإلرادية للسلطات العمومية بهدف تمكين البالد التوقعات المرتبطة بتبرز 

  من البنيات الضرورية وتكثيف عرض الخدمات األساسية وكذا إحداث محركات جديدة للتنمية. 
  

هم محافظة بذلك مليار در 114,4 قيمتهما ب، 2013وتقدر استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة المبرمجة خالل سنة 
  على مستواها المرتفع مع التركيز على نجاعة ومردودية استثمارات هذه المنشآت.
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إن مواصلة مجهودات االستثمار العمومي لن تتم إلى عبر تنويع مصادر التمويل وأشكال التدخل خاصة اعتماد الشراكة 
العام والخاص بالدرجة األولى باإلضافة إلى توفير موارد التمويل الرئيسية وذلك استجابة لمتطلبات  بين القطاعين

المواطنين وللفاعلين االقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والخدمات العمومية ذات الجودة العالية مما سيساهم في 
  تحسين مستوى عيش الساكنة وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني.

  
بهذا الصدد، وبهدف التوفيق بين ضرورة االستجابة في أسرع وقت ممكن للطلب المتزايد على الخدمات العمومية 
ومحدودية الموارد المالية المتوفرة، تم إعداد مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى وضع 

الثقة لسوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأخذ بعين  ترسانة قانونية واضحة ومرنة تمكن من توطيد مناخ من
  االعتبار مصالح المرتفق والشريك الخاص وكذا متطلبات المنافسة والشفافية كما تم التنصيص عليها في الدستور الجديد.

  
جودة بة واالجتماعية سيمكن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من تقوية توفير الخدمات والبنيات االقتصاديو

الخدمات المقدمة داخل  جودةعالية وبتكلفة أقل وكذا تقاسم المخاطر المرتبطة بالقطاع الخاص وتطوير ممارسات مراقبة 
  .اإلدارات العمومية وذلك تحت مسؤولية الدولة

  
هذه  تي سيتم تنفيذها عبرالشراكة بين القطاعين العام والخاص تقييما مسبقا للمشاريع التوسيع استعمال  يستلزمكما 

اختيار الشريك الخاص  ستوجبفي تحقيق هذه المشاريع كما يتدابير الشراكة وذلك للتأكد من نجاعة هذا الشكل من ال
العرض الذي يقدم أفضل الميزات على المستوى نتقاء على أساس الشفافية والمنافسة وشروط اختيار تمكن من ا

شكل خاص أهداف األداء وطرق التعويض وشروط التوازن وكذا طرق مراقبة االقتصادي وكذا إبرام عقد يوضح ب
  وتعديل ونهاية سريان مفعول العقد.

 
من االستفادة من قدرة التجديد التي  كذلك وتجب اإلشارة إلى أن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن

يتميز بها القطاع الخاص وكذا ضمان إنجاز الخدمات المطلوبة وتوفيرها في اآلجال المحددة وبالجودة المشترطة 
 متابعة سداد تكلفتها من قبل السلطات العمومية بعد التحقق من شروط األداء المتفق عليها مسبقاً.و
 

   الخارجية التجارة العامة في مساهمة المؤسسات والمنشآت -4

 
في تعزيز الصادرات وكذا إنعاش  ت فاعلةآيتلعب المؤسسات والمنشآت العامة دورا حاسما كه اإلطار، وفي هذا

 لك عن طريق تنفيذ االستراتجيات القطاعية المحددة من طرف الحكومة.ذو االستثمارات
  

من خالل صادرات المجمع  تتجسد على وجه الخصوصالمؤسسات والمنشآت العامة في الصادرات إن مساهمة 
في إنعاش العرض المغربي على المستوى  هاا المجال. كما أن دورذالشريف للفوسفاط كرائد على الصعيد العالمي في ه

توزيع االستثمارات المرتقبة في سنة  2013 ألهم المؤسسات والمنشآت العامة   
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الدولي يتبين من خالل اإلجراءات المتبعة من طرف المركز المغربي إلنعاش الصادرات والوكالة المغربية للتنمية 
  ثمار.واالست

  

  مساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في المبادالت التجارية : نموذج المجمع الشريف للفوسفاط  -4.1

  
 اصناعي تواجداالوقت ذاته له في الشريف للفوسفاط، بصفته المؤسسة الرائدة في السوق العالمية للفوسفاط،  جمعإن الم

من السوق العالمية للفوسفاط الخام  %36حوذ على حصة في خمس قارات حيث يست اتجاري وتواجدا في أربع قارات
  من سوق األسمدة العالمية. %16من حمض الفوسفوريك العالمي و %50و

  
من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل  %28، حصة 2011(الفوسفاط ومشتقاته)، إلى متم سنة  عوشكلت صادرات المجم

ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة سعر  2011سنة  جمعالذي حققه الماألداء التجاري المتميز مما يعكس  مليار درهم 48
) وكذا زيادة سعر مشتقات 2010درهما للطن سنة  856درهما للطن مقابل  % (381.178الصخرة الفوسفاطية بنسبة 

  ).2010درهما للطن سنة  8.096درهما للطن مقابل  9.930( %21الفوسفاط بنسبة 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

اإلصالح المؤسساتي من أهمها للفوسفاط يتوفر على قاعدة صلبة بفضل مجموعة من العوامل  مجمع الشريفهذا وإن ال
، الشيء الذي يمثل إطارا 2008كشركة مساهمة، اعتبارا من سنة  جمعالمتجسد في اإلطار القانوني الجديد للم جمعللم

  جديدا لحكامة ناجعة تتماشى مع المعايير الدولية.
  

 عوضالمنتجات  تثمين ومن حيث اآلفاق، ووفقا التجاه التجارة العالمية في قطاع التعدين الذي يعتمد أكثر فأكثر على
)، وذلك بتطوير معدل إنتاج 3كزة على تثمين الفوسفاط (انظر الجزء المعادن الخام فان المغرب يتابع سياسته المرت

ماليين طن عن طريق الشراكة مع فاعلين يتوفرون على إمكانيات  8إلى  3ماليين طن، ضمنها  10إلى  4األسمدة من 
لى تشجيع تنمية الولوج ألسواق نامية (كالبرازيل، الهند، باكستان ...). وينبغي إلستراتيجية التموقع هاته العمل ع

  صادرات الفوسفاط ومشتقاته وتوليد عوامل خارجية إيجابية تعود بالنفع على الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
  

استدامة مساهمات المجمع الشريف للفوسفاط في المبادالت  من شانها ضمانإن تنمية صادرات الفوسفاط والتي 
الفترة الممتدة  برسمت المبرمجة في إطار المخطط التنموي الشمولي للمجمع م من خالل االستثماراتالخارجية للمغرب، ت

مليون طن في السنة  50من قدرة إنتاجية تناهز  لتمكينهمليار درهم  114بمبلغ إجمالي قدره  2020و 2010بين  ما
 عبر عدد من مشاريع البنيات التحتية لوحدات اإلنتاج خصوصا مشروع الجرف األصفر.

  

  في إنعاش العرض المغربي على الصعيد الدولي المؤسسات والمنشآت العامة دور -2.4

 
االستراتيجيات القطاعية، فان المؤسسات والمنشآت العامة تلعب دورا  في مشاريع مهيكلة وفي مختلف ابحكم مشاركته

وفي هذا اإلطار،  .ارويمكن أن تشكل رافعة هامة من شأنها أن تسهم في جعل المغرب قاعدة للصادرات واالستثم بارزا
ويتعلق  اإلنعاش االقتصادي.الترويج لالستثمار بالمغرب وفي  المؤسسات والمنشآت العامة تندرج مساهمات ومهام بعض

  األمر على وجه الخصوص بالوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والمركز المغربي إلنعاش الصادرات.
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  اراتالوكالة المغربية لتنمية االستثم -1.2.4
  

تعتبر الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات مؤسسة عمومية مكلفة بتطوير وإنعاش االستثمارات، تنجز العديد من األعمال  
لتحسين العرض المغربي فيما يخص االستثمار. وترتكز أنشطتها على ثالثة محاور ذات أولوية وهي اليقظة التنافسية 

يلية بالخارج، وكذا التعاقد مع وكالء تجاريين دوليين وتنظيم تظاهرات ذات والترويج التجاري عبر فتح مكاتب تمث
صبغة ترويجية وتجارية. وبهذا الصدد، لجأت الوكالة خالل العامين الماضيين إلى اعتماد مفهوم جديد لتنظيم  

الستثمار موجه نحو القطاعات واألسواق مصدر ا« Incoming Press & Entreprises » التظاهرات التسويقية 
  األجنبي المباشر.

 
في إطالق مشروع "الرعاية البعدية" لمراقبة التزامات المستثمرين  2012سنة  في المتوقعة الرئيسية اإلجراءات وتتمثل

في إطار اتفاقيات االستثمار والتعرف على تظلماتهم وفتح مكاتب تمثيلية في الخارج في أبو ظبي ولندن وشنغهاي 
التنافسية لعرض المغرب مقارنة مع الدول الرئيسية المنافسة فيما يتعلق بالتوجهات اإلستراتيجية وتحسين القدرة 

   .االستثمارات لتنمية المغربية لتطويرالدولة واالستفادة المثلى من التفاعالت بين المراكز الجهوية لالستثمار والوكالة
  
  المركز المغربي إلنعاش الصادرات - 2.2.4  
 

 عنالمغربي إلنعاش الصادرات للمصدرين خدمات متنوعة تقوم أساسا على نشر المعلومة التجارية  يمنح المركز
األسواق الخارجية وكذا معطيات عن العرض المغربي القابل للتصدير ومقترحات األعمال التجارية. وباإلضافة إلى 

المغرب في المعارض والمحافل  مشاركةيسهر على ذلك، فان المركز ينظم بعثات اقتصادية وتجارية إلى الخارج كما
الخاصة بالخارج وكذا برامج الزيارات لفائدة المشترين األجانب وينظم كذلك تداريب ودورات تكوينية في تقنيات إنعاش 

  الصادرات وتنمية مهارات تسويق السلع المعدة للتصدير.
 

  2012تصدير بلوس "، فان خطة عمل المركز لسنة وعالوة على ذلك، وفي سياق تنفيذ توصيات استراتيجية " المغرب 
واستكشاف أسواق جديدة للسلع والخدمات في المغرب. والهدف من ذلك هو تعزيز  اتيةالكفاءة العمليرفع  موجهة نحو

 .وجود المغرب في أسواقه التقليدية وفتح آفاق جديدة للمصدرين المغاربة
 
والخدمات ثالثة أضعاف (باستثناء  " إلى رفع الصادرات المغربية من السلع أكثرتهدف إستراتيجية " المغرب تصدير و 

وبنسبة ثالث مرات في  2015)، مع مضاعفتها سنة 2018-2008سنوات ( 10الفوسفاط ومشتقاته) وذلك في غضون 
  :   . بالفعل، فإن هذه اإلستراتيجية تتوقع تحقيق األهداف التالية2018أفق 

  

  ؛ 2018مليار درهم سنة  327إلى  2008مليار درهم في  114زيادة الصادرات من  -
  ؛ مليار درهم 85تحسين الناتج الداخلي اإلجمالي إلى  -
 .منصب 380.000زيادة عدد مناصب الشغل في القطاع إلى  -
  

" خصوصا على أكثر بدينامكية قوية فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية "مغرب تصدير  2011وفي هذا السياق، تميزت سنة 
المركز خالل هذه السنة ليصل إلى نسبة  وبالفعل، تم تكثيف برنامج األنشطة الترويجية الذي يقوم به .المستوى الترويجي

أي بنسبة  2011مليون درهم برسم سنة  222الترويجي لتبلغ  وقد ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج .11%
  .2010% مقارنة بسنة 27زيادة بلغت 

  
قطاعا ذو  11غطي تنشاطا ترويجيا  116يضم مخطط عمل المركز المغربي إلنعاش الصادرات  2012بالنسبة لسنة و

  سوقا دوليا. 30أنشطة مختلفة تستهدف ما يقارب 
  
حيث أن موردها األساسي هو صندوق المركز   مليون درهم 310المالية المخصصة لهذا البرنامج  تبلغ المواردو

كما أن حصة المركز من  .درهم مليون 254" بما مبلغه أكثرلصادرات "إستراتيجية المغرب تصدير المغربي إلنعاش ا
 .مليون درهم 68 تناهزالرسوم شبه الضريبية على االستيراد 
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للتنمية الجهوية من أجل الحد من عدم التوازن بين الجهات ومحاربة مظاهر لقد أولت السلطات العمومية أهمية خاصة 
التهميش االجتماعي، وتفاوت التنمية الحضرية وأثرها السلبي على القدرة التنافسية لغالبية مدن المغرب. ومن ثم يكون 

  . الهدف هو تشجيع خلق توازن إقليمي حسب اإلمكانيات والثروات الجهوية والتضامن المحلي
  

الجنوبية  قاليمالشمالية واأل قاليمهذه العملية بإنشاء وكاالت للتنمية الجهوية بالنسبة لجهات محددة (األوتتم مواكبة 
والشرقية) ودعمها بمجموعة من المشاريع الكبيرة مهيكلة مع اإلسراع في تنفيذ مشاريع توسيع قدرات العالم القروي في 

  والكهرباء والطرق...). لماءالحصول على التجهيزات األساسية (ا
  

إن مشروع الجهوية المتقدمة، التي أقرها الدستور الجديد، يسعى إلى تحسين فعالية عمل السلطات العمومية في تأمين 
  تنمية متكاملة ومستدامة للقطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

  
كما أن تحسين البنيات التحتية (االتصاالت، التزويد  ولهذا الغرض، على االستثمار الجهوي إيجاد استثمارات رائدة.

بالماء،...) ال يمكنه إال المساهمة لتحقيق تنمية الجهات عن طريق تهيئ أساس لجذب االستثمارات بين الجهات. إلى 
االستثمارات ضرورية لتأمين الحاجيات المحلية بهدف تحسين مستوى العيش وإنشاء مجاالت  جانب ذلك، تعتبر

  دية خارجية للمقاوالت.اقتصا
  

جزء مهم من االستثمارات العمومية  انجازوتلعب المنشآت العامة دورا مهما في تحقيق التنمية الجهوية عن طريق 
 على تنشط التي العامة المنشآت وزن أهداف السياسات العمومية واالستراتيجيات القطاعية. كما أن بلوغوالمساهمة في 

 المعامالت رقم حيث من خاصة العامة، المنشآت قطاع باقي مع بالمقارنة يظل مهما واإلقليمي المحلي المستوى
 .واالستثمارات

  
 استثمارات مجموع من  45,3%حوالي الجهوي أو المحلي المستوى التي تعمل على العامة  أنجزت المنشآت وهكذا، فقد

 . 2010سنة   34,8%مقابل  2011سنة في العامة المنشآت قطاع
  

لمجهودها االستثماري بسائر الجهات مع  العامة  المنشآتعامة، يبرز التوزيع الجهوي مواصلة المؤسسات ووبصفة 
التوازن لفائدة  بعض الجهات. حيث انتقلت حصة الجهات، باستثناء جهات الدار البيضاء الكبرى على  البحث المتواصل

 .2013سنة  %59والي حإلى   2011سنة55% من تطوان، -زعير وطنجة-زمور-سال-والرباط
  

والجهوي عن طريق التهيئة الترابية والتنمية االقتصادية  وتتدخل المنشآت العامة كذلك على الصعيد الترابي
واالجتماعية. فالمنشآت العامة تساهم في فك العزلة وتكثيف االتصاالت بين المدن وتقوية المكونات اللوجستيكية وتنمية 

للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والوكالة الوطنية للموانئ وشركة التبادل (المكتب الوطني 
البحر األبيض المتوسط...) ومحاربة السكن الغير الالئق ودعم السكن –استغالل الموانئ والوكالة الخاصة طنجة

  كن والتجهيزات العسكرية).اسماالجتماعي (مجموعة التهيئة العمران ووكالة ال
  

اقتصادية في -وفي هذا الصدد، يجب التذكير بدور الوكاالت الجهوية للتنمية كحجر األساس في تعزيز التنمية السوسيو
مع إنشاء وكالة تنمية أقاليم الشمال وأخرى لتنمية أقاليم  1996الجهة. ولهذا الغرض تم إنشاء ثالث وكاالت منذ سنة 

ساهم تدخل هذه الوكاالت في تهيئ ظهور أقطاب التنمية المستدامة خاصة  الجنوب ووكالة لتنمية األقاليم الشرقية. وقد
  عبر وضع البنيات التحتية الضرورية لتثمين اإلمكانيات المتوفرة في المناطق المعنية لفائدة سكان هذه الجهات.

  
ية مثل وكالة تهيئة من جهة أخرى، ساهمت بعض المنشآت العامة في تهيئة وتحسين القدرة التنافسية للمجاالت التراب

ضفتي أبي رقراق وشركة تنمية بحيرة مرشيكا ميد ونقل الدار البيضاء وتهيئة الدار البيضاء ووكالة التخفيض من 
تهدف تدخالتهم لوضع والتي الرياضية  المركبات بفاس والشركة الوطنية إلنجاز وتدبير العتيقة المدينة الكثافة وإنقاذ

  ى مستوى االستثمار أو فرص الشغل المحدثة.برامج ومشاريع مهمة سواء عل
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  وكاالت التنمية الجهويـة - 1.5
  

يهدف تدخل وكاالت التنمية إلى تشجيع بروز أقطاب تنمية مستدامة من خالل وضع البنيات التحتية الالزمة لتثمين 
  المؤهالت المتوفرة في المناطق المعنية وذلك لفائدة ساكنة هاته المناطق.

  
  الشمال أقاليم تنمية وكالة - 1.1.5

  
منذ إحداثها، حققت وكالة الشمال بمعية شركاءها عدة برامج ومشاريع تنموية انطالقا من المشاريع المهيكلة (طرق 

  ومحطات طرقية وتهيئة حضرية) إلى إجراءات القرب (دعم الجمعيات وأنشطة مدرة للدخل وصناعة تقليدية...).
  

طرف الحكومة لمكافحة زراعة الحشيش، واصلت وكالة تنمية أقاليم الشمال خالل سنة في إطار الجهود المبذولة من 
، تنفيذ برنامجها التنموي المندمج والذي يهم خمسة أقاليم : تطوان والعرائش وتاونات وشفشاون والحسيمة. كما 2011

 اونات.التنمية القروية عبر األنشطة المدرة للدخل بالعرائش وتازة وتساهمت الوكالة في 
  

 1,13، بلغ دعم وكالة تنمية أقاليم الشمال للعمليات التي تدخل في إطار الميزانية إلى أكثر من 2011وهكذا، خالل سنة 
مليون درهم) واقتناء مساهمات في شركة ميناء طنجة  178,5مليار درهم تشمل أساسا، اإلعانة المرصودة للعمليات (

مليون درهم) ومساهمات مالية  603جيل االعتمادات برسم السنة الماضية (مليون درهم، الشطر الثاني) وتأ 12,5(
  مليون درهم). 325لفائدة مختلف الشركاء الوطنيين (

  
 % 53اهتماما خاصا للعالم القروي من خالل تخصيص حصة  2013-2012برسم الفترة ويولي برنامج تدخل الوكالة 

  مليار درهم. 13.2وذلك في إطار غالف إجمالي قيمته  من االستثمارات
  

مليون درهم التي تحققت إلى  230حوالي  2012في طور التنفيذ برسم سنة  التي توجد وقد بلغت ميزانية االستثمار
  مليون درهم. 151بمبلغ  % 66وصلت  2012نهاية شهر يونيو 

  
  الشرقية األقاليم تنمية وكالة - 2.1.5

  
  ما يلي : 2011 سنةبرز إنجازات وكالة تنمية األقاليم الشرقية في أهمت 
طبقا لتوصيات مجلس اإلدارة ودعم  وخاصة بفكيك وجرادةإعادة تأهيل عدة مراكز سوسيو تربوية في المنطقة  -

  اقتناء أجهزة صحية في المنطقة ؛
 إنجاز وتنمية المواقع الصناعية في المنطقة ؛ مساندة -
 ة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛مواكبة مختلف أنشط -
تدعيم البنية التحتية لألحياء السكنية الهامشية والمساهمة في إعادة تأهيل عدة مدن ومراكز بالمنطقة (وجدة  -

والناظور وبركان وتاوريرت وجرادة وفكيك ورأس الماء والسعيدية...)، والتي تشكل عمليات قوية ودائمة 
 لة لتحسين جاذبية وجودة حياة المواطنين ؛أعطى انطالقتها صاحب الجال

دعم عدة برامج تعاون باشتراك مع هيئات دولية (برنامج األمم المتحدة للتنمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة  -
 والتنمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة...) ؛

 إعطاء االنطالقة بكافة أقاليم المنطقة لعدة أنشطة مدرة للدخل ؛ -
 نشاء فروع جديدة وتطوير أقطاب الكفاءات (اللوجستيك، السياحة ...) ؛مساندة إ -

  
مليون درهم أي نسبة التزام  278، فقد بلغت 2011وفيما يخص االلتزام بنفقات االستثمار "ميزانية العمليات" برسم سنة 

  مليون درهم. 220بينما بلغت األداءات   %78قدرها 
  

جيال جديدا من المشاريع الكبرى بحيث ينبني على ركيزتين : تهم  2016-2012يقترح مشروع المخطط االستراتيجي 
برنامجا مندمجا.بالموازاة،  24الركيزة األولى التنمية الترابية وتهم الثانية التنمية البشرية. وسيشمل ستة محاور تدخل و

تعبئة واالقتصادي  الشراكات والذكاء ستسمح رافعات أفقية، السيما اإلنعاش االقتصادي والتسويق الترابي وتعبئة وتنسيق
  الخبرة من اجل االثار االيجابية لهذه البرامج.
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مليون درهم وتهم ثالثة محاور : دعم التنمية الترابية ودعم التنمية  299إلى  2012تصل ميزانية االستثمار برسم سنة 
  القطاعية واستراتيجيات التنمية الجهوية.

  
  الجنوب أقاليم تنمية وكالة -3.1.5

  
تسعى اإلستراتيجية التي تنهجها وكالة تنمية أقاليم الجنوب ومجموع األنشطة التي تدعمها أو تقوم بتفعيلها إلى االرتقاء 

  باألقاليم الجنوبية إلى مستوى باقي أقاليم المملكة، بل وجعلها واحدة من القاطرات االقتصادية للبالد.
  ل ثمانية أهداف :وفي هذا اإلطار، يتمحور نشاط الوكالة حو

 ثقافي والرياضي ودعم المجتمع المدني ؛ -دعم الولوج إلى المرافق الحضرية األساسية ودعم التنشيط السوسيو -
 تهيئة وبناء وتجهيز المعدات الجماعية؛ -
 دعم األنشطة المدرة للدخل والمبادرة الحرة ؛ -
 دعم التسويق المجالي وإنعاش األقاليم الجنوبية للمملكة ؛ -
 ة السكن غير الالئق ؛محارب -

  
مشروعا سواء بصفتها شريكا ماليا أو كصاحبة المشاريع  2.370في إنجاز  2011و 2004وقد ساهمت الوكالة، بين 
  مليار درهم. 9،5وذلك بغالف مالي قدره 

أما  تنفيذ مخطط عملها بالحفاظ على نفس وتيرة االلتزامات على المستوى الجهوي. 2012كما واصلت الوكالة خالل 
  اعتمادات مرحلة.ك مليون درهم 1.072مليون درهم منها  1.357فترتفع إلى  2012الميزانية المتوقعة برسم سنة 

  
  التهيئة والتنمية الجهوية -2.5
  

  وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق  - 1.2.5
  

 وإنجاز دراسات الضفتين على الممتدة التهيئة لمنطقة العقاري الوعاء تطهير رقراق أبي ضفتي تهيئة مشروع يتضمن
 األطلسي ومارينا الميناء خاصة كبرى تجهيزات إحداث وكذا البيئي الوسط تأهيل وإعادة التلوث بإزالة مرتبطة وأشغال
  .والطراموي األوداية ونفق اصطناعية وجزيرة نهري وميناء نهرية

     
 هذا ويمتد .وسياحية وتجارية سكنية مناطق على عالوة الترفيه وفضاءات الفضاءات الثقافية تهيئة كذلك المشروع ويشمل

   .درهم ماليير 8 تناهز بتكلفة هكتار 5.000 تناهز مساحة على المشروع
  

في إطار تهيئة ضفتي أبي رقراق، قامت الوكالة بإنجاز  2011-2006البرنامج -وتنفيذا اللتزاماتها المحددة في العقد
  عدة مشاريع نذكر منها ما يلي :

  قنطرة موالي الحسن ونفق االوداية للعموم ؛ إنهاء وفتح -
  سال ؛ –بدء تشغيل طرامواي الرباط  -
  إتمام المخطط الخاص وكذا البنيات التحتية المائية لتهيئة ضفتي أبي رقراق ؛ -
  إنجاز ميناء ترفيهي وتهيئة كورنيشات ؛ -
  إعادة تأهيل مطرح أم عزة ؛ -
  إنجاز وتسويق مشروع "باب البحر". -

  
 7.672% بتكلفة تصل إلى  95البرنامج تم إنجازها بنسبة  -على أن المشاريع المقررة في إطار العقدويجب التأكيد 
  مليون درهم.

  
، الذي هو في طور اإلعداد من طرف الوكالة رهين 2016-2012من جهة أخرى، فإن إنجاز المخطط متعدد السنوات 

  التالية :مليون درهم من أجل تحقيق المشاريع  8.696بإيجاد مبلغ 
  

     التهيئة والتنمية الحضرية : -
لغزل وبنيات الترفيه على الضفة اليسرى وكذا  إتمام تهيئة الساحات العمومية خاصة ساحة المنار وسوق •

  إعادة تهيئة واجهة المدينة العتيقة بالرباط ؛
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 إتمام أشغال البنيات التحتية للشطر الثاني ؛ •
 إنجاز مشروع المسرح الكبير للرباط ؛ •
% من التكلفة اإلجمالية 60نجاز مستشفى أبي رقراق الذي ستموله "الوكالة الفرنسية للتنمية" في حدود إ •

 ؛ للمشروع
 إنجاز مشروع المسرح الكبير للرباط. •
 

  :تحسين النقل بين الضفتين  -
  بناء قنطرة موالي يوسف الجديدة ؛ •
  كلم ؛ 8بالرباط وطريق مطار سال على امتداد  سادسالطريق المداري بين شارع محمد ال •
  توسيع شبكة الطرمواي لطريق القرية وسال الجديدة وحي موالي اسماعيل وجنوب مدينة تمارة ؛ •
إنجاز رؤية "الواد األخضر" بإعادة تشجير مجموعة من المساحات الخضراء على الضفتين وهيئة حدائق  •

ة المنجزة وتلك في طور اإلنجاز(حديقة المسرح وجنان رابحة ومساحات خضراء بموازاة مع البنيات التحتي
  وجنان باب المريسة). 

  
 مارشيكا  بحيرةتهيئة موقع  - 2.2.5

 
 1.612تناهز  إجمالية مساحة على ،"ميد مارشيكا " شركة عليه تشرف الذي مارشيكا، بحيرة تهيئة برنامج إنجاز سيتم

الرياضية  ومارشيكا النحام طيور وخليج الناظور الجديدة والمدينة البحرين ومدينة أطلعيون : مواقع 7 هكتار، موزعة على
 يقارب ما مليار درهم ستوفر 28 مارشيكا بحيرة تهيئة لبرنامج اإلجمالية التكلفة وتناهز الصيادين. وقرية مارشيكا وبساتين

الترفيهية.  باألنشطة خاصة وتجهيزات المشتركة التحتية البنية تجهيزات إلى باإلضافة وسكني، سياحيسرير  101.000
  مباشر. وغير مباشر شغل منصب 80.000 إحداث من ستمكن مليار درهم،  18وتبلغ االستثمارات المرصودة حوالي 

   
  2009سنة  تهيئته أشغال انطالقة إعطاء تم الذي ،)مربع متر452.820 أطلعيون (  مدينة مشروع اإلشارة أن تجدر كما

 تم  "ميد مرشيكا"لشركة  تابعة طرف شركة منتجع  كولف أطلعيون وهي شركة من تنفيذه ، يتم 2013سنة لينتهي
 1.062 وتجهيزاته مبلغ الموقع المتوقعة لتهيئة التكلفة وتناهز درهم. مليون 255 بلغ برأسمال 2009شتنبر  9 في إحداثها
  .درهم مليون

  
، قامت خاللها بإنهاء أشغال بناء 2011مليون درهم سنة  240التابعة مبلغ وقد استثمرت شركة "مارشيكا ميد" وشركتها 

"مارينا" والشروع في أشغال تهيئة أكاديمية الكولف في مدينة أطلعيون. ويصل حجم االستثمارات المتوقعة برسم سنة 
  مليون درهم. 542إلى  2012

  
ين أن إنجازها للمشروع يقتضي تعبئة وترسنة قانونية الناضور تب بحيرة ولإلشارة فإنه خالل تنفيذ مهام شركة تنمية

مرتبطة بحاجيات الموقع (بنيات تحتية  وموارد مالية هامة لمواجهة اإلكراهات المتعلقة بالبيئة والتعمير والعقار
وتجهيزات النقل المستخدمة للوصول للموقع) من جهة، وباألشغال المنجزة خارج الموقع (الربط بشبكات الماء 

  هرباء والتطهير السائل واالتصاالت) من جهة أخرى. والك
  

في هذا السياق، ولتمكين الشركة من القيام بمهامها، تم إنشاء وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا مكلفة بتنفيذ هذا البرنامج 
  باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية ووضعها تحت وصاية الدولة. 

وتتمثل مهامها بالقيام بجميع  2011وبدأت نشاطها في نهاية شهر مارس  20109إحداث هذه الوكالة في يوليوز تم 
الدراسات الالزمة ووضع مخطط  تهيئة خاص بالموقع والمساهمة في البحث وتعبئة تمويل برنامج التهيئة وإنجاز 

  األشغال الالزمة لتنمية الموقع وتعميره.
  

ل شركة "مارشيكا ميد" لشركة تابعة لوكالة تهيئة بحيرة مارشيكا من خالل نقل حصة الدولة في تحوي 2011شهدت سنة 
عة % من أسهمها. كما عملت شركة "مارشيكا ميد" على الزيادة في رأس المال شركتها التاب50رأس مال الشركة، أي 

مليون  290من حيازات األسهم إلى  مليون درهما مما أدى إلى الرفع 35بمبلغ  "طلعيونالمسماة "منتجع  كولف أ
  درهما.

                                                           
 2010 يوليوز 16الموافق ل  1431شعبان  3بتاريخ   1.10.144بمقتضى الظهير رقم   9
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مليون درهم مقابل ميزانية  185مبلغ  2011وقد بلغت اإلنجازات االستثمارية لوكالة تهيئة بحيرة مارشيكا برسم سنة 
ما قدره  2012%. وتبلغ االستثمارات المتوقعة برسم سنة 82مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى  226ناهزأولية ت

  .مليون درهما 555
 

  النقـل الحضري - 3.5

  
لمشاكل التي يعرفها قطاع النقل الحضري حاليا، ودوره االستراتيجي في حياة المواطنين والتحدي الذي انظرا إلى 

يطرحه هذا القطاع  سواء على مستوى التنظيم والتدبير وخاصة الجانب المالي الذي يتطلب تأهيله للتمكين من توفير 
فعالية وتماسك، فإن الدولة تؤمن هذا الدور االستراتيجي عن طريق وضع مخطط عمل، مع تحديد  نقل حضري أكثر

  المعايير الواجب احترامها وتأمين تنفيذ المشاريع الموجهة نحو هذا القطاع.
  

نتيجة لذلك، فإن مخططات النقل الحضري للتجمعات السكانية المعنية هي في طور االنجاز، مما سيسمح بتحديد 
لحاجيات الحقيقية ووضع خطة لسياسية النقل على أساس نظرة شمولية تأخذ بعين االعتبار جميع وسائل النقل الموجودة ا

أو المحتملة بهدف تأمين االنسجام والتماسك والتكامل في عملهم وخلق نمط جديد للتدبير واالستعانة بالقطاع الخاص من 
تلبية الحاجيات عن طريق التنظيم وتجنيد الوسائل الضرورية لرفع أجل ضمان العمل الجيد لقطاع النقل الحضري و

  التحديات المستقبلية لهذا القطاع.
  

إلى نسبة استعمال النقل  2019وفي هذا اإلطار، تم وضع سيناريو يهدف إلى قلب التوجه الحالي للوصول سنة 
إنشاء (الدار البيضاء النقل ش.م) بالدار طار يندرج إلالمسجلة حاليا. وفي هذا ا %13بدال من  %21الجماعي تبلغ 

  سال بالرباط.-البيضاء وشركة طرامواي الرباط
  

ويالحظ أن التركيب المعتمد إلنجاز مشروع الطرامواي، مبني على تخويل مراقبة المشروع العام لمرحلة األشغال للجنة  
 تابعة للمرفق العمومي واستغالله من طرف القطاع الخاص.

  
مليار  3,7( سال-خطي الطرامواي الرباطمليار درهم من أجل إنجاز  10يص غالف إجمالي قيمته تم تخصوهكذا، 

مليار  6,4( طرامواي الدارالبيضاء) ومليون درهم للتجهيزات 846و للمعدات المتنقلة مليار درهم 1,04منها  درهم
  ). درهم

  
كما سيتم مستقبال إطالق دراسات  2011ماي  23بتاريخ ، كلم 19.5بطول ، سال-تم تشغيل خطي الطرامواي الرباط

توسيع شبكة طرامواي الرباط سال ليشمل أحياء أخرى لخدمة المناطق األكثر كثافة سكانية. وستمكن هذه التوسيعات من 
  تقديم خدمات خصوصا بأحياء الرياض ويعقوب المنصور بالرباط وتمارة وحي السالم وسال الجديدة.

  
الرابط بين سيدي مومن والحي (إنجاز المشروع المتعلق بإعداد الخط األول يتم  ،دارالبيضاءلطرامواي الأما بالنسبة 

مسافر في  250.000كلم بحوالي  30ويقدر حجم الرواج المنتظر بهذا الخط الذي يبلغ طوله  )الحسني مرورا بالكلية
جل الشروع في أمن دأ مرحلة التجارب األولية لتب 2012ولقد تم إعداد كافة البنيات التحتية في نهاية شهر يونيو  اليوم.
 سال.–. وقد تم تبني نموذج إستغالل مشابه لمشروع طرامواي الرباط2012في دجنبر  المحددفي الموعد  تشغيله
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  الجـزء الثـانـي

  
دور المؤسسات والمنشآت العامة في تنفيذ اإلستراتيجيات  

  القطاعية واألوراش المهيكلة
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المجالية لمواكبة تنمية اقتصاد وطني تنافسي منتج للثروة ومناصب الشغل من جهة، وإعادة التوازنات االجتماعية و

تنمية  خاصة حول والماكرو اقتصادية من جهة أخرى، عملت الحكومة على وضع سياسات قطاعية هادفة تتمحور
 المتعلقةواإلنتاجية وتقوية القطاعات  جديدة للطاقة منتجات الصيد ووضع إستراتيجية الفالحي وتحديثه وتثمين القطاع

مع تعزيز وتكثيف برامج التضامن والتآزر االجتماعي خصوصا في قطاعات  النقل واإلسكان والسياحةو التصديرب
   .الصحة والتعليم وتنمية العالم القروي

  
 والمحدثة لمناصب الشغل، تم إعطاء دفعةالقدرة التنافسية لبعض القطاعات الواعدة  ومن أجل تحسين ،في هذا الصدد

في  بالدنا انخرطت فيه تحرير االقتصاد الذي والمشاريع المهيكلة لالستفادة من مسلسل األوراش الكبرى لسياسة قوية
 والمسافرين البنيات التحتية للموانئ ونقل البضائع قطاعات االتصاالت والمجال السمعي البصري والنقل الجوي وتدبير

   .والخاص باهتمام متزايد بين القطاعين العام الشراكة قطاع السكك الحديدية. في هذا السياق، تحظى وتدبير
  

هذه وفي إطار التوجهات الحكومية واعتبارا لمهامها، تتدخل المؤسسات والمنشآت العامة في مجمل  ،موازاة مع ذلك
  والمخططات القطاعية. اإلستراتيجيات

  
 التنمية (وكالة المغرب األخضر الفالحي، يتم تدخل المؤسسات والمنشآت العامة في إطار مخططوهكذا، على المستوى 

ذات القيمة  السالسل الفالحية لدعم عدة مشاريع عن طريق تنفيذ الفالحي...) لالستثمار الجهوية الفالحية والمكاتب
في سياق تناسق  هذا المخطط تنفيذ كما يتم حين.لتحسين دخل الفال المجدية اقتصاديا المضافة العالية، وكذلك المشاريع

كما تابع المكتب الوطني للصيد مساهمته، في إطار  .من أجل التدبير المستدام للموارد المائية السياسة المائية متزايد مع
  .مخطـط "هاليوتيس"، من أجل تثمين اإلنتاج وتعزيز تنافسية قطاع الصيد

  
ففيما يتعلق بقطاع المعادن يقوم  .يل إنجازات مهمة بفضل الفاعلين العموميينوفي مجال الطاقة والمعادن، تم تسج

للفوسفاط من خالل  الشريف المغرب بتعزيز مركزه بفضل تنفيذ اإلستراتيجية الرامية إلى توطيد المكانة الريادية للمجمع
مل المؤسسات والمنشآت العامة بمواصلة تقوية البنيات المؤسساتية والمالية للمجمع. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، تميز ع

اإلستراتيجية الهادفة إلى التقليص من التبعية الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية. وفي إطار تنفيذ 
يل اإلستراتيجية الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة من خالل برامج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، تم العمل على تفع

اإلطار القانوني والمؤسساتي المالئم من خالل إنشاء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية وشركة االستثمارات الطاقية 
والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وفي هذا السياق، وقع المغرب على اإلعالن السياسي لميثاق 

  ين دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في هذا القطاع.الطاقة الهادف إلى تعزيز التعاون ب
  

وتثمين العرض السياحي الوطني  تنويع التي تهدف إلى 2020رؤية  في إطار أيضا بدعم قوي ويحظى قطاع السياحة
 العاملة. الرئيسي للعملة الصعبة ومشغال بارزا لليد باعتباره المزود في االقتصاد الوطني  بالنظر إلى دور هذا القطاع

المبرمجة والشركة المغربية للهندسة  لتمويل االستثمارات للتنمية السياحية المغربي هذا الصدد، تم إنشاء الصندوق وفي
للسياحة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة  المغربي المواقع السياحية وتقوية عمل المكتب الوطني السياحية إلعداد وتجهيز

  سياحية مفضلة.
  
السنوات األخيرة  الجهود المبذولة في يتم تكثيف  جتماعي، ومن أجل تنمية اجتماعية عادلة وتضامنية،المستوى اال على

وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية وكذا تعزيز الشغل من خالل إجراءات العديد من المؤسسات  لمكافحة الفقر
 التكوين يات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومكتبوكاالت التنمية الجهوية واألكاديم والمنشآت العامة المتمثلة في

وفي مجال  .والكفاءات والمراكز اإلستشفائية والتعاون الوطني الشغل إلنعاش الوطنية والوكالة الشغل وإنعاش المهني
 خاللمن  مدن الصفيح وتقليص العجز في السكن اإلسكان، تسعى مجموعة التهيئة العمران خاصة إلى القضاء على

 وذات الدخل المنخفض وذلك باالنخراط في تنفيذ للطبقة المتوسطة عبر برامج موجهة تكلفة منخفضة يعرض متنوع وذ

الرئيسية إلستراتيجية اإلسكان وسياسة المدينة. وفي األخير، الزال تأهيل العالم القروي يحظى باهتمام خاص  األهداف
خصوص من خالل برامج الطرق القروية والكهربة الشاملة وتعميم في تدخالت المؤسسات والمنشآت العامة على ال

  التزويد بالماء الصالح للشرب.
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  األوراش الكبرى للبنيات التحتية - 1
  

   النقل شبكة تطوير - 1.1 
  

  السيارة الطرق عبر النقل -1.1.1
  

-2008للفترة  2008يوليوز  2يهدف عقد البرنامج المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب  في 
والطويل وتمكينها من تنفيذ إلى دعم األموال الذاتية للشركة من أجل توطيد أسس جدواها على المدى المتوسط  2015

  برنامجها االستثماري ومواجهة تكاليف االستغالل.
  

مليون درهم وذلك  31.665ويناهز المخطط االستثماري الذي يتم إنجازه في إطار عقد البرنامج السالف الذكر ما قدره 
كلم فـي   1.800مليون درهم والذي يهدف إلى إنجاز شبكة تتجاوز  38.100في إطار البرنامج اإلجمالي البالغة قيمته 

  .2015أفق 
  

الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب طبقا لاللتزامات المتعلقـة بإتمـام    ويتم تنفيذ عقد البرنامج المبرم بين
المخطط األساسي األول للطرق السيارة وتقدم أشغال البرنامج التكميلي للطرق السيارة واحترام آجال التنفيذ والتمويـل  

  ومستوى االستثمارات وتطور أهم مؤشرات االستغالل وتدبير الموارد البشرية.
  

كلم. وتشمل هـذه   1.416ما قدره  2012شبكة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عند متم يونيو  طول وقد بلغ
كلـم)  167فـاس ( -كلم) والربـاط  275واد الرمل (-كلم) والرباط 62الرباط (-الشبكة المحاور التالية : الدار البيضاء

كلـم)   57سـطات ( -كلم) والـدار البيضـاء   86الجديدة (-بيضاءكلم) والدار ال 34والطريق المداري الدار البيضاء (
  كلم). 320وجدة (-كلم) وفاس 231أكادير (-كلم) ومراكش 28الفنيدق (-كلم) وتطوان 162مراكش (-وسطات

  
 2,8وذلك بتكلفة إجمالية قـدرها   2011فبراير 18وقد تم إعطاء انطالقة أشغال الطريق المداري لمدينة الرباط بتاريخ 

  .2014درهم ومن المتوقع الشروع في استغالله خالل سنة  مليار
  

مليار درهم. حيث  10,8بتكلفة إجمالية قدرها  2011يوليوز 26وجدة في -كما تم البدء في استغالل الطريق السيار فاس
  تمثل رابطا أساسيا لشبكة الطريق السيار الوطني وكذلك محورا مهما للطريق السيار المغاربي. 

  
ما قيمته  2012مليون درهم. وتبلغ التوقعات برسم سنة  5.131استثمارات بلغت 2011الشركة خالل سنة  وقد أنجزت

  مليون درهم. 6.917
  

كلم) والطريق المداري للرباط  57,3الرباط (-وتتعلق المشاريع التي توجد في طور اإلنجاز بتثليث محور الدار البيضاء
كلـم)   31برشـيد ( -م) بينما تهم المشاريع المبرمجة محوري تيط مليـل كل 172بني مالل (-كلم) ومحور برشيد 41(

  كلم). 140آسفي (-والجديدة
  

في ما يخص شبكة الطـرق   2015-2012وتوقعات الفترة  2011-2002ويوضح الرسم البياني التالي إنجازات الفترة 
  السيارة :



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
43

�3ات)
�	�P�>) �	X�Pl4� ا�:3ق ا���رة ا���

0

200

400
600

800

1000

1200

1400
1600

1800

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  
  

إلى  2009مليون درهم سنة  1.351ث انتقل من وفيما يخص االستغالل، يعرف رقم معامالت الشركة تطورا مهما حي
. ويعزى هذا التطور باألساس إلى تحسن حركة النقل 2011مليون درهم سنة  1.833و 2010مليون درهم سنة  1.587

 بالنظر إلى تكثيفها وفتح مقاطع طرقية جديدة. 
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وذلك  2015كلم في أفق سنة  1.800محاور الطرق السيارة لتصل الشبكة إلى وستتم مواصلة الجهود المبذولة لتطوير 
لتسهيل حركية المرتفقين والبضائع ودعم التنمية الجهوية والوطنية وتحسين العرض اللوجيستيكي وبالتالي تنافسية 

  المنتوجات الوطنية.
  

 المحاور عدد الكيلومترات المناطق المستفيدة
 بني مالل –برشيد  172 وواد زم وأبي الجعد وقصبة تادلة وبني مالل برشيد وبن أحمد وخريبكة

 الطريق المداري للرباط 41 تامسنا وعين عودة وسال الجديدة
 أسفي-الجديدة  140 الجديدة الغربية والجديدة الشرقية والجرف األصفر وسيدي اسماعيل والوليدية وأسفي  

 برشيد -تيط مليل  31 الجنوبية وبرشيدالدار البيضاء ومديونة الشمالية ومديونة 
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منصب شغل مباشرة ودائمة  1.800على مستوى التشغيل، أدت أنشطة استغالل هذه الشركة إلى إحداث أكثر من 
  المستحدثة خالل مراحل إنجاز األشغال.  مناصبباإلضافة إلى ال

  
  السككي النقل – 2.1.1

  
تمتد شبكة السكك الحديدية على الخط الرابط بين الجنوب (مراكش) والشرق (وجدة) مع وجود محطات في اتجاه طنجة 
وآسفي وواد زم والجديدة وبوعرفة. وإن المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكلف الوحيد باستغالل وتدبير شبكة النقل 

  وتشمل نقل المسافرين ونقل مختلف السلع ونقل الفوسفاط. السككي، يعمل في ثالثة أسواق مستقلة استراتيجيا، 
  

 1.510كلم منها  2.220ويستغل شبكة السكك الحديدية بطول  مستخدما 7.806ويشغل المكتب الوطني للسكك الحديدية 
% من الطول اإلجمالي لهذه 59فإن  لإلشارة%). 28,5كلم ذات مسار مزدوج ( 600%) و71,5كلم ذات مسار واحد (

  كلم، تعمل بواسطة الكهرباء. 1.284شبكة، أي ما يمثل ال
  

 42عربة ذاتية الحركة و 38قاطرة منها  110ويشتمل أسطول اآلليات المتحركة، بالنسبة ألنشطة المسافرين على 
مقعدا. ويتألف األسطول الخاص بأنشطة السلع من معدات  40.450عربة للمسافرين تشمل  517قاطرة كهربائية وكذا 

  عربة لنقل الفوسفاط. 1.701عربة منها  5.283قاطرة كهربائية وكذا  47قاطرة منها  118تضم جر 
  

وتتجسد إستراتيجية النقل السككي في إطار عقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لفترة 
مليار درهم للخط  20مليار درهم منها  32,8استثماري بقيمة  ، والذي يتوقع من خالله انجاز برنامج2010-2015

  مليار درهم لفائدة البرنامج العام. 12,8السككي الفائق السرعة و
  

بانطالق أشغال بناء "الخط الفائق السرعة" الذي  2011أما فيما يخص انجاز البرنامج االستثماري، فقد تميزت سنة 
ت هذه السنة إنطالق مشاريع أخرى وأهمها زيادة قدرة . كما عرف2011شتنبر  29سيربط طنجة بالقنيطرة وذلك بتاريخ 

-وجدة وسطات-الخط الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة وإعادة تأهيل الخطوط السككية الرابطة بين مدن فاس
  مليون درهم. 2.401إلى  2011طنجة. على هذا النحو، وصلت االستثمارات في نهاية سنة -مراكش وسيدي قاسم

  
مليون درهم مما يعكس السياسة اإلرادية لتزويد البالد ببنية تحتية سككية  7.469، بلغت االستثمارات 2012سنة  وخالل

  متطورة. 
  

  فيما يلي :  2011وتتمثل أهم المشاريع المكونة للبرنامج العام والتي انطلقت خالل 
   

  مليون درهم ؛ 4.500رفع قدرة الخط الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة :  -
  مليون درهم ؛ 2.000طنجة : -مراكش وسيدي قاسم-وجدة وسطات-تأهيل الخطوط الرابطة بين فاس -
 مليون درهم؛ 723تأهيل المحطات :  -
 مليون درهم. 525المنصات اللوجيستيكية ومحطات السلع :  -

  
، بلغت نسبة إجمالية قدرها 2012سنة وفيما يتعلق بالخط الفائق السرعة، فإن تطور إنجازات المشروع في نهاية يونيو ل

% وتجهيزات المحطات 31% واآلليات المتحركة 49% والتجهيزات السككية 52% والهندسة المدنية 58% (العقار 44
 % من الميزانية التقديرية.90مليار درهم، أي ما يمثل  18%). وقد بلغت االلتزامات المالية 33

 
مليون درهم لفائدة مشروع الخط  6.000مليون درهم منها  9.314بمبلغ  2013سنة وتقدر االستثمارات المتوقعة خالل 

المشاريع التي تم الشروع  مليون درهم في إطار البرنامج العام الذي يرتكز على تعقب انجاز 3.314الفائق السرعة و
 . 2012و 2011وتلك التي أعطيت انطالقتها خالل سنتي  2010فيها منذ سنة 

   
% 10مليون درهم أي بزيادة  3.574رقم معامالت بمبلغ  2011الستغالل، أنجز المكتب في نهاية سنة فيما يخص ا

. كما 2010مليون درهم خالل سنة  559مقابل  مليون درهم 621االستغالل  . بينما بلغ ناتج2010بالمقارنة مع سنة 
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مليون درهم  71إلى ربح قدره  2010م سنة مليون دره 215عرف الناتج الصافي زيادة مهمة باالنتقال من عجز يبلغ 
     .2011سنة 

  
، المتعلق بتنظيم وتدبير واستغالل الشبكة السككية 52-03ووفقا لمقتضيات القانون رقم  وفيما يخص اآلفاق المستقبلية
ء خطوط ، فإن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيوفر له الوسائل القانونية إلنشا2005الوطنية والصادر في يناير 

  جديدة أو االستغالل التجاري للشبكة وذلك بشراكة مع الفاعلين في القطاع الخاص.
  

أخرى ومن أجل وفاء المكتب بالتزامه لتحديث التدبير فإنه يواصل مجهوداته بهدف تحسين مردوديته خاصة  جهة من
   من خالل وضع نظام للتدبير وتتبع ميزانية المكتب.
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ومن أجل التموقع في السوق المتعلق بالشحن الخاص بالحاويات بين الموانيء والمدن (حالة الميناء الجديد لطنجة البحر 
الحاويات)، شرع  ةي% من حرك35و 30األبيض المتوسط الذي يطمح من خالله المكتب إلى جلب نسبة تتراوح بين 

الذي يرتكز على بناء شبكة من الموانئ على اليابسة، وذلك عبر مواقع المكتب في تنفيذ برنامجه التنموي الرئيسي 
  كبيرة للتوزيع واالستهالك في المغرب وتهيئة مناطق األنشطة اللوجستيكية.

  
البضائع واألشخاص التي تحظى باهتمام كبير، تتمحور اإلستراتيجية المطبقة حول مبدأين أساسيين  سالمةو فيما يخص 

نشاء ممرات عبور جديدة في جميع الخطوط الحديثة وتسريع وتيرة إزالة الممرات األرضية يعتمدان على عدم إ
  .موجودةال
  

  الجوي النقل – 3.1.1
  

 عرف تحرير قطاع النقل الجوي نجاحا مشهودا حيث أنه ساعد في زيادة كبيرة في عدد الركاب وفي تقليص التكلفة
  بشكل ملموس.

  
المغربية،  الملكية الجوية الخطوط قطاع النقل الجوي المغربي بالنسبة لشركة وموازاة مع ذلك، أدت سياسة تحرير

  تعرضها إلكراهات هيكلية أثرت على قدرتها التنافسية. إلىعلى وضعية شبه احتكارية  2004المعتادة حتى سنة 
  

التكاليف المنخفضة، اتضح  هذه الظرفية الجديدة التي تتميز بالمنافسة المتزايدة من قبل شركات الطيران ذات ولمواجهة
   أن حجم ووضعية الشركة الوطنية وطبيعة الشبكة واألسطول وكذلك التكاليف ال تتالئم مع تطورات السوق.

  
 2009وبالفعل، تدهورت الوضعية المالية للشركة وذلك تبعا للخسائر المتتالية المسجلة في السنوات الثالثة األخيرة ( 
  مليار درهم. 3,4قدره ) بمبلغ إجمالي 2011و 2010و
  

بعد استنفاذ قدرة الشركة الداخلية لمواصلة إعادة الهيكلة الضرورية، شرعت كل من الدولة والشركة في حوار 
والذي تم تفعيل نتائجه في إطار عقد البرنامج المبرم بين  2016و 2011استراتيجي يهم الفترة الممتدة بين سنتي 

 .102011سبتمبر  21الطرفين بتاريخ 

                                                           
10  .n&�o&0( ا�)' ا&�3ء اp�12&ا qQ L*3%& 
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إلى تدعيم  2016-2011المغربية للفترة  الملكية الجوية بهذا الصدد، يهدف عقد البرنامج بين الدولة وشركة الخطوط

دور الشركة تبعا للتوجيهات المحددة من طرف الدولة خاصة فيما يتعلق بإشعاع العلم الوطني والترويج السياحي وكذا 
  بالخارج والتنمية الترابية.االلتزامات المتخذة لفائدة الجالية المغربية 

  
 .11التحسن الواضح في وضعية الشركة 2012ويتجلى من تنفيذ عقد البرنامج إلى نهاية يوليوز  
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  والمطارات الموانئ شبكة تدعيم - 2.1

  
) 2011مليون طن ( 96قدره % من المبادالت الخارجية للمملكة أي رواجا سنويا إجماليا 98توفر الموانئ نسبة 

  وبالتالي فهي تشكل قطاعا حيويا لالقتصاد الوطني.
 

-02لتحديث قطاع الموانئ، نفذ المغرب إصالحه للموانئ وذلك بإدخال المنافسة في هذا القطاع. ومنذ تنفيذ القانون رقم 
يتم تنظيم قطاع الموانئ الوطني حول  المتعلق بالموانيء وإنشاء الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل الموانيء، 15

  ثالث مهام رئيسية:
  

 التي تتكلف بها وزارة التجهيز والنقل ؛ مهمة السيادة -
  مهمة اإلشراف على الموانيء التي تتكلف بها الوكالة الوطنية للموانيء ؛ -
نح االمتياز أو المهام التجارية الموكولة للهيآت الخاصة أو العامة كفاعلين أو مقدمي الخدمات في إطار م -

 الترخيصات.
  

وقد اضطلع المغرب كذلك بانجاز مشاريع كبرى مثل إنشاء الميناء الجديد لطنجة البحر األبيض المتوسط. وتجدر 
موانئ  10ميناء مفتوحة على التجارة الخارجية و 13منها  38اإلشارة إلى أنه في الوقت الراهن، بلغ عدد الموانئ 

  موانئ ترفيهية. 6موانئ للصيد ذات صبغة محلية و 9للصيد ذات صبغة إقليمية و
  

 1.850كلم من األرصفة و 49كلم من األرصفة الخاصة بالحماية و 62وفيما يخص البنية التحتية للموانيء، فإنها تشمل 
  من األراضي المملوءة. 1.300هكتار من المسطحات المائية المحمية و

  
  ات العمومية، عرف ميدان الموانيء تسجيل إنجازات بارزة من أبرزها:وهكذا وبفضل السياسة المتبعة من طرف السلط

  
 100لتصل إلى ما يناهز  2011-2007%  خالل الفترة 28,4زيادة حركة النقل في الموانيء التجارية بنسبة  -

  % سنويا) ؛8,5(بزيادة قدرها  2011مليون طن في سنة 
مع استغالل ميناء طنجة البحر األبيض المتوسط في تموقع المغرب في السوق العالمي إلعادة الشحن وذلك  -

% من الرواج 29مقابل أي ما يقارب  2011حاوية في سنة   مليون  2,6ومعالجة ما يناهز  2007سنة 
 بالمضيق ؛
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 2011-2007تدعيم االستثمارات المتعلقة بالموانئ التي شرعت فيها الوكالة الوطنية للموانيء خالل فترة  -
 يار درهم ؛مل 5بمبلغ يقارب 

واضح إلنجازات خدمات الموانئ يتجلى خاصة في زيادة إنتاجية نقل وتفريغ السلع وذلك بفضل ضبط  تحسين -
 وترشيد سلسلة نقل وتفريغ هذه السلع.

  
تهدف إلى تلبية الرواج المتوقع  2030ومن أجل توطيد هذه اإلنجازات، تم إعداد إستراتيجية وطنية للموانئ في أفق 

  ثالث مرات حجم الرواج الحالي. وترتكز هذه اإلستراتيجية حول المحاور التالية :الذي سيبلغ 
  توخي األداء المتميز للموانئ بفضل التحفيز على االبتكار ؛ -
  تثمين البنيات التحتية المينائية وبنيات الربط الموجودة ؛ -
 التموقع بالنسبة للمستوى الوطني والجهوي والدولي ؛ -
 لمهيكل للموانئ ؛االستفادة من الدور ا -
األخذ بعين االعتبار األهداف المرتبطة بالبيئة والمجال الحضري منذ مرحلة صياغة المشاريع االستثمارية  -

  والتمكين من التكيف مع تقلبات المدى الطويل.
  

  ئللموان الوطنية الوكالة - 1.2.1
  

نئ الوطنية وتوسيع وتدعيم عدة منشآت فنية بتحقيق إنجازات مهمة تشمل تجديد آليات الموا 2011-2007تميزت الفترة 
  متعلقة بالموانئ وكذلك صيانة وجرف األحواض وتطهير القنوات.

  
مليار  5بمبلغ إجمالي قدره  2011-2007وتشتمل أهم المشاريع المهيكلة المنجزة من طرف هذه الوكالة خالل الفترة 

  درهم على ما يلي :
  

حاوية، لتصل القدرة  600.000الدار البيضاء بقدرة استيعابية قيمتها بناء محطة ثالثة للحاويات في ميناء  -
مليون حاوية. وتبلغ التكلفة اإلجمالية لتنفيذ هذه البنية  1,6االستيعابية اإلجمالية لميناء الدار البيضاء إلى 

مليون  900لة ومليون درهم للبنية التحتية الممولة من طرف الوكا 800مليار درهم منها  1,7التحتية الجديدة 
  درهم للتجهيزات والهياكل الفوقية يتكلف بإنجازها صاحب اإلمتياز المقبل ؛

مليون درهم. وقد انتهت  434االستعماالت في ميناء الجرف األصفر بتكلفة إجمالية تبلغ  بناء محطة متعددة -
 األشغال المتعلقة بهذا المشروع وسيتم تشغيل المحطة الجديدة قريبا ؛

 مليون درهم ؛ 94ل المركز "أ" لميناء المحمدية بتكلفة إجمالية قدرها إعادة تأهي -
مليون  100ميناء الدار البيضاء وذلك عبر إنجاز المقطع الرابط الشمالي لهذا الميناء بتكلفة ولوجية تحسين  -

 درهم وكذلك تثنية الجسر المؤدي إلى الميناء.
  

  عبر:كما تمت المحافظة على الممتلكات الحالية للشركة 
  

إعطاء االنطالقة ألشغال بناء حاجز من أجل الحد من ظاهرة زحف الرمال تجاه ميناء سيدي إفني يمتد على  -
 مليون درهم) وذلك من أجل تحسين ظروف االستغالل والسالمة بالميناء ؛ 268متر ( 350طول 

 رهم) ؛مليون د 94إعطاء االنطالقة ألشغال تعميق قناة الولوج لميناء الدار البيضاء ( -
 41,6مليون درهم) والمحمدية ( 60مليون درهم) والمهدية ( 33تعزيز وصيانة أرصفة موانئ العرائش ( -

 مليون درهم ) ؛  17,2مليون درهم) وأكادير ( 99مليون درهم) وآسفي ( 41,6مليون درهم) والدار البيضاء 
   درهم).مليون  6,6مليون درهم) وأكادير ( 47تعزيز أرصفة موانئ أسفي ( -

  
منح االمتياز، شرعت الوكالة الوطنية للموانئ في إعادة تأهيل مختلف الفاعلين الذين ينخرط نشاطهم  و فيما يتعلق بتدبير

في هذا النظام بواسطة منح اإلمتياز لمجاالت االستغالل في موانيء الصيد التابعة للمكتب الوطني للصيد، وكذلك تسوية 
كل من مارينا سمير وكابيال والسعيدية وأبي رقراق ومنح االمتياز المتعلق بالرصيف الثالث وضعية الموانئ الترفيهية ب
  لميناء الدار البيضاء الخ...
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  ، ترتكز أهم المشاريع االستثمارية على :2012وبالنسبة لسنة 

  
درهم من أجل  مليون 100إنجاز مشروع ميناء على اليابسة لمنطقة زناتة بحيث خصصت الوكالة غالفا يناهز  -

 اقتناء الوعاء العقاري إلنجاز هذا المشروع االستثماري ؛
مليون درهم عبر إنجاز أشغال للمحافظة على  180تعزيز وإعادة تأهيل أرصفة ميناء اكادير بتكلفة قدرها  -

 رصيف هذا الميناء وخصوصا إصالح جدران أرصفته ؛ 
في إطار الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت الفنية الوقائية  تعزيز الحاجز الرئيسي لموانيء الناظور ورأس كبدانا -

 لتحسين سالمة المالحة في أحواض الموانئ ؛
 مليون درهم ؛ 15إعادة تصميم مخطط حركة السير في ميناء الدار البيضاء بمبلغ إجمالي قدره  -
 في قطاع الموانئ. املةعمليون درهم) لرفع مستوى تأهيل الموارد البشرية ال 10اقتناء جهاز محاكاة إضافي ( -
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  المتوسط األبيض البحر طنجة الخاصة الوكالة - 2.2.1

  
المكتسبات واالنتقال  دعمبهدف  2012-2010 للفترة شرعت الوكالة الخاصة طنجة المتوسط في تنفيذ مخططها الثالثي

  إلى منطق استغالل وإحداث فعلي للقيمة والنمو. بناءمن تركيبية مشاريع و
  

  :للوكالة من خالل ما يلي  ةالعملياتي بنيةال تنظيمبإعادة  2011وقد تميزت سنة 
  

إسناد أنشطة الموانئ إلى شركات تابعة من خالل اإلسهام في األصول وحق التمتع المرتبط به مع تحميل ديون  -
). وقد أنجزت هذه العملية، Tanger Med Port Authority TMPA( الشركة إلى طنجة البحر األبيض المتوسط

وهي  القابضة "فيبار"، مما سمح للوكالة بتجزئ هذا النشاط وفتح رأس مالها لفائدة الشركة 2011أبريل 13في 
  شركة تابعة لصندوق اإليداع والتدبير؛

% بحيث أصبحت هذه 51ة تصل إلى بنسب "المنطقة الحرة بطنجة"رأسمال شركة حق الرقابة ل المساهمة في  -
الشركة وسيلة تساهم في تنمية المناطق الحرة وذلك في إطار األرضية الصناعية الكبرى من أجل االستفادة 

 ؛ من المعرفة والخبرات المتقدمة التي تم تطويرها في هذا المجال
مليون درهم  40القابضة من  الزيادة في الرأسمال االجتماعي للوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط -

 مليون درهم ؛ 90مليون درهم إلى  30من  "تطوان شور"مليون درهم ولشركة  220إلى 
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، فقد قررت الوكالة الخاصة طنجة المتوسط تمديد إنجاز بعض 2012أما بخصوص االستثمارات المبرمجة خالل سنة 
ومركزي النفط  3ويتعلق األمر بمحطة الحاويات رقم  المجموعة على مدى عدة سنوات.استثمارات مختلف شركات 

)TM2 وإنجاز مستودعات المنطقة الحرة اللوجستيكية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط واقتناء وتهيئة األراضي (
دف ترشيد مصادر )، وذلك بهTMPAبالمنطقة الحرة وبناء األرصفة العائمة المخصصة للراجلين في ميناء عبور(

  التمويل وبالتالي مديونية المجموعة.
  

 مليون درهم. 639مليون درهم و 1.582على التوالي  2013و 2012وهكذا ستبلغ االستثمارات المتوقعة لسنتي 
 

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة اللوجيستيكية، تعتزم الوكالة الخاصة طنجة المتوسط إنجاز خبرة حول الموضع التنافسي 
  ذه المنطقة وإمكانيات إغناء القيمة المقترحة من أجل وضع إستراتيجية تسويق المنطقة الحرة اللوجيستيكية.له

أما على مستوى األرضية الصناعية الكبرى، فإن مخطط عمل الوكالة الخاصة طنجة المتوسط يتضمن إنهاء أشغال 
وكذا إعطاء انطالقة  "لتطوان شور"طوير التجاري هكتار والشروع في االستغالل وتسريع الت 55المرحلة األولى على 
  هكتار) والتسويق األولي للسوق القديم وتوطين الصناعيين بالمنطقة الحرة لطنجة. 33أشغال الشطر األول (

  
 192وفيما يتعلق بتسويق األراضي والمحالت المجهزة لالستعمال المهني، فإن الشركة تتوقع تحقيق رقم معامالت قدره 

رهم عبر شركتها التابعة "المنطقة الحرة لطنجة" عالقة بتطور أسعار البيع والمساحات المبيعة وزيادة أنشطة مليون د
  الكراء.

  
وعلى صعيد آخر، وبالنسبة لآلثار االقتصادية لفضاء طنجة المتوسط، فيمكن القول أن هذا الفضاء أصبح يشكل أداة 

هذه اإلنجازات اإليجابية كانت نتيجة الحكامة الجيدة القائمة  تحقيق. وقوية من أجل إدماج المغرب في االقتصاد العالمي
بين الدولة والوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط وتنفيذ كل من الدولة وهذه الوكالة التزاماتهما بموجب 

  .  2003فبراير  17االتفاقية المبرمة بينهما في 
  

 "مايريسك"سنة لفائدة مجموعات دولية ذات سمعة عالمية مثل الدانماركي  30وقد تم منح امتياز بعض األرصفة لمدة 
)Maersk ( "أكوا"). كما تعمل مجموعات مغربية، مثل مجموعةAkwa.في الميناء في إطار منح االمتياز (  
  

من حيث فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ويمكن مقاربة اآلثار االقتصادية لطنجة البحر األبيض المتوسط 
  واالستثمار الخاص وتعبئة الوعاء العقاري.

  
  مليار درهم فإنه يتوزع كما يلي : 8,25فيما يتعلق باالستثمار الخاص البالغ قيمة 

  
مليار درهم موزعة بين محطات الحاويات والمواد  17ما قدره  1جلبت طنجة البحر األبيض المتوسط رقم  -

 ؛ الشاحنات والهيدروكربوناتونقل 
مليار  7مليون درهم للمنطقة الحرة اللوجستيكية و 15مليار درهم منها  75,8مناطق حرة ما قدره  4جلبت  -

  ؛"لتطوان شور"مليون درهم  60درهم للمنطقة الحرة لطنجة ومليار درهم للمنطقة الحرة للسيارات و
  Iهكتار لطنجة البحر األبيض المتوسط  131هكتار منها  1.027بلغ الوعاء العقاري الصافي الذي تمت تعبئته  -

  هكتار للمناطق الحرة. 736و IIهكتار لطنجة البحر األبيض المتوسط  160و
  

  منصبا يتوزع كما يلي : 232.000أما فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة فقد ناهز عددها 
  

  ؛ منصب شغل غير مباشر 5.000منصب شغل مباشر و I  :2.500طنجة البحر األبيض المتوسط  -
  منصب شغل غير مباشر؛ 12.000منصب شغل مباشر و II  :6.000طنجة البحر األبيض المتوسط  -
  منصب شغل غير مباشر. 144.500منصب شغل مباشر و 62.000المناطق الحرة :  -

  
ل فقط أرضية للموانيء، ولكن أيضا أرضية ويرتبط ميناء طنجة المتوسطي برؤية استراتيجية متكاملة حيث ال يشك

  .2012الذي عرف انطالق أشغاله منذ فبراير  "نيسان -رونو"لوجستيكية وصناعية. وهو مجاور للمركب 
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وعلى المستوى الداخلي، فإن ميناء طنجة المتوسط يشكل جزء من الشبكة السككية الوطنية وشبكة الطرق سيارة. 
دقائق  10تين ومن ربط هذا الميناء بميناء الدار البيضاء خالل مدة ساع "ائق السرعةالخط الف"وسيمكن مشروع إنجاز 

دقيقة حاليا. وهو الشيء الذي سيستفيد منه جميع الفاعلين االقتصاديين من حيث توفير الوقت  45ساعات و 4دال من ب
 وسهولة أنشطة الشحن.

  
  "المغرب مرسى" الموانئ استغالل شركة - 3.2.1

  
مليون درهم. وتهم  2.946ما قيمته  2016-2012الفترة يبلغ البرنامج االستثماري لشـركة "مرسى المغرب" برسم 

المشاريع االستثمارية اقتناء تجهيزات مخصصة لنشاط الموانئ وتقوية البنيات التحتية للموانئ وتجهيزات المصالح 
  العامة.

ة المحدثة لهذا الغـرض، تنفيذ مشروع المحطة متعددة تواصل الشركة عبر شركتها التابع ،ومن جهة أخرى
 2009موضوع اتفاقية منح االمتياز الموقعة في سنة  طنجة البحر األبيض المتوسط الثاني الذي يشكلاالستعماالت بميناء 

انطالق  2011مليار درهم. وقد شهدت سنة  2,2مع الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط، باستثمار قدره 
مكاتب دراسات لدراسة السوق وتدبير  اختياروتعيين بنك األعمال لهيكلة وتعبئة التمويل. كما تم  د�0]� &$%6'وعدراسة 

  المشاريع وتعزيز فريق شركة استغالل الموانئ المكلف بتتبع المشروع. 

 :األحداث البارزة التالية  2011كما سجلت سنة 

  مليون درهم ؛ 168مشروع إنشاء فضاء عمودي لتخزين السيارات باستثمار إجمالي قدره  إتمام -

إبرام ملحق تعديلي التفاقية منح االمتياز المبرمة مع الوكالة الوطنية للموانئ. وتشمل أبرز هذه التعديالت  -
  ستغالل الموانئ ؛فوترة مستحقات الميناء التي ستتكلف بها الوكالة الوطنية للموانئ عوض شركة ا

التي تم إنشائها من طرف الوكالة الوطنية  » Portnet « "بورتنيت"في رأسمال شركة  10المساهمة بنسبة % -
 للموانئ لتطوير تبادل البيانات المعلوماتية  لمختلف الفاعلين بالموانئ.

  يما يلي:ف 2010و 2009بالمقارنة مع سنتي  2011وبالنسبة لحركة الشحن، تتمثل إنجازات سنة 
  

 المؤشرات الوحدة 2009 2010 2011

 المواد الصلبة (طن) 1000 8.944 9.700 10.961

 السوائل (طن) 1000 13.653 14.969 15.430

 الحاويات (مقابل طن) 1000 798 741 645

  
استثمارات كما برمجت الشركة  2011مليون درهم في سنة  181وقد انجزت شركة استغالل الموانئ استثمارا بقيمة 

  .2013مليون درهم خالل سنة  724و 2012مليون درهم خالل سنة  458تناهز 
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   للمطارات الوطني المكتب - 4.2.1
    

ترتكز استراتيجية تنمية النقل الجوي في المغرب أساسا على تحرير القطاع واالندماج في الفضاء األوروبي المشترك 
  .متطلبات السالمة وأمن الطيران المدني البرية واعتمادالقدرة االستيعابية للمطارات وتحسين الخدمات  الرفع منو

  

ويلعب المكتب الوطني للمطارات دورا استراتيجيا في مواكبة عدة سياسات قطاعية، ال سيما في مجال التجهيز والنقل 
وفي انبثاق صناعات الطيران في البالد وبالتالي المساهمة والخدمات اللوجستيكية والسياحة في إطار الرؤية السياحية 

 في تنمية النقل الجوي في المملكة.
  

، يعتزم المكتب بتالؤم مع سياسة الحكومة أن يصبح فاعال 2016-2011وهكذا، وباعتماد مخطط استراتيجيي جديد 
توقع أيضا مواصلة تعزيز إنجازاته من أولوية إستراتيجية. ويمن خالل جعل إرضاء الزبون رئيسيا في سلسلة القيمة 

إمكانيات جديدة من جهة وخلق  تحسين أداءهحيث البنية التحتية وأرضيات المطارات وضمان استدامة تنميته من خالل 
  للمداخيل.مدرة 

  
يادة وبالنسبة لإلنجازات العملياتية وعلى الرغم من الظرفية الدولية والجهوية الصعبة عرفت حركة الطيران الجوي ز

% في سنة 38,3مليون راكب والحركة التجارية الدولية بنسبة  6,15% مقارنة مع السنة الماضية، أي أكثر من 2بنسبة 
  .2010مقارنة مع  2011

إتمام وتتضمن أساسا مليون درهم في مختلف المطارات  1.437استثمارات بلغت  2011ولقد أنجز المكتب خالل سنة 
وسال وتوسيع محطات مراكش وفاس وإصالح أو تركيب مختلف التجهيزات من أجل تهييء وتجهيز محطة الرباط 

  سالمة وأمن المالحة الجوية.
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مليون درهم المتوقعة في إطار المخطط  2.007بقيمة  2012ويتابع المكتب تنفيذ برنامجه االستثماري لسنة 

  .2016-2011االستراتيجي 
  

بمطار محمد الخامس  2تشييد المنطقة الوسطى وتوسيع وتهيئة المحطة  2012أهم المشاريع المبرمجة برسم وتشتمل 
مليون درهم)  170مليون درهم) وتوسيع محطة الناضور ( 281مليون درهم) والنظام المندمج لتدبير المطارات ( 405(

  مليون درهم). 130التحتية لألكاديمية (مليون درهم) وكذا تطوير البنيات  123ومكننة المراقبة الجوية (
  

  تنفيذ اإلستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية  – 3.1

  
تعتبر تنمية القطاع اللوجستيكي من األولويات الهادفة إلى تعزيز تنافسية االقتصاد المغربي حيث تحتل كل من عمليات 

  بهدف تخفيض تكاليف وآجال التزويد والتسليم.النقل واللوجيستك مكانة ذات أهمية كبرى بالنسبة للمقاوالت وذلك 
  

وقد حقق المغرب على مدى السنوات العشر األخيرة قفزة نوعية في تطوير البنيات التحتية للنقل (الطرق السيارة 
والموانئ والسكك الحديدية ...) واجتاز مراحل بالغة األهمية في مجال اإلصالح والتحرير وإدخال المنافسة في مختلف 

  ل النقل وذلك قصد إزالة العوائق الناجمة عن عمليات االحتكار في السلسلة اللوجيستيكية.وسائ
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  في هذا اإلطار، ترتكز اإلستراتيجية اللوجيستيكية أساسا على :
  تطوير وإنجاز شبكة وطنية مندمجة لمناطق لوجيستيكية متعددة التدفقات ؛ -
 ترشيد تدفق السلع والبضائع ؛ -
 على بروز فاعلين لوجيستيكيين مندمجين وبأداء متميز ؛التأهيل والتحفيز  -
 تطوير الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك ؛ -
  وضع إطار لحكامة القطاع وكذا تدابير التقنين المالئمة. -

  
عزيز موقعها كشركة وتعتزم الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، الشريك العمومي لإلستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية، ت

  رائدة في قطاع النقل وتمركزها كفاعل مرجعي في مجال اللوجستيك.
  

للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في اطارعقد البرنامج المتعلق بهذه اإلستراتيجية، الذي  يمشروع اللوجستيكالويندرج 
من إحداث خمس مراكز لوجستيكية % من سوق الخدمات اللوجستيكية، حيث سيسمح انطالقا 10يستهدف حصة تناهز 

خدمات متكاملة وذات قيمة مضافة عالية تشمل النقل وتدبير المخزون  مبرمجة باقتراح عرض شامل يحتوي على
وعملية التوزيع. وإن الحلول التي تقدمها هذه الشركة العمومية للمقاوالت التي ترغب في االستعانة بمصادر خارجية 

  إلى تقليص تكاليفها وتساهم في تحسين قدراتها التنافسية. لخدماتها اللوجستيكية تؤدي
  

في هذا السياق ومن أجل دعم إستراتيجيتها اللوجستيكية، عمدت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك إلى إحداث شركتين 
" وتنشط -Immo(SNTL("عقار -تشمل األولى أصول "الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تابعتين جديدتين :

أما الثانية "الشركة الوطنية للنقل . على وجه الخصوص في مجالي البحث والتطوير العقاري لألنشطة اللوجستيكية 
" فهي مسؤولة عن التدبير وتهدف بصفة أساسية إلى تنمية (SNTL-Logistic)لوجستيك -والوسائل اللوجستيكية

  ا الغرض.األنشطة اللوجستيكية حول المواقع المخصصة لهذ
 

ويهدف إحداث المراكز اللوجستيكية الخمسة المرتقبة إلى تغطية كافة أرجاء المملكة من خالل توطينها في مدن الدار 
متر مربع. وتناهز التكلفة اإلجمالية لهذا  210.000البيضاء وطنجة وأكادير وفاس ومراكش على مساحة إجمالية تشمل 

   مليار درهم. 1,5البرنامج 
  

كما عرفت  .2011لشروع في استغالل مركز مدينة المحمدية في مرحلته األولى انطالقا من شهر مارس وقد تم ا
 10، وتشمل هذه التجهيزات بناء 2011"المنصة اللوجستيكية" لزناتة انطالق أشغال مرحلتها الثانية خالل سنة 

هذه المرحلة الثانية عند نهاية سنة متر مربع ومن المتوقع تسليم  60.000مستودعات إضافية تغطي مساحة قدرها 
2012.  

  
 تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية – 2

 
 التنمية الفالحية  - 1.2

  

والذي سيتم تنفيذه خالل  2008بمواصلة إنجاز مخطط المغرب األخضر الذي انطلق في أبريل  2012تميزت سنة 
وعصرنته وتعزيز دوره كمحرك للتنمية االقتصادية للبالد بهدف ضمان تثمين القطاع الفالحي  2020-2008الفترة 

وتتمثل  .2009والرفع من دخل الفالحين ولقد عهد بتسيير المخطط إلى وكالة التنمية الفالحية التي أحدثت في سنة 
الرئيسية األخرى المساهمة في تنفيذ مخطط المغرب األخضر في المكاتب الجهوية  المؤسسات والمنشآت العامة

ومراكز األشغال والغرف  ستثمار الفالحي والشركة الوطنية لتسويق البذور والمعهد الوطني للبحث الزراعيلإل
  .2011والتي تم إطالقها في سنة  الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألركان إلىالفالحية، هذا باإلضافة 

  

 وكالة التنمية الفالحية  - 1.1.2
  
  

الفالحية باقتراح خطط العمل على السلطات الحكومية فيما يخص الدعامتين األساسيتين لمخطط تتكلف وكالة التنمية 
المغرب األخضر ومن بينها القطاعات الفالحية ذات القيمة المضافة المرتفعة وذلك بهدف تحسين إنتاجية الفالحة 

  فالحين.التضامنية من خالل إنعاش وتنفيذ المشاريع المجدية اقتصاديا لتحسين دخل ال
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 : بما يلي 2011و 2010وقد تميزت سنتا 
  

 مليار درهم ؛  25,3مشروع في إطار الدعامة األولى باستثمار قدره 108إنجاز  -
مليار درهم، وهو ما يعادل  8,5 مشروع في إطار الدعامة الثانية باستثمار إجمالي قدره 223إعطاء انطالقة  -

من قيمة االستثمـارات  %44لمغـرب األخضـر ومن المشاريع المسطـرة في إطـار مخطـط ا 41%
  المبرمجـة في نفس المخطط ؛

باستثمار إجمالي  2012مشروع في إطـار الدعامـة الثانيـة من أجل إعطاء انطالقتها في سنة  96إعداد  -
  مليار درهم ؛ 1,8قدره 

تدبير عملية الشطر الثالث فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األراضي الفالحية من أجل  -
 تعبئة العقار الالزم لمشاريع مخطط المغرب األخضر. 

  
المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بتقديم توصيات بهدف تحسين الوزارية وفي هذا اإلطار قامت اللجنة 

  ات الشراكة للشطر الثالث خاصة فيما يتعلق بضمان استخالص مستحقات الكراء. اتفاقي
  

هكتار. كما سيتميز هذا الشطر بكثرة  20.000وسوف يرتكز الشطر الرابع لهذه الشراكة على وعاء عقاري يناهز 
من  %90 ل نحوتمث والتي هكتار) 100و 20هكتار) والمشاريع المتوسطة (ما بين  20المشاريع الصغرى (أقل من 

  العدد اإلجمالي للمشاريع.
  

. ويبين الجدول أسفله 2012خالل سنة  ةوقد تمت برمجة مجموعة من المشاريع برسم الدعامتين األولى والثاني
  القطاعات المعنية وعدد المشاريع واالستثمارات التي تمت تعبئتها.

  

 
 

 

  
وسوف تمكن مجموعة من األوراش التي هي في طور اإلنهاء، من إعطاء دينامية جديدة للقطاع الفالحي في جهات 
مختلفة من المملكة وذلك من خالل جعله يستفيد من نتائج البحوث الفالحية، ومن إسهام اإلرشاد الفالحي ومن وضع 

حي من أجل مواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية وكذا من تعزيز التمويل الفالحي ومن تثمين نظام للتأمين الفال
  المنتجات المحلية وتحسين تسويق المنتجات الفالحية.

 
  

   الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب -  2.1.2 
  

المغرب األخضر. وفي إطار تنفيذ هذه الفالحي في إطار تفعيل مخطط  لالستثمار الجهوية يدخل نشاط المكاتب
اإلستراتيجية الفالحية، تبنت السلطات العمومية سياسة تشجيع تقنيات الري االقتصادية من خالل "البرنامج الوطني 

ألف  550. ويهدف هذا البرنامج الذي يهدف إلى إعادة توظيف درهم مليار 37لالقتصاد في ماء الري" بتكلفة تناهز 
وذلك من خالل تدعيم االستثمارات في مجال االقتصاد في الماء ودعم الفالحين فيما يتعلق بالبحث  2020هكتار في أفق 

  واإلرشاد والتطوير.
  

هكتار  487.216وفيما يتعلق باستغالل التجهيزات العمومية الخاصة بالري، قامت المكاتب الجهوية بسقي مساحة قدرها 
  مليون متر مكعب. 3.150مع تدفق مياه بحجم بلغ  2011سنة 
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مليون درهم سنة  3.096أما البرنامج االستثماري للمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي فسوف يعبأ غالفا ماليا قدره 
  . ويتعلق البرنامج االستثماري بالمشاريع األساسية التالية :2011مليون درهم سنة  1.877مقابل إنجازات بلغت  2012

  
الهيدرومائية الكبرى" خاصة في مناطق الغرب وتادلة والحوز ودكالة وسوس ماسة : تهيئة "التجهيزات  -

  مليون درهم ؛ 1.871
 مليون درهم ؛ 566خدمة الماء :  -
 مليون درهم ؛ 222عمليات الدعم :  -
 مليون درهم ؛ 193) : 2مخطط المغرب األخضر (مشاريع الدعامة  -
 مليون درهم. 70التنمية الفالحية :  -

  
مليون درهم. ويناهز المخطط االستثماري متعدد  595ما قيمته  2012وقد بلغت االستثمارات المنجزة إلى نهاية يونيو 
 3.935مليون درهم منها  14.943مبلغا إجماليا قدره  2016-2012السنوات لمكاتب االستثمار الفالحي برسم الفترة 

 . 2013مليون درهم برسم توقعات 
  

طبيقا لتوجيهات مخطط المغرب األخضر، تم إنهاء الدراسات المتعلقة بجدوى وهيكلة مشاريع ومن جهة أخرى، وت
  تطبيق التدبير المفوض لخدمة ماء الري في المجاالت السقوية لدكالة والغرب واللوكوس وتادلة. 

  
بين القطاعين العام والخاص  وسيتم إطالق المرحلة الثانية من هذه الدراسات والتي تهم المساعدة التقنية إلنجاز الشراكة

وذلك بهدف ضمان استدامة وتنمية التهيئة المائية الفالحية وتحسين جودة خدمة الماء وكذا التدبير المهني للشبكة 
 وتقليص مخاطر االستغالل.

  
 الشركة الوطنية لتسويق البذور - 3.1.2

  
البذور المختارة ولتأمين تزود السوق الوطنية  لبلوغ أهداف مخطط المغرب األخضر فيما يتعلق بتحسين نسبة استعمال

تعلق بتأهيل البنيات التحتية وتنظيم الشركة الوطنية يتم التوقيع على بروتوكول استثماري مدته ثالث سنوات  ،من البذور
 مليون 150ويتعلق هذا البروتوكول بإنجاز برنامج استثماري قدره  .2010فبراير  26لتسويق البذور وذلك بتاريخ 

 30مليون درهم ومن طرف الشركة الوطنية لتسويق البذور بمبلغ  120درهم سيتم تمويله من طرف الدولة بما قدره 
  مليون درهم.

  
  ، ما يلي : 2012أبريل  30وهكذا، فقد بلغت إنجازات هذا البروتوكول االستثماري إلى غاية 

  
مليون درهم) وتهيئة  23,8خميس الزمامرة (مليون درهم) وتوسيع مركز  36,9بناء المركز الجهوي لمكناس ( -

  مليون درهم) ؛ 4مراكز جهوية أخرى (
 مليون درهم) ؛ 30,3قدرات الشركة في مجال التلفيف والمعالجة ( زيادة -
 مليون درهم). 17,3اقتناء المعدات المصاحبة ( -
   

  البذور على الشكل التالي :وقد أدى إنجاز هذه االستثمارات إلى ارتفاع نشاط الشركة الوطنية لتسويق 
  

 هكتار ؛ 64.000هكتار إلى  35.000ارتفاع المساحة المخصصة لمضاعفة البذور من  -
 قنطار قبل توقيع بروتوكول االستثمار ؛ 700.000قنطار من البذور بالنسبة للحبوب مقابل  1.130.000إنتاج  -
قنطار خالل الخمس سنوات  650.000قنطار من بذور الحبوب مقابل متوسط قدره  1.100.000تسويق  -

 األخيرة ؛
 قنطار خالل الخمس سنوات األخيرة. 100.000قنطار من األسمدة مقابل متوسط قدره  800.000تسويق  -

  
من البذور لمواكبة الحاجيات  طن مليون ,51أن تسوق الشركة المذكورة ما مجموعه  2012ومن المنتظر برسم سنة 

 المتزايدة تطبيقا لمقتضيات وأهداف مخطط المغرب األخضر.
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  تحديث قطاع الصيد البحـري - 2.2

  
من % 60من إجمالي الصادرات و %13يلعب قطاع الصيد دورا استراتيجيا في المجال السوسيو اقتصادي حيث يمثل 

مليون طن في السنة ويعتبر المغرب  1,6من الناتج الداخلي الخام. بقدرة إنتاجية تقدر ب  %3المواد الغدائية وصادرات 
منصب شغل  170.000وتوفر أنشطة الصيد  على الصعيد العالمي. 25أول بلد منتج للسمك في أفريقيا كما يحتل الرتبة 

 منصب شغل غير مباشر. 490.000مباشر و
 

تهدف إلى تأهيل وتحديث مختلف ميادين قطاع الصيد باإلضافة إلى  ندمجةم إستراتيجيةيعتبر "مخطط هاليوتس" بهذا الصدد، 
  نخص بالذكر : 2020ومن أبرز اآلثار المنتظرة من هذه االستراتيجية في أفق  تحسين تنافسية هذا القطاع والرفع من أدائه.

  
 درهم ؛ مليار 21,9تحقيق القطاع لناتج داخلي خام يناهز  -
 كيلوغرام في السنة للشخص الواحد ؛ 16بلوغ معدل استهالك محلي قدره  -
 منصب شغل مباشر في أكبر على اليابسة ؛ 115.000إحداث  -
 مليون طن ؛ 1.660الرفع من اإلنتاج الوطني إلى  -
 مليار دوالر ؛  3,1تحقيق صادرات بقيمة  -
  من األنواع. %95لفائدة ضمان تدبير مستدام  -

  
 9استثمارات بقيمة عبئة العيون وطنجة من المنتظر أن ت- أقطاب تنافسية بأكادير والداخلة 3مخطط "هاليوتيس" إحداث يتوقع و 

  مليارات.
  
  مشروعا) : 16ويرتكز هذا المخطط على ثالثة محاور أساسية ( مقسمة إلى  
  

 استمرارية الثروة السمكية الوطنية ؛ -
 حسن جودة منتوجات الصيد ؛ -
 .المتثمنة ة المنتجاتتحسين تنافسي -

  
وفيما يتعلق بتنمية نشاط تربية األحياء البحرية الذي يشكل رافعة نمو قطاع الصيد بالمغرب ومكونا أساسيا لمخطط 

. وتضطلع هذه الوكالة بمهمة تطوير ووضع 12"هاليوتيس"، تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية
  اآلليات األساسية لتنمية تربية األحياء البحرية في المغرب. ويرتكز مخطط عمل هذه الوكالة على المحاور التالية : 

  
 تهيئة وتخطيط الساحل ألغراض تربية األحياء البحرية ؛ -
إعداد مشاريع اسثمارية في مجال تربية األحياء البحرية، خاصة في مجاالت تربية األسماك وتربية المحار وزراعة  -

 الطحالب ؛ 
إدخال التكنولوجيات الحديثة وأصناف جديدة وتكثيف قدرات التسويق وكذا دعم الشراكات من  خاصة البحث وتطوير -

 ت البحرية ؛منتوجاالأجل الشروع في تجارب لتسويق وتحويل 
 مواكبة المستثمرين وترويج تربية األحياء البحرية في المغرب ؛ -
  إطار قانوني خاص بتربية األحياء البحرية. إعداد -

                                                           
 2011فبراير  18بتاريخ  1-10-201بتنفيذه الظهير رقمالصادر  52.09القانون رقم   12
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  المكتب الوطني للصيد - 1.2.2

  
  ، فيما يلي :2011في سنة  المكتب تتمثل أهم اإلنجازات

  
 به وغير المقنن ؛ مواصلة تنفيذ اإلجراءات  ضد الصيد غير القانوني وغير المصرح -
  حذف شبكات الصيد بالجر ؛ -
 برنامج إبحار ؛تنفيذ مواصلة  -
 2التنفيذ الفعلي لعمليتى تدبير موانئ الصيد وتعميم استعمال الحاويات المنمطة مع إعطاء االنطالقة الستعمال  -

 ؛في عمليات إنزال السمك في الموانئ المغربية  مستعملة موحدة ماليين من صناديق البالستيك
 تدشين محطة جديدة للسمك بميناء أكادير. -

 
، مساهمته من أجل تثمين أفضل لإلنتاج وتقوية تنافسية القطاع. وفي هذا اإلطار، همت 2012وقد واصل المكتب خالل سنة 

  عمليات المكتب على وجه الخصوص، اإلنجازات التالية :
  

  (Global Operator)تسيير موانئ الصيد : تحديد بصفة دقيقة لطرق الحصول على وضعية الفاعل الشامل  -
مع إعطاء االنطالقة لدراسة استراتيجية، وتأهيل موانئ الصيد وتحديث تفريغ وشحن منتجات الصيد وبناء 

 أكشاك لفائدة بائعي السمك ؛
يق لالستعمال المتنوع وتحديد السبل العملية لتشغيل هذه مشروع الحاويات المنمطة : تحديد أصناف الصناد -

 الخدمة بتشاور مع مهنيي القطاع ؛
إعطاء االنطالقة الستغالل  أسواق األسماك من الجيل الجديد بأكادير وآسفي والمحمدية وإتمام بناء أسواق  -

ية إلى سوق من الجيل األسماك من الجيل الجديد ببوجدور وكذا انطالق أشغال تحويل السوق الحالي بمهد
 الجديد ؛

سوق الجملة للسمك : إنطالق استغالل أسواق السمك بالجملة بالدار البيضاء ووجدة وتوجد الدراسات  انجاز  -
 في طور اإلنجاز من أجل بناء سوق الجملة بطنجة ؛

لألسماك  سوقا 16إدخال المعلوميات إلى مسلسل التسويق : إدخال المعلوميات إلى المزادات على مستوى  -
 وبعض قرى الصيد ؛

 إنعاش قرى الصيادين باألقاليم الجنوبية للمملكة ؛ -
برنامج تحدي األلفية للتنمية : مشروع تأهيل الصيد التقليدي والذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل ما  -

كما  لعلمي.بائع متجول وإدراج مقاربة النوع باإلضافة إلى دعم البحث ا 2.000ألف صياد تقليدي و 40يناهز 
يخص برنامج تحدي األلفية العمليات التالية : مشاريع البنيات التحتية (موانئ الصيد التقليدية والموانئ وأسواق الجملة 

  .بائع متجول للسمك 1.300لألسماك) وإعادة تنظيم 
  

  
  المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري - 2.2.2

  
 4,74المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من هبة مالية بقيمة  برنامج تحدي األلفية المغرب، استفادفي إطار 

بين وزارة الفالحة والصيد البحري ووكالة  2010فبراير  2مليون دوالر وذلك في إطار االتفاقية المبرمة بتاريخ 
  للبحث في الصيد البحري. الشراكة من أجل التنمية والمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني
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وتهم العمليات المتعلقة بهذا المشروع تتبع وضعية استغالل الثروات السمكية وكذا التتبع السوسيو اقتصادي لنشاط 

محطة تفريغ السمك مهيئة في إطار برنامج تحديد األلفية. وقد بلغت األداءات برسم هذه الهبة  20الصيد التقليدي في 
  مليون درهم. 12م، ويناهز مبلغ االلتزامات مليون دره 20ماقدره 

  
ولقد تم إعطاء االنطالقة لمشاريع أخرى تخص صنع ووضع شعاب اصطناعية بمواقع أكادير ومارتيل، الهدف منها 

مليون درهم يقوم بتمويلها  60المحافظة وتنمية الثروات السمكية. وتوجد األشغال في طور اإلنجاز بتكلفة إجمالية تناهز 
  تنمية الصيد.  صندوق

 
 الماء والطاقة والمعادن – 3.2

  
  استراتيجية تطوير قطاع الفـوسفـاط - 1.3.2

  محاور االستراتيجية المعتمدة في قطاع الفوسفاط - 1.1.3.2

مرتبط جد قيمة االستراتيجية لهذه المادة األولية، والتي يظل الطلب عليها الوعلى االحتياطي الهام من الفوسفاط  ااعتماد
، استراتيجية جديدة تتوخى 2009سنة  نذللفوسفاط، م الشريف المجمعباألمن الغذائي وارتفاع الحاجيات الغذائية، نهج 

 ثالثة محاور :دعم الدور الريادي للمجمع بهدف استقطاب حصص مستقبلية في السوق الدولية وتعتمد على 
  

فاط الخام والحامض الفوسفوري واألسمدة وذلك من متزايد لمكانة المجمع من حيث العرض ويشمل الفوس دعم -
خالل نهج سياسة تعتمد على الرفع من القدرات اإلنتاجية وتثمين الفوسفاط بتحويله إلى مواد مشتقة ذات قيمة 

 مضافة عالية ؛
 ؛ مرونة القدرة اإلنتاجيةوالقدرة التنافسية فيما يخص تكاليف اإلنتاج، تتناسق  تبوء دور ريادي من حيث -
في جميع القارات وخاصة األسواق التي  القوي تهدف إلى تعزيز الحضور إرادية اعتماد استراتيجية تجارية -

تجلب الطلب عن طريق اللجوء إلى شراكات صناعية وتجارية مع فاعلين استراتيجيين. تهدف هذه 
ت واعدة وذات قيمة مضافة الحد من اآلثار الدورية لسوق الفوسفاط  بالتموقع في قطاعا إلى اإلستراتيجية أيضا

 عالية. 
  

  هذه اإلستراتيجية من : وهكذا ستمكن
  

من خالل فتح  2020مليون طن في أفق  50مليون طن إلى  28من  الخام  رفع القدرة اإلنتاجية من الفوسفاط -
  مناجم جديدة واقتناء آليات االستخراج واإلنتاج ؛

خفض تكلفة الطن الواحد من الفوسفاط بفضل عملية "إقالع" التي تهدف إلى تعبئة المستخدمين من أجل إنتاجية  -
الجرف األصفر " باستثمار -النقل عبر أنبوب خريبكة  ونهج نمط جديد لنقل الفوسفاط بفضل مشروع "أكثر 

 ؛من الفوسفاط سنويا مليون طن  38مليار درهم الذي سيمكن من نقل حوالي  4,2إجمالي قدره 
مليون  8إلى  3مليون طن منها  10إلى  4تثمين متزايد للفوسفاط الخام وذلك بالرفع من إنتاج األسمدة من  -

مع فاعلين لديهم ولوج إلى أسواق رائجة في مختلف القارات. تهدف هذه اإلستراتيجية  ةطن في إطار الشراك
للفوسفاط، مخصص الستقبال استثمارات خارجية  كذلك إلى جعل الجرف األصفر قطب عالمي كيميائي

  وجد قيد اإلنجاز توسيعات للوحدات الكيماوية ومشاريع إنتاج لألسمدة.تمباشرة هامة. وفي هذا اإلطار، 
  

  في طور اإلنجاز  أهم المشاريع - 2.1.3.2
  

مليون  6.225مارياً مهماً قدره برنامجا استث 2011للفوسفاط خالل  الشريف وفي إطار تفعيل إستراتيجيته، أنجز المجمع
 شمل المشاريع الرئيسية التالية : إنجاز خطوط الغسل بخريبكةوالذي  2010سنة  مليون درهم 4.165مقابل  درهم

  ألسمدة.طحن االجرف األصفر ووحدتين جديدتين ل-ومشروع النقل عبر أنبوب خريبكة
  

. ويندرج هذا البرنامج ضمن إطار مخطط مليار درهم 25ما قدره  2012ويبلغ حجم االستثمارات المتوقعة برسم سنة 
وتتمثل أهم المشاريع المبرمجة فيما . مليار درهم 114غالف إجمالي قدره ب 2020-2010التنمية الشامل للمجمع للفترة 

  يلي :
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مليون  550إنجاز مشروع البنية التحتية لمركز الجرف األصفر من خالل مواصلة أشغال توسع القطب ( -

  مليار درهم ؛  22ألسمدة بتكلفة إجمالية قدرها طحن اوحدات جديدة ل 4إنجاز  مواصلةدرهم) و
 5,5مليون طن) ومنجـم حالسـة ( 6مليون طـن : منجـم أوالد فارس ( 20رفع قدرة االستخراج إلى  -

 مليـون طـن) ؛ 2,2مليـون طـن) ومنجـم بنجرير ( 6المنطقة الوسطى الشمالية ( منجممليون طـن) و
مليون  14مليون طن) وأوالد فـارس ( 12مليون طن : مراح لحرش ( 44إنجاز أربع خطوط للغسل بقدرة  -

  مليـون طـن) ؛ 6مليـون طـن) وبن جرير ( 12طـن) وحـالسـة (
ن من نقل اإلنتاج الفوسفاطي من خريبكة في اتجاه الجرف إنجاز مشـروع النقل عبر أنبوب مائي سيمك -

  كلم) ؛ 235األصفر (
  ؛ مليـار درهم)  3,3توسيع ميناء الجرف األصفر ( -
  ؛ مليـار درهم)  2,1إنجاز وحدتين إلنتاج األسمدة ( -
 ؛ أنبوب نقل الفوسفاط بدء استغاللمليـاردرهم) في أفق  2,3" (4و 3مالئمة "مغرب فوسفور -
  ؛ مليـاردرهم) 2,6(جديدة و خط جديد للحامض الفوسفوري  دةإنجاز وح -
مليار درهم) لتغطية حاجيات مركب الجرف  1,8إنجاز وحدة لتحليــة ميـاه البحـر بالجـرف األصفـر ( -

  ) ؛2020مليون متر مكعب في أفق  75و 2015في سنة  العذب مليون متر مكعب من الماء 25األصفر ( 
  من سد آيت مسعود في اتجاه خريبكة. تزويد بالمياه انطالقاً -
  

  2012و 2011خالل سنتي  األنشطةتطور  - 3.1.3.2

 وقد .2010مع مقارنة  %3مليون طن بزيادة قدرها  27,2، مكن نشاط االستخراج من تحقيق حجم 2011خالل سنة 
  مليون طن 9,4ما قدره  2011حجم الصادرات سنة  فاقو %5مليون طن بزيادة قدرها  28لموجه للسوق ابلغ اإلنتاج 

  مليون طن بالنسبة لألسمدة. 3,8الفوسفوري و مليون طن بالنسبة للحامض 2,2بالنسبة للفوسفاط الخام و
برسم  مليار درهم 48,4مليار درهم (منها  56,4ما مجموعه  إلى 2011المجمع برسم سنة  رقم معامالت كما وصل
نتيجة تحسن األسعار وارتفاع صادرات  ، وذلك2010مقارنة مع  %30)، بزيادة قدرها 2011تصدير لسنة للمبيعات 

  األسمدة ذات القيمة المضافة العالية.
 

مع األخذ بعين االعتبار مليار درهم  35ما قدره  2011لسنة  خارج المخصصات تكاليف االستغالل وناهزت
ضمن  2011 في ماي البروتوكول الموقعإطار  وتكاليف المستخدمين فيك واألمونيا الكبريتالمتعلقة بالمشتريات 

  المخطط االجتماعي للمجمع الشريف للفوسفاط.
  
تج ان :ارتفاع رقم المعامالت بفعل 2010تحسنا ملموسا مقارنة مع  2011سنة لالنتائج والمؤشرات المالية  سجلت

 وقدرة %84 بارتفاع قدره مليار درهم 16,3بقيمة  ةالصافي ةجيوالنت  53%مليار درهم بزيادة 22االستغالل بقيمة 
  ).%188مليار درهم (+ 25 بمبلغالتمويل الذاتي 

 
  2012متم  توقعات و 2011و 2010صادرات المجمع الشريف للفوسفاط : إنجازات 

  

 2012ميزانية  2011إنجازات  2010إنجازات  المؤشرات
اإلنجازات إلى غاية 

30-06-2012 
 2012توقعات متم 

      طن 1.000الصادرات  -
 10.403 4.619 11.929 9.421 10.221 الفوسفاط الخام -      
 1.877 774 1.911 2.179 2.345 الحامض الفوسفوري -      
 5.186 2.376 5.395 3.813 3.448 األسمدة -      

 47.015 21.628 48.798 48.433 35.548 الصادرات مليون درهم -
 14.047 6.328 15.844 12.609 8.984 الفوسفاط الخام -      
 10.891 5.160 10.374 17.114 13.584 الحامض الفوسفوري -      
 22.076 10.141 22.631 18.710 12.980 األسمدة -      
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 %96و السنة توقعات من %91 أيمليون طن)  17,5أن يصل حجم الصادرات ( ينتظر، 2012نهاية  بالنسبة لتوقعات
 %94مثل يمليون درهم  55 فيالمعامالت  رقم يستقرأن  نتظرمليار درهم). ومن الم 47( الصادراتقيمة  توقعات من

  .2011مليار درهم في سنة 16درهم مقابل  مليار 14,2 هاقدر تحقيق نتيجة صافية كما يتوقعمن التوقعات. 
  

مليار درهم يخصص حيزا  20,4قدره عن غالف مالي  2013كشفت األعمال األولية لتقييم البرنامج االستثماري لسنة 
  كبيرا منه في مواصلة مشاريع دعم القدرة االستخراجية للفوسفاط ونقله ومعالجته وتثمينه. 

   
-على مشروع دمج 2012 مارس 27وعلى مستوى آخر، صادق مجلس إدارة المجمع الشريف للفوسفاط المنعقد يوم 

الهدف األساسي يكمن "مغرب فوسفور". و %100بنسبة  التابعةته شركلالمجمع الشريف للفوسفاط  من طرفانصهار 
مع استراتيجية المجمع  انسجاماوذلك  ةتيليالعممع هيكلتها ا مالئمة اإلطار المؤسساتي للمجموعة  فيمن هذه العملية 

المتعلق العالمي  هتماشيا مع التوج و ذلك ةيوالكيميائ ةالمعدني ألنشطتهالتي تنبني على خلق قطب صناعي موحد 
مج ضمن هدف أوسع وهو تبسيط ( على المستوى القانوني والمحاسباتي الد. كما يندرج هذا المندمجة صناعة الفوسفاطب

  ضمن المجمع. التناسق و التآزروإحداث مزيد من  تيةلياالعمو البنيات والمالي) بنيات الحكامة 
  

لصناعية واالجتماعية، وضع المجمع برنامجا تحت إسم ومن جهة أخرى، ومن أجل مواكبة البرنامج الخماسي للتنمية ا
يتضمن هذا و. شاريعالم حداثإ مواكبةالشغل و نعاشإالمساهمة في "مهارات المجمع الشريف للفوسفاط" يهدف إلى 

  : البرنامج المحاور الثالث التالية
ضرورية لتحقيق الالمواكبة  و آليات للتمويل والتأطيرعبر حاملي المشاريع  المجمعاكب وي :المشاريع  واكبةم -

والجمعيات الحاملة  للدخلاألنشطة المدرة و التعاونيات  أيضا المجمعو يواكب قيمة عالية ذات مشاريع 
  ؛ ذات االبتكار االجتماعييع رلمشا

والتي تهدف الى  المجمع الجهات التي ينشط فيها: ويتعلق األمر باألشخاص المقيمين في  تحسين التشغيل -
من خالل شراكات بين مختلف المؤسسات  الكفاءات وذلكأجل تطوير من ت تكوين ذو جودة وضع مخططا

مع شخص  15.000لفائدة  وذلك الكفاءاتالعمومية و الخاصة لتوفير برامج تكوينية ذات جودة عالية وتطوير 
 ؛  وتخصيص المنحتكاليف المالية الخاصة بالتكوين الم المجمع بتغطية االتز

ف مواقع المجمع. وتقوم عملية التوظيف لمنصب شغل لتلبية حاجيات مخت 5.800ا المحور ذه التوظيف : يهم -
متقاعدين أو ال المتمثلين في أبناءللمرشحين مع إعطاء اهتمام خاص  دقيقة وشفافة تياريةهذه على معايير اخ

  قاطني المناطق المجاورة لمنشآت المجمع.
  

لالستثمار مية المندمجة للبالد، أحدث المجمع الشريف للفوسفاط صندوقا في نفس السياق، ومن أجل دعم أهداف التن
 ةوالشراكة في قطاع الفالح االبتكارخصص لتثمين م"صندوق مجمع الشريف للفوسفاط لالبتكارالفالحي"  اسمتحت 

 تكرروع مبمليون درهم، لكل حامل مش 200 الذي يبلغ حجمه في البداية هذا الصندوق،ويفتح والفالحة الصناعية. 
 تينقاطر مقاولةوال االبتكاربالمغرب. بجعل  دائمةتنافسية ومحدثة لفرص شغل ذات بنيات دائمة يمكن من إحداث 

للتطور، يشكل هذا الصندوق بنية الحتضان المشاريع المبتكرة في قطاع الفالحة والفالحة الصناعية والتي من خاللها 
  المشاريع.  واكبةخلية الخبراء متخصصة في م إحداثوللمشاريع يقوم المجمع بتعبئة الموارد البشرية والمالية 

  

  للهيدروكاربورات والمعادنالمكتب الوطني  - 2.3.2
  

هكذا بالنسبة لنشاط التنقيب و. التهتدخ مع مختلف فروع تتالءمالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سياسة  اعتمد
 للهيدروكاربورات والمعادن عادة على أشغال التنقيب واالستكشاف األولية (أقل المعدني، يقتصر تدخل المكتب الوطني

إمكانية التي تمثل البحث واستغالل المواقع  فيما بعد إلى اللجوء إلى شراكات مع المهنيين من أجل تطوير لتكلفة) ويعم
  قيمة.ذات 
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اإلستراتيجية المتبعة على تعزيز  الهيدروكاربورات ونظرا للتكاليف المفرطة للتنقيب البترولي، تعتمد بالنسبة لقطاع

  .إلى فاعلين خواص حيث يسند تنفيد برامج التنقيب. ما يختزنه باطن التراب الوطني إمكانيات
  

 مساحة إجمالية تصل إلىحول اتفاقيات مع فاعلين خواص  إطار اتسع نشاط التنقيبات البترولية في ،2011بالنسبة لسنة
 8منح امتياز االستغالل و عقود 10بحرية) و 61برية و 54رخصة تنقيب ( 115تشمل كيلومتر مربع  447.448,82

عقود  5موافقات على اتفاقيات بترولية و 10اتفاقيات بترولية جديدة و 6بحرية) مع توقيع  3برية و 5ستكشاف (عقود ا
  .2010برسم سنة  مقابل اتفاقيتين بتروليتين وعقدي استكشاف جديدة استكشاف

  
الغرب والصويرة)  (آبار عادي متر مكعب مليون 37,8ما قدره  2011لهيدروكاربورات برسم سنة لبلغ اإلنتاج الوطني 

طن بالنسبة  6.795و %7بزيادة قدرها  أي 2010سنة  عادي متر مكعبمليون  35,3فيما يخص الغاز الطبيعي مقابل 
  .%2أي بانخفاض قدره  2010طن في  6.911مقابل  المكثفللغاز 

  
مليون درهم سنة  156مقابل مليون درهم  204ما مجموعه  2011بلغ رقم معامالت الهيدروكاربورات بالنسبة لسنة 

2010.  
  

متعلقة  10موقع منها  20للهيدروكاربورات والمعادن  الوطني فيما يخص نشاط التنقيب المعدني، همت أشغال المكتب
ر والمعادن الصناعية. وقد همت عمليات لصخومتعلقة با 4بالمعادن األساسية والمواد الطاقية و 6بالمعادن الثمينة و

  والمعادن الصناعية. الصخورمتعلقة ب 3للمعادن الثمينة و 4للمعادن األساسية و 4ية منها عمل 11الشـراكة 
  

والتي همت على  2011سنة مليون درهم  314 يناهز ما المكتب إنجازات بلغت الذاتية، االستثماراتفيما يتعلق ب
 2012سنة  خالل درهم مليون 276 استثمار المكتب الخصوص أشغال التنقيب المعدني والنفطي والتجهيزات. ويتوقع

  من طرف الدولة.على شكل دعم  مليون درهم 186منها 
  

 %4مليون درهم بانخفاض قدره  195إلى  2012وسيصل رقم معامالت (مبيعات الغاز على الخصوص) برسم سنة 
  مليون درهم). 204( 2011مقارنة بسنة 

  
أي  2011مليون درهم سنة  207مليون درهم مقابل  282 إلى 2012من المتوقع أن تصل تكاليف االستغالل لسنة و

مسقالة، بنسبة بحفر لعمليات التعزى أساسا إلى الزيادة المتوقعة للمشتريات المستهلكة والموجهة  %36بزيادة قدرها 
  مليون درهم).  20مليون درهم مقابل  76( 208%
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والمعادن كفاعل أساسي في ميدان التنقيب عن  المكتب الوطني للهيدروكاربوراتفي إطار التفكير حول مستقبل 
تحديد تموقع المكتب  الهيكلة اإلستراتيجية والمؤسساتية من أجل إعادة دراسة حول إعادة الشروع فيالبترول، تم 

تطورات وآفاق هذين  االعتبارودة إليه وذلك لألخذ بعين هوتوجهاته االستراتيجية في األنشطة المعدنية والبترولية المع
  وضعيتهما الخاصة بالمغرب.والقطاعين في العالم 
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  الطاقية  اإلستراتيجية –3.3.2

  
  برنامج الطاقة الشمسية - 1.3.3.2

  
 الوكالة إلى ، تم إسناد إنجاز المشروع المندمج إلنتاج الكهرباء من مصدر شمسي57-09بمقتضى القانون رقم 

 هذا  يهدفو .لرقابةل، وهي شركة مساهمة ذات إدارة جماعية ومجلس (MASEN) المغربية للطاقة الشمسية
وبتكلفة  ميغاوات 2.000تبلغ بسعة إجمالية الكهربائية من أصل شمسي  الطاقةتطوير محطات إنتاج المشروع إلى 

استغالل المشروع برمته  البدء في ويتوقع 2015على أن يتم استغالل الوحدات األولى في سنة  مليار درهم 70قدرها 
 400ميغاواط)، عين بني مطهر ( 500: ورزازات (الخمسة التالية  واقعوقد وقع االختيار على الم 2019سنة  عند متم 
  ميغاواط). 500(طاح ميغاواط) وسبخة  100ميغاواط) وبوجدور ( 500واد (ال)، فم ميغاواط

  
  برنامج الطاقة الشمسية في إطار اتفاقيتين :مشروع  ينفذسو
  

حدد شروط وأحكام تطبيق القانون رقم التي تالوكالة المغربية للطاقة الشمسية االتفاقية المبرمة بين الدولة و -
الشركة تنفيذ برنامج إنتاج الطاقة الشمسية. وتغطي  اتهالدولة من خالله ه تسندذي المحدث للوكالة وال 09-57

المتعلق بالمصادقة على  تاريخ التوقيع على المرسوم 2010أكتوبر  26 ابتدءا من ةسن 50هذه االتفاقية مدة 
 االتفاقية السالفة الذكر ؛

 

تزامات لالاالتي تحدد  الوكالة المغربية للطاقة الشمسيةو المكتب الوطني للكهرباءاالتفاقية المبرمة بين الدولة و -
من طرف لمنتجة تسويق وتصدير الطاقة الكهربائية او نقلفيما يتعلق بإمدادات المتبادلة لألطراف المذكورة 

 الشمسية.المركزيات 
  

ة والقاضي األول من برنامج الطاقة الشمسي لمشروعالمتعلق با طلب العروض مسلسل طالقان، 2011شهدت سنة 
ذات قدرة إنتاجية  أجهزة أسطوانية لالستعشارباستعمال  محطة الطاقة الحرارية الشمسية بورزازاتشغال بإنجاز أ

ورزازات للطاقة الشمسية. ميغاواط المتعلقة بمشروع  500ميغاواط من أصل  160ميغاواط و 125تتراوح ما بين 
  : هذه المرحلة  كما يليوتنتظم 

  
مع إحداث شركة  إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص  : المؤسساتيةالهيكلة   -

إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقية من طرف هذه  للمشروع من أجل
  ؛لماء الصالح للشربللمكتب الوطني الكهرباء وا المنجز في هذا اإلطار بيع الكهرباءلاألخيرة 

من  % 30عن  بما في ذلك اإلندماج الصناعي بنسبة ال تقلسيتم تمويل هذه االستثمارات (:  الهيكلة المالية  -
لوكالة ل %25) منها مساهمة قدرها %30من خالل األموال الذاتية للشركة المكلفة بالمشروع ( )اتاالستثمار

وموضوعة رهن الوكالة  هذه ) معبأة من طرف%70ومديونية بشروط تفضيلية ( المغربية للطاقة الشمسية
 .إشارة الشركة السالفة الذكر

  
. ويقدر 2012سنة  طلب العروض في الربع األخير من عقبتم اختياره سالذي لفاعل توقيع عقد مع ا ومن المنتظر

  .شهراً 30 قدرهاجاز األشغال إن  مدةومليار درهم  6,8إجمالي االستثمارات لهذه المرحلة بمبلغ 
  
  لطاقة الشمسية لورزازات.االمرحلة الثانية من مشروع  بدءفي إجراءات الوكالة  قد شرعتو

 
 البرنامج الوطني للطاقة الريحية - 2.3.3.2

 
 أونجزة الم ميغاواط، مع العلم أن المشاريع الريحية 1.000إنتاج برنامج اإلنتاج المندمج للطاقة الكهربائية الريحية  يهم

 2000وذلك بهدف إنتاج إجمالي يصل إلى  ميغاوات 1.000 طاقاتها بما يقاربفي طور اإلنجاز تقدر  تلك الموجودة
  مليار درهم. 16بمبلغ وتقدر تكلفة البرنامج  2020في أفق سنة  ميغاوات

  



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
62

 150( ميغاواط)، طنجة 150تازة (:  هذا البرنامج في المواقع التالية ريحية  في إطارمحطات  5إحداث ولقد تقرر 
ميغاواط)  300ميغاواط)، تسكراد بطرفاية ( 200ميغاواط)، جبل الحديد بالصويرة ( 100، ميدلت (ميغاواط)

  ميغاواط).100وبوجدور(
  

من طرف المكتب الوطني  طلب العروضالشروع في  سيتم لتنفيذ هذا البرنامج،على صعيد المنهجية التي تم اعتمادها 
األسعار الختيار الشريك  الصناعي وتنافسية الندماجعلى أساس مراعاة متطلبات ااء والماء الصالح للشرب للكهرب

الريحية وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة  محطةبتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة واستغالل الالخاص الذي سيتكلف 
  إبرام جميع العقود الالزمة لهذا الغرض. وذلك عبر ،والماء الصالح للشرب  للمكتب الوطني للكهرباء

  
  : كز برنامج الطاقة الريحية على مرحلتينتير
 

ميغاواط)، والتي يجري حاليا وضع  150الريحية بتازة ( محطةالمرحلة األولى على إنجاز مشروع التنص  -
ويصل لصفقة. الفاعل الذي كسب امقتضيات العقد الذي سيبرم مع للمفاوضات حول اللمسات األخيرة 

 ؛ مليون درهم 2.422يقارب ما  إلىهذا المشروع االستثماراإلجمالي الضروري من أجل تطوير 
التي تشكل طاقة الخمسة  المحطات الريحيةلتطوير  طلب العروض الشروع فيثانية في المرحلة ال تتمثل -

 مليار درهم. 14,5التي يصل استثمارها قدره ميغاواط  850إنتاجية قدرها 
  
الذي  كتاريخ الختيار الفاعل الذي سيتكلف بالمشروع على إثر طلب العروض 2013سنة م تحديد الربع الثاني من ـت

سنة دجنبر من شهر محطة ريحية خالل ل التجاري ألول اغتشااليتم أن  توقعفي حين من المهو في طور اإلعالن 
2015 .  

  
   الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية - 3.3.3.2

  
 المساهمة في تنفيذ سياسة الحكومة في مجالبمهمة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،  تتكلف

 النجاعة الطاقية.دعم المتجددة وتنمية الطاقات 
  
استراتيجية  رسم"، اتخذت الوكالة خطوات ل"مركز تنمية الطاقات المتجددة انكلتحل م 2010منذ تحولها إلى وكالة سنة و

تنفيذ هذه االستراتيجية، أطلقت الوكالة وفي إطار . الطاقية نجاعةدعم المشاريع الطاقة المتجددة وتهدف تحديد جديدة 
 لصواتللتقنين وال مشاريع 6و المتجددةلطاقة شروعا متعلقاً بام 16النجاعة الطاقية و تهم مشروعاً 18منها  عدة مشاريع

 مشاريع شراكة.إجراءات ووكذلك 
  

 :كالتالي  على المشاريع األربعة ذات األولوية وهي 2012تركز خطة عمل الوكالة لسنة 
 

 تنظيم حراري جديد ؛والتي تهم تطبيق المباني الخاصة بمدونة النجاعة الطاقية  تهيئ وتنفيذ -
ي في المجال الصناعي الذي يهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات للدخول في نهج معايير لألداء الطاق تقوية -

 النجاعة الطاقية ؛
ألجهزة  رفع المساحة المخصصةالمياه بالطاقة الشمسية والذي يهدف إلى  لتطوير تسخينبرنامج شمسي وضع  -

 ؛ 2016سنة  أفقمليون متر مكعب في  1,7إلى متر مكعب  300.000بالطاقة الشمسية من تسخين الماء 
سياسة لالمحلي ل التنزيل المسؤولين على الجهة فيومساعدة  كوينبرنامج "جهة تينو" الذي يهدف لتوضع  -

 ة.يالطاق
  
 )%12+مليون درهم ( 26,2: موارد االستغالل  : كالتالي 2011سنة خالل المؤشرات المالية للوكالة  جلىتتو
 7,7-مقابل  2011سنة مليون درهم  8,4-:  االستغاللتج انو )%10+( مليون درهم 34,6:  مصاريف اإلستغاللو

  .2010 سنة 0,98-مقابل  2011سنة مليون درهم  4,9-: النتيجة الصافية و 2010 سنة
  
 27مليون درهم سوف يتم تمويلها من طرف الدولة بإعانة قدرها  30ما قيمته  2012لسنة  المتوقعةبلغ االستثمارات تو

  مليون درهم.
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مليون درهم  36 توقعات وصلت إلى مليون درهم مقابل 35,9 ما قدره، 2012تبلغ ميزانية االستغالل المتوقعة لسنة 

  مليون درهم. 25 من طرف الدولة بإمداد مالي قدره. وسيتم تمويل هذه الميزانية 2011سنة 
  

المشاريع  مواصلة يهم على الخصوصسمليون درهم والذي  30إلى  2013ويصل البرنامج االستثماري المتوقع برسم 
  الدولة. مداداتامج عن طريق إنالبر ا. وسيتم تمويل شطر كبير من هذ2012المنطلقة في 

  
  المركز الوطني للعلوم والطاقة والتقنيات النووية  - 4.3.3.2

  
تموقع كمركز للبحوث والخدمات اللعلوم والتقنيات النووية من والطاقة لتمكن المركز الوطني  ،على الصعيد الوطني

  واألمن. التكوينووالصناعة والبيئة  ءالمتعلقة باستخدام التقنيات النووية في مجاالت الصحة والما
  

مختبرات ال اتاواط وعشرميغ 2مفاعل األبحاث بقدرة الذي يتكون من  المعمورةبمركز الدراسات النووية ويشكل 
على الصعيدين الوطني تثمينها لعلوم والتقنيات النووية والطاقة لالمركز الوطني  ينوي لوجيةووأرضية تكن ،مختصةال
  .الجهويو

  
 14بتاريخ  يمجلس اإلدارالصادق عليه  لذي ، ا2015-2011للفترة  اًاستراتيجي أنشطته، أعد المركز ميثاقاًولتطوير 

  :وهي كما يلي  لمركزل الكبرى تحدياتالذي حدد الو 2010دجنبر 
  

  المعمورة ؛بالتثمين الكامل الستغالل البنية التحتية لمركز الدراسات النووية  -
  المعمورة ؛بمركز الدراسات النووية النووي بالنسبة لتجهيزات ألمان لالحفاظ على مستوى عال  -
  ؛ تأهيل والحفاظ على الرأس المال البشريال -
  ؛ األكاديمي والمهني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية التكوينقطب  لىالتحول إ -
  في مجال البحث والتكوين والخبرة في المجال النووي . جهويلتموقع كرائد ا -

  
 تكاليف االستغاللو) %19-مليون درهم ( 6,95 بلغ : رقم المعامالت يليفيما  2011 سنةتتمثل المؤشرات المالية ل

مليون درهم  35,65- مليون درهم مقابل 47,50-بلغ  االستغاللتج انو) %34(+ مليون درهم 108,9 وصلت إلى
  مليون درهم. 6,56 قدرها 2010سنة مليون درهم مقابل نتيجة إيجابية  58,9 قدرها خسارة صافيةو 2010خالل سنة 

  
مليون درهم سنة  91مقابل  2011مليون درهم سنة  110ستثمارات، وصلت إنجازات المركز إلى وبخصوص اال

2010.  
  

. ويتم إمدادات االستثمار إلىسيتم تمويلها إجماال مليون درهم  76 ، ما قيمته2012 سنةلالمتوقعة االستثمارات كما تبلغ 
 ةالمتعلق اإلمدادات عبر %68 حدود في 2012مليون درهم برسم سنة  86التي تبلغ تمويل ميزانية االستغالل 

  الميزانية.ته اهمن مجموع  %70مليون درهم). وتتكون أساسا من تكاليف الموظفين التي تمثل  58الستغالل (با
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  الصالح للشرب إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء -4.3.2
  

المتعلق بتجميع المكتب الوطني للكهرباء  40-09 المصادقة على القانونب الصالح للشرب الماءو قطاع الكهرباء تميز
دخل حيز الذي  "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"،ذلك بإحداث والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و

وطنية في الستراتيجيات من مالءمة االأنشطة المكتبين وسوف يمكن تجميع . 2012أبريل  24التطبيق ابتداءاً من 
آت التكامل بينها من أجل جودة خدمات تستجيب لحاجيات تطوير وتحسين تنافسية المنش وتعزيزوالكهرباء  الماء قطاعي

  وظروف عيش المواطنين.
  

والتحكم في  مناسبة تكاليفبتوفرها إمدادها وضمان و ةيالموارد الطاقية والمائتثمين تعبئة ومن هذا التجميع  سيمكن كما
 اإلكراهات البيئية. وافقبشكل يلها عمااستطلبها وتدبير 

 
  تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (فرع الكهرباء)المك - 1.4.3.2

  
للسياسة الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية خصوصا إلى تأمين إمدادات الطاقة وتعميم  اإلستراتيجيةتهدف التوجيهات 

 2020الوصول في أفق هدف بالحصول عليها بأسعار تنافسية وتنويع أشكال ومصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة 
الطاقة الريحية  تساوي بينبال طاقي ينقسممزيج قصد الحصول على  من مصادر الطاقة المتجددة %42حصة إلى 

  .وتقوية المحافظة على البيئة واإلندماج الجهوي والدولي لنجاعةكذا تطوير اوالهيدرومائية الشمسية وو
  

عند متم  ميغاواط 6.376,7بلغت من محطات توليد الكهرباء بطاقة إجمالية  يرة الوطنية إلنتاج الكهرباءضتتكون الح
 فاعلينميغاواط من طرف  1.754,4تستغل من طرف المكتب الوطني للكهرباء وميغاواط   4.589,3، منها 2011سنة 

ومن محطات الطاقة ميغاواط 4.356 ,5قدرتها  هاته من المحطات الحرارية التي تبلغ يرة اإلنتاجضخواص. وتتكون ح
حطات معالجة المياه العادمة (م ميغاواط، منها محطة نقل الطاقة عن طريق الضخ 8,1.769 قدرها بطاقةومائية الهيدر

(خارج القدرات  طاواغمي 250,4بلغت التي ريحية الحظائر الميغاواط ومجموعة من  464لبين الويدان بطاقة قدرها 
  .التي تم تطويرها من طرف المنتجين الذاتيين)

  
بزيادة  وذلك 2011 عند متمجيغاواط /ساعة  28.752إلى ، وصلت الطاقة الصافية المطلوبة اتعلى مستوى اإلنجاز

إضافة إلى المراكز المكتب الوطني للكهرباء أ عب ،الطلبا ذهمن أجل تلبية و. 2010 بسنة% مقارنة 8,4قدرها 
  ).%17,4) ومصادر الربط الجهوي (%42,9مصادر إنتاج الطاقة الخاصة (و) %39,2الكهربائية (
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استثمارات  2011خالل سنة  أنجز المكتب الوطني للكهرباء ،االقتصادية ةلمواكبة تطور الطلب على الكهرباء والديناميو

الكهربة القروية. وقد مكنت هذه االستثمارات من االستثمارات المتعلقة ببرنامج  بما في ذلكمليون درهم  5.703قدرها 
لمركب الهيدرومائي مليون درهم) وا 2.409المحطة الريحية بطنجة (إنتاج الكهرباء وخصوصا  إنهاء أشغال مشاريع

  مليون درهم). 1.023البرج (-تنافنيت
  

 2.376لغاز للقنيطرة (الكهربائية باستعمال ا الطاقةالمتعلقة بتوليد مشاريع الإنجاز ، 2011كما واصل المكتب برسم سنة 
وحدات المليون درهم) لربط  1.166شبكات النقل ( تطويرمليون درهم) و 867تزنيت (بمليون درهم) ومحطة الديزل 

ريحية المحطة وال 6و 5ومجمعات الجرف األصفر  نتاج الكهرباء المرتقبة بكل من آسفي (محطة بالفحم)الخاصة بإ
  .طرفايةل
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مليون درهم بما في ذلك  7.417بلغ  فإنه، 2012الكهرباء برسم سنة المتوقع والمتعلق بقطب أما بالنسبة للبرنامج 

طالق مشاريع ان هذا البرنامج يضم ،السالفة الذكرإلى مواصلة أشغال المشاريع باإلضافة وبرنامج الكهربة القروية. 
محطة بالفحم مليون درهم) و 2.873ميغاواط ( 200المنزل بطاقة إنتاجية قدرها -دزيلم كهربائيمشروع كال جديدة

فولت بأنجرة  كيلو 225/400مليون درهم) وبناء مركز  1.140( 6و 5توسيع البنية ميناء الجرف لفائدة الوحدتين و
  مليون درهم). 615النقل لربط المحطة الشمسية المرتقبة بورزازات ( شبكةمليون درهم) وإنجاز  568(
  

سنة  %8,3بنسبة إلى تلبية ارتفاع طلب الطاقة  2016-2012وتهدف مختلف هذه المشاريع وتلك المتوقعة برسم 
  .2016و 2013 خالل سنتي %7و 2012

  
للتجهيز بوسائل اإلنتاج  هرباء والماء الصالح للشرب مخططا، حدد المكتب الوطني للكالطلبهذا التطور في لمواجهة و

 بالفحم ميغاواط  1.710منها  2016-2012ميغاواط خالل الفترة  6.056قصد الحصول على طاقة إنتاجية إضافية 
حدة األولى بآسفي وميغاواط) وال 350دة (ميغاواط وتوسيع محطة جرا 700 بالجرف األصفر 6و 5من خالل وحدتي و
أوربا -مغرب أنبوب الغازميغاواط المتعلقة بالمحطة التي تعمل بالغاز الطبيعي اآلتي من  1.200ميغاواط) و 660(
ميغاواط من الطاقة  1.322ميغاواط بالفيول مع استعمال الغاز بالقنيطرة ومنتوجات الديزل بتزنيت والداخلة و 404و

ميغاواط عبر الطاقة الشمسية على مستوى موقع  500ميغاواط أنجزت من طرف خواص) و 422الريحية (منها 
ميغاواط بعبد المومن والمركب  350ميغاواط بعين بني مطهر ومحطة معالجة المياه العادمة  400ورززات و
  ميغاواط. 170 المنزل-دزيلمالهيدرومائي 

  
مليار درهم برسم الفترة  39إلى  للشرب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحبرنامج التنمية الشاملة سيصل  وهكذا،
من طرف الخواص وكذا األشغال المندرجة في إطار  البنيات المتعلقة بإنتاج الكهرباء دون احتساب، 2012-2016

(تسويق  المتجددة اتالمتعلق بالطاق 13-09رقم والقانون  ةالبرنامج المغربي للطاقة الشمسيالمندمج و البرنامج الريحي
شبكة ومكتب لل ات اإلنتاجيةقدرالإلى تعزيز  هذا البرنامج يهدفو. اإلنتاج الخاص للكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة)

  تطوير الطاقات المتجددة.كذا برنامج الكهربة القروية و وإتمامالنقل والربط ا مع دول الجوار 
  

من طرف المكتب تحت نظام االقتناء الستثمارات المخصصة لإلنتاج الكهربائي من طرف الخواص وفيما يخص حجم ا
مليار درهم خالل نفس الفترة المشار إليها  93,4 فقد ناهز(فرع الكهرباء)،  للشرب والماء الصالح الوطني للكهرباء

ميغاواط)  2x350بالجرف األصفر ( 6و 5 الوحدتينميغاواط) و 2x660مشاريع محطة الفحم بآسفي ( يهمأعاله و
 150(II طنجة ميغاواط) و 300(البيضاء ميغاواط) والكدية  150ميغاواط) وتازة ( 300والمحطة الريحية بطرفاية (

  ميغاواط). 400عين بني مطهر (محطة ميغاواط) و 500الشمسية بورززات ( اتالمحطوكذا ميغاواط) 
  

(فرع الكهرباء)، فإنها ال تزال هشة نظراً  للشرب والماء الصالح الية للمكتب الوطني للكهرباءأما بالنسبة للوضعية الم
الرتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات وأسعار اقتناء الكهرباء الكهرباء وا بيع للعوامل المترتبة عن تجميد أسعار

ولقد تم إلنتاج ونقل الكهرباء.  كبيرع برنامج استثماري الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مما يستوجب وض وكذا 
تسجيل هذه الهشاشة على الرغم من مجهودات الدولة من خالل صندوق المقاصة الذي يدعم "الفيول" الذي استفاد 

  .2011مليار درهم برسم سنة  5,4المكتب على إثره بإمداد قدره 
  

بتراجع جل مؤشرات المكتب حيث  2011، تميزت سنة 2010و 2009المسجلة خالل سنتي  اإلنجازاتوهكذا، بعد 
 452 خسارة قدرها مليون درهم مقابل 3.718عجزاً بلغ النتيجة الصافية للمكتب الوطني للكهرباء السابق سجلت 

 2010مليون درهم في  1.030انتقلت نتيجة االستغالل من فائض قدره . وباإلضافة إلى ذلك، 2010مليون درهم سنة 
، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار الوقود (الفحم على وجه الخصوص) 2011مليون درهم سنة  2.032- خسارة وصلت إلى
  الطلب على الكهرباء.المضطرة في الزيادة و ضعف التعريفة المطبقةو
  

 جديو، هذا، ومن أجل إنعاش الوضعية المالية للمكتب وتمكينه من إنجاز برنامج تدخله تطبيقا لتوجهات الحكومة
   الصياغة النهائية. في طور 2016-2013للفترة  المكتببرنامج بين الدولة والمشروع عقد 
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  )لماءفرع ا -تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (المك والتطهير السائل الماء –2.4.3.2
  

: االستمرارية وتعزيز وتأمين البنية  وهي ثالث محاور تدور حول إستراتيجيةرؤية المكتب في إطار أشغال تندرج 
لفائدة مجموع  مياه الشرب بالوسط القرويالتزويد بالمناطق الحضرية وتعميم بالصالح للشرب المتعلقة بالماء التحتية 

  لمياه المستعملة.وإعادة استغالل ا في قطاع التطهير السائل مع الحفاظ على البيئةالنشيط وأخيرا التدخل  الساكنة القروية
  

الذي مكن من إنجاز برامج استثمارية مهمة  ،2011سنة  لمكتبلهذا امليون درهم  3.621بلغ البرنامج االستثماري 
 22.000ورفع القدرة التخزينية بحجم  لتر/ثانية 1.550همت خصوصا تجهيز صبيب إضافي بالوسط الحضري يبلغ 

مركزا  19وتزويد التوزيع قنوات م من لك 200وقنوات التزويد كيلومترا من  270 توزيعالمتر مكعب وتوسيع شبكة 
التطهير السائل ليصل فيما يتعلق بمدن ومراكز  7والتدخل في نسمة  67.000قرويا جديداً بالماء الصالح للشرب لفائدة 

  مليون نسمة. 3,2حوالي لفائدة ساكنة تقدر ب 86مكتب تي يسيرها العدد المراكز ال
  

قدره ، إنجاز غالف استثماراي 2012(فرع الماء) خالل سنة  يتوقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
  نجد: 2012المبرمجة خالل المشاريع االستثمارية  ومن أهم مليون درهم. 5.640

  
 3.000لتجهيز  مليون درهم 2.831 بالمجال الحضري بغالف قدرهالتزويد بالماء الصالح للشرب تعزيز  -

ا لفائدة ساكنة جديد امركز 22متر مكعب والتدخل في  9.000 بحجمالتخزين  ورفع قدرةلتر/ثانية إضافية 
 ؛ نسمة 50.000إضافية من 

مليون نسمة)  3,4مدينة ( 105مليون درهم لفائدة  1.640إنجاز مشاريع بغالف مالي قدره  : التطهير السائل -
 ؛ نسمة 200.000 ائدة  ساكنة إضافية تبلغلفبلدية جديدة  11في  والتدخل

والتدخل في  %93 بغية الوصول إلى معدل تزويد قدرهالوسط القروي بلشرب التزويد بالماء الصالح لتعميم  -
 .مليون درهم  1.168نسمة بغالف مالي قدره 126.000لفائدة  اًقروي مركزاً 20

  
المدن والمراكز بين الرباط بلتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب  بمواصلة األشغال الهادفة 2012هكذا ستتميز سنة و

مليون درهم  2.175بغالف مالي قدره  لتر/ثانية) 5.000من سد سيدي محمد بن عبد اهللا (انطالقا والدار البيضاء 
 بتكلفة.لتر/ثانية) 1.600من سد آيت مسعود ( انطالقا ةخريبكبمنطقة المجمع الشريف للفوسفاط وتزويد محطات 

  : على الخصوص، منها انطالقة أشغال مشاريع كبرى جديدةو مليون درهم 1.100
  

 لتر / ثانية) 2000( من سد ادريس األولانطالقا  تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس -
  ؛ )مليون درهم1.700(

  ؛ لتر/ثانية) 1.400( 1947أبريل  9من سد انطالقا  طنجة تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة -
الطلب لصبيب الكافي لسد حاجيات والمناطق المجاورة لضمان ا تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لمراكش -

  .مليون درهم) 2.500( لتر/ثانية 2.500التي بلغت  2030 الجهات في أفقمراكش وبالمتزايد على المياه 
  
الطلب المتزايد على المياه والتطهير السائل، يتوقع  حاجيات واالقتصادية للبلد وتلبية من أجل مواكبة التنمية االجتماعيةو

برنامج استثماري إنجاز ، 2016 - 2012فترة ، خالل ال)اء(فرع الم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
  : ويتعلق بالمحاور الثالث التاليةحيث مليار درهم  17,7بغالف مالي يفوق  طموح
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متر مكعب/ثانية من خالل  14مليون درهم لتجهيز  9.268: جلب الماء الصالح للشرب بالوسط الحضري  -
 وتحلية المياه أو إلزالة الملح ؛قنوات للتزويد بالماء وخمسة لمعالجة مياه الشرب إضافية محطة  19بناء 

متر  200.000الصرف الصحي (لمعالجة صبيب إضافي من مياه درهم مليون  4.242 : التطهير السائل -
 ؛ مليون ساكنة 1,6فائدة بلدية جديدة ل 60في اليوم والتدخل في  )مكعب

درهم التي من شأنها تحقيق نسبة الحصول على مياه مليون  3.612 بالوسط القروي تعميم الحصول على المياه -
 مراكز قروية جديدة. 89% والتدخل في 95 قدرهاالشرب في المناطق القروية 

  
المكتب الوطني للكهرباء ة وبرنامج بين الدولالعقد  مشروع المشاريع المدرجة فيمن  اًهذا البرنامج الطموح جزءويعد 

  .نهاءالذي يوجد حاليا في طور اإل للشرب والماء الصالح
  

المالية بتعزيز المؤشرات  2011فيما يخص الوضعية المالية للمكتب الوطني للمـاء الصالـح للشرب فقد تميزت سنة 
  :التالية 

  
إلى زيادة  خصوصاا االرتفاع عزى هذي. و2010 بسنةمقارنة  2011لسنة  %6+ رقم المعامالت بنسبةتحسين  -

  ؛ %)2+(المردودية  %) وتحسين4حجم مبيعات المياه (
 2011 سنةمليون درهم  3.885إلى  2010 سنة مليون درهم 3.570تكاليف االستغالل من ل مجموع اانتق -

%) و"تكاليف 6,5+مشتريات االستهالكية" (ال" اتتسجيل زيادة مهمة في خانويعزى هذا إلى %). 8,8+(
لمياه والتدخل االمستخدمين وإبرام المكتب لعقود جديدة إلدارة لزيادة عدد نتيجة  )%13,4+(المستخدمين" 

 ؛ لتطهير السائلاالمتزايد في أنشطة 
أي بزيادة  2010مليون درهم سنة  770مقابل  2011مليون درهم سنة  779 لمبلغ االستغاللنتائج تحقيق  -

 ؛ %1,2 قدرها
%) 29,1-( 2010سنة مليون درهم  138مقابل  2011سنة في مليون درهم  98األرباح الصافية  وغبل -

  %).85,2-( الناتج غير الجاريويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف االستغالل وتدهور 
  

  3.990يناهز  رقم معامالت إنجاز) اء(قطاع الم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح، يتوقع 2012بالنسبة لسنة 
 )مليون درهم 151ي (ناتج الصافوال %2,2-مليون درهم  701تبلغ  استغاللإنجاز نتيجة مليون درهم مما سيمكن من 

   .مليون درهم 1.651تبلغ  وقدرة تمويل ذاتي 22.8%-

  
  

  ع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشربعملية تجمي
  

إحداث من  تجميع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشربب المتعلق 40-09لقانون رقم لقد مكن ا
المهام واألنشطة التي كانت موكلة إلى المكتب  هامؤسسة عامة واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تناط ب

أصبح ا. وقد وتتميمها كما وقع تغييره بمقتضى النصوص المحدثة لها الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
  .2012أبريل  24إحداث المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ساري المفعول اعتبارا من 

  
خطوة هامة وشرطا أساسيا لعملية إعادة تنظيم اإلنتاج والتوزيع والنقل وتسويق الكهرباء ومياه الشرب.  40-09 يشكل القانون

ستراتيجيات إلا مالءمةالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سيمكن من ووهكذا، فإن تجميع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء 
التزود تأمين ومن  الموارد وتعزيز الطاقة والمياه وتثمين تعبئةكذا من والكهرباء و المتعلقين بالماء هامينالوطنية في المجالين ال

  ا مع احترام البيئة.مستخدامهمن تدبير أمثل الا ومالتكاليف ومراقبة وتدبير الطلب عليه بأقلرها يتوفبهما و
  

ل التوزيع حيث يعهد إلى  فاعل واحد تدبير تعدد الخدمات في مجامنموذج الع مرحلة حاسمة تهدف إلى تنفيذ يعملية التجمتعتبر 
للتوصل إلى حجم عمليات مهم وهو ذات محيط شاسع  مجاالت ترابيةخدمات المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء في 

  التكلفة. للتحكم فيشرط أساسي 
  

التوازن االقتصادي والمالي  قرارشأنها إالكفاءة والفعالية وخلق رافعات من  من حيثاألنشطة  تكامل بينكما يهدف التجميع إلى 
 للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
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  وكاالت التوزيع - 3.4.3.2
   

المحلية إلى ضمان خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطهير السائل  امةتهدف هذه المؤسسات الع
  زبناء.اللفائدة 

  
وتهم التوجهات االستراتيجية لوكاالت التوزيع مواكبة التنمية الحضرية والنمو السكاني في المدن مع ضمان االستمرارية 

صة عبر تحسين مردودية شبكات الماء والكهرباء  وكذلك بإنجاز وتحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ على الموارد، خا
  المشاريع ااألساسية لمعالجة وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي.

  
% الذي يوجد في تحسن تدريجي منذ عدة سنوات. أما بالنسبة لشبكة 69يتجاوز متوسط مردودية شبكة الماء مستوى 

  %.69ولإلشارة فقد شرعت الوكاالت في مخططها لبلوغ نسبة  %،94الكهرباء، فقد استقر هذا المؤشر في 
  
تتمحور االستثمارات التي تنجزها وكاالت التوزيع حول تطوير البنية التحتية األساسية (معالجة مياه الصرف الصحي و

قتناء وسائل وإعادة استخدام مياهها وتخزين مياه الشرب، ووحدات التسليم)، وتعزيز وصيانة وإعادة تأهيل الشبكات وا
  .2010مليون درهم سنة  2.669مقابل  2011مليون درهم سنة  2.322بلغ حجم االستثمارات فقد االستغالل. ولإلشارة 

  
، حيث عرف رقم المعامالت 2011-2007أظهرت وكاالت التوزيع تحسنا ملحوظا لمؤشراتها المالية خالل الفترة وقد 

. و&]L أدى ه/ا ا&��2ر إ&T ار��1ع )%4,4 متوسطبزيادة سنوية (الستغالل % والتحكم في تكاليف ا28زيادة وصلت إلى 
 qQ ��2ل�R�02�679� ا  �و�#qK ا&�02� ا&n04 �0.�8 ار�Q2011  ��1$�0ن دره� ��  862إ&Q2007  T$�0ن دره� �

 �GK  .2011درهم في عام  مليار 1,5مليار درهم إلى  1,2 . كما تحسنت قدرة التمويل الذاتي التي ارتفعت من165%+
    

مليار  10,38وتمكنت وكاالت التوزيع من تعزيز وضعيتها المالية على الرغم من أهمية برنامجها االستثماري الذي بلغ 
  %.70والذي تم تمويله بالموارد الذاتية بأزيد من  2011-2007درهم خالل الفترة 

  
  التالية : األساسيةهم المشاريع يو  2012سنة مليون درهم  4.110البرنامج االستثماري للوكاالت  ويناهز

  
مليون درهم) في المنطقة الشمالية من بلدية  400محطة المعالجة األولية وتصريف المياه في أعماق البحر ( -

 أنزة في أكادير ؛
مليون درهم) مبرمجة لتصفية من الدرجة الثانية. ويتوقع  781محطة معالجة المياه العادمة لمدينة فاس ( -

 % ؛40، مما سيمكن من تخفيض تلوث مياه واد سبو بنسبة 2012تشغيل هذه الوحدة في متم سنة 
إعطاء انطالقة األشغال بالقنيطرة لمشروع معالجة المياه العادمة وقناة جلب المياه ومحطة الضخ بمبلغ إجمالي  -

مليون  40ة قنوات التطهير (مليون درهم) وتثني 55مليون درهم وقنوات استقبال المياه العادمة ( 650قدره 
 درهم) ؛

لمشاريع الصرف الصحي (شبكات الصرف الصحي والتجهيزات الخاصة بمعالجة المياه  إعطاء االنطالقة -
 مليون درهم) ؛ 380مليون درهم) والعرائش ( 281العادمة) بكل من مدن تازة (

 مليون درهم). 450وآسفي (مليون درهم)  310مواصلة مشاريع الصرف الصحي في مدينتي بني مالل ( -
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تشير التوقعات إلى  ،)مليار درهم 13( 2016-2012لفترة ا فيوفيما يتعلق بتمويل البرنامج االستثماري المزمع تنفيذه 
% انطالقا من الموارد الذاتية. أما 42تحسن الوضعية المالية للوكاالت، وبالتالي ضمان تمويل هذا البرنامج بأكثر من 

  فسيتم تعبئته باللجوء إلى القروض.  الباقيالتمويل 
  

ومع ذلك، فإن الوضعية المالية للوكاالت ال تزال تتميز بعجز بنيوي على مستوى نشاط الماء والتطهير السائل نظرا 
وجدة لمردودية بعض الوكاالت (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مستوى لضعف التعرفة المعمول بها ونقص 

  .بني مالل)لفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الوكالة الو
  

 �-��ن دره(

 
 

 �-��ن دره(

 

 �-��ن دره(

                   

 �-��ن دره(

 
 
 

  
 خالل سنة مليون مشترك  3,15انتقل عدد المشتركين في وكاالت توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير من 

مليون مشترك في خدمات الماء الصالح للشرب مقابل  1,49منها  2011مليون مشترك في سنة  3,90إلى  2007
مليون  1,17مليون مشترك مقابل  1,48بلغ عدد المشتركين برسم التطهير كما  .2007مليون مشترك في سنة  1,20

هرباء بتوسيع شبكات . ويرتبط ارتفاع عدد المشتركين بخدمات الماء الصالح للشرب والك2007مشترك في سنة 
تعميم  من أجلالوكاالت خاصة تلك المتعلقة بعمليات الربط بشبكات التوزيع في إطار البرامج االجتماعية ببعض المدن 

  التزويد بالماء الصالح للشرب. 
  

من بسبب ارتفاع  كل  ملم مكعب 214ملم مكعب مقابل  249، ما قدره 2011وقد بلغ حجم المياه المعالجة خالل سنة 
%. أما فيما 72نسبة  بلوغنقاط خالل نفس الفترة أي  5عدد المشتركين وكذا استهالك الزبناء مسجال بذلك تحسنا بلغ 

جيغاهرتز خالل سنة  3.239إلى  2007جيغاهرتز سنة  2.621فقد انتقل الحجم الذي تم توزيعه من ،يخص الكهرباء
  %.94محققا بذلك مردودية مستقرة بلغت  2011

  

  اإلستراتيجية السياحية -4.2

 
  للقطاع السياحي فيما يلي : 2020تتمثل أهم أهداف رؤية 

  
مليون في أفق سنة    20إلى  2010مليون سائـح عند نهاية سنة  3,9مضاعفة عدد السيـاح الوافدين : من  -

  ؛ 2020
  سريــر فندقي جديد ؛ 200.000إحداث  -
  مليار درهم ؛ 140ر درهم إلى مليا 55,9رفع الناتج الداخلي الخام السياحي من  -
  ؛ جديد منصب شغل 530.000 خلقمضاعفة مناصب الشغل في القطاع :  -
  .27التواجد من بين الوجهات السياحية العشرين الرائدة عالميا، علما أن المغرب يحتل حاليا المرتبة  -

  
  سيتم تنفيذ ستة مشاريع مهيكلة :وهكذا، 

ر�?�ا@�

0

500

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2007 2008 2009 2010 2011
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011

 ر�� ا��
	��ت
���	N��4 ا��ا�0

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011

��wا�� ���Cا�



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
70

  
محطات ساحلية ذات قدرة تنافسية  6مع المخطط األزرق) : من خالل (باالستمراية  2020البرنامج األزرق  -

  األبيض وتاغازوت وموكادور ومازاكان وليكسوس والسعيدية ؛ ئعلى الصعيد العالمي : الشاط
تنمية مستدامة لتأهيل وتثمين الموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة والسهر على احترام -البرنامج بيئة -

  اعية والثقافية ؛األصالة االجتم
  ؛ برنامج التراث واإلرث الحضاري : يهدف إلى تأهيل وتثمين العروض الثقافية -
صلة بالمؤسسات  اتيهدف إلى تطوير العروض الرياضية والترفيهية ذوبرنامج التنشيط ورياضة والترفيه،  -

  السياحية ؛
  جديد لسياحة األعمال؛ ةدولي وجهةالبرنامج المتخصص ذو القيمة المضافة العالية لجعل المغرب  -
  برنامج بالدي الذي يهدف إلى تعزيز تنمية السياحة الداخلية عن طريق تكييف العرض مع تطلعات المغاربة. -

  
يتعدد تدخل المؤسسات والمنشآت العامة خاصة من خالل الشركة المغربية للهندسة السياحية والصندوق المغربي للتنمية 

  بي للسياحة.السياحية والمكتب الوطني المغر
   

  الشركة المغربية للهندسة السياحية - 1.4.2
  

مليون درهم  50مخطط عملها بما مجموعه  ، أنجزت الشركة المغربية للهندسة السياحية2020في إطار تنفيذ رؤية 
  ويشتمل باألساس على المساهمات وإعداد وتجهيز بعض المواقع السياحية.

  
مليون درهم وإعداد وتجهيز  50 بمبلغأساسا بالمساهمة في رأسمال شركة تهيئة خليج تاغازوت  2011تتعلق إنجازات و

  مليون درهم. 6,5مواقع فونتي وطنجة بتكلفة 
  

، من خالل التحكم في 2020إلى تطوير الخبرات في توظيف مشاريع رؤية  2012تهدف هذه الشركة برسم سنة كما 
والتكتيكي مع تطوير قوة المبيعات التجارية بفضل  تيلياة للتوظيف سواء في التسويق االستراتيجي والعمالسلسلة الكامل

  التخصص حسب المنتوج وحسب السوق. 
  

مليون  24,15مواقع فونتي ( إعداد وتجهيزمليون درهم تشمل  203 لهذه الشركة ما قدره كما تبلغ االستثمارات المتوقعة
مليون درهم.  46مليون درهم) وإعطاء االنطالقة لمنتوجات سياحية جديدة بغالف مالي قدره  6,5درهم) وتماونزا (

مليون درهم وفي رأسمال شركة  17,6وتعتزم الشركة المساهمة في مشاريع تتعلق بالسياحة القروية بمبلغ قدره 
"KVMS مليون درهم. 49,5 " بما قدره  
  

تم استهالك الموارد ، حيث كما تظل وضعيتها هشةهندسة السياحية عجزا سجلت الموازنة المالية للشركة المغربية لل
  خليجي طنجة وأكادير.  بمجاالتالرئيسية للشركة الناتجة عن بيع التجزءات األرضية 

  
  الصندوق المغربي للتنمية السياحية - 2.4.2

  
مليار درهم،  140والتي تناهز  2020من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل االستثمارات المبرمجة في إطار رؤية 

قررت السلطات العمومية إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة 
مليار درهم، حيث تبلغ حصة مساهمة الدولة الثلثين وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية  1,5برأسمال أولي قدره 
% من االحتياجات 10مليار درهم أي  15سنوات ليصل إلى  10ما سيتم زيادة رأسماله على مدى واالجتماعية الثلث ك

  . 2020اإلجمالية لتمويل رؤية 
  
نجاز المشاريع السياحية أو في تتعهد بإسيستثمر هذا الصندوق، على شكل مساهمات إما مباشرة في هياكل مخصصة و

  في إطار الهياكل السالفة الذكر.صناديق االستثمار التي ستنجز بدورها مشاريع 
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، على مساهمات في أهم المشاريع السياحية للمملكة خاصة تلك التي تندرج 2012يشتمل مخطط عمل الصندوق لسنة 
 ما قدره 2014-2012االلتزامات المالية للصندوق المتوقعة برسم الفترة  وبهذا الصدد، تبلغفي إطار المخطط األزرق. 

مليون درهم إذا أخذنا بعين االعتبار مشاريع المحطات  3.400مليون درهم. وتصل هذه االلتزامات إلى  2.247
  غازوت. االسياحية  للسعيدية وت

  
  المكتب الوطني المغربي للسياحة - 3.4.2

  
كما يبرز ذلك من تطور  حقق قطاع السياحة نتائج مرضية بالرغم من األزمة االقتصادية والظرفية العالمية الصعبة

  : المؤشرات التالية 
  

  ؛ 2010% مقارنة بسنة 1مليون أي بزيادة قدرها  9,35عدد السياح الوافدين :  -
  ؛ 2010% مقارنة بسنة 6مليون أي بانخفاض قدره  16,9عدد الليالي :  -
  ؛2010% مقارنة بسنة 7سرير وذلك بزيادة قدرها  12.500أسرة فندقية إضافية :   -
  .2010% مقارنة بسنة 4مليار درهم أي بزيادة قدرها  58,7سياحية :  عائدات -

  
، حافظ المكتب الوطني المغربي للسياحة على مكانته فيما يخص الترويج على الصعيد 2020في إطار تنفيذ رؤية 

  التالية: األساسيةالدولي وذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات 
  

والسينما  ة:  التلفز عبر وسائل اإلعالم التالية 2011في أكتوبرواصل إعطاء انطالقة لحملة مؤسساتية جديدة للت -
وتمت الدعاية لهذه الحملة في أوروبا وآسيا والواليات المتحدة وتعبر  .والمطبوعات والصحافة واإلنترنت

  بصفة عامة عن المغرب، وبصفة خاصة عن مدن مراكش وفاس والصويرة وورزازات وأكادير؛
  داخلية (كنوز بالدي) ؛ال خاصة بالسياحة القيام بحملة -
اإلجراءات للتسويق المشترك من خالل إقامة شراكات جديدة مع الشركاء التقليديين، ودعم تطوير خطوط  -

، وتوسيع برمجة المغرب على بلدان أوروبا الشرقية خاصة بولونيا  "الشارترالمنخفضة التكلفة "الطيران 
  جر والنمسا؛وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والم

الشراكة مع المجالس الجهوية واإلقليمية للسياحة : المحافظة على حجم االستثمارات مع هذه الهيئات في إطار  -
  مليون درهم. 76مخططات األعمال اإلستراتيجية التي تقدر بمبلغ 

  
  على ما يلي: 2012يرتكز برنامج عمل هذا المكتب لسنة و
  

إلعداد انطالقة المحطة السياحية الجديدة ليكسوس  2012هود خالل سنة دعم المحطات الساحلية : ستكرس الج -
والسعيدية  وسوف تتخذ إجراءات أخرى من أجل دعم محطات أكادير 2013التي سيتم افتتاحها بداية 

  المتوسطية ومازاكان الجديدة وموكادور الصويرة ؛
 .ولوج أسواق جديدة مثل األسواق األلمانية والبريطانية والصينية -
  

  البصرية-تطوير االتصاالت والخدمـات البريـدية والسمعية -5.2
  

  االتصـاالت –1.5.2
 

وهكذا، فإن النتائج التي تم الحصول عليها، سنة  ا.ظملحوعرف قطاع االتصاالت في السنوات األخيرة، تطوراً 
رقم هامة ل ، تبين تطور سوق االتصاالت بارتفاع عدد المشتركين وانخفاض األسعار مع الحفاظ على وتيرة2011

وفاعلين آخرين يتدخلون في بعض شاملين  المعامالت. ويتكون سوق االتصاالت المغربية حاليا من ثالث فاعلين
على مستوى  وتبقى جميع القطاعات مفتوحة للمنافسة، كما أن جميع الخدمات ال تخضع لالحتكارقطاعات السوق. 

  النصوص التنظيمية.
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  ، على النحو التالي :2011ولقد تطورت أهم مؤشرات االتصاالت خالل سنة 
  

، حيث بلغ 2010% مقارنة بسنة 14,3مليون مشترك، بزيادة قدرها  36,6ارتفع عدد زبناء الهاتف النقال الى  -
 ؛ 2010% في عام 101,1مقابل  2011% في عام 113,6معدل اختراق السوق 

 3,18إلى  2010مليون مشترك في  1,86% حيث انتقل عدد الزبناء من 70تطورت شبكة اإلنترنت بنسبة  -
د %. وقد انتقل معدل تجهيز األسر واألفرا9,87، مع معدل اختراق السوق يبلغ 2011مليون مشترك سنة 

 % من األسر لديها جهاز كمبيوتر واحد على األقل ؛39، كما أن 2011% في متم سنة 35باإلنترنت إلى 
 3,6إلى  2010مليون مشترك في  3,8% حيث انتقل من 4,89سجل عدد زبناء الهاتف الثابت انخفاضا بنسبة  -

  .2011% في سنة 11,1، بمعدل اختراق للسوق وصل إلى 2011مليون مشترك في سنة 

للهاتف  بالنسبة 6%% بالنسبة للهاتف النقال و34انخفاضا مهما بلغ  2011أما فيما يتعلق باألسعار، فقد سجلت سنة 
الهاتف النقال حيث  استخدام في قوية زيادة األسعار لإلنترنت. وصاحب هذا االنخفاض الكبير في % +�&GK�34و الثابت

  .2011سنة  نهاية في للزبون الشهر في دقيقة 57إلى   41ارتفع من

 2013-2009مليار درهم خالل الفترة  5,2وعيا منها بهذه التحديات، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية قدرها 
ة لامشمليار دوالر سيتم توفيرها من قبل صندوق الخدمة ال 3,5"، بما في ذلك 2013لبرنامج "المغرب الرقمي 

من رقم معامالتهم. ومن  %2الفاعلين في االتصاالت اللذين يدفعون سنويا لالتصاالت، ويمول هذا الصندوق من موارد 
بين المشاريع الرائدة التي تهدف إلى ضمان التغطية الكاملة للساكنة بتوفير الولوجية لخدمات االتصاالت واإلنترنت 

  نخص بالذكر :

مليونا من السكان،  2,3موقعا و 9.263مشروع تعميم االستفادة من االتصاالت والذي يهدف إلى تغطية  -
مليار  تعليمية ابتدائية وثانوية بمبلغ مؤسسة 10.000المتعلق بتجهيز أكثر من  GENIE"جيني" ومشروع 

 ؛ همدرمليون  390بمبلغ  2011سنة  تم تجهيزها مؤسسة ابتدائية 2.568، منها 2013درهم في أفق سنة 
  ؛ مدرسا 150.000 مشروع "نافذة" الذي يتمثل في منح إعانة مالية لفائدة -
خريجا من الجامعات  120.000والذي يهم ما يناهز 2014-2009مشروع "إنجاز" الممتد على الفترة   -

للمهندسين والذي يمكنهم من الحصول على أجهزة الكمبيوتر واالشتراك في شبكة  المدارس العموميةو
 اإلنترنت.

االستمرار في تنفيذ التدابير موضوع مذكرة التوجهات العامة ، سيتم 2013-2012خالل الفترة  القطاع بالنسبة آلفاقو
  . وترتكز هذه التوجهات على المحاور التالية :2013في أفق 

 االستثمار في قطاع االتصاالت ؛مواصلة دعم  -
التي تستجيب لتطور  الصبيب العالي جدا ذات الصبيب العالي وإنجاز البنيات األساسية المالئمة خاصة  -

 وتترجم تصميم الحكومة على تقليص الفجوة الرقمية ؛ االستعماالت
 ؛ سعارتوسيع فرص الولوج للخدمات المتعلقة باالتصاالت عبر توفير الظروف المالئمة لتحفيز انخفاض األ -
مواصلة النمو بالنسبة لمختلف مكونات السوق من خالل تفعيل رهانات التقنين الكفيلة بخلق المنافسة بين  -

 مختلف القطاعات.
  

  البريد -2.5.2
 

واصل بريد المغرب ي، 2012-2010عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة  اإلستراتيجية المحددة في في إطار تنفيذ
 رزنامةخطته التنموية الرامية إلى تحقيق األهداف المرتبطة بالخدمات اللوجستكية وتطوير البريد الرقمي وتحديث 

  الخدمات المعروضة وتوسيع البنية التحتية المتوفرة وتحسين ظروف العمل.
  
 2011بنك وذلك ابتداء من فاتح يناير -بتحويل نشاط بريد المغرب لخدماته المالية إلى البريد 2011تميزت سنة قد و

عن طريق وضع نظام مت أيضا بتطوير البريد الرقمي ستاإلى جانب تفعيل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة. كما 
  الضمان.
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مليون درهم والتي ركزت على وضع أرضيات رقمية  296استثمارات تعادل  2011وقد حقق بريد المغرب خالل سنة 

مليون  160وتصنيع تدبير العمليات البريدية وعصرنة شبكة الوكاالت وتقوية األمن. كما نتج عن أنشطة بريد المغرب 

  .2010مليون درهم سنة  369مقابل  2011درهم خالل سنة 

 785طموحا متزايدا لبريد المغرب، حيث حددت هذه التوقعات في مبلغ  2012وتترجم االستثمارات المرتقبة لسنة 
وفي من االستثمارات إرادة المؤسسة لرفع مستوى شبكتها.  %61مليون درهم. ويجسد البرنامج العقاري والذي يمثل 

  .2012وكالة خالل سنة  50إنشاء هذا الصدد، من المتوقع 

نجازات ألنشطة البريد، فيما يخص الشق التجاري، على إصالح تعرفة خدمات الرسائل البريدية ابتداء إلوترتكز أهم ا
  وإعادة تهيئ عرض "البريد المضمون" بتبسيط اإلجراءات. 2011من فاتح يناير 

إلى الشروع في إنتاج أرضية وطنية للبريد خاصة  بالنسبة للشق المتعلق بعمليات أنشطة البريد، فيمكن اإلشارة أما
مركزا  12وتدبير العمليات وإعادة تجديد وتجهيز معدات  إعالمي، ووضع نظام 2011بالفرز التلقائي منذ فاتح مارس 

  لتوزيع البريد وكذا تطوير األسطول. 

، عن 2011ه فعليا ابتداء من فاتح يناير بنك الذي بدأ العمل ب-وفيما يتعلق بالخدمات المالية، فقد أسفر إنشاء البريد
إعطاء االنطالقة لمنتوجات جديدة مثل قرض السكن والقروض والتسبيقات والمدخرات ونمو التسجيل باألبناك ألصحاب 
المعاشات. ولقد أدى تحويل الخدمات المالية لبريد المغرب لشركتها البنكية التابعة إلى تغيير المعطيات البنكية في 

بأكثر  2011% في سنة 52إلى ما يقرب من  2009% خالل سنة 34حيث انتقل معدل التسجيل في البنوك من المغرب 
  مليون حساب مفتوح. 15من 

رخصة الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت على بريد المغرب  حصولفيما يخص البريد الرقمي،  2011كما عرفت سنة 
وهو الشيء الذي يسمح لبريد  ،الطرف الثالث اآلمنانية القيام بخدمات خوله أن يكون أول فاعل يحصل على إمكت التي

  كترونية.لالمغرب من وضع بنية تحتية آمنة إلنتاج الشهادة اإل

وأخيرا، يبقى بريد المغرب فاعال مهما في التنمية الجهوية وخاصة بالمناطق القروية. وفي هذا الصدد، أصبحت شبكة 
 1.802( 2011% من إجمالي عدد الوكاالت خالل سنة 63,8بالعالم القروي أي  وكالة 1.149 تشملبريد المغرب 

  وكالة). 

وبالتالي وحتي يتمكن بريد المغرب من تعزيز المكاسب وتحسين وضعه في السوق وتنويع أنشطته، والتوجه نحو المهن 
ويتمحورهذا العقد،  .2017-2013رة ذات قيمة مضافة عالية، فانه سيتعاقد مع الدولة في إطار عقد البرنامج برسم الفت

  تتعلق بما يلي: أساسية، حول ثالثة مجاالت لصياغةالذي يوجد في طور ا

  تطوير المحطة الرقمية (مخطط المغرب الرقمي) ؛ -
  زيادة عروض الخدمات في مجال الخدمات اللوجستيكية؛ -
 د المغرب.دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز الحضور الجهوي لشبكة بري -
  
  المجال السمعي البصري  -3.5.2

  
وتعزيز الحريات العامة، عرف المجال السمعي البصري المغربي انطالقا من سنة  في المعلومة بهدف ضمان الحق

  إصالحات عميقة تتجلى فيما يلي : 2003
  

  إحداث هيئة عليا خاصة باالتصال السمعي البصري كمؤسسة مستقلة ؛ -
في مجال البث اإلذاعي والتلفزي مع االستمرار في توفير خدمات البث اإلذاعي عبر إلغاء احتكار الدولة  -

 ضمان التعبير التعددي لمختلف اآلراء في إطار احترام القيم الدينية والهوية المغربية.
  

ولة وشركة وموازاة مع هذه اإلصالحات، تم ابرام عقود برامج بين الدولة والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وبين الد
  للثانية. 2012-2010بالنسبة لألولى و 2011-2009برسم الفترات  اإلنتاجات السمعية البصرية
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  إلى ما يلي : والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةوالمبرم بين الدولة  2011و 2009ويهدف عقد البرنامج الممتد بين 
 

والتربية والترفيه وهي البرامج المستهدفة للساكنة  فيما يخص اإلعالم قيامها بمهمة المرفق العمومياستمرارية  -
 المغربية كافة؛ 

 الحفاظ على مكانتها الرائدة في تطوير البث والبث عن بعد وتوفير موازنة لهيمنة البث الفضائي؛ -
 توطيد وتعزيز التغطية التلفزية الوطنية عبر رقمنة الشبكة ؛ -
 والتدبيري. اإلعالميتحسين الحكامة والنظام  -
 

744 756
650 644

3 037
2 874
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  فيمكن استخالص النتائج التالية : 2011نجازات إلأما بالنسبة 
  
ساعة  58.723ساعة متوقعة في العقد البرنامج) و 47.000ساعة بالتلفزة (مقابل  43.723بث أكثر من  -

  ساعة متوقعة في العقد البرنامج) ؛ 52.000لخدمات إعادة البث (مقابل 
ساعة المتوقعة  28أولي، على جميع القنوات التلفزية (مقابل دقيقة لإلنتاج المحلي، كبث  30ساعة و 33بث  -

 العقد البرنامج) ؛
 ) ؛2011توطيد تقييمات الجمهور (أكثر من واحد على ثالثة شاهدوا قناة األولى خالل سنة  -
 تحديث ورقمنة وسائل اإلنتاج والنقل والبث. -

  
، احترام مختلف 2011-2009لإلذاعة والتلفزة للفترة ويبين تقييم تنفيذ عقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية 

  االلتزامات المتبادلة إجماال.
  

  وتتواصل اإلجراءات المتعلقة بتحسين الحكامة ونظام الرقابة الداخلية وإعادة هيكلة القوى العاملة.
  

لمجال السمعي المتعلق با 77-03وطبقا لمقتضيات القانون رقم  شركة اإلنتاجات السمعية البصريةوفيما يخص 
  والذي يهدف إلى ما يلي : 2012و 2010عقد برنامج ممتد بين  إطارن الدولة تعاقدت مع الشركة في إالبصري، ف

  
 ؛ استمرارية خدمات االتصال السمعي البصري لتلبية المتطلبات الثقافية والتربوية واإلعالمية والترفيهية -
 ؛ المحليالمساهمة في تطوير اإلنتاج السمعي البصري  -
 ؛ تحسين حكامة الشركة وترشيد نفقات االستغالل باإلضافة إلى عقلنة االستثمارات -
 مليون درهم. 60نجاز عملية المغادرة الطوعية بتكلفة إ -

  
  فيما يلي : 2011وتتمثل أهم االنجازات برسم سنة 

  
 ؛ 2010مع  نقطة مقارنة 0,8بتحسن بلغ  %24,8استقرار حصة مشاهدي القناة الثانية في نسبة  -
ساعة  1.818ساعة مقابل  1.868، كبث أولي، وذلك من  %2,7ارتفاع عدد ساعات اإلنتاج المحلي بنسبة  -

 ؛2010سنة 
من الوقت اإلجمالي المخصص  %61، منتقلة بذلك إلى %14الزيادة في حصة اإلنتاج المحلي بنسبة  -

 ؛2010سنة  %47للهوائيات مقابل 
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أفالم مغربية وثالث سلسالت تلفزيونية  8كاليف خارجية، من أجل إنتاج مليون درهم، كت 114تحمل مبلغ  -
 أفالم روائية محلية وبرامج أخرى (بما في ذلك البرامج الوثائقية والمجالت). 6ومسلسالت و

  
  ، فإنها تبرز ما يلي :2011أما بالنسبة للوضعية المالية للشركة برسم سنة 

  
 ؛ )%11,5-( 2010مليون درهم في سنة  636درهم مقابل  مليون 571رقم المعامالت اإلشهارية :  -
 ؛2010مليون درهم سنة  38,6-مليون درهم مقابل  121,8-الناتج الصافي :  -
 ؛ )% 20,5-( 2010مليون درهم برسم سنة  317مليون درهم مقابل  252,5القيمة المضافة :  -
 ؛2010سنة مليون درهم  28مليون درهم مقابل  122-قدرة التمويل الذاتي :  -
 ؛ )%4,2-( 2010مليون درهم سنة  902مليون درهم مقابل  864ة : حصيلال كتلة -
 .%8أي بانخفاض يبلغ  2010مليون درهم سنة  134مليون درهم مقابل  144خصم الخزينة :  -

  
تسبيقات الدولة المجلس اإلداري لشركة اإلنتاجات السمعية البصرية رسملة  قرر  2012مع اإلشارة إلى أنه برسم سنة 

  المسجلة سابقا في الحساب الجاري للشركاء.
  

ومن جهة أخرى، يتم اإلعداد لعقود برامج حديثة تربط الشركتين مع الدولة وذلك على أساس دفاتر تحمالت جديدة 
المالية لنموه وحكامته، باإلضافة إلى تمكينه من تنفيذ االلتزامات  جدوىتهدف إلى تقوية تآزر القطب العمومي وتحسين ال

 المتعلقة بدفاتر التحمالت السالفة الذكر.
 
  الولوج إلى الخدمات األساسية وتقوية التضامن والتماسك االجتماعي –3

  
االستراتيجيات الحكومية في المنشآت العامة دوراً رائداً في تنفيذ المؤسسات و على المستوى المؤسساتي والعملي، تلعب

المجال االجتماعي، الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة ومحاربة الفقر وإيجاد الظروف المالئمة لضمان تنمية 
 متوازنة ومستدامة.

  
  التربية والصحة - 1.3

 
  األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - 1.1.3

  
المتعلقة بالتعليـم االبتـدائي، حول تنفيذ المخطط اإلستعجالي للفترة تتمحـور إستراتيجـية قطاع التـربية، خاصة 

والذي جاء إلعطاء دفعة جديدة إلصالح نظام التعليم وذلك انطالقا من األولويات التي حددها التقرير  2009-2012
 ويتمحور مخطط العمل .عن حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقها 2008الوطني للمجلس األعلى للتعليم سنة 

  : حول أربعة أهداف أساسية 2012–2009يهم الفترة  الذي الوطنية للتربية
 

  سنة ؛ 15 سن إلى حدود التعليم إلزامية تفعيل -
  ؛ الثانويات في واالمتياز المبادرة تحفيز -
  ؛ للنظام التربوي األفقية اإلشكاليات معالجة -
 للنجاح. الالزمة الموارد توفير -

 
تبذل الدولة مجهودات مالية مهمة إلنجاح إصالح قطاع التربية الذي يعد من أولويات الدولة. وقد  ،اإلطاروفي هذا 

. 2011درهم برسم سنة  مليون 3.351بلغت استثمارات األكاديميات الجهوية الستة عشر للتربية والتكوين ما قدره 
  .2012 درهم لسنة مليون 4.002وتتوقع هذه المؤسسات استثمارات بمبلغ 
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  ، فيما يلي :2011/2012وتتجلى أهم مؤشرات األكاديميات الستة عشر خالل السنة األكاديمية 
  
 10.208 : العمومية التعليمية المؤسسات عدد -
 232.548 : األساتذة عدد -
 6.672.000 : التالميذ عدد -
 117.361 : الداخليات عددالمستفيدين من -
 1.380.580 : المدرسية المطاعم من المستفيدين عدد -
  

من خالل  2011تبلورت سنة  2012-2009وهكذا فإن المجهودات المبذولة من أجل إنجاز المخطط االستعجالي 
توسيع العرض المدرسي وتقوية مخططات الدعم االجتماعي الذي يهدف إلى إعطاء فرص أخرى لألطفال المهمشين 

  إلى : 2011العرض المدرسي تهدف اإلجراءات المتبعة خالل سنة فيما يخص تعزيز أ�Q  من ولوج التعليم
   

  مؤسسة تعليمية جديدة ؛ 290بناء  -
  قاعات جديدة بجميع دورات التعليم المدرسي ؛   4.820بناء  -
  داخلية أخرى ؛ 26فتح خمس داخليات جديدة للثانوي التأهيلي وإعطاء انطالقة لبناء  -
  لتأهيلي.داخليات بالنسبة للثانوي ا 10توسيع  -

  
  فيما يخص تعزيز مخططات الدعم االجتماعي، تتجلى أهم اإلنجازات فيما يلي : 

  
-2010مستفيد خالل الفترة  1.163.896الرفع من عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية الذي انتقل من  -

 % ؛11,3أي بزيادة قدرها  2012-2011مستفيد في الفترة  1.295.430إلى  2011
-2011مستفيد خالل  4.102.377المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة، الذي بلغ  الرفع من عدد -

 ؛ 2011-2010مستفيد إضافي مقارنة مع  52.805أي ما يعادل  2012
 31.542إلى  2011-2010مستفيد خالل الفترة  30.995الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي من  -

 ؛ 2012-2011خالل الفترة 
% على 26% للتعليم االبتدائي و74مستفيد منها  692.832وسيع قاعدة المستفيدين من البذلة المدرسية إلى ت -

  مستوى التعليم الثانوي واإلعدادي.
  

  الجامعـات -2.1.3
  

يعرف قطاع التعليم العالي مواصلة اإلصالح التربوي الذي يهم إعادة تنظيم المنظومة البيداغوجية وإعادة هيكلة البرامج 
 لطلبة.االتعليمية وتجديد محتوى التكوين باعتماد صيغ تكوين تهدف إلى تنمية كفاءات 

 
العام الدولي إلصالح منظومة التكوين العالي  وقد مكن هذا اإلصالح من إدراج التعليم العالي الوطني في إطار التوجه

ومطابقة التكوين لحاجيات سوق الشغل وفي مجال البحث، حيث تم وضع سياسة وطنية لتعبئة جميع المتدخلين والفرقاء 
 المعنيين. 

  
 بمواصلة تنفيذ عقود تنمية القطاع الجامعي، الذي تتمثل إنجازاته فيما يلي : 2012و 2011 اتميزت سنت

 
مدارس وطنية للعلوم  4منها  2012-2008خالل الفترة مؤسسات جديدة  9سيع طاقة االستقبال بإحداث تو -

  ؛ الختصاصاتالتطبيقية وكلية للطب والصيدلة وكلية متعددة ا
  ؛ 2013و 2010حي جامعي خالل الفترة الممتدة بين  14إعطاء انطالقة لبناء  -
طالب برسم  82.603مقابل  2011طالب خالل سنة  127.818( %55الرفع من عدد المسجلين الجدد بنسبة  -

  ) ؛2009سنة 
  ؛ 2012-2011خالل طالب  437.106الرفع من العدد اإلجمالي للطلبة لبلوغ  -
 2011-2010 خاللمقعد  373.772ما يناهز ب %7,19تحسين طاقة االستقبال من حيث عدد المقاعد : + -

  ؛ 2009-2008خالل  مقعد 312.340مقابل 
) والعلوم %45) والتكنولوجيا (+%32ن عدد المسجلين الجدد في الشعب العلمية والتقنية : الهندسة (+الرفع م -

  ؛ )%5) والعلوم الطبية (+%23) والتجارة والتسيير (+%28والتقنيات (+
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 38و 2011في سنة  37و 2010براءة اختراع سنة  39الرفع من عدد براءات االختراع المسجلة والمقبولة ( -
 ) ؛2012خر غشت من سنة في أوا

  .%95الذي يناهز  2011-2010رفع معدل تلبية طلبات المنح الجديدة برسم  -
  
  

  تطور عدد المستفيدين من المنح الدراسية
  

 2009 2010 2011 
 147.633 128.000 115.627 العـدد

  528  488  449 (مليون درهم) الميزانية
  

جدا. وهكذا، فان التزامات ميزانية االستغالل بلغت ما قدره  امتوسط 2011 اليزال األداء المالي للجامعات برسم سنة
مليون  849%) في حين بلغت قيمة األداء 61االستغالل المتوقعة ( اعتماداتمليار درهم من  2,4مليار درهم على  1,4

  %).36درهم (
 

اعتمادات مليار درهم من  2,85ر درهم على مليا 1,90أما بالنسبة لميزانية االستثمار فقد بلغت االلتزامات ما قيمته 
  مليون درهم. 721%) في حين بلغت قيمة األداء 67االستثمار المتوقعة (

  
 174مقابل  2011مليون درهم سنة  194وفيما يخص اإليرادات الذاتية للجامعات فقد عرفت تطورا إيجابيا حيث بلغت 

  ن ميزانية االستغالل.م %8بذلك أكثر من  ممثلة 2010مليون درهم خالل سنة 
  

 المراكز االستشفائية الجامعية     -3.1.3
  

ترتكز  2012- 2008 لفترةفيما يخص تطوير فعالية المراكز االستشفائية الجامعية، تم وضع خطة عمل إستراتيجية ل
  أربعة محاور وهي : على

  
 التموقع االستراتيجي لمختلف المتدخلين في مجال الصحة ؛ -
 للعالج سهلة الولوج وكافية وذات جودة وموزعة بشكل صحيح على المجال الترابي ؛وضع سياسة   -
 الخاصة ؛ لجهويةالتخطيط وتنفيذ الخطط ا -
  تعزيز الترتيبات الخاصة بالسالمة الصحية. -

  
  كالتالي : 2011-2009وتبين اإلنجازات العملياتية للمراكز االستشفائية الجامعية خالل الفترة 

  
 2011 2010 2009  المؤشرات

 5.843 5.793 5.837  القدرة السريرية

 555.217 537.399 532.914  حاالت الطوارئ

 1.607.391 1.606.557 985.070  أيام االستشفاء

 115.609 115.279 110.138  التدخالت الجراحية

 
مليار  2,04ميزانية االستغالل فقد بلغت التزامات  2011وبالنسبة لألداء المالي للمراكز اإلستشفائية الجامعية لسنة 

 .%)64مليار درهم ( 1,55%)، في حين بلغت المدفوعات 79مليار درهم المخصصة في الميزانية ( 2,58درهم من 
  مليون درهم. 156,3مليون درهم في حين وصلت المدفوعات  503فيما يخص ميزانية االستثمارات بلغت االلتزامات 

 
) بمدخول %15( للتسييرللمراكز االستشفائية الجامعية فإنها تمثل نسبة مهمة من ميزانيتها أما بالنسبة للمداخيل الذاتية 

نظام المساعدة الطبية ،. ومن المتوقع أن تعرف هذه المداخيل زيادة أكثر مع دخول 2011مليون درهم في  292 يناهز
  حيز التنفيذ. (راميد)
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بإنجاز عدة برامج مهيكلة والتي لها عالقة خاصة بتطوير عرض  2011تميز نشاط المراكز االستشفائية الجامعية لسنة و
  وتتكون البرامج المنجزة من : .العالجات الطبية

  

  تعزيز بنيات العالج المتوفرة عبر األشغال التوسعية المتنوعة ؛ -
  بناء وتشغيل وحدات طبية جديدة ؛ -
  تطوير المعدات والتجهيزات الطبية ؛  -
 والمنظومة الطبية.تحسين تسيير األدوية  -

  
تطوير  2011االستشفائية، تابعت المراكز االستشفائية الجامعية خالل سنة  للحكامة وفي إطار تعزيز الممارسات الجيدة

السجالت الطبية مع توسيع شبكتها إلى تكوينات جديدة في مجال رقمنة أنظمتها المعلوماتية إذ عرفت طفرة فيما يخص 
تشفائية بإنشاء مستشفى جامعي جديد في مدينة وجدة والذي تشرف فيه أشغال البناء الصحة وستدعم الشبكة االس

 والتجهيز على االنتهاء.
 

  الشغل والتكوين المهني – 2.3
 

  الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب  -1.2.3
  

إلى تكوين  الرامية 2013–2008من خالل األهداف المحددة من طرف السلطات العمومية في إطار مخطط التنمية 
المهني أصبح مكوناً أساسياً في  الشغل، يتبين أن التكوين وإنعاش متدرب من طرف مكتب التكوين المهني 650.000

  مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.
  

الخارجي وتستمر مجهودات الدولة لمواكبة المكتب في تطوير التكوين المهني وذلك من خالل تعبئة خطوط التمويل 
)MEDA  مليون درهم  340والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك االستثمار األوروبي) وكذا باإلمدادات التي بلغت ما قدره

  ستثمار.المليون درهم ل 90مخصصة لالستغالل و  مليون درهم 250منها  2011سنة 
  

شعب. وتبذل عشر في  كوينوتوفر الت مؤسسة للتكوين، تنتشر في جميع أنحاء البالد 327ويتوفر المكتب حاليا على 
جهود لتعزيز قدرتها لالستقبال وذلك بمضاعفة خلق مؤسسات التكوين وتقوية منظومة التكوين مع حضور قوي في 

  دينامية السياسة الجهوية.
  

ويتوقع برسم  2011مليون درهم خالل سنة  374وعرفت االستثمارات وتيرة سريعة بحيث بلغت إنجازات المكتب 
  مليون درهم على التوالي. 755مليون درهم و 754ما قدره  2013و 2012ي سنت
  

 2012و 2011متدربا عند بداية الموسم الدراسي لسنتي  310.000ليصل إلى  %24وقد ارتفع عدد المتدربين بما قدره 
وين حيث وصل عدد متدربا للسنة الماضية. ولقد تمت مواكبة هذا التزايد من خالل توسيع آلية التك 250.000مقابل 

  .2010مؤسسة سنة  303مقابل  2011مؤسسة خالل سنة  327مؤسسات التكوين إلى 
  

جديدة. وقد ساهم المكتب  مشاريع التكوين من خالل إعطاء انطالقة إنجاز مؤسسات شبكة تعزيز المكتب أيضا ويواصل
ادس إلعادة إدماج السجناء من خالل أيضاً في مجهودات التنمية االجتماعية من خالل شراكة مع مؤسسة محمد الس

  متدرب. 6.590مركز للتكوين داخل السجون لفائدة  44إحداث 
  

وفيما يخص برنامج الدعم الخاص بإحداث المقاوالت الصغرى، مكن برنامج "مقاولتي" المتعلق بخريجي مكتب التكوين 
ملي المشاريع، مما أدى إلى إحداث شاب من حا 2.294، من تكوين 2007المهني وإنعاش الشغل الذي انطلق سنة 

  منصب شغل. 5.000مقاولة و 297
  

وإلعطاء دينامية جديدة للتكوين المستمر لفائدة الفاعلين االقتصاديين، خاصة المقاوالت الصغرى والمتوسطة، يتم 
قيد  مخططال اهذوجد ياإلعداد إلعادة تنظيم هذا القطاع على ضوء المخطط الجديد لحكامة العقود الخاصة بالتكوين. و

 الصياغة النهائية مع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين للمكتب.
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 2012-2011 2011-2010 2010-2009 2009-2008 مؤشرات المكتب 

 327 303 297 282 عدد مؤسسات التكوين
 310.000 250.000 209.461 194.000 عدد المتمرنين

 4.080 3.880 3.680 3.380 )متراكمةوحدات التكوين (ال
  

   : 2012/2013الدراسية سنة الاإلجراءات التالية برسم  ةوقد تمت برمج
  

مؤسسة تدريبية جديدة أبوابها برسم سنة  20مؤسسة كما ستفتح  327 فيمتدرب في التكوين  310.000قبول  -
مخصصة للقطاعات اإلستراتيجية مثل البناء والصناعات والفالحة والمالحة الجوية والنقل  2012/2013

 والخدمات اللوجستكية وصناعة السيارات ؛
الهندسة المستمرة وتطوير تحسين نوعية التكوين من خالل إنشاء وإعادة هيكلة شعب التكوين وإعادة  -

 المؤطرين وإعطاء شهادات لمؤسسات التكوين ؛
المساهمة في التنمية االجتماعية عبر الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن مكنت من إنجاز ثالث  -

مؤسسات جديدة للتكوين ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء إضافة إلى تقوية عرض التكوين لفائدة 
  مراكز جديدة للتدريب في السجون.   5ادرة الوطنية للتنمية البشرية مع إنشاء المب

  
مليار  1,59مليار درهم على  1,38وفيما يخص االنجازات المالية للمكتب، بلغت التزامات ميزانية االستغالل ما قدره 

  %).83(مليار درهم  1,32%) في حين بلغت قيمة األداء 87درهم من الميزانية المتوقعة (
  

إلى  2002درهم سنة  13.000وأخيرا، لوحظ أن تكلفة التكوين بالنسبة للمتدرب في انخفاض مستمر حيث انتقلت من 
  .2011درهم خالل سنة  6.400

  
ومن أجل دعم برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي أطلقتها الدولة بما في ذلك الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي 

التي   2016-2010بتسريع تنفيذ خطة التنمية  2012جية متكاملة لتطوير هيكلة القطاعات، حيث تميزت سنة واستراتي
 .2016تهدف إلى تكوين مليون طالب متمرن في أفق 

 
  والكفاءات الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة - 2.2.3

  
، تبرز أهم 2012و 2009للفترة الممتدة بين في إطار المخطط االستراتيجي للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

  كالتالي :  2011إنجازات هذه األخيرة خالل سنة 
 

والكفاءات على المستويين المحلي والجهوي وتضم  الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة إنهاء إرساء وتحديث شبكة -
 ؛ الدوليعلى المستوى  4وكالة منها  77هذه الشبكة حاليا 

عن طريق البرامج المعتمدة من طرف  الشغل المتراكم للشباب حاملي الشواهد في إطار إنعاشبلغ اإلدماج  -
 ) ؛60.000من األهداف المحددة من البداية ( %97,9أي  58.740الوكالة 

 مقاولة ؛ 612إنشاء  -
ثين تحسين الخدمات عن بعد (إحداث نسخة جديدة من بوابة الوكالة وكذا خدمة إلرسال رسائل صوتية للباح -

 ؛ عن الشغل)
 والمؤهل.مستفيد من التكوين التعاقدي  18.136بما يفوق  تحسين القابلية للتشغيل عبر برنامج "تأهيل" -
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 الموضـوع البرامـج
  أهداف

2009-2012 

 اإلنجـازات
 نسبة اإلنجاز

 التراكم 2011 2010 2009

 101% 166.878 58.740 55.881 52.257 165.000 اإلدماج إدماج
تحسين  تأهيل

القابلية 
 للتشغيل

66.000 14.315 15.199 18.136 47.650 %72 

 مقاولتي
إنشاء 

 المقاوالت
3.000 1.012 1.029 878 2.919 %97 

 52% 7.858 1.582 3.000 3.276 15.000 اإلدماج
 %97 174.736 60.322 58.881 55.533 180.000  المجموع

  
للوكالة،  2012-2009، والتي تعد آخر سنة لثاني خطة التطوير 2012 لسنة ويجدر التذكير أن خطة عمل الوكالة

ستكرس تعزيز التأهيل المهني لعمل الوكالة و تطوير نوعية خدماتها التي ستفيد الباحثين عن الشغل، على الصعيدين 
راتيجي من خالل حاملي المشاريع والعمل الحر وأصحاب العمل. وسيرافق هذا الهدف االستوكذا الوطني والدولي، 

سياسة منح المكاتب اإلقليمية بالقرب مهمة تطوير مهارات الموارد البشرية في المنطقة. وتهدف خطة العمل لسنة 
  : إلى بلوغ األهداف التالية 2012

 
 ؛ 2012حاملي الشواهد في أفق  230.000باحث عن الشغل لبلوغ  60.000 إدماج -
حاملي من الشباب  20.000تحسين قابلية التشغيل من خالل تعزيز التدريب التقني والبحث المنهجي لفائدة  -

  الشواهد ؛ 
دعم العمل الحر عن طرق تحسين عملية دعم حاملي مشاريع التشغيل بالتكوين وتقييم المواكبين ووضع آليات  -

 ريع) ؛ الجودة المتكاملة (يضم وضع الملفات بالبنك وانطالق المشا
: تتبع استغالل نظام "بريد وساطة الشغل" تسمح بالقرب االتوماتيكي بين بنك المعلومات  اإلعالمتطوير نظام  -

 وفرص الشغل وربط مواقع مختلفة بالوكالة وكذلك إنشاء نظام الدعم واتخاذ القرار ؛ 
 تطوير التواصل الخارجي. -

  
منخفضة وخاصة بالنسبة لالستثمار. وهكذا بلغت التزامات ميزانية  2011وال تزال اإلنجازات المالية للوكالة برسم سنة 

%) في حين بلغت قيمة 76مليون درهم ( 196مليون درهم من التوقعات المقدرة بمبلغ  149االستغالل للوكالة ما قدره 
مليون درهم مقارنة  41%). أما بالنسبة لميزانية االستثمار فقد وصلت االنجازات ما قيمته 63مليون درهم ( 125األداء 

  مليون درهم السنة الفارطة. 43مع 
  

يهدف التقسيم الجغرافي للوكاالت وتوسيع شبكتها إلى وكاالت جديدة إلى تعزيز تأثير عملها على الصعيد الوطني 
يف تعروالدولي. ومع ذلك، ال يزال دور وأنشطة الوكالة مجهوال عند العموم وذلك يرجع أساسا إلى وجود نقص في ال

% من الباحثين عن الشغل والمستفيدين من 75أنشطتها. وباإلضافة إلى ذلك، كشفت دراسة عن أثر برنامج "إدماج" أن ب
  المدة غير المحدودة. ي% من العقد ذ63عقود اإلدماج ينجحون في الحصول على اإلدماج المستدام بنسبة 

  

  التضامن والتماسك االجتماعي - 3.3

  
  الوطني التعاون  - 1.3.3

 
وكالة التنمية وإن اإلستراتيجية الحالية للقطب االجتماعي (وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية 

  والتعاون الوطني) تركز على المجاالت األساسية التالية: االجتماعية
 

االجتماعي على أساس  الدعم المؤسساتي وتقوية الجانب االجتماعي (هيكلة القطب االجتماعي وتوحيد القطب -
 ؛ التكامل وإرساء الحكامة الجيدة وتقوية قدرات الموارد البشرية)

تأطير ومواكبة هيكلة العمل االجتماعي (دعم ومتابعة الفاعلين التنمويين وتطوير الهندسة االجتماعية وهيكلة  -
 ؛ العمل االجتماعي على المستوى الترابي)

 ؛ المساعدة االجتماعية وترسيخ قيم التضامن)تطوير العمل التضامني (تعزيز  -
 .تقوية التكافؤ والمساواة والعدالة االجتماعية (اإلدماج االجتماعي عبر الجانب االقتصادي وتكافؤ الفرص) -
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مع الفاعلين الدوليين والوطنيين تم  ركةامشوب 2011ففي هذا السياق يواصل التعاون الوطني تدخالته. وهكذا في سنة 

عديد من البرامج االجتماعية لتلبية حاجيات الساكنة في حالة الهشاشة وخاصة في صفوف األطفال والشباب إنجاز ال
% من اإلناث) تم وضعها بمساعدة شبكة وطنية 70شخص ( 287.361والنساء وكبار السن. هذه البرامج التي خصت 

% موجودة في المناطق 49ة للمعاقين (تعاونية وجمعي 150فضاء لمحاربة األمية و 736مؤسسة و 3.263من تتكون 
% على 43,6% و26,5القروية). وقد عرف عدد المستفيدين والمؤسسات في السنوات الخمس الماضية ارتفاعا بنسبة 

  التوالي.
  
  وكالة التنمية االجتماعية - 2.3.3 
  

  رئيسية: جاالتالحالية لوكالة التنمية االجتماعية حول ثالثة م اإلستراتيجيةتتمحور 
 

تقوية قدرات الفاعلين المحليين من خالل البرامج الخاصة مثل برنامج "التقوية" لتأهيل الجمعيات وباستهداف  -
 الجمعيات التنموية بشكل عام والتي تتدخل في مجاالت محددة (المرأة والبيئة واإلعاقة والشباب، الخ ...)؛

لمهمشة من خالل دعم المبادرات الفردية ودعم االقتصاد اإلدماج االجتماعي االقتصادي للساكنة المحرومة وا -
االجتماعي والتضامني. وتهم البرامج األساسية المندرجة في هذا اإلطار برنامج "مغرب مبادرات" إلنعاش 
إحداث المقاوالت الصغرى خاصة عند الشباب وبرنامج "أمالي" لإلدماج االقتصادي لألشخاص الحاملين 

مج "تثمين" لدعم الفروع المحلية التي تستهدف صغار المنتجين وبرنامج "مواكبة" لدعم لفيروس السيدا  وبرنا
  ؛  التعاونيات

الدعم المحلي للبرامج ذات الصلة بالتنمية البشرية واالجتماعية، وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية، وعلى  -
اء السكنية والمواكبة االجتماعية وجه الخصوص مع الوزارة الوصية. البرامج الرئيسية هي: إدارة األحي

والتنمية االجتماعية لألحياء السكنية والتنشيط االجتماعي للقرب. ويستند تطبيق هذه اإلستراتيجية على 
  المستوى الجهوي على أولويات وخصوصيات األقاليم ودينامية الفاعلين.

 
لين الدوليين والوطنيين بإنجاز العديد من البرامج ، وبتعاون مع الفاع2011وقد قامت وكالة التنمية االجتماعية في سنة 

االجتماعية لتلبية حاجيات الساكنة في حالة الهشاشة وخاصة في صفوف األطفال والشباب والنساء وكبار السن. وهكذا 
من النساء.  66.117منهم  138.719مشروعا استفاد منها  117دعمت وكالة التنمية االجتماعية ماليا  2011في سنة 

مشروع  16من قبل التعاونيات والباقي أي  27مشروع تمت إقامته من طرف الجمعيات و 74ن ضمن هذه المشاريع م
  من طرف مختلف الشركاء مثل المؤسسات والمنشات العامة والفاعلين الخواص والجماعات المحلية.

  
 لعدد التوالي بالنسبة % على92% و34تطورا في النمو السنوي قدره  2011، شهدت سنة 2010ومقارنة بسنة 

مليون  2لصالح أكثر من  2011مشروع في نهاية سنة  2.355دعمت الوكالة  كمالمشاريع المدعمة والمستفيدين منها. ا
  من النساء. %50شخص منها 

  
ي وبالتوازي وفي إطار تقوية قدرات الفاعلين، نظمت الوكالة حلقات لتوعية والتدريب لصالح الفاعلين المحلين خاصة ف

  .حلقة) 264( برامج مساعدة للتخطيط الجماعيوللتدريب)  ورش 158و حلقة 64( الجمعيات لتأهيل "التقوية" برنامج إطار
  

  صناديق االحتياط االجتماعي - 3.3.3
  

  الصنـدوق المغـربي للتقاعـد -1.3.3.3
  
 تدابير السلطات العامة على عدة من خالل اعتماد في التسعينات في المغرب إصالح نظام التقاعد بدأت عملية لقد

الصندوق الوطني ( الرفع من نسب المساهمةالمالية ألنظمة التقاعد مثل  الحالة تعزيز وتقويةمحدودة وذلك لإصالحية 
لفائدة رجال  الصنـدوق المغـربي للتقاعـد( سن التقاعد وزيادة )،والصنـدوق المغـربي للتقاعـد للضمان االجتماعي

 الصنـدوق المغـربيب نظام التقاعد مردودية تخفيض عبر( ماتدختخفيض ال و )العسكريينوالمعلمين و لقضاةاو التعليم
   ).للتقاعـد المهني

  
عملية اإلصالح هذه لجنة تقنية برئاسة وزارة االقتصاد والمالية، التي تقدم تقاريرها إلى اللجنة الوطنية التي بتكلف ت

إصالح  ف بدراسةلكالم واحدة من سيناريوهات اإلصالح التي اقترحها المكتب يرأسها رئيس الحكومة. وفي هذا الصدد،
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نظام ذو قطبين : يجمع األول القطب العام الصنـدوق المغـربي  إحداثأنظمة التقاعد في المغرب، تتمحور حول 
المهني تكون من الصنـدوق المغـربي المالثاني القطب الخاص  هموي النظام الجماعي لمعاشات التقاعدللتقاعـد و

  للتقاعـد و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مع توسيع نطاق التغطية ألصحاب المهن الحرة.
  

قيمتها  وصلتاإليرادات  من الصندوقفان تنفيذ ميزانية ، 2012الميزانية إلى غاية نهاية يونيو  إلنجازاتأما بالنسبة 
). أما بالنسبة للنفقات (باستثناء األصول المالية %49مليون درهم ( 24.804 توقعات مقابلمليون درهم  12.175إلى 

  %).49مليون درهم ( 20.287مليون درهم مقابل توقعات تصل إلى  9.901 هاذينفبلغ تواألسهم)، فقد 
  

 لخطة العمل على المشاريع التالية: األساسيةاإلنجازات ترتكز 
 

التقاعد من اإلدارات العمومية المطلوبة من قبل  ةنظمأة التي تهم إصالح حاكاتنفيذ الدراسات وعمليات الم -
 ؛ ةوميالسلطات العم

 ؛ لنظام التقاعد المدني حول تدبير األصولالدراسة  نييتح -
 %؛70إلى نسبة زيادة معدل المعاشات المدفوعة عن طريق التحويل المصرفي  -
 ؛2011سنة  بلزوار مقارنة مدة انتظار ا% لمتوسط 10تخفيض بنسبة  -
 ؛ الحاليةتدعيم المندوبيات الجهوية جراءات إمواصلة  -
  وتشغيلها. وضع الصيغة النهائية لتطوير البوابة اإللكترونية الجديدة -

  
  :ما يليفي 2013برسم سنة برمجة الم األساسيةالمشاريع تتمثل 

  
  

 ؛ مخصص إلدارة نظم المعاشات التقاعدية مع اقتناء برنامج مندمج للصندوق اإلعالمينظام ال إعادة تصميم -
 ؛ إلدارة األداء وتنفيذ نظام لتصميم دراسةإنجاز  -
 ؛الخاصة بالصندوق  تخطيط اإلنتاج لألنشطة نظام تنفيذ -
 ؛ة لمدنيالمعاشات ا االكتواري لنظامفي البيان  التدقيق إنجاز -
  .االحتياطيات المالية عملية إدارة تدقيق -

  
لالحتياطيات ابتداء من  اواستنفاد 2014عجزا تقنيا ابتداء من سنة  ةلمدنيالمعاشات ا االكتوارية لنظامبرز الدراسة تو

). وبالتالي فإن العجز اإلجمالي في أفق 2010% مقارنة مع 5 + ، أي2011نهاية  إلى مليار درهم 74( 2021سنة 
  درهم. ارملي 499,6سيكون  2060سنة 

 
سي دون األسامن التوجهات اإلستراتيجية للصندوق. وهكذا، بلغت نسبة التقاعد  للمرتفقينتحسين جودة الخدمة  ويعتبر

في عقد البرنامج. ويهم التزام جودة الخدمة أيضا طريقة  المدرجة% 75مقابل  2011نهاية عند % 82انقطاع الدخل 
حيث تتجاوز  2011% في نهاية 76ة عن طريق التحويل المصرفي ؤدانسبة المعاشات الموتبلغ معاشات التقاعد.  أداء

لتدبير  ةمعلومياتي تقنيةتنفيذ ب% في عقد البرنامج. وباإلضافة إلى ذلك، التزم الصندوق 65النسبة المستهدفة المحددة في 
لإلنشاء.  هذه التقنيةووظائف  المحتوىمن خالل تحديد النطاق و 2011سنة  اقتنائه تم الشروع فيعالقات العمالء الذي 

، التزم الصندوق بتحسين تغطية التراب الوطني من خالل إقامة تمثيل المنخرطينضمان المزيد من القرب من  من أجل
  .المنخرطينمع احتياجات  للمقرات أفضل وتعزيز المندوبيات من أجل مالءمةإقليمي جديد 

  
. وتبعا 2009-2007علق بالفترة وقد تم الشروع في عالقات تعاقدية بين الدولة والصندوق مع إبرام العقد المخطط المت

بين  2013-2011للنتائج المرضية لهذا العقد، وبغرض تحسين ودعم حكامة المؤسسة، تم توقيع عقد برنامج للفترة 
  .13الطرفين

  
فيما بتعلق بالمخاطر، فإن أهمها يكمن في هشاشة أنظمة التقاعد المسيرة من طرف الصندوق وهي نظام المعاشات 

  المعاشات العسكرية. حيث تعاني هذه األنظمة من اختالالت بنيوية تهدد جدواها على المدى الطويل.المدنية و نظام 
  

                                                           
  ا&�3ء ا&qQ L*3%& .n&�o ا&0p�12( ا�)'  13



���2013وع ���ن ا������ ����   
 

  تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                     

 
83

بالموازاة، يتم تدبير استخالص المساهمات وكذا أداء المعاشات وهي مجاالت مخاطر هامة، بواسطة نظام إعالمي يوجد 
تم كذلك إيالء اهتمام خاص لتدبير االحتياطيات من قيد اإلصالح، كما يتضمنها برنامج التدقيق الداخلي والخارجي. وي

  .طرف هيآت حكامة الصندوق
  

  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - 2.3.3.3
  
تحسين جودة الخـدمات  و توسيع نطاق الحماية االجتماعية إلى إستراتيجية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي هدفت

  تحسين الحكامة.والمقدمة 
  

  : التاليتطور ال 2012إلى نهاية لصندوق الوطني للضمان االجتماعي ا مؤشراتوقد سجلت أهم 

9 8  6 6 2  0 0 0

4 6  6 0 2  0 0 0

2012      �U���B )U9� �-PUر ا����Û آ�U-9 ا_
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19  2 0 1 2 6 5

11 9 8 8  6 3 6

15 114  14 1

8  2 59  2 55

ا��m��Wت تB��6ا��

ا�4�Vb9ت وا��%5�)�ت ا���YPة
(1000) 

ت�n��ا� زات�F9ا
 

  
التغطية االجتماعية، باإلضافة إلى تعزيز  ومواصلة مسلسلأساسا تغطية الفئات المهنية الجديدة  2013تتضمن توقعات 

  االجتماعي. تملصمكافحة ال
  برمجة مجموعة من اإلجراءات منها: تومن أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة تم

  
 ؛ كشاك ووكاالت متنقلةأمن خالل فتح فروع جديدة و مواصلة توسيع الشبكة -
 ؛ الهاتفي االستقبال جودةتنويع قنوات االتصال مع عمالء الصندوق وتحسين  -
عبر تطـوير   المنخرطينو من التأمينن ستفيديتبسيط اإلجراءات وتعزيز نزع الصفة المادية للعالقة مع الم -

االلكتروني) وتطـوير بوابـة للمسـتفيدين مـن الضـمان      األداء االلكتروني و تصريح(ال بوابة "ضمانكم"
 االجتماعي؛

 الخدمات. ألداءتقليل المدة الزمنية  -
  

 والدراسات.التسيير ةمجلس اإلداري ولجنال اجتماعات انتظام على حرص الصندوق خالل السنوات القليلة الماضيةكما 
مكنت من تعديل النصوص القانونية والتنظيميـة المتعلقـة    توصياتعدة  المصادقة علىت إلى يآأدى عمل هذه الهوقد 

  بنظام الضمان االجتماعي.  
  

مجلس اإلداري وهما "لجنة التـدقيق والمخـاطر" و"لجنـة    ال بثقتين عنلصندوق، سيتم إنشاء لجنتين مناولتعزيز حكامة 
  .اإلستراتيجية والتنمية"

  
 علىلرفع التحفظات  حاليا العمل ويتم 2006منذ سنة التدفقات هي وحدها المشهود بصحتها ا بالنسبة للحسابات، فإن أم

  الموازنة.حسابات 
  

 للتتبـع لحسابات، تم تشـكيل لجنـة   ل األعلى مجلسالتقارير  خاصة، والتفتيشوفيما يتعلق بمالحظات التدقيق الخارجي 
  لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

  
  وكالة الشراكة من أجل التنمية  -4.3.3

  
أفضى اتفاق التمويل الموقع بين كل من المملكة المغربية والواليات المتحدة األمريكية في إطار البرنامج الممول من 

  مليون دوالر أمريكي. 697,5طرف حساب تحدي األلفية إلى منح المملكة تمويال يبلغ 
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وكالة الشراكة من أجل التنمية إلى تدعيم وتحفيز النمو االقتصادي للمملكة وذلك ويهدف هذا االتفاق المدبر من طرف 
بالرفع من اإلنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات الواعدة. وتتمثل فئات المشاريع والقروض المخصصة لها خالل 

  فترة االتفاق فيما يلي :
  

 ي ؛مليون دوالر أمريك 328,71مشروع غرس أشجار الفاكهة بمبلغ  -
 مليون دوالر أمريكي ؛ 125,19مشروع الصيد التقليدي بمبلغ  -
 مليون دوالر أمريكي ؛ 95,45مشروع الصناعة التقليدية وفاس المدينة بمبلغ  -
 مليون دوالر أمريكي ؛ 42,6مشروع الخدمات المالية بمبلغ  -
 مليون دوالر أمريكي. 26,69مشروع دعم المقاولة بمبلغ  -

  
وقد بلغت فئات المشاريع الثالث األولى مرحلة متقدمة من حيث إنجازها. كما تعرف فئات المشاريع الثالث المتبقية 
واألنشطة المرتبطة بها (الخدمات المالية ودعم المقاولة ومحو األمية والتكوين المهني)، بدورها، نموا وفق وتيرة عالية. 

أي ما يعادل  )مليار درهم (4,35مليون دوالر أمريكي  511,3، إلى 2011تم وبالتالي ارتفع مجموع االلتزامات، إلى م
من  %48أي  )مليار درهم 2,1(مليون دوالر أمريكي  245,2فقد بلغت  تمن ميزانية االتفاق. وبالنسبة لألداءا 73%

  مبلغ االلتزامات.
  

هكتار. وفيما يخص  42.552قدره  وعلى صعيد مشروع تشجير الفاكهة، بلغت المغروسات في المناطق الشتوية ما
فالح ويوجد في طور اإلنهاء. أما  13.800هكتار استفاد منه  18.000تجديد المنشآت السقوية، فإن الشطر األول بلغ 

بالنسبة للشطرين المتبقيين فستتم متابعتهما بنفس الوتيرة في اإلنجاز. أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية فسيبلغ مجموع 
  المبرمجة. 698كلم من بين  305لسقوية المجاري ا

  
وتوجد أشغال بناء نقط التفريغ لتيفنيت والبنية التحتية لميناء طانطان وسوق الجملة للسمك ببني مالل في المرحلة 

  مستفيد. 2.000األخيرة من إنجازها وستشمل 
  

ح وسوق الجملة للسمك بمكناس ومراكش أما على مستوى نقط التفريغ المهيئة لقاع السراس وسيدي عابد وتافدنة والبحيب
وتازة والبنية التحتية لميناء رأس كبدانة والمحمدية وسيدي إفني وطرفاية. كما تمت انطالقة أشغال البناء خالل الشطر 

  .2011األخير من سنة 
  

اج الفخار، كما تم أما فيما يتعلق  بمشروع الصناعة التقليدية وفاس المدينة فإن دورات تكوينية خصت عدة تقنيات إلنت
 27صانعة وصانعا تقليديا بمدن فاس ومراكش. وبالنسبة لنشاط فاس المدينة، فإن أشغال بناء فندق و 2.570إعفاء 

  .2011وحدة إنتاجية في عين النقبي تمت انطالقتها في دجنبر 
  

مستفيد  35.700لفائدة  »نيمحو األمية الوظيفية والتكوين المه  «لكل من أنشطة ويستمر تتبع مستويات محو األمية
إقليما. وقد استقبل قطاع التكوين المهني،  27بطريقة مباشرة في قطاع الصناعة التقليدية والصيد التقليدي والفالحة عبر 

 8.500شابا في الوقت الحالي بالتكوين الدائم وأكثر من  4.137مؤسسة للتكوين في الصناعة التقليدية،  38الذي يساند 
  يا بالتكوين المستمر.صانعا تقليد

  
مليون  567إلى  2012وكذا التوقعات النهائية في متم دجنبر  2012وقد وصلت االلتزامات المنجزة في نهاية أبريل 

  على التوالي. )من معدل اإلنجاز %93(مليون دوالر أمريكي  651و )من معدل اإلنجاز %81(دوالر أمريكي 
  

مليون دوالر  657، فتتوقع الوكالة االلتزام بالمبلغ اإلجمالي أي بما قدره )2013(أما بالنسبة للسنة األخيرة لالتفاق 
  أمريكي.

  
مليون دوالر أمريكي.  245,2أي بمبلغ  %48، فقد بلغت معدل 2011وفيما يخص اإلنجازات برسم أداءات نهاية 

. أما %55وافقة لمعدل إنجاز يبلغ مليون دوالر أمريكي والم 312، ارتفعت هذه األداءات إلى 2012أبريل  30وبتاريخ 
  .%83مليون دوالر أمريكي لتصل إلى معدل إنجاز نسبته  540,8فتبلغ  2012فيما يخص توقعات األداءات لنهاية سنة 
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  تنمية العالـم القـروي - 4.3

  
  (PERG) برنامج الكهربة القروية الشاملة -1.4.3

  
أسرة قروية من االسـتفادة   32.456وتمكين  2011 قرية في سنة 920من كهربة  مكن برنامج الكهربة القروية الشاملة

تجسدت  2011-1996خالل الفترة الممتدة من  برنامج الكهربة القروية الشاملةلمن الكهرباء. إن اإلنجازات المتراكمة 
ت كهربائية أسرة بمجموعا 51.559أسرة من االستفادة من الكهرباء وتجهيز  1.939قرية وتمكين  34.070في كهربة 

  .2011خالل سنة  97,4%بلغت نسبة الكهربة القروية وقد قرية.  3.663في 
 

 :في 2011-2009لبرنامج الكهربة القروية الشاملة للفترة الممتدة من  األساسيةيتجلى تطور المؤشرات 
  
  

 نسبة كهربة
 )%العالم القروي (

 االستثمار
 بمليون درهم في السنة

عدد األسر 
 المستفيدة

 السنةفي 

عدد القرى 
 المستفيدة
 في السنة

 السنة

  2009إنجازات  1.251 51.446 950 96,5
 2010إنجازات  1.143 39.848 787 96,8
 2011توقعات  920 32.456 759 97,4

  
مليـون   1.120ميزانيـة تبلـغ   ب( 2012برسم سنة  إن األهداف المتوخاة من إنجازات برنامج الكهربة القروية الشاملة

  .98%أسرة مع بلوغ نسبة كهربة قروية تصل إلى  51.000قرية تضم ما يقرب من  1.530كهربة  تمثل فيدرهم) ت
  

3وي   (% ) Cا�ـ ��l�F� آ3O<� ا��
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  (PAGER)برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب  -2.4.3
  

 32.000من تزويد سكان إضافيين يبلـغ عـددهم    2011خالل سنة  مكن برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب
لهـذا   . و قد بلـغ االسـتثمار  2010في سنة  91% مقابل 92% إلىشخص، مما نتج عنه رفع نسبة التزويد الوطنية 

مليون  9.562 إلى 2011-2009خالل الفترة الممتدة من  مما يرفع االستثمارات المتراكمةمليون درهم  847 الغرض
  :خالل هذه الفترة هو على النحو التالي األساسية للبرنامج. إن تطور المؤشرات درهم

  
النسبة التراكمية 

 %للتزويد 
المبلغ بمليون درهم 

 في السنة
الساكنة المستفيدة في 

 السنة
عدد الدواوير المستفيدة 

 في السنة
 السنة

89 1.360 246.000 1.500 2009 

91 1.216 248.000 1.600 2010 
92 847 280.000 1.200 2011 
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 1.150قد قام ببرمجة إنجاز استثمار قـدره   والماء الصالح للشرب ، فإن المكتب الوطني للكهرباء2012بالنسبة لسنة 
فـي   93%استكمال المجهودات المبذولة للوصول إلى معدل نسبة تزويد متوسطة وطنية تبلـغ   أجل مليون درهم، من
تـأخرا بالنسـبة    تعـرف ، انطالقة مشاريع كبرى جديدة تهم األقاليم التي كذلك 2012ستعرف سنة والوسط القروي. 

  للمتوسط الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب.  
  

   :مايلي خص، فهي ت2015أما فيما يتعلق بخطة العمل في أفق سنة 
  

تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالنسبة لبعض األقاليم التي تسجل نسبة تزود أقل من المتوسـط   مواصلة -
، وذلك بهدف ضمان أقل نسبة تغطية والمتمثلة في 2011الذي تم بلوغه في سنة  92%الوطني المتمثل في 

والعزلـة. إن االسـتثمارات    . تتميز هذه المناطق غالبا بغياب الموارد المائية سهلة التعبئة، وبالتشتت%80
 ؛  2015في سنة  95%المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز سوف تسمح برفع معدل التزود إلى حوالي 

 ؛ تأمين هذه التجهيزاتالتجهيزات المنجزة سابقا من أجل مواجهة مشاكل  تأهيل -
  .الصنابير العموميةالفردية على مستوى الدواوير التي يتم تزويدها عن طريق  التوصيالتتطوير  -
  
  

  (PNRR2)للطرق القروية الثاني البرنامج الوطني  -3.4.3
  

 2011سـنة   إلى نهايةللطرق القروية، فإن العمليات التي تم إطالقها  الثانيالوطني لبرنامج لمن حيث التقدم اإلجمالي 
 مليون درهم.  11.987 ناهزمن الخط الكلي بتكلفة إجمالية ت 77%بنسبة أي كلم  12.000 إنجازم هت
  

العمليات المبرمجة خالل سنتي 
2013و 2012 المصادق عليهاالعمليات     العمليات التي تم إطالقها 

التكلفة (مليون 
التكلفة (مليون  الطول (كلم) درهم)

التكلفة (مليون  الطول (كلم) درهم)
 الطول (كلم) درهم)

الثاني البرنامج الوطني 
 للطرق القروية

4.033 4.245 
 

11.490 11.315 11.987 12.000 

  
مـن  و، 2010في سـنة   70%مقابل  73%إلى  2011من حيث إمكانية الولوج، فإن النسبة قد وصلت في نهاية سنة 

 2011-2007. إن تطور نسبة الولوج خالل الفترة الممتدة مـن  2012في نهاية سنة  80%المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 
  :بالمقارنة مع األهداف السنوية هي على الشكل التالي
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 15.523 تناهزوقد أسفر ذلك عن تكلفة  للطرق القرويالثاني تكلفة البرنامج الوطني  تحيين، 2011في أبريل وقد تم، 

مـن قبـل    15%منها من قبل صندوق التمويل الطرقي عن طريـق القـروض و   61%يل حيث يتم تمو ،مليون درهم
 الجماعات المحلية.

  
  : تمويل البرنامج الرسم البياني التالي ويوضح

  

{ ا��A�Q ا�?AF �	:3ق ا�3Cو%�F3lا� t%��;

��(J��ت ا	>	�ا�4

15%

ا��5وض

62%

 9�5L�ا G.'��0W/وق ا�

وا���1ا-�� ا�
	�� �)/و��

23%

  
    

  إستراتيجية اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة - 5.3

  
من طرف السلطات العمومية به  اهتمام خاصيالء إتم ا المنطلق فقد ذيعتبر قطاع اإلسكان من األولويات الوطنية ومن ه

  :أهمهامن خالل عدة محاور
  

نحو السكن االجتماعي ومحاربة  )مجموعة التهيئة العمران(وعلى الخصوص توجيه الفاعلين العموميين  -
  ؛ السكن غير الالئق

 ؛ من خالل عقود البرامجعقار تأطير قطاع ال -
 ؛ سنوات 5هكتار من العقار العمومي لمدة  20.000تعبئة  -
 ؛ توسيع قاعدة المستفيدين من صناديق السكن -
 إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية خاصة باإلسكان. -

  
يعتمد البرنامج الحكومي أيضا على وضع مخططات استباقية لضمان التنسيق القطاعي في مجال التعمير والتنمية و

الشبكة الحضرية للمدن المتوسطة وإحداث أقطاب حضرية الترابية من أجل الترشيد والتنافسية وتطوير البرمجة وتقوية 
جديدة ترتكز على تصاميم التهيئة وإنعاش دور الوكاالت الحضرية وإعطاء االنطالقة لمشاريع حضرية جديدة ومدن 

  مندمجة.
  

امة الجبدة فإن الحكومة تولي أهمية خاصة لإلستراتيجية الوطنية المرتكزة على الحك ،أما فيما يتعلق بسياسة المدينة
 )قلة الولوج إلى الخدمات العمومية...وضعف التجهيزات (والتشاور مع مجموع الفاعلين في أفق تأهيل االختالالت 

  وضمان تنمية متناسقة للمدن.
  
الذي يتم تسييره  "ضمان السكن" صندوق التأمين الرهني فإن الدولة تقدم دعمها عن طريق تدخل ،فيما يخص التمويلو

  وق الضمان المركزي. من طرف صند
  

   لعمرانامجموعة التهيئة  – 1.5.3
 

من أجل مواكبة دينامية السكن ومواصلة برامج تنمية السكن االجتماعي ومحاربة السكن غير الالئق، أنجزت مجموعـة  
. أما 2010مليار درهم برسم سنة  7,5مقارنة بنحو  2011مليار درهم سنة  6,6التهيئة العمران حجم استثمارات بملغ 

   .2013مليار درهم برسم سنة  7,7وتعتزم استثمار مليار درهم 7قدره  ابرنامج تنجزفالمجموعة  ،2012برسم سنة 
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  2011إنجازات  2012توقعات 

 األوراش المفتوحة وحدة جديدة)  801 57وحدة (منها   820 164 وحدة جديدة)  000 62وحدة (منها  000 167

 إنهاء األشغال وحدة جديدة)  443 50وحدة (منها  720 152 وحدة جديدة)  000 57وحدة (منها  000 172

 التسليم وحدة 807 38 وحدة  000 39

 إحداث رسوم عقارية رسم عقاري 115 38 رسم عقاري 000 45

 عقود البيع عقدا 173 21 عقدا 000 25

 هدم السكن الصفيحي وحدة 842 13 وحدة 000 25

  
مليـار   25مدينة. ومن المتوقع أن يعبئ هذا البرنامج استثمارات تنـاهز   85أكثر من  "مدن بدون صفيح"برنامج ويهم 

مدينة عنـد   44مليار درهم كدعم عمومي. وقد بلغ عدد المدن التي تم اإلعالن عنها كمدن بدون صفيح  10درهم منها 
  دون صفيح هما عين توجطات وسبع عيون.. والمدينتين الجديدتين ب2010مدينة في متم  42مقابل  2011نهاية 

  
، إلى إعطـاء انطالقـة   2011بادرت مجموعة العمران، خالل سنة  الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفي إطار 
درهم،  250.000 كلفةحدة بو 6.239درهم، وإلى  140.000 كلفةوحدة ب  2507إلى سكن مقسمة  10.845أشغال بناء 

  4.232إلـى  وحدة سكنية مقسـمة   9.256إنهاء أشغالكما تم  .اقتصادية فيال 27رويجي ومن السكن الت 2.072وحدة 
وحدة مـن السـكن    1.523قيمة عقارية إجمالية منخفضة، وإلى  ات وحدة ذ 3.258وحدة من السكن االجتماعي وإلى 

  .االقتصادية فيال 243الترويجي و
  

وحدة بما فيها   47.475بإعطاء انطالقة 2011، تميزت سنة درهم" 140.000برنامج "السكن بثمن وفيما يخص 
لتهيئة امنجزة من طرف مجموعة  14.583 منهاوحدة منتهية األشغال  24.239و بشراكة مع القطاع الخاص  23.661
  .العمران

  
باط) تامسنا (قرب الر وهي : ، أطلقت مجموعة التهيئة العمران أربعة مشاريعبرنامج المدن الجديدةوفي إطار 

في الفترة  (قرب طنجة) ولخيايطة (قرب الدار البيضاء) والشرافات 2005و 2004وتامنصورت (قرب مراكش) ما بين 
ويتجلى  .مليار درهم15 هو  التهيئة العمرانالتي خططت لهامجموعة  . أما إجمالي االستثمارات2008-2007ما بين 

 المالية فيما يلي : ساسيةمستوى إنجاز المدن الجديدة وكذا اإلنجازات األ
 

 لخيايطة الشرافات تامسنا تامنصورت المدينة
 %65 %70 %89 %98 البنية التحتية

 األوراش المفتوحة

 المنصور ديار توقيع اتفاقية مع وحدة  21.821 وحدة 46.059
 من ضمنها، وحدة 6.000 نجازال

 10%االجتماعي و السكنمن  65%
على  ذوو قيمة عقارية منخفضة

  هكتار30مساحة 

  مسكن  2.352

 - - وحدة 10.193 وحدة 45.170 إنهاء األشغال
 - - 25.000 45.000 عدد السكان
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 كن والتجهيزات العسكريةاسموكالة ال - 2.5.3

  
بـدون صـفيح و برنـامج    برنامج مدن و برنامج الولوج إلى الملكيةو راإليجابرنامج  علىيشتمل مخطط عمل الوكالة 

 السكن غير المقنن وكذا برنامج المنشآت العسكرية.
  

وحـدة مـن    20.000فهي تهدف إلى إنجاز  ،تم تعديلهاوكما سكن  80.000أما بالنسبة لالتفاقية المتعلقة ببرنامج بناء 
التجهيـزات  وحدة ستنجز مـن طـرف وكالـة     10.000 منها )وحدة المبرمجة سابقا 30.000بدل (السكن الوظيفي 

   .)PATRILOGباتريلوك (وحدة من قبل  10.000العسكرية و
  

  كما يلي : 2011ويبرز مستوى تقدم اإلنجازات في نهاية 
  

 المجموع باتريلوكوحدات  الوحدات المنجزة من طرف الوكالة 
 2.515 1.784 731 وحدات في طور الدراسة
 3.656 760 2.896 وحدات في طور اإلنجاز

 11.813 4.996 6.817 كاملةوحدات 
 17.984 7.540 10.444 مجموع اإليجار

  
مليار درهـم   2مليار درهم، ممولة من طرف الدولة في حدود  3,7ما قدره  2011بلغت تكلفة تنفيذ المشاريع في متم 

  مليار درهم. 1,7في سقف  باتريلوكلكل من وكالة تنمية التجهيزات العسكرية و الذاتيةواألموال 

  شركة "إدماج سكن " - 3.5.3

عرفت المؤشرات األساسية لهذه الشركة التي تعمل على اتخاذ التدابير الهادفة الستيعاب األحياء ذات السكن غير الالئق 
  والغير المجهزة في منطقة الدار البيضاء الكبرى، التطور التالي :

  
 2012توقعات  2011انجازات  2010انجازات  2009انجازات  المؤشرات
 5.422 8.686 1.920 3.643 (وحدة) االوراش المفتوحة

 8.110 2.030 3.138 4.213 (وحدة) إنهاء األشغال
 2.170 2.756 4.112 2.113 عمليات الهدم(وحدة) 

  
  فيما يلي : 2011وتتمثل أهم إجراءات شركة إدماج سكن برسم 

  
أسرة مقابل  8.686إلعادة السكن) لصالح  واحدةإعادة التوطين وفيما يخص  3عمليات تهم ( 4انطالق  -

ين في حالة تجدر اإلشارة إلى وجود عمليت ،. وعالوة على ذلك%94يناهزوحدة أي بمعدل تنفيذ  9.219
  وهي: توقف

من أجزاء الطرق التزال بها دور الصفيح وذلك  %20تأهيل المجال الحضري لسيدي مومن القديم حيث  •
  لمقترحة من قبل الشركة لفائدة السكان ؛بالرغم من عروض إعادة التوطين ا

لك بهدف إعادة ذعملية إعادة هيكلة حي بوشعيب وطني حيث تعرقل جمعيات المستأجرين المشروع و •
 إيوائهم قبل االنتهاء من عملية إعادة الهيكلة.

  
ة لهؤالء من دور الصفيح، بمساهمة مالي رحيلهمتوقيع اتفاقية مع مالكي األراضي التي تم تثمينها، بعد ت -

تكلفة إجمالية بأي  2011مليون درهم خالل  5,4المالكين في عمليات محو دور الصفيح بقدر مالي إجمالي 
 ؛الشركة إحداثمليون درهم منذ  280تناهز 

مليون  4,7 يناهزفي تمويل مشاريع الشركة بما  2011مساهمة المنعشين المستفيدين من اإلعفاءات في سنة  -
  .درهم
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  : اإلجراءات التالية 2012سكن برسم الويشمل مخطط شركة إدماج 

  
مليون درهـم   123مليون درهم منها  605باستثمار إجمالي قدره  ةديبدء أشغال االوراش لثالث عمليات جد -

عائلة وذلك  250نجاز عملية رابعة لفائدة إ إلىعائلة. إضافة لذلك، تسعى الشركة  5.172، لفائدة 2012في 
  ؛ مع مستثمر خاص سيعمل على التمويل الكلي لهذا المشروع مقابل تصفية عقارهبشراكة 

 ؛ 2012مليون درهم خالل  476مليون درهم منها  875عائلة باستثمار  8.110عمليات تخص  4إنهاء  -
 مليون درهم. 82 تقاربتجهيزات عمومية بتكلفة إجمالية  15سكن صفيحي وانطالق  2.170هدم  -

 
مليون درهم  349مليون درهم. وتبلغ االستثمارات المتوقعة  190مبلغ قدره  2011االستثمارات المنجزة سنة وقد بلغت 
  .2013مليون درهم سنة  553و 2012خالل سنة 

  دعم تمويل السكن -4.5.3

للضمان، ن يجويرتكز تسهيل الولوج إلى تمويل السكن أساسا على صندوق تأمين الرهن (ضمان السكن) الذي يقدم منت
ضمان فوكاريم الموجه إلى األشخاص ذوي الدخل المنخفض أو غير القار وكذا ضمان فوكالوج الموجه إلى الطبقة 

  المتوسطة.
  

على التوالي ما  2011السلفات الجارية لفوكاريم في متم حجم المستفيدة من ضمان منتوج فوكاريم و األسرعدد  وقد بلغ
   .2010مقارنة بسنة  %16و %15على التوالي  قدرهارهم بمعدالت نمو مليار د 10,8و أسرة 74.000يناهز 

  
بنسبة زيادة مسجال مليار درهم  1,7سلف أي بمبلغ  11.000ما يناهز  2011سجل منتوج فوكاريم خالل سنة كما 
 بلغت حصةالممنوحة للنساء قد  حسب النوع االجتماعي بأن السلفات وزيع. ويوضح الت2010بالمقارنة مع سنة  24%

47 %.  
  

 117على مستوى لألسر الموزعة من توفير السكن  2011منتوج فوكاريم برسم سنة  مكنعلى المستوى الجهوي، 
مدينة ودائرة بمختلف جهات المملكة. وتحتل مدينة الدار البيضاء مركز الصدارة على مستوى التقسيم الجغرافي إلى 

  من مجموع القروض الممنوحة.  %34 نسبةب 2011بر ننهاية دج
  

بمواصلة تطويره بحيث ارتفع عدد السلفات الممنوحة خالل هذه السنة  2011وفيما يتعلق بضمان فوكالوج، تميزت سنة 
من  %30استفاد المغاربة المقيمون بالخارج من  حيث درهم، مليار 1,1 يتجاوزسلف بحجم سلفات  3.500إلى حوالي 

 مجموع هاته السلفات.
  

 مليار درهم. 2أسرة بضمان أزيد من  6.600بأزيد من  2011عدد المستفيدين من ضمان فوكالوج في متم سنة  ويقدر
 من القروض السالفة الذكر. %35حسب النوع االجتماعي، فإن استفادة المرأة قد بلغت  وزيعللت بالنسبة

  
مدينة ودائرة بمختلف جهات  111على مستوى  العديد من األسرمن  2011برسم سنة لوج منتوج فوكا من استفادكما 

  .اإلنتاج السنوي اإلجماليمن  %17 نسبةالمملكة. وتحتل مدينة الدار البيضاء مركز الصدارة ب

  الوكاالت الحضرية - 5.35.

  ، بمقتضى النصوص القانونية المحدثة لها، بالمهام التالية :الوكاالت الحضريةتضطلع 
  

  ؛ التهيئةوالتقسيم المجالي ولتنمية ات لمخططكذا الحضرية وتهيئة لل ةمديري اتوضع مخطط -
 ؛ والتقسيمات الفرعية والبناء طبقا لألنظمة المعمول بها التجزئاتاإلشراف والمراقبة على  -
 تأهيل المناطق الحضرية وإعادة هيكلة األحياء التي تفتقر إلى البنية التحتية ؛ -
 .العمرانلجماعات المحلية في مجال تقديم الدعم ل -
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منها، حيـث بلغـت    76وثيقة تعمير والموافقة على  147 إصدار، التخطيط العمرانيفي مجال  2011شهدت سنة وقد 
 في المناطق القروية. %62في المناطق الحضرية و %98بوثائق التعمير  تغطيةالنسبة المتوسطة لل

  
ملف  111.686دراسة  2011فقد عرفت سنة  26للوكاالت الحضرية التي يبلغ عددها  الحضريما فيما يخص التدبير أ

فقـد  فيما يتعلق بالمراقبة  أما .2010مقارنة بسنة  %16 ملفا تمت الموافقة عليه أي بنسبة تطور بلغت %72بينها  من
   .مخالفة 13.788 نع، أبانت موقع 20.131تمت زيارة 

  
 %72 تغطيشباك  107أي ما مجموعه  2011شبابيك وحيدة جديدة في سنة  4حداث إوفي إطار سياسة الالتمركز، تم 

لى تبسيط المساطر التي تهم منح تراخيص البناء والتجزئـة  إمن الجماعات القروية تهدف  %60للجماعات الحضرية و
  ساعة. 24منح الرخص في والتقسيم، وذلك بتنسيق مع الجماعات والسلطات المحلية بهدف 

  
مليون درهم. كما تناهز االستثمارات المبرمجة برسـم سـنة    220مبلغ  2011وقد استثمرت الوكاالت الحضرية خالل 

  مليون درهم لوكالة الدار البيضاء. 951مليون درهم منها  1.167ما قيمته  2012
  

مليون درهم، بزيـادة قـدرها    78ما قدره  2011لية للوكاالت الحضرية برسم السنة الما ذاتيةال مصادر التمويلبلغت 
 وبـين الخدمات المقدمة  يتم تحصيلها مقابلمليون درهم  53 وتتوزع هذه الموارد بين .ماضيةال سنة% مقارنة مع ال31

هذه اإليرادات من قبل غالبيـة وكـاالت    إحداثمن الدولة. وقد تم اعتماد قرار مدادات على شكل إمليون درهم  376
، للمملكة وكالة حضرية 26من  %60مصادر التمويل الذاتية حيث صادقت لتحسين مستوى  2011الحضرية في سنة 

 .هاعتماد منها %12رفضت و ه بعدلم تعتمدمنها  %28 بينما الزالت عتماد هذه التعويضاتاقرار على 
  

  : 2012جال التنمية الحضرية برسم برنامج عمل هذه الوكاالت في م ويهم
  

 ؛ مشروع 86مشروع مجالي وإنهاء  48انطالق  -
 وثيقة ؛  436وثيقة طوبوغرافية وتصويرية وإنهاء  272البدء في إنجاز  -
 وثيقة أخرى ؛  403على  موافقةوثيقة تعمير وال 224البدء في إنجاز  -
  ؛  قرويةشباك بجماعات  27شبابيك وحيدة بجماعات حضرية و 4إحداث  -
دراسات لتنمية المراكز  4طالق إ التنمية القروية، يضع برنامج العمل تدابير من أجلعلى مستوى مشاريع  -

 .لتنميتها قروي امركز 29وإنهاء دراستين وتحديد 
  

وكالة حضرية وفقا لمعايير قياس الجودة (إيزو  20، المصادقة على مطابقة أنظمة تدبير2012ومن المتوقع في سنة 
  ).2008نسخة  - 9001

  
باستمرار تنفيذ برنامج إعادة التوطين اإلقليمي لدور ، 2011سنة في تميز نشاط الوكالة الحضرية للدار البيضاء وقد 

مجموعة مشاريع للسكن االجتماعي إعطاء االنطالقة لشروع إعادة تأهيل األحياء الفقيرة والمدينة العتيقة ومالصفيح و
كما تم إنهاء  مواصلة تطوير خطط إلعادة تأهيل المدينة العتيقة. 2014–2012مخطط  يتوقعكما  درهم). 250.000(

أشغال التأهيل بالنواصر ووالد صالح كما يتم اطالق اشغال تجهيز عملية النصر وكذلك دعوة إلبداء اهتمام بتجديد فندق 
 ن (وسط المدينة).للينكو

  
  بفاس العتيقة المدينة وإنقاذ نميةت وكالة - 6.5.3

  
مليون  45بفاس عن طريق اكتتاب نقدي بمبلغ  العتيقة المدينة وإنقاذ نميةتكالة ورأسمال  زيادة، 2011سنة  عرفت

تم اكتتاب مجموع هذه األسهم من طرف الدولة من أجل قد درهم للسهم. و 100سهم بمبلغ  450.000درهم، وإصدار 
الذي سيتم تمويله  المدينة العتيقة بفاس" –"الصناعة التقليدية تمكين الوكالة من اقتناء العقار الضروري إلنجاز مشروع 

  .من حساب تحدي األلفية للمغرب
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  : التالية المجاالت، 2011سنة خالل  الوكالةقد شمل نشاط و
  

 26تتبع برنامج التدخل اإلستعجالي إلنقاذ المباني المهددة باالنهيار (قامت الوكالة بعمليات التنمية الجماعية :   -
% 50بنسبة تأهيل ال) ومواصلة برنامج المساعدة إلعادة 2010بناية خالل سنة  175مقابل  2011بناية في سنة 

  ) ؛2010بناية في سنة  42% (100) وتنفيذ برنامج التدخل بنسبة 2011بناية في عام  34(
 255تحسيس كما عملت على طلب  630بمعالجة أكثر من  2011في سنة  والتواصل : قامت الوكالةالمساعدة  -

 ؛ أفضل أسرة معنية ببرنامج المساعدة المباشرة من أجل ضمان انخراط
االنطالق الفعلي ألشغال "فندق عين  2011سنة  عرفتالمدينة العتيقة بفاس" :  –مشروع "الصناعة التقليدية  -

يدونة" إعادة إسكان المقيمين "بساحة لالالمصادقة على مخطط عمل و في إطار حساب تحدي األلفية نقبي" الممول
وذلك استنادا إلى الجدول الزمني  يعرف هذا المشروع تأخرا في اإلنجازووفندقي "البركة" و"ست عيون". 

 %.48 بلغت نسبة تنفيذالمرتقب لإلنجاز ب
  

المدينة العتيقة بفاس"  –وكالة تدخلها لتنفيذ مشروع "الصناعة التقليدية فستواصل ال 2013و 2012أما خالل سنتي 
  وإعادة تأهيل المباني القديمة والمهددة باالنهيار في إطار شراكة بين وزارة اإلسكان وجماعة فاس.

  
  المالعب وتسيير إلنجاز الوطنية الشركة -7.5.3

  
  : بالمهام الرئيسية التاليةتضطلع الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب 

  

 ؛ اإلشراف على تنفيذ أشغال إنهاء المالعب الثالثة لطنجة ومراكش وأكادير -
  ؛ القيام بمهام إدارة مشروع الملعب الكبير لمدينة الدار البيضاء بما في ذلك تحديد برنامجه المعماري والتقني -
  مواصفات دفاتر التحمالت المعدة لهذا الغرض. صيانة وحسن تسيير المنشآت الرياضية واستغاللها األمثل وفق -

  
، 2011يناير  5ملعب مدينة مراكش، والذي تم تدشينه بتاريخ  أشغال ، باالنتهاء من2011تميز نشاط الشركة خالل سنة 

المعمارية المتعلقة بالملعب الكبير للدار كذا تنظيم المسابقة ، و2011أبريل  26ملعب طنجة الذي دشن في أشغال بناء و
حيث يرتقب فتح أبوابه في وجه العموم في متم % 90 نسبةمعدل التقدم في أشغال ملعب مدينة أكادير  بينما يبلغالبيضاء. 

  .2012 من سنة شهر دجنبر
  

مداخيل المباريات من تحصيله سيتم ذي مليون درهم وال 38 الشركة ما قدره رقم معامالتومن المتوقع أن يبلغ 
  واإلشهار.

  
تكاليف االستغالل لتمويل  عدم كفاية موارد أن هذه الشركة تعاني من عدم التوازن المالي بسببإلى اإلشارة  وتجدر

ماليين درهم في عام  7 اعتماد الشركة على الميزانية العامة للدولة يرفع من درجةمما  (حوالي النصف) االستغالل
 .2012مليون درهم في عام  25و 2011عام  مليون درهم 34و 2010

 
  المؤسسات المالية العامة – 4
 

من أجل مواكبة السياسات العمومية، تتدخل المؤسسات المالية العامة، خاصة صندوق اإليداع والتدبير والقرض الفالحي 
اصة بكل منها في للمغرب وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي في إطار استراتيجيات وسياسات خ

مجاالت اختصاصها ونشاطها. وتهدف من خالل هذا التدخل إلى تسهيل ولوج زبنائها إلى القروض وخدمات مالية 
  وبنكية أخرى إلنجاز مهامهم في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية المندمجة للبالد.

  
من رأسمالها بعد تفويت مساهمتها، بدور  %6,34وتضطلع مجموعة البنك المركزي الشعبي التي أصبحت الدولة تملك 

هام داخل النظام البنكي المغربي بفضل وضعيتها التجارية المهيمنة فيما يتعلق بتعبئة االدخار وتحويالت مغاربة العالم 
ني وتمويل النسيج االقتصادي الوطني والجهوي. وتتمثل مهمتها األولى في تعزيز التغطية البنكية بمجموع التراب الوط

والمساهمة في تنمية االقتصاد والعمل كرافعة للنمو الجهوي والوطني. ويجدر التذكير بأن تفويت الدولة لحصتها في 
قد تم لفائدة األبناك الشعبية الجهوية لدعم القرض  البنك المركزي الشعبي، في إطار تدبير الدولة لمساهماتها،رأسمال 

ه األبناك في رأسمال البنك المركزي الشعبي وعلى مستوى هيآت الحكامة الشعبي للمغرب من خالل مساهمة أكبر لهات
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لهذا البنك مع السماح للمجموعة بمالءمة المعايير والمقاييس المعتمدة من طرف المجموعات التعاضدية الدولية وضمان 
المملكة في إطار سياسة االندماج الجهوي لألبناك الشعبية بالمغرب من أجل مواكبة أفضل للتنمية االقتصادية لجهات 

  الجهوية.
  

  مجموعة صندوق اإليداع والتدبيـر - 1.4

  
دورا مركزيا فيما يتعلق بتلقي وحفظ وتدبير موارد االدخار التي تتطلب حماية خاصة  14يلعب صندوق اإليداع والتدبير

  نظرا لطبيعتها أو مصدرها.
  

على تنفيذ عدة مشاريع مهيكلة لمواكبة السياسات العمومية  1959وهكذا، دأب صندوق اإليداع والتدبير منذ تأسيسه سنة 
  في ميادين االدخار واالحتياط والخدمة البنكية والسوق المالي وكذلك التنمية الترابية ومشاريع البنيات التحتية الكبرى.

  ويواصل صندوق اإليداع والتدبير تنفيذ مختلف مشاريعه السيما من خالل :

ية التي شهدت انبثاق فاعلين أساسيين في مجاالت الهندسة والتهيئة والتنمية من خالل دعم مهن التنمية التراب -
ميدزيد والشركة العامة العقارية. وقد سمحت هذه التنمية الترابية بنشأة عدة مناطق صناعية والتي شكلت 

لمشاريع كبرى  بإعطاء االنطالقة 2011عامال مهما لمواكبة التطور الصناعي للمملكة. وهكذا، اتسمت سنة 
، كالشروع في استغالل القطب التكنولوجي بوجدة والمجمع الصناعي لسلوان ميدزيد من خالل الشركة التابعة 

  بالناضور واألرضية المندمجة للنواصر والمنطقة الصناعية آيت قمرة ؛

وقد و أولية. دولة التي جعلت من السياحة قطاعا ذـلل اسة االقتصاديةـاالنخراط القوي في مواكبة السي -
التزمت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير بتهيئة المناطق السياحية الجديدة، التي تمثل حلقة مهمة في نجاح 
السياسات العمومية في قطاع السياحة نظرا لسماحها بإحداث وجهات جديدة. كما تعتبر المجموعة أيضا مطورا 

جهات الناشئة من وجهة نظر مركز شطر كبير منها في اللمؤسسات فندقية من الدرجة األولى يت أساسياومالكا 
 ؛ سياحية

تطوير السوق المالي في مختلف مكوناته : سوق الدين العمومي والبورصة والهندسة والتركيبات المالية  -
ابتكار األدوات المالية وإعادة الهيكلة والتقويم. ويساهم الصندوق في حركية عصرنة القطاع خاصة من خالل 

واإلسهام في إنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء الذي يرتقب أن يصبح مركزا وقطبا ماليا جهويا. وقد 
لصندوق اإليداع  %100تم إسناد إنجاز هذا القطب المالي للوكالة الحضرية للتنمية بأنفا، وهي شركة تابعة 

  ؛والتدبير للتنمية، المكلفة بتهيئة منطقة المطار السابق ألنفا 

  تشجيع االستثمار خاصة من خالل أخذ مساهمات في صناديق التنمية الجهوية وصناديق رأسمال مخاطر ؛ -
دعم قطاع المالية الصغرى عبر صندوق "جيدا" لتمويل جمعيات القروض الصغرى والذي انضمت إليه  -

   نسي والوكالة الفرنسية األلمانية وصندوق الودائع واألمانات الفر) KFW( األلمانية للتعاون الدولي مؤسسةال
  للتنمية ؛

االنفتاح على السوق الدولية من خالل المساهمة في شركات أجنبية ناشطة في قطاعات إستراتيجية (نادي  -
  ميد وتوي وفيفاندي) سعيا وراء التنمية االقتصادية للبالد السيما في قطاعات السياحة والنقل واالتصاالت.

  
   حول ثالث مجاالت إستراتيجية : صندوق اإليداع والتدبيردخله، تقوم هيكلة من أجل مواكبة تنوع مجاالت تو
  

تدبير الصناديق المؤسساتية وصناديق التقاعد : يتعلق األمر باألنشطة المقننة للصندوق والممارسة من خالل  -
 والتأمينلصندوق الوطني للتقاعد قطب اإليداع واألمانات وهو هيكل داخلي وقطب االحتياط الذي يشمل ا

  ؛ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدو
من خالل استرجاع  أساسيافاعال  لنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدفيما يتعلق بقطب االحتياط، أصبح ا -

الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض المؤسسات مع ما يصحب ذلك من رهانات مالية كبرى والتزامات على 
  المدى البعيد ؛

بنك األعمال فاعال مهما في القطاع المالي من خالل  صندوق اإليداع والتدبيرلية والتأمين : يعتبر البنك والما -
 القابضة فيبار ومديرية المساهمات المباشرة.الشركة ) وCDG Capital( لصندوق اإليداع والتدبير

                                                           
 10 الموافق لتاريخ 1378بتاريخ فاتح شعبان  1-59-074ظهير رقم لل طبقامؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المدنية واالستقالل المالي   14

   .1959فبراير 
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 59,4لتصـل إلـى    %14بتزايد مهم في الودائع بنسبة  صندوق اإليداع والتدبيربالنسبة لمجموعة  2011اتسمت سنة 
  بالمودعين. صندوق اإليداع والتدبيرمما يعكس توطيد عالقة مجموعة  مليار درهم

  
وتميزت هذه السنة أيضا بالمحافظة على مستوى الناتج الصافي البنكي المجمع مع مساهمة أكبر ألنشطة جمع االدخـار  

  .2011مليار درهم سنة  156ليصل إلى  %6وبارتفاع إجمالي الموازنة بنسبة 
  

  مليون درهم

AP�lا� A�ا��;{ ا��

4 386

5259 5086

2009 2010 2011
 

  مليون درهم

���ا������ ا��

733

1914

801

2009 2010 2011

 
 

وتفعـيال   داع والتدبيرإليإطار تحسين الحكامة والمراجع التي تنظم سير عمل مجموعة صندوق امن جهة اخرى، وفي 
ا ميثاقلميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة الذي تم وضعه من طرف الحكومة، تبنت المجموعة 

اعتماد هيكلة أنسب األصول مع  منحل انموذج داع والتدبيرإليوضع صندوق ا كما .لتنسيقللجنة  أنشأتو للتدقيق الداخلي
  المحتملة. لمخاطرفي ا أفضل وتحكممردودية  للموازنة تضمن 

  

  القرض الفالحي للمغرب - 2.4

  
  اقتصادية للعالم القروي.-يساهم القرض الفالحي للمغرب بشكل كبير في تمويل القطاع الفالحي والتنمية السوسيو

 
ومن أجل دعم المواكبة المالية لمخطط المغرب األخضر، انخرط القرض الفالحي للمغرب في إطار معاهدة موقعة مع 

  .2013-2009مليار درهم للفترة  20الدولة لرفع المساهمة اإلجمالية للتمويالت الممنوحة في هذا اإلطار لتصل إلى 
 

وبهذا الصدد، سجلت التمويالت المباشرة المتراكمة والممنوحة لألنشطة الفالحية وأنشطة الصناعة الفالحية تقدما 
 مليار درهم 5,5أي نمو سنوي قيمته  2010سنة  مليار درهم 13,1مقابل  2011سنة  مليار درهم 18,6واضحا لتبلغ 

  .2013مليار درهم في متم  20بحيث يقترب من الهدف المتوخى والمتمثل في 
 

القرض الفالحي للمغرب المتعلق بتمويل قطاع الفالحة في ظل احترام النصوص التنظيمية لمواكبة تنمية نشاط 
مليون درهم، تساهم فيها  900الزيادة في الرأسمال االجتماعي بما قدره  2011االحترازية، قرر مساهمو البنك سنة 

مليون  500وقد تم تحرير الشطر األول من مساهمة الدولة في هذه الزيادة وقدره  مليون درهم. 680الدولة بحصة 
  .2013مليون درهم سنة  180، بينما يجب تحرير الشطر الثاني واألخير وقيمته 2012درهم في يوليوز 

 
من جهة أخرى، ولتحسين تمويل الفالحين الصغار واألراضي الفالحية غير المستفيدة من التغطية البنكية والمندرجة في 
برامج أو مشاريع حكومية تتطلب دعما خاصا من السلطات العمومية، وضعت كل من الدولة والقرض الفالحي للمغرب 

  منظومة مبنية على : 2009سنة 
  

الفالحي للمغرب لشركة تابعة "شركة التمويل للتنمية الفالحية" وإسمها التجاري "تمويل إحداث القرض  -
المتعلق  15-99من القانون رقم  4و 3الفالح" في إطار مهمة المرفق العام للبنك طبقا لمقتضيات المواد 

  بإصالح القرض الفالحي للمغرب ؛
من القروض الممنوحة من طرف  %60ى حدود وضع الدولة لصندوق االستقرار االحترازي الذي يضمن إل -

 شركة تمويل الفالح لصغار الفالحين المؤهلين.
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تعديال التفاقية إحداث شركة التمويل للتنميـة الفالحيـة    2012وقد وقعت الدولة والقرض الفالحي للمغرب في يوليوز 
وذلك لتوسيع تدخلها ليشمل كل صغار الفالحين والضيعات الفالحية الصغرى الذين اليستفيدون مـن التمويـل البنكـي    

برامج ومشاريع حكومية. ومـن  عطاء األولية للمنخرطين في الكالسيكي ويحملون مشاريع مجدية وذات مردودية، مع إ
صغار الفالحين وأن يسمح لشركة التمويل للتنمية الفالحية من جهة شأن هذا االنفتاح أن يحسن من جهة، ظروف تمويل 

  أخرى، ببلوغ سقف نشاط يضمن ديمومتها المالية.
  

  را إيجابيا بحيث :تطو 2011ولقد عرفت أنشطة القرض الفالحي للمغرب برسم سنة 
  

 قدرها زيادةبأي  2010ة نمليار درهم س 50,7مليار درهم مقابل  54,3لدى الزبناء  الخام بلغت المستحقات -
من المستحقات  %8,2 إلى كما واصلت نسبة القروض التي تعرف بعض الصعوبات تراجعها لتصل 7,3%

 ؛ 2009في  %10,9و 2010في  %9,6اإلجمالية مقابل 
وذلك نتيجة  %8,4أي بزيادة  2010مليار درهم سنة  2,3مليار درهم مقابل  2,5البنكي الصافي  بلغ الناتج -

  ؛ %8,7وارتفاع تكاليف االستغالل البنكي بنسبة  %8,6ارتفاع ناتج االستغالل البنكي بنسبة 
مليار  68,1مليار درهم مقابل  69,5ليصل إلى  2010مقارنة مع سنة  %2,1بنسبة  إجمالي الموازنةارتفع  -

 لسالفة.درهم السنة ا

  

 لضمان المركزي اصندوق  - 3.4

  

، تعرف 15فضال عن أنشطة ضمان تمويل اإلسكان الذي تم التطرق إليها في هذا التقرير على مستوى قطاع اإلسكان
  أنشطة تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة نموا متزايدا.

 
لفائدة ما يناهز  مليار درهم 1,1 ما قدره 2011سنة الضمان لصندوق الضمان المركزي خالل  مستوى التزاماتفقد بلغ 

والمخصصة لالستثمارات  مليار درهم 2مشروع والمتعلقة بحجم إجمالي للقروض البنكية المضمونة يصل إلى  700
  منصب شغل. 4.600والتي من المتوقع أن تحدث أزيد من  مليار درهم 3,4بقيمة 

  
مستوى التوزيع القطاعي، تعتبر شركات الخدمات المستفيد الرئيسي من هذه األنشطة بالتزامات ضمان بلغت  وعلى
مليون درهم والنقل  143مليون درهم والتعليم بمبلغ  264مليون درهم متبوعة بشركات القطاع الصناعي بما قدره  352

  مليون درهم. 8مليون درهم والفالحة  11مليون درهم والسياحة بما قيمته  121واالتصال بما قدره 
  

والذي يضمن المساهمات بأموال ذاتية أو شبه ذاتية  2010وعلى إثر إحداث منتوج "ضمان رأسمال مجازفة" سنة 
لصناديق رأسمال االستثمار لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة، تم التوقيع على ثالث اتفاقيات شراكة تتعلق بهذا 

 4من ضمان  2011سنة  خالل . وقد مكن هذا النشاط ذو القيمة المضافة العالية2011اريخ دجنبر المنتوج، آخرها بت
  مليون درهم. 9مليون درهم والتزامات ضمان تناهز  15مشاريع بقروض إجمالية قيمتها 

 
 2007ه سنة إضافة إلى ذلك، يعمل صندوق الضمان المركزي على تدبير صندوق الضمان "التعليم بليس" الذي تم إحداث

لضمان القروض البنكية الممنوحة للطلبة المسجلين بالمعاهد والمدارس العليا للتعليم الخاص من أجل تمويل جزء أو 
بقروض بنكية إجمالية  2011إلى متم طالب  473مجموع تكاليف التسجيل والتمدرس. وقد استفاد من هذا الصندوق 

  مليون درهم. 23لى مليون درهم والتزامات ضمان تصل إ 38قيمتها 

                                                           
  أ��U. 5.3ا�)' ا&1]'ة   15

 مليون درهم
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 2010-2009كما أن منتوج "ضمان استغالل" الموجه لضمان تمويل حاجيات األموال المتجددة، المحدث خالل سنتي 

سائر المقاوالت الصغرى  على عميمهوت 2011تم موالمقتصر فقط على المقاوالت المصدرة، تم إعادة إدراجه في 
  والمتوسطة.

 
دعم الدولة لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة عن طريق إحداث صناديق التمويل إضافة إلى الضمان، يتم تنفيذ 

تكميال  %2المشترك التي يتم تسييرها من طرف صندوق الضمان المركزي والتي تمنح قروضا بنسبة فائدة قدرها 
، 2011في سنة وناعة. للقرض البنكي لفائدة المقاوالت الناشطة في بعض القطاعات كالسياحة والتعليم/التكوين والص

مليون درهم. تم  807مشروعا بغالف استثماري قيمته  79مكن نشاط التمويل المشترك إلى جانب البنوك من تمويل 
مليون  230مليون درهم كقروض بنكية و 327مليون درهم، منها  557 إلىتمويل هذه المشاريع بقروض إجمالية تصل 
  درهم من طرف صناديق التمويل المشترك.

 
وتجدر اإلشارة إلى أن قرار تجميع موارد الصندوق الوطني لتأهيل القطاع الصناعي وموارد صندوق تشجيع التعليم 
الخاص يرمي إلى دعم وترشيد وديمومة تدخل صناديق التمويل المشترك وإلى تجميع التزاماتهما في صندوق واحد 

منتوجات صندوق الضمان المركزي فيما يخص  يدعى صندوق التمويل المشترك القطاعي "تمويل" والذي سيعرض
  التمويل المشترك.

  
ويمكن هذا التجميع من توحيد وتبسيط مساطر التحقق وصرف األموال لفائدة البنوك والمقاوالت وترشيد تدبير الموارد 

نسيج" الموجه لتسريع إنجاز  –الممنوحة في هذا اإلطار. ويشمل صندوق "تمويل" أيضا منتوج التمويل المشترك "عالمة 
  شبكة لموزعي منتوجات األلبسة التي ستكون مهمتها تسويق اإلنتاج المغربي داخل السوق الوطنية.

 
خاص يدعى "رأسمال استثمار" وال عامبين القطاعين ال امشترك اكما وضع البرنامج الوطني لالنبثاق الصناعي صندوق

) والذي ستسند إدارته لفاعلين خواص يتم اختيارهم من خالل طلب FPPIموجه إلى المقاوالت الصغرى والمتوسطة (
على الوثائق المتعلقة  2011 االهتمام. وبعد اختيار فاعلين اثنين خواص والتوقيع من طرف المساهمين سنة إبداء

في  دوقينالصن ينذا"، تم تفعيل هP Fund 3) : "المقاوالت الصغرى والمتوسطة نمو" و"FPPIبإحداث الصندوقين (
  مليون درهم. 350مليون درهم ستساهم الدولة فيه بحصة  800يهدف هذان الصندوقان إلى بلوغ حجم يفوق و. 2012
 

 صندوق التجهيز الجماعي  - 4.4
  

يتم تمويل الجماعات الترابية أساسا عن طريق القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي. ويتدخل هذا 
مويل االستثمارات المتعلقة بمجاالت التهيئة والتأهيل الحضري التي تشمل خاصة شبكة القنوات الصندوق خصوصا في ت

ثقافية والرياضية والخدمات -واإلنارة العمومية والمساحات الخضراء وكذا التجهيزات العمومية والتجهيزات السوسيو
  األساسية خاصة التطهير الصلب والسائل والنقل والماء والكهرباء. 

 
ا. مشروع 105درهم تهم  ونملي 2,3على حجم قروض بلغ  2011د وافق صندوق التجهيز الجماعي خالل سنة وق

. وبلغت القروض التي تم مليار درهم 6,2غالفا استثماريا إجماليا قدره  2011وتهم القروض الممنوحة برسم سنة 
   .مليون درهم 1,6ما قدره  2011صرفها سنة 

  
من مجموع القروض  %66حسب فئة المقترضين هيمنة الجماعات الحضرية التي تمثل ويبرز توزيع صرف القروض 

  .%11متبوعة بالمجالس الجهوية بنسبة  2011المصروفة برسم سنة 
 

ويحتل قطاع  %67كما يبين توزيع صرف القروض حسب قطاع التدخل استمرار هيمنة قطاع التهيئة الحضرية بنسبة 
ويعزى ذلك باألساس إلى التمويل الممنوح لمدينة الدار البيضاء  %11بما يناهز نسبة  النقل الحضري المرتبة الثانية

  رامواي.طإلنجاز مشروع ال
  
حسب المناطق توزيعا جهويا متوازن نسبيا بالنسبة لنشاط الصندوق بحصة تمثل  دفوعةيظهر تحليل القروض المو

  لفائدة جهات الدار البيضاء الكبرى وسوس ماسة درعة والرباط سال زمور زعير. 40%
  

  كما يلي:  2011التجهيز الجماعي خالل سنة  صندوقالمالية لمؤشرات الوقد تطورت 
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مليون درهم  332مقابل  2011 سنةمليون درهم في  317( %4,5 نسبةبتراجعا لناتج البنكي الصافي ا سجل -
نقطة ابتداء من  50نتيجة النخفاض نسب الفائدة المطبقة على الجماعات الترابية بما قدره ) وذلك 2010سنة 
  ؛ 2010يناير 

) خصوصا نتيجة استمرار جهود 2010سنة  54مليون درهم مقابل  53( التكاليف العامة لالستغالل استقرار -
 التجهيز الجماعي ؛  صندوق ترشيد نفقات تسيير

عالقة بارتفاع معادل  مليون درهم 11.371 ليناهزمليون درهم  754 يمةقارتفاع مجموع الموازنة ب -
 .للمستحقات  على الجماعات الترابية

 
مقابل  2011سنة  %62على قاعدة مالية صلبة ومعامل القدرة على السداد يناهز  التجهيز الجماعي صندوقويتوفر 

  .%12مطلب احترازي أدنى بنسبة 
  

 مليون درهم

 

 مليون درهم
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  الجزء الثالث 

  

  المنشـآت العـامة  المؤسسات وتقوية مراقبة وحكامـة 
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من الحكامة الجيدة والشفافية مبادئ أساسية في مسلسل تعزيز وتدعيم مؤسسات الدولة  2011جعل الدستور الجديد لسنة 
  تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للبالد. من أجل األداءالحديثة وتحسين 

الممارسات الجيدة للحكامة في تطوير نسيج اقتصادي تنافسي وتعزيز مناخ الثقة وجلب االستثمارات  تطبيقيساهم وهكذا 
  الوطنية واألجنبية وتسهيل ولوج المنشآت لرؤوس األموال وتعزيز جدوى المنشآت وديمومتها.

الممارسات الجيدة  إرساء 2016-2012فيما يخص المؤسسات والمنشآت العامة، كرس البرنامج الحكومي للفترة 
تخاذ القرار وتعزيز األخالقيات من اتقوية نجاعة األداء العمومي في مسلسل  من أجلللحكامة من بين أهدافه األساسية 

المؤسسات والمنشآت العامة وإصالح منظومة مراقبة امة تحسين حك تم إدراجخالل التخليق ومحاربة الرشوة. وهكذا 
الدولة على المؤسسات والمنشآت العامة وتعميم العالقات التعاقدية متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمنشآت 

  .بخصوص هذا القطاع أهم محاور البرنامج الحكومي ضمن العامة

المؤسسات والمنشآت العامة كمرجع لممارسات الجيدة لحكامة اميثاق لالحكومة  وضعب 2012وهكذا، تميزت سنة 
المجالس دور يتعلق بتقوية  ايشمل القواعد والممارسات الجيدة لتحسين إطار تدبير الهيآت العامة خاصة فيممشترك 

وطرق  لمجالسهذه ا التداولية لتنفيذ مهامها المتعلقة بمراقبة وتدقيق المؤسسات والمنشآت العامة وتحسين تركيبة وأداء
وطبيعة العالقة بين المؤسسات والمنشآت العامة والوزارات الوصية التابعة لها من أجل تعزيز  بها اختيار ممثلي الدولة

ية للحكومة وتحسين نظام المراقبة واألولذات دور الهيآت العامة كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات العمومية والبرامج 
ة لها وتطوير تاحالعامة من أجل تعزيز مصداقيتها وترشيد تدبير الخدمات والموارد الم الداخلية للمؤسسات والمنشآت
تطبيقا للمبدأ المتعلق  ورشين يتم تفعيلهما تعزيز الشفافية وتقييم اإلنجازاتيعتبر  هكذاو .أداء وجودة الخدمات المقدمة
  بربط المسؤولية بالمحاسبة.

الملحوظ المسجل في السنوات السابقة من حيث انتظام اجتماعات هيئات حكامة التقدم ب يجدر التذكيروفي هذا اإلطار، 
المنشآت العامة والتعميم التدريجي للمصادقة على الحسابات وتأسيس لجان التدقيق ووضع أنظمة اإلعالم المؤسسات و

  لعامة وجودة تدبيرها.هذه الجهود لدعم تحسين أداء المؤسسات والمنشآت ا وسيتم تسريعلتحسين قيادتها.  التدبيرو

بذل جهود لتحسين ظروف ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة لجعلها في مستوى م تيكما 
  خاصة من خالل إصالح وتنميط المعايير وتطوير آليات التسيير وتعزيز التدقيقات. مارسات الدوليةأحسن الم

ة االقتصاد والمالية عن دراسة إلصالح منظومة المراقبة بهدف تعميمها على بإعالن وزار 2012هكذا، اتسمت سنة و
مجموع المحفظة العامة ومالءمتها مع حاجيات مصداقية أنظمة المراقبة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العامة وتحسين 

ومة المراقبة وتكييفها أساسا حكامتها وتقييم أدائها والوقاية من المخاطر. كما يهدف هذا اإلصالح إلى تعزيز جدوى منظ
  حسب الرهانات اإلستراتيجية وجودة التسيير.

  

  المنشآت العامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات  تحديث -1
  

تحديث المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة في تحسين ممارسة المراقبة المالية للدولة على  يتمثل
من خالل تطوير آليات  وذلك 2003سنة  الصادر في 69-00القانون رقم  التي يؤطرهاأخرى  هيآتالعامة والمنشآت 

من  ،ترسيخ إنجازات المنظومة الحالية الذي سيمكن، فضال عن الشروع في اإلصالح وكذا التسيير وأدوات المراقبة
  ت والمنشآت العامة لتطوير أدائها وشفافيتها.إرساء ممارسات الحكامة الجيدة وتعزيز استقاللية ومسؤولية المؤسسا

 
ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة بتعزيز التدقيقات الخارجية وتنفيذ  يتم تدعيموهكذا 

التنميط وتحفيز المؤسسات والمنشآت العامة   إجراءاتا ذتوصيات المحاكم المالية وغيرها من أجهزة المراقبة وك
  .ينلتحسين منظومة المراقبة والتدقيق الداخلي

  

  الماليةالمراقبة منظومة  صالح إ - 1.1

  
ها إلى مراقبة ترتكز أكثر على تقييم اإلنجازات السمو بالمراقبة المالية للدولة و لمنظومةنوعي التحسين المن أجل 

  على الخصوص:تهم  اتخاذ مجموعة من التدابيروالوقاية من المخاطر، تم 

  ؛ تقييم شروط تطبيق المراقبة المواكبة -

من  17وسائل تسيير المؤسسات والمنشآت العامة طبقا للمادة  وأدواتإطار مرجعي يحدد أساليب  وضع -
 ؛ 69-00القانون رقم 
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ات العامة مع أخذ توسيع مجال تطبيق مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليشمل المؤسس -
 خصوصياتها بعين االعتبار ؛

مل مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة عوضع مراجع منمطة للمراقبة وذلك من أجل تنسيق وتوحيد أساليب  -
عبر وضع قائمة الوثائق وكذا الدالئل المنهجية من  المؤسسات والمنشآت العامةوالخزنة المكلفين باألداء لدى 

 ؛ المراقبة أجل تأطير أفضل ألنشطة

  تقوية قدرات المراقبة من خالل تكثيف عمليات التكوين. -

المجالس اإلدارية إلى رؤساء تقارير سنوية  توجيه، تم تفعيل عدة إجراءات مواكبة من أهمها التدابير هموازاة مع هذو
مهم احصيلة مهمن خاللها مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والتي يقدمون  من طرف للمؤسسات والمنشآت العامة

وتقديم  إنجاز تسريع وتيرة 2012 ت سنةوهكذا، شهد .ة المعنيةمؤسسوتقديم توصيات تسهم في تحسين تسيير ال
 اجتماعات المجالس اإلدارية المكلفة بدراسة حسابات السنةإنهاء صياغتها وتوجيهها قبل انعقاد التقارير مما مكن من 

التحقق التي يقوم بها أعمال مع تعزيز  ةالتقارير عرف تحسنا نوعيا موازاوباإلضافة إلى ذلك، فإن مضمون  .الفارطة
  هؤالء المراقبين.

ومن جهة أخرى، وتماشيا مع التوجهات الحكومية المتعلقة بإصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على 
الدراسة الخاصة بوضع آليات هذا اإلصالح  المؤسسات والمنشآت العامة، فإن وزارة االقتصاد والمالية تعمل على إنهاء

الذي يهدف إلى االستجابة لمقتضيات الدستور الجديد فيما يخص الربط بين المسؤولية والمحاسبة وتعزيز الشفافية 
 وعقلنة التدبير العمومي. 

ر والمحافظة على كما يرمي هذا اإلصالح إلى تعزيز فعالية الرقابة وتوجيهها نحو تتبع األداء والوقاية من المخاط
الموارد والممتلكات العامة باإلضافة إلى التأكد من صحة وتطابق التسيير وذلك باالستناد إلى المكتسبات وعلى أفضل 

  الممارسات الدولية في هذا المجال مع األخذ بعين االعتبار انتظارات الشركاء.

  وتتلخص المحاور واألهداف المنتظرة من هذه الدراسة  كالتالي:

وخاصة فيما يتعلق  امراقبة وحكامة المؤسسات والمنشآت العامة من أجل قياس فعاليتهمنظومة تقييم شامل ل -
ومتطلبات الحكامة الجيدة وتحسين األداء والوقاية  لمحددة للمؤسسات والمنشآت العامةباألهداف اإلستراتيجية ا

  من المخاطر ؛

 أنجع التجارب الدولية في هذا المجال واقتراح سيناريوة مع ننجاز مقارإعبر  جيدةتثمين الممارسات ال -
فعال لمحفظة الدولة  صنيفتاعتماد  لتحسين وتعزيز مراقبة وحكامة المؤسسات والمنشآت العامة مع اإلصالح

المؤسسات والمنشآت العامة والمخاطر به المنظومة مع الرهانات اإلستراتيجية المتعلقة ذتكيف همن أجل 
  قدرة منظومة تسييرها ومراقبتها الداخلية.أدائها االقتصادي والمالي ووها المرتبطة بأنشطت

  

أيضا تطورات مهن وممارسات المراقبة وتحسين مواكبة المؤسسات  أن يأخذ بعين االعتبار ينتظر من اإلصالحو
ومة واألهداف الموكولة إنجازاتها بالنظر إلى توجهات الحك متطلبات تقييمكذا و هاأدوات تسيير تأهيلوالمنشآت العامة ل

  .والموارد الموضوعة رهن إشارتها لهاته المؤسسات

وتوضيح  وتنميط المساطرلمراقبة وتطوير منظومة التنفيذ الفعلي االتحسين أيضا تطوير نظام جودة  وتشمل طرق
 لتكوين المناسبوا لتحسين المراقبة الداخلية مجاالت تدخل مختلف الشركاء وتحسين التواصل ووضع األدوات الالزمة

  .لمؤسسات والمنشآت العامةامسؤولية مع الحرص على تقوية الرقابة لتعزيز فعالية منظومة لك ذو للموارد البشرية

عبر تدخل فاعل لمالية والمفتشية العامة للمالية من جهة أخرى، يتم إيالء اهتمام خاص لمالحظات وتوصيات المحاكم ا
ين في إعداد مخططات عمل لتفعيل هذه التوصيات مع تحميل المسؤولية عند للمجالس اإلدارية ومسؤولية المسير

  .االقتضاء للجان التدقيق المنبثقة عن المجالس التداولية للتأكد من دقة وفعالية التدابير المتخذة
  

   المؤسسات والمنشآت العامة أدوات تسييرطوير ت -2.1

  
جل تطوير أمن  مجهودات يتم بذلالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة  ممارسةفي إطار تحسين 

 2011وتيرة تفعيل هذه األدوات خالل سنة  تم تعزيز. وهكذا، 00-69أدوات التسيير المنصوص عليها في القانون رقم 
  : وذلك من خالل التدابير التالية 2012وخالل الستة األشهر األولى من 
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على النظام األساسي للموارد البشرية للشركة الوطنية لتسويق البذور والصندوق المغربي  صادقةفحص والم -

الصندوق المغربي للتنمية السياحية ومركزية الشراء وومكتب الصرف والمغربية لأللعاب والرياضة  للتقاعد
تب الجهوي لالستثمار الفالحي بتادلة والتنمية المعدنية لتافياللت وفكيك ومكتب معارض الدار البيضاء والمك

والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق 
المغربي إلنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير والمكتب الوطني للملكية الصناعية  الصادرات والمركز

 ؛ والتجارية
  

نظيمية المتعلقة بالمنشآت العامة التالية : الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش الهياكل الت دراسة -
والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والمكتب الوطني للمطارات والصندوق المغربي للتنمية السياحية 

والمؤسسة المستقلة للمراقبة  ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي
وتنسيق الصادرات والشركة الوطنية لتسويق البذور والوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الوطنية للمحافظة 

والشركة المغربية للهندسة  والمكتب الوطني للصيدالعقارية والمسح العقاري والخرائطية ومكتب الصرف 
 ؛ السياحية

 

لتنظيم المالي والمحاسباتي للوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر أركان وأرشيف با القرارات المتعلقةتوقيع  -
 ؛ المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية وتربية األحياء المائية والصياغة النهائية للقرارالمغرب 

  

لوكالة : ا بهدف مالءمتها مع مرسوم الصفقات العموميةالصفقات العمومية  ةنظمأنجاز والمصادقة أو تعديل إ -
والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي والصندوق  الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

والمكتب الوطني المهني  المغربي للتقاعد والمكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي
الغذائية والوكالة الوطنية لتنمية وتربية األحياء للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد 

المائية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر أركان ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والمركز اإلستشفائي 
البن رشد والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة المستقلة للنقل الحضري لفاس والمعهد 

بحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومعهد باستور المغرب ووكالة مارشيكا الوطني لل
ومركزية الشراء والتنمية المعدنية لتافياللت وفكيك والوكاالت  واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

ات والمعادن والمكتب روالكفاءات والمكتب الوطني للهيدروكاربو الشغل إلنعاش الوطنية الوكالةوالحضرية 
الوطني للمطارات والجامعات والوكالة الوطنية للموانئ والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 

والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية  المدرسة الحسنية لألشغال العموميةو
ومكتب التسويق والتصدير ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية ووكالة تنمية األقاليم الشمالية ووكالة تنمية 

لضمان المركزي والحديقة الوطنية للحيوانات والمكتب الوطني للسكك الحديدية اوالصندوق األقاليم الجنوبية 
ومجموعة شركة الخطوط الجوية الملكيـة المغربية والشركة الوطنية لتسويق البذور والشركة الوطنية للطرق 

  الصالح للشرب.لماء والكهرباء ل السيارة بالمغرب والمكتب الوطني
  
األدوات بتعزيز النجاعة العملياتية للمؤسسات والمنشآت العامة المعنية وتحسين جودة تدبيرها وفقا  تفعيل هذه سيمكنو

  لمبادئ الشفلفية والمنافسة.
 

  تعزيز التدقيقات الخارجية -3.1

إضافة إلى المجهودات المبذولة لتحسين ظروف ممارسة  في ظل ظرفية تتميز بمتطلبات متزايدة من الشفافية والمساءلة
 على هاته الهيآتالتدقيقات الخارجية عمليات تكثيف  تم، المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة

   .والتسييريةوالعملياتية لى جانب المجاالت المالية إ وتوجيهها لتشمل المجاالت اإلستراتيجية والمؤسساتية

الوكالة قد همت  بعد موافقة رئيس الحكومة  2012وخالل 2011ي هذا اإلطار، فإن العمليات التي تمت في سنة وف
 الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب

السويسي واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  لخامساجامعة محمد ل يالتدقيق العملياتي والتسيير الشروع فيتم  كما
في  أخرى توجد تجدر اإلشارة إلى أن عمليات تدقيقو تطوان والمكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن.-لطنجة
  إلعداد.طور ا
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ويتم إخبار المجالس التداولية للمؤسسات والمنشآت العامة التي خضعت للتدقيق بنتائج هاته التدقيقات الخارجية. كما تم 
 من طرف المؤسسات المعنية.مالحظات واقتراحات عمليات التدقيق المذكورة إرساء تتبع دائم لضمان حسن تنفيذ 

 

  الصفقات العمومية الخاص بالمؤسسات العامة نظام إصالح -4.1

 

لقد تم إعداد نص تنظيمي جديد للصفقات العمومية تبعا للتوجهات الحكومية ليشكل مرجعا وحيدا يتعين تطبيقه من طرف 
التوفر على مقتضيات مشتركة ذات طبيعة عامة يتم لعامة. ويتجلى الهدف من هذا النص كل من الدولة والمؤسسات ا

جميع المقتنين العموميين مما يسمح بتعزيز المنافسة حول الطلبيات العمومية والمساواة في ولوج  طرف من تطبيقها
المتنافسين والعدالة في معاملة المتقدمين بعروض وتقوية سبل اللجوء في حالة النزاعات وتطوير نزع الصفة المادية عن 

  عمومية.المساطر من أجل المزيد من الشفافية ونجاعة الصفقة ال

 ، إلى ما يلي :المؤسسات العامة ستشتغل وفقهالذي  الجديد اإلطارويهدف هذا 

 ؛ صفقاتها  رلمساطالمؤسسات العامة  استيعاب أفضل من طرف -

 ؛لهاته المؤسسات تحسين نظم المعلومات والتسيير  -

 ؛لهيآت حكامتها ولية ؤتحميل المس -

 .أنشطتها مردوديةتحسين ترشيد أفضل لنفقاتها و -

 المتعلق مواد مشروع المرسوم منفي مجملها وهكذا، فإن األنظمة المعدة حاليا لصالح المؤسسات العامة تتكون 
المشتريات العامة، خاصة تلك ذات الطابع العام، مع إدخال التعديالت على أحكام محددة مرتبطة بطبيعة ونشاط ب

  .ق العامالمؤسسات العامة مع تلبية متطلبات الشفافية وترشيد اإلنفا

  

 التنميط المحاسبي وتجميع الحسابات -5.1

  

 لي من خالالمحاسب التنميطالجهود المبذولة لتعزيز  تتم مواصلةدينامية التغيير والتنمية التي يعرفها المغرب،  لموكبة
 . لعامةالحسابات خاصة للمجموعات ا تأهيل النظام المحاسبي وإرساء إجبارية تجميع

  :تهدف الى للتنميط المحاسبي ةجديد ةعام مدونةالنظام المحاسبي من خالل وضع ومن المتوقع تأهيل 

 ؛ معايير المحاسبة مسايرة التطور الذي تعرفه -

 ؛ يةبتوحيد الممارسات المحاس -

 المعلومات المحاسبية ذات جودة.نشر وتداول  -

ة مابعض المجموعات العيد التطورات الهامة المسجلة على صع تجدر اإلشارة إلى ،الحسابات تجميعفيما يخص 
...) التي تقوم بإعداد حساباتها وفقا للمعايير  والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغربالمجمع الشريف للفوسفاط (

تجميع الحسابات من طرف إلزامية  يفرضمشروع قانون  في إعداد بدءتم الا اإلطار ذوفي ه )IFRSالدولية (
   :ي ف ةاألهداف المتوخاأهم  . وتتجلى مةالمجموعات العا

  ؛ مةاالتأكد من مصداقية الحالة المالية للمجموعات الع -

  ؛ مقارنة أفضل لألداء -

 .تحسين اتخاذ القرار -

  تحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العامة -2
  

وضع ما يخص تطوير حكامة المنشآت والمؤسسات العامة، ال سيما من خالل يبتسجيل تقدم ملحوظ ف 2012 ةسنتميزت 
 عطاء ديناميةإل ا مشتركامرجعالميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة باعتباره وتفعيل 

العامة مع األولويات الحكومية وكذا دعم  المنشآتووتناسق أفضل لتدخالت المؤسسات اإلدارية  سلسير المجال جديدة
  ه الهيآت.جودة منظومة التسيير الداخلي وشفافية هات
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لتطوير حكامة مشترك  الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة : مرجع -1.2
  المنشآت والمؤسسات العامة

  

والمنشآت العامة بواسطة منشور رئيس الحكومة  يعتبر اإلعالن الرسمي عن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات
إلى أعضاء الحكومة يدعوهم فيه إلى السهر على تعميم هذا الميثاق وتفعيل مقتضياته  2012مارس  19الذي وجهه يوم 

  .تحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العامةفيما يخص  هذه السنة اإلجراءات المتخذة خاللأهم من 

اق في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل البرنامج الميثهذا لقد تم إنجاز و
في مسلسل التنمية  هيآتهذه الم والمؤسسات العامة وتقوية مساهماتالحكومي الذي يهدف إلى الحكامة الجيدة للمنشآت 

 االقتصادية واالجتماعية ببالدنا.

إلى إرساء تسيير مسؤول  ،مقاربة تشاركية باالستناد على أحسن المعايير الدولية هذا الميثاق الذي تم إعداده وفقيهدف 
 وكذا تأكيد إلزامية اإلخبار باإلنجازات والمنشآت العامة المؤسسات يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة أداء هذه وشفاف

عنية. وهكذا، فإن هذا الميثاق أجل االستجابة النتظارات وتطلعات مختلف األطراف الم وشفافية اتخاذ القرارات من
  بالخصوص إلى : يسعى

نشر وتكريس الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت العامة وترسيخ ثقافة المساءلة ونشر قيم الشفافية واإلعالم  -
 والتواصل ؛

تحسين أداء وجدوى ونجاعة عمل المنشآت والمؤسسات العامة وذلك بتعزيز مساهماتها في تطوير نسيج  -
 نافسي ؛اقتصادي ت

المنشآت والمؤسسات العامة وذلك بتمتيع هذه الهيأة بالسلط والكفاءات  تقوية دور ومسؤوليات هيأة حكامة -
 ومراقبة تدبير المؤسسة ؛ القيادة االستراتيجية الالزمة لتنفيذ وظيفتها في والموضوعية

 ضمان المعاملة العادلة لألطراف المعنية والحفاظ على حقوقها. -

  

إلى تقييم حكامة هذه المنشآت والمنشآت العامة  المؤسسات حكامةيدعو منشور رئيس الحكومة، المذكور أعاله، هيآت و
  ووضع مخططات لتحسين حكامتها والسهر على تتبع تطبيقها.

من خالل  هالممارسات، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتفعيلميثاق هذا الفي هذا اإلطار ومنذ اإلعالن عن و
والمنشآت  المؤسسات حكامةستراتيجية وإجراءات التواصل والترويج والتطبيق التي تتم عبر مشاركة قوية لهيآت ا

والوزارات والمنشآت العامة  المؤسساتيتعلق األمر أساسا بنشر الميثاق والتعريف به لدى و والوزارات الوصية.العامة 
صل حول أساليب تفعيل توصيات الميثاق وذلك من خالل تنظيم الوصية وتنظيم أيام تحسيسية وأنشطة للترويج والتوا
إنجاز تقييم لحكامتها ووضع  عبرفي تفعيل الميثاق  هذه األخيرةلقاءات لفائدة المنشآت والمؤسسات العامة ومواكبة 

 مخططات لتحسينها.

 2012و 2011خالل شآت العامة والمن المؤسساتتم الحفاظ على دينامية عمل المجالس اإلدارية والهيآت التداولية وقد 
 استثماراتها لحكامتها وأدائها وتطوير التحسين المستمر المنشآت من حيث هاته ارتباطا بالرهانات الهامة التي تواجهها

  .المشاريع والحرص على نجاعة وتناسق

في هذا باهتمام خاص.  2012حظيت اجتماعات المجالس اإلدارية التي تداولت مشاريع الميزانية برسم سنة هكذا و
  .2012و 2011خالل  ه االجتماعاتاتهتسجيل وتيرة مضطردة لتم اإلطار، 

اإلستراتيجية واللجان المتخصصة (التدقيق  حداثإتطوراً ملموسا فيما يخص  2012و 2011عرفت سنتا  كما
 نشيط...) المنبثفة عن هيآت حكامة العديد من المنشآت والمؤسسات العامة وكذا ت الجوراو تثمارات والتعييناتواالس

 العامة، من جهة،المنشآت وذلك ارتباطا بالرهانات والدينامية التي تطبع نطاق تدخل المحفظة هذه في  الموجودةاللجان 
  للحكامة داخل القطاع من جهة أخرى.تعزيز الممارسات الجيدة  والجهود الرامية إلى

عالقة باالستراتيجيات القطاعية  والمنشآت العامة المؤسساتويعتبر انعقاد هذه المجالس مناسبة لدراسة برامج عمل 
والسياسات الحكومية ومراقبة أداء هذه المنشآت وجودة تسييرها وكذا دراسة مستوى تنفيذ توجيهات أجهزة الرقابة 

  ي عند االقتضاء.والتدقيق الخارج
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للمصادقة من طرف المكاتب والمنشآت العامة  المؤسساتيتم بذل جهد متواصل من أجل تعميم عرض حسابات و
. 2011برسم سنة والمنشآت العامة  المؤسساتحسابات على المختصة. وهكذا لم يتم تسجيل أي رفض للمصادقة 

لتحسين منظومتها المالية والمحاسبية اإلجراءات المتخذة من طرف المنشآت والمؤسسات العامة ثمرة نتيجة وتعتبر هذه ال
  الصورة الصادقة لحساباتها. تطابقصحة واألمر الذي مكن من دعم 

   

  التعاقد متعدد السنوات بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة -  2.2 

  

، المنشآت والمؤسسات العامة متعلق بالمراقبة المالية للدولة علىال 69-00في القانون رقم  2003منذ تكريسه سنة 
أحد ثوابت السلطات العمومية في مجال حكامة وتسيير المنشآت هاته الدولة ومسلسل العالقات التعاقدية بين  شكل

على المردودية التقنية واالقتصادية والمالية ألهم المنشآت العامة  آلثارها اإليجابية الواضحة المنشآت والمؤسسات العامة
  لالقتصاد الوطني المغربي.األساسية المعنية والتي تنشط في القطاعات 

) ... المقننو المراقبو المساهمو االستراتيجي بين مختلف أدوار الدولة (الموجه تناغميهدف التعاقد أساسا إلى خلق و
ارتباطها  وتقويةوالمنشآت العامة  المؤسسات برامجإستراتيجية وبخصوص لمدى المتوسط الرؤية على ا لتوضيح

وتحسين األداء العملياتي والمالي واالقتصادي استقاللية تسيير المدراء  باألولويات المسطرة من طرف الحكومة وتعزيز
دور المجالس  نشيطووضع وتقوية منظومة المراقبة الداخلية وت المحتملةواستباق المخاطر والمنشآت العامة  لمؤسساتل

  التداولية واللجان المتخصصة المنبثقة عن هذه المجالس.

الذي أكد  2012يوليوز  30وجعلها من األولويات تبعا لخطاب العرش بتاريخ المنهجية التعاقدية  هذهوقد تم تدعيم 
  م بين مختلف اإلستراتيجيات القطاعية وتقييم نجاعتها.على ضرورة تطوير آليات التعاقد لضمان االنسجا

 

  العقود الجديدة - 1.2.2

  

مجموعة شركة الخطوط بإبرام عقدي برنامج جديدين مع كل من الصندوق المغربي للتقاعد و 2011اتسمت سنة 
  الجوية الملكية المغربية.

يوليوز  14في  2013و 2011بين  للفترة الممتدة تم توقيع عقد البرنامج بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعدفقد 
-2007عقد مخطط بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد للفترة  بعد حسن سير عقد البرنامجهذا اليأتي و.2011
للتقاعد على تركيز  اتفق كل من الدولة والصندوق المغربي  اإلطار التعاقدي الذي من خاللهالعقد   . ويمثل2009

الرصد الدائم الستدامة نظم معاشات التقاعد التي يديرها  إلى ودهما حول توجهات استراتيجية تهدف أساساعملهما وجه
   التقاعد. ألنظمةاالحتياطيات المالية  توظيفالصندوق وتعزيز حكامة الصندوق وضمان أفضل الظروف لتحسين 

 ، احترم التزاماته التعاقدية التي سجلت معدلعامةبصفة أن الصندوق،  2011 تتبع تنفيذ عقد البرنامج برسم سنة ويبين
في تنفيذها خاصة االلتزامات المتعلقة بالتوجيه  بعض االلتزامات تأخرا وقد سجلت. 2011برسم سنة  %80تنفيذ يبلغ 

أداء األمر ب يتعلقو اك التزامات أخرى لم يتم إنجازهاجودة االستقبال والتدبير. وهنكذا وة نظماالكتواري والمالي أل
الطلب وإنشاء مندوبية فاس وإعداد وتنفيذ مخطط  يتعدى ثالثة أشهر منذ تاريخ استالم في أجل ال ذوي الحقوق معاشات

  .حول منظومة تدبير الموارد البشرية للتكوين وكذا إنجاز دراسة

، المدفوعة 2013في أفق  %85ولقد تم تحديد مجموعة من اإلجراءات من أجل رفع معدل المعاشات األساسية إلى 
في ثالثة أشهر أجل أداء المعاشات وتخفيض معدل أجل دراسة الطلبات  دون انقطاع المدخول بسبب تحديد السن والحد

  ومواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.سنويا  %15والشكايات بنسبة 

 2016-2011الملكية المغربية للفترة  الدولة وشركة الخطوط على عقد البرنامج بين أيضا تم التوقيعمن جهة أخرى، 
من أجل استعادة  2013-2011الهيكلة للفترة  إلى تنفيذ مخطط إعادة هذا يهدف عقد البرنامجو. 2011شتنبر  21في 

ابتداءا  طموح تنمية مخططالتنافسية وضمان جدواها. ويهدف كذلك إلى تنفيذ  األسس االقتصادية للشركة وتقوية قدرتها
 التوجهات المسطرة من طرف الدولة. بعين االعتبار ديمومة الشركة واحترام توجهها وذلك بالنظر إلى يأخذ 2014من 

تسم بمنافسة حادة ي عام إطاريندرج هذا البرنامج اإلرادي لتنمية وإعادة هيكلة شركة الخطوط الملكية المغربية في و
  . الجهويةوكذا ارتفاع أسعار الوقود وركود حركة النقل الجوي نظرا للظرفية 
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عبر التدبير  ترشيدشركة الخطوط الملكية المغربية في مرحلة أولى على سلسلة من اإلجراءات ليعتمد برنامج تنمية و
  : يةأساسأربع محاور 

مليار درهم من خالل تخفيض  بأكثر منتكاليفها السنوية  قليصبتترشيد نفقات شركة الخطوط الملكية المغربية  -
األجور عبر تخفيض عدد األجراء والرفع من مردوديتهم وترشيد شبكة النقل الجوي وتحسين إنتاجية  ةكتل

تجارية وكذا ترشيد شبكة األسطول وتخفيض التكاليف العملياتية والمصاريف العامة وتنمية أنشطتها ال
 ؛الوكاالت

  مليار درهم ؛ 1,6المالية للشركة من خالل دعم بنية الموازنة وإعادة رسملتها بمبلغ قدره  لنجاعةاستعادة ا -

مجموعة من التدابير  المعايير وذلك من خالل اتخاذ أفضل تحسين جودة خدمات الشركة للرقي بها إلى مستوى -
من جهة، ومعدل اإلرضاء اإلجمالي، هذا التي تمكن من تحسين احترام المواعيد واالستقبال وجودة الخدمات 

المسافرين  تدفقومن جهة أخرى، العمل على توفير البنيات التحتية للمطارات بالدار البيضاء من أجل تحسين 
 وعمليات العبور؛

اإلدارة  أجهزةخالل تقوية  على أحسن الممارسات من ترشيد حكامة شركة الخطوط الملكية المغربية باالعتماد -
التسيير والتحكم في المخاطر وتأهيل نظام اإلعالم واإلخبار وتقليص  تتبع والمراقبة وتنفيذ إجراءاتت اليآوه

 .التدبير هياكل

 9,3المغربية من تنفيذ برنامج استثماري طموح بقيمة  باإلضافة إلى ذلك، سيمكن عقد برنامج شركة الخطوط الملكية
المتعلقة بتنمية السياحة  ، والذي سيساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة2016و 2011الممتدة بين  مليار درهم خالل الفترة

  .التراب الوطني وإشعاع العلم الوطني وفك العزلة عن

ثالثة  وشركة الخطوط الملكية المغربية منذ التوقيع عليه، لتقييم وتتبع عن كثب كل يخضع عقد البرنامج بين الدولةو
 تمكنتالمالية للشركة. وهكذا  في الوضعيةيؤكد أن المجهودات المبذولة ساهمت في إحداث تحسن ملموس  مماأشهر 

 .التدابير المتخذة، وذلك بفضل اعافيتها المالية تدريجي شركة من استعادةال

العقد، ر في المسطهدف الدرهم مقارنة مع  مليون 171 بما قدره، تحسن ناتج االستغالل 2012في نهاية يوليوز وهكذا 
ارتفاع رقم المبيعات إلى جانب  بفضلمليون درهم فاقت توقعات العقد  2.645كما أن القيمة المضافة المسجلة بقيمة 

  .وتحسين الحكامة التحكم في التكاليف

  

  تتبع عقود البرامج بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة - 2.2.2

  

  بموجب هذه العقود. المحدثةلجان التتبع  من طرفيتم التتبع والتقييم السنوي لتنفيذ مقتضيات العقود 

التنفيذ وخُصصت لتقييم تنفيذ التي كانت قيد للجان تتبع العقود  2011تم انعقاد مجموعة من االجتماعات خالل سنة وقد 
االجتماعات المنشآت والمؤسسات العامة التالية : بريد المغرب همت هذه وقد . 2010مقتضيات هاته العقود برسم سنة 

والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 
ة والشرك 2Mصورياد -الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وشركة االنجازات السمعية البصرية بمراكش والشركة

  الوطنية لإلذاعة والتلفزة والمكتب الوطني للصيد ومكتب تنمية التعاون.

على عدة  مع ذلك، تم تسليط الضوءبالموازاة لاللتزامات المتبادلة. ا مرضيا يبرز تقييم هذه العقود تنفيذوبصفة عامة، 
بمعدل تنفيذ  هذه النقاط تعلقنقاط يجب اتخاذ الحيطة والحذر بشأنها بالنسبة لبعض المنشآت والمؤسسات العامة، وت

البرامج االستثمارية وتفعيل أدوات التسيير وتنفيذ المخططات االجتماعية وتحسين بعض مؤشرات األداء وتقوية دور 
الجهود الحترام التزاماتها  المزيد منهيآت الحكامة ... كما أوصت لجان التتبع المنشآت والمؤسسات العامة ببذل 

  وتحسين أدائها.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين ب 2012يناير  19التزمت الحكومة في تصريحها أمام البرلمان يوم  أخرى، هةج ومن
كما أكد  العامة. حكامة المنشآت والمؤسسات العامة ومن بينها التعميم التدريجي لعالقة التعاقد بين الدولة والمنشآت

آليات التعاقد من أجل ضمان تناسق مختلف  على ضرورة تطوير 2012 يوليوز 30بتاريخ خطاب العرش 
  .فعاليتها االستراتيجيات القطاعية وتقييم

المبادرة أو اإلعداد أو الصياغة النهائية  التعميم التدريجي لنظام التعاقد وذلك عبر التجديد أومواصلة وتمت كذلك 
لماء الصالح للشرب ومجموعة كهرباء والوالمكتب الوطني ل للموانئ لمشاريع عقود برامج جديدة مع الوكالة الوطنية
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وبريد  2Mصورياد  -الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بالمغرب وشركة االنجازات السمعية البصريةوالتهيئة العمران 
  والشركة المغربية للهندسة السياحية.المغرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 

 

************* 

تحقيقه فيما يخص تحسين حكامتها والتعميم  زمعلتقدم الذي حققته المؤسسات والمنشآت العامة أو الموف يتيح اس
التدريجي للتعاقد المتعدد السنوات بينها وبين الدولة وكذا تحديث طرق تدخلها، من تحسين كفاءة هذه الهيآت وكذا 

وبالتالي سيمكنها من مواجهة متطلبات السياق الدولي إنتاجيتها باعتبارها فاعال أساسيا في تطبيق السياسات العمومية 
بتنافسية االقتصاد الوطني وإرساء قواعد تنمية قوية ومستدامة والمحافظة على  المرتبطةوالوطني، خاصة، التحديات 

صلة بالولوج المتساوي للمواطنين إلى الخدمات األساسية وموا المتعلقةالتوازنات الماكرو اقتصادية وكذا التحديات 
 المجهودات الرامية إلى  تحسين البرامج االجتماعية المقدمة لهم.

وهكذا، فإن المؤسسات والمنشآت العامة مطالبة بتركيز اهتمامها، خاصة، على تثمين االستثمارات الموجودة والمردودية 
ل اللجوء إلى الشراكة بين وحسن االختيار وتسريع وتيرة إنجاز برامجها االستثمارية وكذا تنويع مصادر تمويلها من خال

القطاعين العام وذلك بعد النتائج المرضية التي حققتها هذه الهيآت فيما يخص اإلصالحات المنجزة أو تلك الموجودة في 
  .الوصول إليهاطور اإلنجاز وكذا عتبات االستثمار المهمة التي تم 

تمر عبر وضع إطار منظم خاص بممارسات  عملية تحسين حكامة المؤسسات والمنشآت العامةويجدر التذكير أن 
الحكامة الجيدة في هذه الهيآت حيث تمثل مدونة حكامة المؤسسات والمنشآت العامة التي تمت المصادقة عليها في 

لترسيخ تمكن من تحديد األدوار والمسؤوليات على أساس معايير وأهداف واضحة وذلك مهمة ، مرجعية 2012مارس 
ملموس الذي تم تسجيله خالل السنوات الماضية فيما يخص عقد المجالس التداولية للمؤسسات على التقدم ال وتعزيز

  والمنشآت العامة والتعميم التدريجي للمصادقة على الحسابات وخلق لجن للتدقيق وتعميم العمل بأنظمة لإلعالم والتسيير.

امة المؤسسات والمنشآت العامة وذلك عبر وتتم مواصلة هذه المجهودات من خالل مشروع إصالح منظومة مراقبة وحك
 المحاسبة ضمن هذه المنظومة.ربط المسؤولية بإدماج مبادئ المردودية والوقاية من األخطار وحماية األمالك و
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 (239) ��	
  ���� ا�����	ت ا�

 

 ا
	��� ر�� 1

إ�� ا�����ةر�� ا�����ة
ENIM��>+)	

�7'�-� ا ��'9"
ا
	+ر�4 ا
FDSHII��-�	��'	�� ا�5�7�د/� و ا5.�
 �>�3
V'+وق ا
�20 ا
FEC�-�	,
�,��1 ا
V'+وق ا
FFIEM��>+)	

�	B�و%ت ا  �'�	
"/2 ا�
V'+وق ا
IAVة�(�Q

�1را-� و ا �>�3
�(�+ ا
�20 ا
INRA�-1را

�Z�Q ا �'9"
ا
	(�+ ا
INRHي��Q

��E Z�Q ا
�7+ ا �'9"
ا
	(�+ ا
IPM�6ب	
4�"ر ا�� +�)�
ISAدارة^
 �
�)
ا
	(�+ ا
ISCAEو%ت�B	
�,�رة و إدارة ا�
 �
�)
ا
	(�+ ا
ISMء�OB�
 �
�)
ا
	(�+ ا
ITPSMGEA��#&�
�+��� ا
	B�و%ت ا
�B'� ا���F �4+ي ��	+ 
ا
	(�+ ا
LOARC�/و�	�

�; و ا��F�ث ا����
 �	4�
��Q ا@	
ا
MAPء�Q>\
 ���)
وآ�
� ا
	�6ب ا
MDA`>�7
دار ا
OC�7ف
�a ا�
OCE�/+7�
�0"/� و ا
�a ا�
ODCOون�)�
�a �'	�� ا�
OFECء�O�Q
�a �(�رض ا
+ار ا�
OFPPT;6<
"/2 ا
	�'� و إ<(�ش ا�
�a ا�
OMPIC�/ر�,�
�� ا
7'�-�� وا�	�
 ���6	
�a ا	
ا
ONCF�/+/+�
0P ا�
 �'9"
�a ا	
ا
ONDAرات�(	�
 �'9"
�a ا	
ا
ONEEء����

�	�ء و ا �'9"
�a ا	
ا
ONHYMدن�)	

���+روآ�ر�"رات و ا �'9"
�a ا	
ا
ONICL�>�(B

��Q"ب و ا �'�	
�a ا
"9'� ا	
ا
ONMT�#��0�
 ���6	
�a ا
"9'� ا	
ا
ONOUSC��E�B3

�@+��ت ا
,��(�� ا5.�	�-�� و ا �'9"
�a ا	
ا
ONP+�7�
 �'9"
�a ا	
ا
ONSSA��?6+ا

�	"اد ا ���7

�0&�� ا �'9"
�a ا	
ا
ORMVA (9)�#&�
4�3	�ر ا&
 �/"�,
��a ا	
ا
RADEE (12)ء����
�"ز/` ا
	�ء و ا
 ��B�0	
ا
"آ�%ت ا
RAFCء�O�Q

�+ار ا  +/�Q��
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATUs (2)ي�O�

�'B; ا ��B�0	
ا
"آ�%ت ا
TNMVX��@
��0ح  ��	+ ا
UNIVERSITES (15) ت�)��,
ا
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 ا
	��� ر�� 2

إ�� ا�����ةر�� ا�����ة
ا���	ه��  
ا��;	:9ة

ا���	ه�� 
�<�=�
ا�

ADERس�E �'/+� ;وإ-�دة �8ه� ��	'� �
100,00100,00وآ�
ADM�6ب	

�)�ق ا
�0�رة �� ��'9"
55,6098,34ا
>�آ� ا
AGA INGENIERIE��?6+ا
�&#�� وا
��24,2724,27آ� ه'+�4 ا
7'�-�ت ا
ASMA INVESTR0���50,0050,00آ� أ4	� أ<
BAM�6ب	
��100,00100,00/+ ا
BCPآ1ي�	
18,1025,10ا
P'Q ا
>(�Q ا
BIOPHARMA�/�(�Q

".� واFدو/� ا"�Q
��100,00100,00آ� ا5<��ج ا
CAM�6ب	�
 �#&�
75,0087,00ا
�Bض ا
CASA TRANSPORTS;B'�
��86,0599,00آ� ا
+ارا
O�Q�ء 
DIYAR AL MADINA�'/+	
��16,0099,71آ� د/�را
FMDT��#��0
�'	�� ا�
 ���6	
66,67100,00ا
7'+وق ا
FONCIERE UIRط���
�� ��
45,9899,89ا
(B�ر/� 
�,��(� ا
+و
HAOان�	)
����� ا
�100,00100,00,	"-� ا
IAM�6ب	
��30,0030,00آ� ا�7�%ت ا
IDMAJ SAKAN2��55,0087,73آ� إد��ج 4
JZNا<�ت"���
 ��'9"
��100,00100,00آ� ا
�+/�B ا
LABOMETAL�����

�+را4�ت و ا a�7
��Q ا@�7,5010,59
MAROCLEAR��25,0058,40آ� ��رو آ���
MASEN��0	<

�)��� ا ����6	
25,00100,00ا
"آ�
� ا
MIAر�	3�4^
 ����6	
100,00100,00ا
���� ا
MJSت���/�

(�ب  وا\
 ����6	
90,00100,00ا
OCP. SAط��4"��
 N/�<
94,1295,60ا
	,	` ا
RAM����6	
�� ا�	

�'B; ا
,"ي  ا
@)"ط ا ��'9"
80,8097,31ا
>�آ� ا
SALIMA HOLDINGر�	3�4&
  ��Q��
24,2624,26ا
	,	"-� ا
	����6 ا
SAPT�'/+	
��"/; ��'�ء 9',� ا
 �����
��50,00100,00آ� ا
SARض�/�
��100,00100,00آ� ���I و �,��1 ا
SIE����(
��71,00100,00آ� ا4%�3	�رات ا
SMAEX7�درات
�2��8 ا
 ����6	
34,9841,31ا
>�آ� ا
SMIT��#��0

��'+�4 ا ����6	
77,9499,99ا
>�آ� ا
SNED9�رق ;Q. ��O� را4�ت+
 ��'9"
99,9699,96ا
>�آ� ا
SNRT1ة���

^ذا-� وا ��'9"
100,00100,00ا
>�آ� ا
SNTL����0�."�

�'B; وا
"4�?; ا ��'9"
100,00100,00ا
>�آ� ا
SODEPI>ا"	
��100,00100,00آ� إ4�6&ل ا
SOMED��	'��
33,2433,24ا
>�آ� ا
	����6 ا�5�را��� 
SONACOSورhQ
�0"/� ا
 ��'9"
80,0091,74ا
>�آ� ا
SONADAC�-�	,
�,��1 ا�
 ��'9"
32,5296,89ا
>�آ� ا
SONARGESa-&	
100,00100,00ا
>�آ� ا
"9'�� 5<,�ز و����0 ا
SOREAD�/�7Q
��71,7271,88آ� ا5<,�زات ا
0	(�� ا
SORECس��
�>,�` ا
 ���	
99,7599,75ا
>�آ� ا
SOTADECري�,�
4�6&ل ا^
40,0040,00ا
>�آ� ا
)',�و/� 
TMSAi4"�	
8,19100,00ا
"آ�
� ا
@��V 9',�-ا
��Q اj��F ا

TM22 i4"�	
99,97100,00ا
"آ�
� ا
@��V 9',�-ا
��Q اj��F ا

���7�
���(�، ا
	0�ه	�ت و 9"ر ا
 (*)m�رج ا
>�آ�ت ا

���� ا��9آ	ت ا���	ه�� (*)
(42) ��D�EF� :9ة	;��ه�� ا	���ذات ا  
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 ا
	��� ر�� 3

إ�� ا�����ةر�� ا�����ة
AOULI�
�(�دن أو
ARTSXر��r آ���
ASSARF�Q)<
ا
�7ف ا
BDM�
�� �

+و ��	'�
�'P ا
BNDE7�دي�
^<	�ء ا%� �'9"
ا
P'Q ا
BTNA��B/�Eل إ�	<
�7'` اs."ر وا
��B"د 
CDM�6ب	
��#� ا�
CFPM����Q'
��آ� �"��a ا
�"ا�j وا
	�Q7ات ا
CIMA���)
إ4	R' ا
	�6ب ا
COGEFESس��
\t"اب � ���)
��آ�  ا
7'�-� ا
COMAPRA��#&�
�".�ت ا'	
�0"/� ا
 ����6	
ا
>�آ� ا
COMAGRI��#&�
ا
>�آ� ا
	����6 5دارة اFرا�� اا
COTEFس��
 u�0'
��آa ا
CRNMDA0"داء
�@�زن ا
7@"ر ا
ELKHEIR��@
��آ�  ا
EUMAGEX7�درات
�+��� ا
ا
>�آ� ا
	����6 اFورو��� 
EUROCHEQUE�6ب	
أرو��P ا
FS SGAMة�('B
V'+وق v4�م ا
GEFS0"س� +/�Q��
��آ�  ا
	B�و%ت ا
�Qى 
GRV BENI-MELLALل&� �'� �'/+	
 ����(
ا
	�)� ا
HALA FISHERIESي��Q

��7+ ا �
��آ� ه�
HOLEXP�0"ن'Q0إآ w'/+
��آ� ه"
IMECر��دFرب وا�,��
 ���6	
ا
	(�+ ا
JADIVETة+/+,�
��آ� ا
B	�ش 
MARTCOرة�,��
 ���)
��آ� ا
	�6ب ا
MMAآ� ��>�'� م.م.أ��
NEW SALAMة+/+,
��آ� ا
0&م ا
PALM BAY�� �
E'+ق ��
PALMARIVA�6ب	
��آ� ��
	�ر/�� ا
PERLITER�
��آ� ���
PROMAGRUM�6ب	
�� jا�"�
��آ� إ<(�ش ا
RADء�O�Q
�"ز/` ا
����ء 
�+ار ا
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RAID�,'9 �'/+	
�"ز/` ا
	�ء و ا
����ء 
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATCء�O�Q

�'B; ا
��Oى 
�+ار ا ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATMAyاآ�	

�'B; ا
��Oى  ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RDEان"(� �'/+	
�"ز/` ا
	�ء و ا
����ء 
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا
REDط���
�"ز/` ا
����ء 
	+/'� ا
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATAG�/آ�دF ي�O�

�'B; ا ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATMس�'	

�'B; ا
��Oي  ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATR&4 ط و����

�'B; ا
��Oي  ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATT�,'9 �'/+	

�'B; ا
��Oي  ��B�0	
ا
"آ�
� ا
SAFIR�����آ� 4
SASMAت��+@�
 ��#&�
ا
>�آ� ا
	����6 ا
SCI SEBTA��Q4 �/ر�B)
ا
>�آ�  ا
	+<�� ا
SCORE Uرإ"��آ� 4
SCVA�
�(�و<�� 
�'R/s +�Q 4"ا
ا
>�آ�  ا

(76) �<LMN�ر ا=O  PQ ��	
���� ا����Rت ا�
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 ا
	��� ر�� 3

إ�� ا�����ةر�� ا�����ة

(76) �<LMN�ر ا=O  PQ ��	
���� ا����Rت ا�

SCVMس�'	
 +�Q'�
�(�و<�� 
ا
>�آ�  ا
SEFERIFN/�
��آ�  ا4�6&ل �(�دن ا
SEPYKرة�(B
��آ�  إ4�6&ل ا
��Qو��2 
SERECAF�6ب	
�� +/�Q�
� اQ<
��آ� ا
+را4�ت وا5<,�زات 
SGAM KANTARA ة�('B
��آ� 4�م ا
SIMEFس��
 ��?����
�� و ا�> ��	
��آ� ا
7'�-�ت ا
SLIMACO�6ب�
 jا�"�
��آ� �"��a ا
SMADA��#&�
�'	�� ا�
ا
>�آ�  ا
	�6ب -���� 
SNDEا��"	
�'	�� ����� ا
 ��'9"
ا
>�آ� ا
SNPP��(�'
�".�ت ا'	�
 ��'9"
ا
>�آ� ا
SOCICAء�O�Q

�+ارا ���6	

� ا�	)

��� ا ��/�<
ا
>�آ� ا
SOCOBERآ�ن�Q� jا�"�
��آ� �"��a ا
SODEA��#&�
�'	�� ا
��آ� ا
SODEVIa')
��آ� �'	�� زرا-� ا
SODIPa/آ� 4"د��
SOFICOM�/ر�,�
�	"/; و ا
	0�ه	�ت ا
��آ� ا
SOGETA��#&�
��آ� ا4�3	�راFرا�� ا
SOGIPa�."4 آ���
SONARP+�7
�,��1وا
��آ� ا
	&#�,ا
SORASRAK�/+�)0
�� �#��0
���I ا�
 �/"�,
ا
>�آ�  ا
TELECART��Eا�T"Q(
��آ� ا
�V+ ا
Q(+ي 
�@�ا?)�� وا
TEMPS VERT�OmFا R�"
�,��1ا
��آ� ا
TRANSATLANTIQUEP���'+��� X>�9 أ�9'
� اQ<
ا
UIMaآ����
 �-�'7
ا��5�د ا
UREB BEN SLIMANن�	2 ��4Q� ر�B�Fا �����
 �/"�,
ا
"#+ات ا
UREB CHTOUKAآ�"������ اB�F�ر �
 �/"�,
ا
"#+ات ا
UREB HAD SOUALEM�
����� اB�F�ر #+4"ا
 �/"�,
ا
"#+ات ا
UREB OULMESس�	
����� اB�F�ر أو
 �/"�,
ا
"#+ات ا
UREB TIZITINE2������� اB�F�ر�1/
 �/"�,
ا
"#+ات ا
VINICOOP24�>1/ |'� +�Q'
�(�و<�� 
ا
>�آ� ا
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4  �Sر T�F��ا 

�UV	W�9آ� ا��ا�<��N�ا	XO	�Y�Dو���;� ا���ا
ا\�N]�	ر 

F�V>=ن دره�

�3	�2 ا
Q7B�ت
 ����6	
34400ا
�0�#�إ#+اث ا
>�آ� ا

AFZM ل ��آ��	رأ4 �E �	0�ه	
-50ا
7'�-�ا5ذن 
>�آ� ��+ز ��

���/�� ��#��0
�'	�� وا�5���ت ا
100717ا
�0�#�ا5ذن 
>�آ� SDRT ��#+اث ��آ� ا

  "MIDPARC INVESTMENT "ر�	3�ا5ذن 
>�آ� ��+ز ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ��آ� ��+��رك  ا4
 �9�'	
������ ا

��-�'7
ا
100105

"Inframed Infrastructure" |	0	
�+�ــ�� ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ا
7'+وق ا
���ا5ذن 
7'ـ+وق ا5/ـــ+اع وا��
���20"ن أورو0,15ا
Q'�� ا

�����
ا5ذن ��
	0�ه	� 
��E �O��B ا
>�آ�ت ا
(���� �E �)�-�ت ا
@+��ت وا
7'�-� وا
Q'�� ا
 ا
7'�-� وا
@+��ت 

�����
وا
Q'�� ا
----

"MIDPARC "آ� ��+ز ��#+اث  ��آ� ��+��رك�<
ا5ذن 
 �9�'	
������ ا

��-�'7
ا
34-

100673ا
�0�#� ا5ذن 
>�آ� �N�/�O ��#+اث ��آ� �'	�� E'�دق ا
>	�ل ب

��O	
�,` ا'� ��	'�100300ا
�0�#�ا5ذن 
>�آ� �N�/�O ��#+اث ��آ� �0	|  �


"اد <�6و   ���+'�
100543ا
�0�#� ا5ذن 
>�آ� �N�/�O ��#+اث ��آ� �0	| ا
>�آ� ا

�<��NF� 9<V_N�ـــ_اع و اD\ـ_وق ا�c
�<d	<��ا ��_�XF� �<V9e��9آ� ا��وا

�/+�)0
000 12---ا
�0�#�ا5ذن  ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ��آ� �0	|  ��آ� �'	�� ا

Exp Services Maroc ل ��آ��	رأ4 �E �	0�ه	
��ا5ذن  ��'Q
54,5ا
@+��ت ا

« Foncière UIR » ر�B)�
 ��>+	

�ا5ذن  ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ��آ� �0	|  ا�)
�(��� ا
30ا

« UIR S,A  » ط���
�� ��

�ا5ذن  ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ��آ� �0	| ا
,��(� ا
+و�)
�(��� ا
20ا

" PORTNET S.A  "  R�'| �"ر�	آ� �0�� �E �	0�ه	
ا5ذن  ��
�B'�� ا
,+/+ة 
ا


�	(�"��ت
1041

�3	�2 ا
Q7B�ت
 ����6	
-33ا
�0�#�إ#+اث ا
>�آ� ا

�����ا
	0�ه	� �E إ#+اث ��آ� ����� ��)� ��T�زوت وا
'�"ض ��� 
200 304ا

�D9f�
ا5ذن ��#+اث ��آ� �0�ه	� �0	B- |�ر إ4�ن "FONCIERE ISKANE" وآ	�� ا��hf وا�XgN>�ات ا�
3'�ت 
<B; ا
�/�0)
ا

5011 000


����ء/ 
"T�ا��jNf ا�= P�O�V9XfF	ء ��
�6'�0
8023ا
����ء إ#+اث ��آ� �0�ه	� �0	| ا
>�آ� ا
	����6 ا

ا��9آ� ا�= �<�O�9kFق ا��>	رة 
V	��9eب

   "ADM Projets"   |	0� �)��� إ#+اث ��آ� �����
0,5-ا
Q'�� ا

�d	<��وزارة اFMDT ��#��0
�'	�� ا�
 ���6	
4�3	�ر ا
�0�#�إ#+اث ا
7'+وق ا^

�+و
�ا 000 7015

ا��9آ� ا�= �<�O�oW�F ا�g=ي  
�<V9e��ا �<fF��ط ا=kE�ا

"BaySys Morocco"  �	0�ه	
ا5ذن ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ��آ� ا
 |
��"/; ا
)�?�ت إ

VIP �.در
24

31
 ���"ن دو%ر

�أ��/

�'	�� ا
@�Oاء
����� وا
 إ#+اث ��آ� ���(� �0	| ��آ� ا
 �'/+	
����� ا

ا
@�Oاء
1004 700

«OCP International» |	0� �)��� إ#+اث ��آ� ��
m+��ت ��
OCPSA : 70 

et MP : 30
22,6

« Black Sea Gubre Ticaret Anonim Sirketi » |	0� آ���  �E �	0�ه	
0�70"/� ا
\4	+ةا5ذن ��
270

 أ
N دو%ر 

« PME Croissance »   �
�"ا
4�3	�ر /0	| -�| ا^
4�3	�را5ذن ��
	0�ه	� V  �E'+وق رأ4	�ل ^
175ا

« 3P Fund » �
�"ا
4�3	�ر /0	| -�| ا^
4�3	�را5ذن ��
	0�ه	� V  �E'+وق رأ4	�ل ^
175ا


	ش  ا��W	و�ت Y\ �<�O=�ا ��	=آ�ا
�k�=N��9ى واeM�ا

.« INMAA S.A » ء�	ل ��آ� إ<�	رأ4 �E �	0�ه	
5525ا4�>�رة �E ا
7'�-�ا5ذن ��

�Dر	W
500,55ا
�0�#�ا5ذن ��
	0�ه	� �E رأ4	�ل ��آ� «GOLF MANAGEMENT MAROC» ا��9آ� ا�
	�� ا�

sYا=�F� �<�O=�ا ��	=آ�ا « Nador West Med S.A »  ل ��آ��	رأ4 �E �	0�ه	
���ا5ذن ����
600 517ا
Q'�� ا

�Q9u ا�gN	رة وا��M	�t وا�E_�	ت 
��F	v=ر


�0"ان ��-�'7
ا5ذن ��
	0�ه	� �E ��آ�  ����� ا
	')�B ا
 �9�'	
������ ا

��-�'7
ا
3290

�fF�F� ��	
4�3	�را#+اث ��آ� �0�ه	� �0	Morocco Investissement Authority » | »    ا���D�E ا�^
000 1ا

sY=ا��ل اxeN9آ� إ�:" PORTNET S.A  "  R�'| �"ر�	0� I>ا"	�
 ��'9"
ا5ذن ��
	0�ه	� �E رأ4	�
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  ا��=ارد ا��>� �h ا����Rت ا�
	�� �M	�� ا��>�اY>� ا�
	�� �F_و��
إنجازات الفترة 2011-2012 لصالح  وتقديرات مشروع قانون المالية برسم سنة 2013  

ا
	��� ر�� 6

(مليون درهم)

التوقعات
اإلنجاز 

إلى نهاية غشت 
2012

موارد آتية من مؤسسات مالية

018,45 140,40830,00775,001 1الموارد اآلتية من بنك المغرب

540,00500,00360,00الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير

97,0096,70106,4040,00األرباح اآلتية من مجموعة البنك الشعبي

44,7033,09أرباح برسم مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية

200,00250,00125,00250,00الموارد اآلتية من مكتب الصرف

الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري 
والخرائطية

2 000,002 000,001 500,002 500,00

112,48140,00126,00140,00الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

50,00125,00200,00الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات

50,0050,0050,00الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ

50,0050,00الموارد اآلتية من مجلس القيم المنقولة

4,004,00الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

54,00الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

40,00المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات

األرباح اآلتية من الشركات ذات المساهمة العمومية

000,00 000,005 000,004 000,004 3 األرباح اآلتية من المجمع الشريف للفوسفاط

032,50 198,002 141,002 511,002 2األرباح اآلتية من شركة اتصاالت المغرب

193,00200,00150,00األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران

299,00179,6060,00األرباح اآلتية من بريد المغرب

99,90100,0099,90200,00األرباح اآلتية من شركة استغالل الموانئ

4,5040,0030,0030,00األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

150,0025,00األرباح اآلتية من شركة التهيئة الرياض

6,00األرباح اآلتية شركة اإلنتاج البيولوجي واألدوية البيطرية

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

100,00100,0050,00100,00أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصاالت المغرب

100,00100,00100,00أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

60,0060,0060,00أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

224,72100,0052,0060,00موارد مختلفة

563,04 241,9112 380,409 483,0011 10المجموع

 (*)  دون احتساب عائدات الخوصصة.

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة

 قانون المالية 2012

إنجازات قانون المالية 
2011

تقديرات مشروع 
قانون المالية 2013

بيان الموارد
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المنشآت العامة
التوقعات المحينة لقانون المالية 2012 و إنجازات برسم قانون المالية 2011 و 2012 

7 �Sر T�F��ا

التسييرالتجهيز
زيادة رأس 

المال
التسييرالتجهيزالمجموع

زيادة رأس 
المال

المجموع

084,23 163,50317,74766,501 183,474 052,11980,043 1األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

2,002,002,002,00أرشيف المغرب

100,00100,000,00البنك الوطني لألنماء االقتصادي

299,7940,40363,26403,66272,44272,44التعاون الوطني

677,7619,9184,80104,71 518,87900,86776,901الجامعات

200,02100,01100,010,00الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية

0,220,000,00الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي

140,00300,00300,00 140,001 140,001 1الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

5,005,005,0010,005,005,00الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

60,6786,4047,00133,4023,4424,8048,24الغرف الفالحية

31,3120,1820,180,00غرف الصناعة التقليدية

37,7423,3923,393,243,24غرف التجارة والصناعة والخدمات

2,654,034,030,810,81غرف الصيد البحري

3,003,003,000,00اللجنة الوطنية  للوقاية من حوادث السير

16,286,8011,3818,180,00المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

47,5023,0053,0076,008,0035,8543,85المدرسة الوطنية  الفالحية بمكناس

68,823,6472,4176,0536,2136,21المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

170,1540,00374,31414,31187,15187,15المركز اإلستشفائي ابن رشد

322,4137,50704,84742,34352,42352,42المركز اإلستشفائي ابن سينا

265,2816,00311,26327,260,00المركز اإلستشفائي الحسن الثاني

200,0116,00294,69310,690,00المركز اإلستشفائي محمد السادس

73,000,000,00المركز المغربي لالنعاش الصادرات

41,8153,8136,0089,816,9118,0024,91المركز السينمائي المغربي

0,258,3256,0064,320,00المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

153,2376,0057,68133,680,00المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

6,706,006,006,006,00المعهد العالي لإلدارة

20,0020,0020,0020,0020,00المعهد العالي للقضاء

21,8229,1029,1014,5514,55المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

70,0070,0070,000,00المعهد الملكي للثقافة األمازيغية

137,25101,00120,00221,0052,0060,00112,00المعهد الوطني  للبحث الزراعي

94,1930,0054,1984,1954,1954,19المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

300,00400,00400,000,00المكتب الوطني المغربي للسياحة

87,3877,00344,36421,3638,50173,00211,50المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية والثقافية

438,05294,00360,80654,8040,00220,20260,20المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية

0,00241,81241,81104,68104,68المكتب الوطني للصيد

751,00468,00468,00 751,001 813,801 1المكتب الوطني للسكك الحديدية

68,960,000,00المكتب الوطني للكهرباء

200,00200,00200,000,00المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

130,00180,00180,000,00المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

37,798,0030,0038,0015,0015,00المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

85,0050,00550,00600,00500,00500,00القرض الفالحي للمغرب

342,90105,50316,00421,500,00الوكاالت الحضرية

550,00708,00708,000,00الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

20,000,000,00الوكالة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب

33,50167,50167,500,00الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

137,5081,0040,00121,0081,0040,00121,00الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات

اإنجازات إلى متم يونييو 2012

  (مليون درهم)

التوقعات المحينة إلى متم يوليوز 2012
المنشآت العامة

إنجازات
2011 
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المنشآت العامة
التوقعات المحينة لقانون المالية 2012 و إنجازات برسم قانون المالية 2011 و 2012 

7 �Sر T�F��ا

التسييرالتجهيز
زيادة رأس 

المال
التسييرالتجهيزالمجموع

زيادة رأس 
المال

المجموع

اإنجازات إلى متم يونييو 2012

  (مليون درهم)

التوقعات المحينة إلى متم يوليوز 2012
المنشآت العامة

إنجازات
2011 

10,0015,0015,000,00الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية

50,0083,0035,00118,008,758,75الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات واألركان

93,7562,5062,500,00الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية

9,650,000,00الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادير

21,450,000,00الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس

132,00100,0032,00132,000,00الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمار

675,00800,00800,00600,00600,00الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

19,7019,7019,7019,7019,70الشركة المغربية للهندسة السياحية

359,140,000,00الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

100,000,000,00دار الصانع

390,00460,00460,00200,00200,00صندوق المركزي للضمان

23,330,000,00صندوق التمويل الطرقي

500,000,000,00 1صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

55,0035,0035,0017,5017,50شركة اإلنجازات السمعية البصرية

148,700,000,00شركة التنمية الفالحية

216,00216,00216,00216,00216,00شركة الدار البيضاء للنقل

81,300,000,00شركة استثمار األراضي الفالحية

7,730,000,00شركة جرف الموانئ

144,00200,00200,00200,00200,00شركة تنمية بحيرة مارشيكا ميد

84,370,000,00شركة التجهيز من أجل تجديد اعادة تطوير

12,5050,0050,000,00شركة تهيئة الدار البيضاء

18,100,000,00شركة ميدز

692,08685,0059,00744,00 569,08123,002 465,862 1المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي

268,44101,56235,00336,5645,88120,75166,63مراكز األشغال

1,430,000,00مركب النسيج لفاس

0,001,001,000,00مركزية الشراء والتنمية لجهة تافياللت وفكيك

15,0015,0015,000,00مسرح محمد الخامس

4,502,006,008,001,501,50معهد االمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية

181,4037,00205,00242,0015,00134,25149,25معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

17,3910,0026,3036,3010,0010,00معهد باستور المغرب

48,330,000,00مفاحم المغرب

12,400,000,00مكتب التسويق والتصدير

10,00100,00250,00350,000,00مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

22,2942,6942,6911,3511,35مكتب تنمية التعاون

177,64120,00100,00220,000,00وكالةاألحواض المائية

300,005,00305,005,005,00وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

37,3427,3429,5856,924,584,58وكاالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
90,00130,00130,00130,00130,00وأقاليم الجنوب

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
240,00150,00150,00150,00150,00وأقاليم الشرق

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
180,00180,00180,00180,00180,00وأقاليم الشمال

268,00250,0016,00266,00200,0016,00216,00وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق

34,5034,0045,0079,0011,2511,25وكالة التنمية الفالحية

54,0034,7137,7172,4218,8518,85وكالة التنمية اإلجتماعية

48,34220,000,08220,08103,000,08103,08وكالة الشراكة من أجل التقدم

183,948,34179,00187,344,1789,5093,67وكالة المغرب العربي  لألنباء

609,44 873,01968,007 768,422 067,393 563,5124 169,592 334,299 817,4712 16المجموع
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+ارا
O�Q�ء 

;B'�
%2,8%9580,5 ��3131آ� ا
+ارا
O�Q�ء 

�-�	,
�,��1 ا
V720,0%0,0%'+وق ا

�'9"
¹�� ا2�F ا"	
 ��-�	�%0,0%�000,0]�04 ��	+ ا
0�دس 
\-	�ل ا%.

�"ز/` ا
	�ء و ا
����ء
 ��B�0	
%3,4%3223,9 6692 2ا
"آ�%ت ا


�'B; ا
��Oي ��B�0	
%0,1%45620,1ا
"آ�%ت ا


�+ار ا
O�Q�ء  +/�Q��
 ��B�0	
%0,0%1100,0ا
"آ�
� ا

%8,4%7866,3 2865 4ا���g=ع


��ا���ط ا�

ر�� �� ا������

��رة �وزارة ا�! ��� وا�
و ا��� � ��)'�ت ا��%$#�

�,'+ وا� *(�وزارة ا�

وزارة ا�%ا-�'�

��M>� ا�N]�	رات ا����Rت ا�
	��  j�d ا�=زارة ا�=c>� (2011-2010) : (F�V>=ن دره�)

�<c=�=زارة ا�ا��	
ا�����	ت و ا����Rت ا�
�Md إgY	زات
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��M>� ا�N]�	رات ا����Rت ا�
	��  j�d ا�=زارة ا�=c>� (2011-2010) : (F�V>=ن دره�)

�<c=�=زارة ا�ا��	
ا�����	ت و ا����Rت ا�
�Md إgY	زات


\<Q�ء ���)
%0,0%730,0وآ�
� ا
	�6ب ا

�1ة��

^ذا-� وا ��'9"
%0,3%941860,1ا
>�آ� ا

�/�7Q
%0,0%��16240,0آ� ا5<,�زات ا
0	(�� ا

%0,3%1172130,2ا���g=ع

�/"�,
%4,9%3512,8 8673 1اFآ�د/	��ت ا

%4,9%3512,8 8673 1ا���g=ع

��#&�
�'	�� ا
%0,0%20280,0وآ�
� ا


�	���DE ا
(B�ر/� وا
	C0 ا
(B�ري وا
@�ا?)�� ��'9"
%0,5%1263460,2ا
"آ�
� ا

��?�	
�'	�� ����� اF#��ء ا
 ��'9"
%0,0%060,0ا
"آ�
� ا

�'	�� �'��9 ا
"ا#�ت واFرH�ن�
 ��'9"
%0,0%0120,0ا
"آ�
� ا

�/�(�Q

".� واFدو/� ا"�Q
%0,0%��340,0آ� ا5<��ج ا


�	�6ب �#&�
%0,3%2401780,4ا
�Bض ا

%0,1%��50380,1اآ1 ا6�F�ل


�	�ا��Q و �'��0 ا
7�درات ��B�0	
%0,1%36670,1ا
	]�04 ا

'�س	� ��#&�
%0,0%640,0ا
	+ر�4 ا
"9'�� ا


�1را-� و ا
�Q)�ة �>�3
%0,0%�39220,1(�+ ا
�20 ا


�Z�Q ا
1را-� �'9"
%0,1%85510,1ا
	(�+ ا


��E Z�Q ا
�7+ ا
��Qي �'9"
%0,2%531170,1ا
	(�+ ا

��#&�
����0 ا
	B�و%ت ا
�B'� ا���F �4+ي ��	+ 
%0,0%340,0ا
	(�+ ا


�; و ا��F�ث ا
�	�و/�����
 �	4�
��Q ا@	
%0,0%030,0ا

�>�(B

��Q"ب و ا �'�	
�a ا
"9'� ا	
%0,0%5120,0ا


��7+ ا
��Qي �'9"
�a ا	
%0,2%1471200,2ا


�	"اد ا
6+ا?�� ���7

�0&�� ا �'9"
�a ا	
%0,6%1594140,2ا

�#&�
4�3	�ر ا^
 �/"�,
��a ا	
%2,7%8772,2 4971 1ا

�0"/� ا4F	+ة
 ��'9"
%0,1%65710,1ا
>�آ� ا

��س
�>,�` ا
 ���	
%0,1%30530,0ا
>�آ� ا

��?�'�	
%0,0%��430,0آ�  ا
	@�زن ا

%5,0%4293,8 5683 2ا���g=ع

������
%9,6%60511,1 5096 �7,	"-� ا
(	�ان 

%0,1%479850,7ا
"آ�%ت ا
��O/� (�+ون ا
+ارا
O�Q�ء)

2%0,3%��2201900,3آ� إد��ج 4

%0,0%��3330,0آ� ���I و �,��1 ا
�/�ض

%10,0%88312,2 2416 8ا���g=ع

�B'��ت ا
'"و/�

�)��� و ا
(�"م و ا �'9"
%0,2%881100,1ا
	�آ1 ا

�'B�

�Z�Q ا
(�	� و ا �'9"
%0,1%26430,0ا
	�آ1 ا

��E�B3

�@+��ت ا
,��(�� ا5.�	�-�� و ا �'9"
�a ا	
%0,2%21570,0ا

%1,0%2707221,9 1ا
,��(�ت

%1,5%0322,0 3861 1ا���g=ع

 ��	
%0,5%3233300,5وآ&ت #"ض ا

����(

�� ا�)�
�,+دة و ا	
�'	�� ا
)���ت ا
 �
%0,0%2180,0وآ�

P�E و R
&�E��
 ��>+)	
�'	�� ا
%0,0%��100,0آ1/� اا
>�اء و ا

��>+)	

�7'�-� ا ��'9"
%0,0%12140,0ا
	+ر�4 ا

��>+)	

�	B�و%ت ا  �'�	
"/2 ا�
V000,0%0,0%'+وق ا

4��ط"��
 N/�<
%9,0%2256,1 1656 4ا
	,	` ا

����ء�
 �'9"
�a ا	
%8,3%7035,6 7785 3ا


�>�ب C
�7

�	�ء ا �'9"
�a ا	
%5,3%6216,8 6353 4ا


���+روآ�ر�"رات وا
	(�دن �'9"
�a ا	
%0,5%1553140,2ا

����(
%0,1%��0980,0آ� ا4%�3	�رات ا

��0	<

�)��� ا ����6	
%0,1%60940,1ا
"آ�
� ا

%23,8%40719,4 15016 13ا���g=ع

وزارة ا0/!�ل

وزارة ا��23'� ا��1 '�

وزارة ا��5�'6 ا���5
 وا���4 

 و/��$8 ا317ا�5�

وزارة ا�=�>� وا��5دن وا��ء 
وا��'<�

وزارة ا��A@� وا�!'% ا���3ي

 3'5�وزارة  ا�0��ن وا�
� $%و�'��� ا�

122



   ا
	��� ر�� 8

2 0102 0112 0112 011

��M>� ا�N]�	رات ا����Rت ا�
	��  j�d ا�=زارة ا�=c>� (2011-2010) : (F�V>=ن دره�)

�<c=�=زارة ا�ا��	
ا�����	ت و ا����Rت ا�
�Md إgY	زات

%0,0%010,0ا
7'+وق ا
	�آ1ي 
�O	�ن

�
"B'	
X�,�210,0%0,0% ا
��B ا

+-�B��
 ���6	
%0,0%1450,0ا
7'+وق ا

���+�
,� 5 9008 7638,7%12,7%	V �-"'+وق ا5/+اع وا

�a ا
�7ف�5150,0%0,0%

�'9"
%0,0%��100,0آ� �+��� ا
��<a�7 ا

%12,8%7858,7 9228 5ا���g=ع

��7
�2��8 ا�
 ��'9"
%0,0%2330,0ا
"آ�
� ا

��)��,
��?�� ا<�%0,2%1501520,2ا
	�اآ1 ا4%

�-�	�
	'D	�ت ا#5���ط ا5. �'9"
%0,0%3160,0ا
7'+وق ا

�320,0%0,0%(�+ ��4�"ر ا
	�6ب

%0,2%2071630,3ا���g=ع

�/+��B�
�T16850,0%0,1%ف ا
7'�-� ا

`>�7
%0,0%98190,1دار ا

�(�ون
�a �'	�� ا�310,0%0,0%

%0,2%1171050,2ا���g=ع

  ��#��0
�'	�� ا�
 ���6	
%0,0%000,0ا
7'+وق ا

�#��0�
 ���6	
�a ا
"9'� ا	
%0,8%4565800,7ا

��#��0

��'+�4 ا ����6	
%0,1%36500,1ا
>�آ� ا

%0,9%4926300,7ا���g=ع

%0,0%000,0أر��N ا
	�6ب

����6	
� ا�		�
 ��'9"
��Q ا	
%0,0%12160,0ا

���6	
%0,0%620,0ا
	�آ1 ا
�0'	�?� ا

X��@
%0,0%�0�210,0ح ��	+ ا

%0,0%20200,0ا���g=ع

�-�	�
�O	�ن ا%. �'9"
%0,1%123580,2ا
7'+وق ا

��ءات
%0,1%43410,1ا
"آ�
� ا
"9'�� 5<(�ش ا
>6; وا

;6<
"/2 ا
	�'� و إ<(�ش ا�
�a ا�4363740,6%0,5%

%0,7%6024740,9ا���g=ع


�OB�ء �
�)
%0,0%100,0ا
	(�+ ا

%0,0%100,0ا���g=ع


(�ب  وا
�/���ت\
 ����6	
%0,0%340,0ا

a-&	
%0,0%1660,0ا
>�آ� ا
"9'�� 5<,�ز و����0 ا

%0,0%19100,0ا���g=ع

��-�	��'	�� ا%.
%0,0%137230,2وآ�
� ا

�'9"
�(�ون ا
%0,0%4290,1ا

%0,0%179320,3ا���g=ع

��'9"
%0,1%��74380,1آ� ا
�+/�B ا

%0,1%74380,1ا���g=ع

67 75668 898100%100%

�J�$3و ا� ��'�Kوزارة ا�

وزارة ا��8��M و ا�3أة و 
�'���(Nا �' �ا3�7ة و ا�

 O�'�� �'��Pو2'� ا�% ا�
و ا��2�Qت

ا���g=ع ا�
	م 

�R�*#وزارة ا�

 8$���وزارة ا��QK'( وا�

 ,ا�

وزارة ا�5%ل و ا��3$�ت

وزارة ا�!��

�'��وزارة ا0>�!�د وا�

�$%'�*�وزارة ا�! ��� ا�

�@�'Pوزارة ا�
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!$#�" !��  ا���دس ���� ا����� ا�����

%0,0%24240,0!$#�" !��  ا���دس �)��*" ا1-��ل ا/.)��-*" �,)�+*" وا�)'&�%
%0,2%2372370,2!$#�"  !��  ا���دس �,4 !�ت ا� ��*"

%0,0%440,0ا��>;  ا��,': �,89�7" ا1!�ز�5*"
%0,2%2642640,2ا���g=ع

�%0,7%5558000,5وآ�
� ����� ����ة ��ر��
�/�0)
�,���ات ا
02 و ا
%3,5%0003,3 0004 4وآ�
� ا

�B'�2 ا%�7�%ت
 ��'9"
%0,0%41100,0ا
"آ�
� ا

(	�%ت و أ��
�� ا
>	�ل ��-�	��'	�� ا%��7�د/� و ا%.
%0,5%2306250,2وآ�
� ا5<(�ش و ا

(	�%ت و أ��
�� ا
>�ق ��-�	��'	�� ا%��7�د/� و ا%.
%0,3%2993000,2وآ�
� ا5<(�ش و ا


(	�%ت و أ��
�� ا
,'"ب ��-�	��'	�� ا%��7�د/� و ا%.
%0,8%8669000,7وآ�
� ا5<(�ش و ا
V110,0%0,0%'+وق ا
	"از<�

��-�	��'	�� ا�5�7�د/� و ا5.�
 �>�3
V330,0%0,0%'+وق ا
�20 ا

^دارة �
�)
%0,0%000,0ا
	(�+ ا

��	'��
 �%0,2%��3502000,3آ� ��ر��


N  أ��9"ن". `,�'�1922000,2%0,2%
�'/+	
��"/; ��'�ء 9',� ا
 �����
%0,3%��4683000,4آ� ا

%0,1%��93980,1آ� �9ا�"اي ا
���ط  4&
i4"�	
%0,6%5816381,3 1ا
"آ�
� ا
@��V 9',�-ا
��Q اj��F ا

%7,1%0757,1 6798 8ا���g=ع
�'	�� ا45�3	�ر
 ����6	
%0,1%1001000,1ا
"آ�
� ا

�(4"�	
%0,0%330,0ا
"آ�
� ا
"9'�� %<(�ش ا
	B�و%ت ا
�67ى وا
%0,3%3073380,3ا
	�آ1 ا
	���6 %<(�ش ا
7�درات

�/+7�
�0"/� و ا
�a ا�520,0%0,0%
�a �(�رض ا
+ار ا
O�Q�ء�280,0%0,0%

%0,7%��7857850,6/+ ا
	�6ب
�,�رة و إدارة ا
	B�و%ت�
 �
�)
%0,0%13130,0ا
	(�+ ا

�,�ر/�
�� ا
7'�-�� وا�	�
 ���6	
�a ا	
%0,0%20250,0ا
%1,1%2741,0 2351 1ا���g=ع


�)�ق ا
�0�رة ��
	�6ب ��'9"
%4,7%3255,7 9175 6ا
>�آ� ا
I>ا"	�
 ��'9"
%0,4%8754860,7ا
"آ�
� ا

���(
�	"/; ا
V1 9752 0001,6%1,7%'+وق ا
��0

�"��/� �2 #"ادث ا ��'9"
%0,0%28300,0ا
�,'� ا

���"	)

\�6�ل ا ��'0�
%0,1%70700,1ا
	+ر�4 ا
�,�رب وا
+را4�ت�
 ��"	)
��Q ا@	
%0,0%50500,0ا

�/+/+�
0P ا�
 �'9"
�a ا	
%8,1%3146,1 4699 7ا

�	)�رات �'9"
�a ا	
%1,7%0001,7 0072 2ا

����0�."�

�'B; وا
"4�?; ا ��'9"
%0,4%1814020,1ا
>�آ� ا
I>ا"	
%0,6%��4587240,4آ� إ4�6&ل ا

����6	
�� ا�	

�'B; ا
,"ي - ا
@)"ط ا ��'9"
%0,8%5708991,3 �1,	"-� ا
>�آ� ا
%18,6%30017,8 60021 21ا���g=ع

�� أ�� ر��اق�� ����� �
%0,6%8997340,7وآ�
��j �2 ا
�E�3 و إ-�دة �8ه�; �+/'� E�س@�
%0,0%390,0وآ�
� ا


�+ارا
O�Q�ء �/�O�
%0,8%9519510,8ا
"آ�
� ا
������
%0,0%��50500,0آ� ا
+ارا
O�Q�ء 
;B'�
%0,8%3969502,8 ��3آ� ا
+ارا
O�Q�ء 

�-�	,
�,��1 ا
V770,0%0,0%'+وق ا
�'9"
¹�� ا2�F ا"	
 ��-�	�%0,0%�550,0]�04 ��	+ ا
0�دس 
\-	�ل ا%.

�"ز/` ا
	�ء و ا
����ء
 ��B�0	
%2,0%2813,4 1102 4ا
"آ�%ت ا

�'B; ا
��Oي ��B�0	
%0,0%41200,0ا
"آ�%ت ا


�+ار ا
O�Q�ء  +/�Q��
 ��B�0	
%0,0%13130,0ا
"آ�
� ا
%4,4%0207,8 4765 9ا���g=ع


��ا���ط ا�

ر�� �� ا������

��رة �وزارة ا�! ��� وا�
و ا��� � ��)'�ت ا��%$#�

�,'+ وا� *(�وزارة ا�

وزارة ا�%ا-�'�

��M>� ا�N]�	رات ا����Rت ا�
	��  j�d ا�=زارة ا�=c>� (2012-2013) : (F�V>=ن دره�)

�<c=�=زارة ا�ا��	
ا�����	ت و ا����Rت ا�
�Md

124



   ا
	��� ر�� 8 ��ر

�<Yت �>�ا	
S=��9D_Wات

2 0122 0132 0122 013

��M>� ا�N]�	رات ا����Rت ا�
	��  j�d ا�=زارة ا�=c>� (2012-2013) : (F�V>=ن دره�)

�<c=�=زارة ا�ا��	
ا�����	ت و ا����Rت ا�
�Md


\<Q�ء ���)
%0,1%66660,1وآ�
� ا
	�6ب ا
�1ة��

^ذا-� وا ��'9"
%0,2%2602600,2ا
>�آ� ا

�/�7Q
%0,0%��40240,0آ� ا5<,�زات ا
0	(�� ا
%0,3%3663510,3ا���g=ع

�/"�,
%3,5%0003,3 0024 4اFآ�د/	��ت ا
%3,5%0003,3 0024 4ا���g=ع

��#&�
�'	�� ا
%0,0%34340,0وآ�
� ا

�	���DE ا
(B�ر/� وا
	C0 ا
(B�ري وا
@�ا?)�� ��'9"
%1,6%8261,3 6241 1ا
"آ�
� ا

��?�	
�'	�� ����� اF#��ء ا
 ��'9"
%0,0%15250,0ا
"آ�
� ا
�'	�� �'��9 ا
"ا#�ت واFرH�ن
 ��'9"
%0,0%83340,1ا
"آ�
� ا

�/�(�Q

".� واFدو/� ا"�Q
%0,0%��20200,0آ� ا5<��ج ا

�	�6ب �#&�
%0,3%2912910,2ا
�Bض ا

%0,1%��1011010,1اآ1 ا6�F�ل

�	�ا��Q و �'��0 ا
7�درات ��B�0	
%0,0%65550,1ا
	]�04 ا

'�س	� ��#&�
%0,0%30300,0ا
	+ر�4 ا
"9'�� ا

�1را-� و ا
�Q)�ة �>�3
%0,1%�80800,1(�+ ا
�20 ا


�Z�Q ا
1را-� �'9"
%0,1%1011010,1ا
	(�+ ا

��E Z�Q ا
�7+ ا
��Qي �'9"
%0,0%83300,1ا
	(�+ ا

��#&�
����0 ا
	B�و%ت ا
�B'� ا���F �4+ي ��	+ 
%0,0%12120,0ا
	(�+ ا

�; و ا��F�ث ا
�	�و/�����
 �	4�
��Q ا@	
%0,0%660,0ا

�>�(B

��Q"ب و ا �'�	
�a ا
"9'� ا	
%0,0%24150,0ا

��7+ ا
��Qي �'9"
�a ا	
%0,5%4845560,4ا


�	"اد ا
6+ا?�� ���7

�0&�� ا �'9"
�a ا	
%0,3%2943500,2ا
�#&�
4�3	�ر ا^
 �/"�,
��a ا	
%3,4%9352,5 0963 3ا

�0"/� ا4F	+ة
 ��'9"
%0,1%1001360,1ا
>�آ� ا
��س
�>,�` ا
 ���	
%0,3%1463420,1ا
>�آ� ا

��?�'�	
%0,0%��27160,0آ�  ا
	@�زن ا
%7,0%9945,5 7147 6ا���g=ع

������
%6,7%7005,8 0007 �7,	"-� ا
(	�ان 
%0,2%2162160,2ا
"آ�%ت ا
��O/� (�+ون ا
+ارا
O�Q�ء)

2%0,5%��3495530,3آ� إد��ج 4
%0,2%��1801800,1آ� ���I و �,��1 ا
�/�ض

%7,6%6496,4 7458 7ا���g=ع
�B'��ت ا
'"و/�

�)��� و ا
(�"م و ا �'9"
%0,1%76970,1ا
	�آ1 ا

�'B�

�Z�Q ا
(�	� و ا �'9"
%0,1%1271270,1ا
	�آ1 ا
��E�B3

�@+��ت ا
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��	
ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 20011-2009

ا
	��� ر��   10

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

98,34%PARTICIPATION PUBLIQUE

55,60%
42,74%

200920102011Milliers DH

 590569564Effectif

115Charges de personnel 884151 514140 133  تكاليف المستخدمين

943Charges d'exploitation HD 000 1271 029629 597  تكاليف اإلستغالل

088Chiffre d'Affaires 833 0881 587 0631 351 1  رقم المعامالت

417Valeur ajoutée 141985 111 3961 889  القيمة المضافة

 7 1838 53010 539Impôt sur les Sociétés

110Résultat net 402 1-030 056 1-535 310-  الناتج الصافي

328CAF 05023 555334 298  قدرة التمويل الذاتي

177Total actif 556 44943 282 76038 984 30  مجموع األصول

985Fonds propres 114 3277 377 5897 283 7  األموال الذاتية

946Dettes de financement 039 13732 728 91126 536 19  ديون التمويل

000Investissements 232 0005 479 0007 204 6 اإلستثمارات

   

 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

ADM رمز المؤسسة

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اسم المؤسسة

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

12/06/1989 تاريخ التأسيس

 الضريبة على الشركات

  المباشرة

��Vف ا�_راه�

   عدد المستخدمين

تجهيز و إستغالل البنية التحتية للنقل الطرقي

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES AUTOROUTES

اإل جمالية المساهمة العمومية  
DIRECTE

INDIRECTEغير المباشرة

11.155.629MILLIERS DE DH

شركة تابعة عامة 
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��	
ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

ا
	��� ر��   10

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%
-

200920102011*Milliers DH

 عدد المستخدمين
 8 0747 9364 193Effectif

 تكاليف المستخدمين
 803 335866 172514 290Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 1 278 1501 704 1911 039 649Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 1 420 7601 412 4861 147 371Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 961 582876 517634 100Valeur ajoutée

 212 139175 41189 206Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 357 684369 352159 573Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 574 429570 151325 480CAF

 مجموع األصول
 33 849 99835 490 94412 709 645Total actif

 األموال الذاتية
 1 886 7082 077 2182 037 232Fonds propres

 ديون التمويل
 ---Dettes de financement

062Investissements 037296 650496 478 اإلستثمارات

   

* Transformé en Société Anonyme en 2011 avec création d'Al Barid Bank

INDIRECTEغير المباشرة

26/02/1998

COURRIER & MESSAGERIE

* حولت لشركة مجهولة في 2011 بإنشاء بريد بنك

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

��Vف ا�_راه�

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

BAM رمز المؤسسة

بريد المغرب اسم المؤسسة

BARID AL MAGHRIB

1 191 399MILLIERS DE DH
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��	
ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

 ا
	��� ر��   10

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%PARTICIPATION PUBLIQUE

75%
12%

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 3 2293 4293 377Effectif

 تكاليف المستخدمين
 624 178675 317741 937Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 931 5381 005 5281 105 951Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 3 738 6613 883 4384 214 600Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 2 743 0172 946 7413 203 933Valeur ajoutée

 18 85920 12521 719Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 345 160371 821412 005Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 458 809480 837609 446CAF

 مجموع األصول
 65 815 55768 128 34369 541 244Total actif

 األموال الذاتية
 1 606 5002 962 6913 451 696Fonds propres

 ديون التمويل
 13 585 24813 124 5888 723 676Dettes de financement

000Investissements 000178 000240 181 اإلستثمارات

   

غير المباشرة

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

3 460 296MILLIERS DE DH

INDIRECTE

CAM رمز المؤسسة

القرض الفالحي للمغرب اسم المؤسسة

 الضريبة على الشركات

��Vف ا�_راه�

01/06/2004

Filiale Publique

BANCAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

DIRECTE  المباشرة
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��	
ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

ا
	��� ر��   10

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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 584600600Effectif

 تكاليف المستخدمين
 1 310 7941 448 4821 527 574Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 2 455 4103 162 5502 940 378Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 4 123 9585 846 3015 394 715Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 5 696 4696 707 9456 613 163Valeur ajoutée

 173 506858 129810 635Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 732 5891 914 157801 152Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 1 229 569-2 063 6871 371 698CAF

 مجموع األصول
 132 650 243146 234 332155 541 170Total actif

 األموال الذاتية
 17 644 45923 117 33219 954 962Fonds propres

 ديون التمويل
 21 716 74723 027 72526 154 304Dettes de financement

400Investissements 763 0008 900 0005 439 4 اإلستثمارات

   

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

11.569.289       أالف الدراهم 

CDG  GROUPE  رمز المؤسسة

صندوق اإليداع و التدبير اسم المؤسسة

 الضريبة على الشركات

��Vف ا�_راه�

TOTALE

DIRECTE  المباشرة

MILLIERS DE DH

10/02/1959

اإل جمالية

INDIRECTEغير المباشرة
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��	
ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

ا
	��� ر��   10

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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 4 3684 4834 468Effectif

 تكاليف المستخدمين
 905 923920 8141 055 628Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 12 336 84912 768 96815 107 948Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 17 147 80217 964 45121 367 076Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 5 913 7006 301 7628 666 902Valeur ajoutée

 ---Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 4 896 1304 793 4846 083 365Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 6 699 9656 074 9817 686 132CAF

 مجموع األصول
 56 425 01261 781 19770 476 811Total actif

 األموال الذاتية
 39 685 17043 289 31349 370 188Fonds propres

 ديون التمويل
 000Dettes de financement

860Investissements 74757 000122 93 اإلستثمارات

   

27/07/1972

CNSS رمز المؤسسة

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي اسم المؤسسة

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

MILLIERS DE DH

GESTION DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

TOTALEاإل جمالية

 الضريبة على الشركات

INDIRECTEغير المباشرة

��Vف ا�_راه�

DIRECTE  المباشرة
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��	
ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

ا
	��� ر��   10

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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 486488483Effectif

 تكاليف المستخدمين
 67 74673 23586 536Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 15 774 22616 825 45918 264 147Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 17 146 89318 061 33120 242 402Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 1 368 0991 235 8722 079 800Valeur ajoutée

 ---Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 4 171 1874 807 3034 771 111Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 4 430 9344 783 4265 346 153CAF

 مجموع األصول
 68 184 35972 806 79276 938 367Total actif

 األموال الذاتية
 65 217 46070 554 37975 675 463Fonds propres

 ديون التمويل
 272272272Dettes de financement

442Investissements 6305 11013 19 اإلستثمارات

   

 الضريبة على الشركات

��Vف ا�_راه�

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

12 018MILLIERS DE DH

20/11/1996

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

CMR رمز المؤسسة

الصندوق المغربي للتقاعد اسم المؤسسة

15 500 000

16 000 000

16 500 000

17 000 000

17 500 000

18 000 000

18 500 000

19 000 000

19 500 000

20 000 000

20 500 000

2011 2010 2009

�Sترx�	
ا��
Chiffre d'Affaires

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2011 2010 2009

��<W�ا�Q	U��ا
Valeur Ajoutée

3 800 000

3 900 000

4 000 000

4 100 000

4 200 000

4 300 000

4 400 000

4 500 000

4 600 000

4 700 000

4 800 000

4 900 000

2011 2010 2009

��ا�M	PQا��	
Résultat Net

133



��	
 ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

ا
	��� ر��   10

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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 1 1871 2471 217Effectif

 تكاليف المستخدمين
 339 370369 529408 375Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 7 444 1127 013 0996 197 529Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 4 905 8544 995 9775 093 172Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 1 264 529876 9161 376 588Valeur ajoutée

 235 028141 458181 054Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 582 505297 188409 174Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 580 115309 885663 660CAF

 مجموع األصول
 33 998 90837 097 04639 599 987Total actif

 األموال الذاتية
 3 888 5733 981 6364 329 785Fonds propres

 ديون التمويل
 2 644 1593 336 4133 682 675Dettes de financement

560Investissements 604 4006 509 5007 348 8 اإلستثمارات

   

HAO رمز المؤسسة

مجموعة العمران للتهيئة اسم المؤسسة

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

2 104 048MILLIERS DE DH

 الضريبة على الشركات

INDIRECTEغير المباشرة

��Vف ا�_راه�

20/01/2004

Société d'Etat

التجهيز و السكن
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DIRECTE  المباشرة
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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

95,60%PARTICIPATION PUBLIQUE

94,12%
1,48%

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 18 39619 04419 312Effectif

 تكاليف المستخدمين
 5 900 0007 143 0008 046 000Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 22 008 00027 872 00035 007 000Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 25 276 00043 513 00056 414 000Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 8 207 00022 474 00031 763 000Valeur ajoutée

 1 235 0002 002 0003 098 000Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 1 283 0008 850 00016 332 000Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 4 591 0008 668 00024 993 000CAF

 مجموع األصول
 51 202 00063 236 00075 805 000Total actif

 األموال الذاتية
 16 767 00024 361 00037 059 000Fonds propres

 ديون التمويل
 11 564 00010 387 00011 743 000Dettes de financement

000Investissements 225 0006 165 0004 824 3 اإلستثمارات

   

 الضريبة على الشركات

INDIRECTEغير المباشرة

��Vف ا�_راه�

Filiale Publiqueشركة تابعة عامة 

TOTALE

DIRECTE  المباشرة

EXPLOITATION DES MINES DE PHOSPHATES

اإل جمالية المساهمة العمومية  

OCP  GROUPE  رمز المؤسسة

المجمع الشريف للفوسفاط ش م اسم المؤسسة

GROUPE OCP SA

       8.288.000MILLIERS DE DH

01/01/1920
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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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 5 7805 9616 316Effectif

 تكاليف المستخدمين
 1 015 0391 081 8411 264 770Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 1 391 4521 372 1401 599 797Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 1 722 7671 668 3671 791 808Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 1 359 7591 392 6481 473 621Valeur ajoutée

 -2 121210Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 400 033452 48126 489Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 585 677701 72135 599CAF

 مجموع األصول
 3 864 0444 423 5354 540 394Total actif

 األموال الذاتية
 2 765 9183 223 0483 259 336Fonds propres

 ديون التمويل
 ---Dettes de financement

400Investissements 800374 000435 731 اإلستثمارات

   

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 
PROMOTION DU TRAVAIL

       4.085.712MILLIERS DE DH

01/05/1974

OFPPT رمز المؤسسة

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل  اسم المؤسسة

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

 الضريبة على الشركات

INDIRECTEغير المباشرة

��Vف ا�_راه�
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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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 8 1267 7848 150Effectif

 تكاليف المستخدمين
 801 222851 119918 761Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 1 994 7342 051 3222 499 147Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 2 671 9773 246 9143 573 796Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 1 953 1742 405 8212 608 881Valeur ajoutée

 13 41016 35118 132Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 -356 911-214 78570 904Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 529 749852 3351 218 140CAF

 مجموع األصول
 35 472 00136 752 23939 984 318Total actif

 األموال الذاتية
 16 616 79217 357 95918 750 104Fonds propres

 ديون التمويل
 14 666 49015 420 75716 257 634Dettes de financement

000Investissements 401 0002 397 4003 627 2 اإلستثمارات

   

ONCF رمز المؤسسة

المكتب الوطني للسكك الحديدية اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

27.748.598MILLIERS DE DH       أالف الدراهم 

DIRECTE  المباشرة

05/08/1963

 الضريبة على الشركات

INDIRECTEغير المباشرة

��Vف ا�_راه�

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  
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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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 2 716 2 636 2 641Effectif

 تكاليف المستخدمين
 516 672 566 941 573 502Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 1 077 9121 169 8261 196 342Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 2 385 047 2 601 386 2 822 519Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 1 898 537 2 145 231 2 326 487Valeur ajoutée

 234 767 246 757 278 971Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 493 791 271 147 513 897Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 838 854 784 472 1 102 094CAF

 مجموع األصول
 9 541 003  11 246 437  11 751 952Total actif

 األموال الذاتية
 4 202 494 4 499 209 4 998 133Fonds propres

 ديون التمويل
 2 144 078 3 951 853 3 849 143Dettes de financement

356Investissements 437 0001 905 0001 496 2 اإلستثمارات

   

ONDA رمز المؤسسة

المكتب الوطني للمطارات اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

662MILLIERS DE DH 416 1 أالف الدراهم 

DIRECTE  المباشرة

01/01/1980

 الضريبة على الشركات

INDIRECTEغير المباشرة

��Vف ا�_راه�

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  
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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%
-

200920102011Milliers DH

 عدد المستخدمين
 8 7228 7058 680Effectif

 تكاليف المستخدمين
 1 844 7701 922 0812 087 664Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 16 295 01115 872 51720 061 513Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 19 275 08720 675 00122 364 321Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 5 121 3157 095 5704 708 425Valeur ajoutée

 59 05861 19366 770Impôt sur les Sociétés

 الناتج الصافي
 -1 164 353-451 726-3 718 394Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 1 902 0324 385 8511 207 003CAF

 مجموع األصول
 77 437 24173 245 87574 296 707Total actif

 األموال الذاتية
 13 993 28113 345 4719 656 234Fonds propres

 ديون التمويل
 31 354 62330 911 84032 410 751Dettes de financement

 958Investissements 702 0005 778 6343 550 6 اإلستثمارات

   

غير المباشرة

ONE رمز المؤسسة

المكتب الوطني للكهرباء اسم المؤسسة

INDIRECTE

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE

19.481.620MILLIERS DE DH      أالف الدراهم 

 الضريبة على الشركات

��Vف ا�_راه�

05/08/1963

إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

DIRECTE  المباشرة
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومية الطبيعة القانونية

إنتاج و توزيع الماء الصالح للشرب  نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200920102011Milliers DH

 7 1257 2297 515Effectif

 995 297998 9051 133 098Charges de personnel

 2 199 6202 223 5142 424 989Charges d'exploitation HD

 3 488 4223 645 2803 862 402Chiffre d'Affaires

 2 369 3762 497 7462 643 474Valeur ajoutée

 101 14889 713105 418Impôt sur les Sociétés

 123 578137 93397 843Résultat net

 1 445 2921 712 2551 743 652CAF

 31 121 40735 748 00039 395 557Total actif

 14 299 45015 316 67416 228 545Fonds propres

 10 922 99713 315 97015 624 699Dettes de financement

3 753 8514 635 0003 620 759Investissements

   

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

ONEP رمز المؤسسة

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE

330 877 3 أالف الدراهم 

03/04/1972

MILLIERS DE DH

TOTALEاإل جمالية

INDIRECTE

DIRECTE  المباشرة

غير المباشرة

 عدد المستخدمين

 األموال الذاتية

 تكاليف المستخدمين

 تكاليف اإلستغالل

 المساهمة العمومية  

 ديون التمويل

��Vف ا�_راه�

 اإلستثمارات

 رقم المعامالت

 القيمة المضافة

 الضريبة على الشركات

 الناتج الصافي
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 مجموع األصول

3 300 000

3 400 000

3 500 000

3 600 000

3 700 000

3 800 000

3 900 000

2011 2010 2009

ر�S ا��
	�xت   
Chiffre d'Affaires

2 200 000

2 250 000

2 300 000

2 350 000

2 400 000

2 450 000

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

2011 2010 2009

 �Q	U��ا ��<W�ا
Valeur Ajoutée

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2011 2010 2009

 PQ	M�ا ��ا��	
Résultat Net

140



��	
 ا�;k	�S ا�=Lc>� �ه� ا�����	ت و ا����Rت ا�
إgY	زات 2011-2009

 ا
	��� ر��   10

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

ACTIVITEالنقل الجوي نشاط المؤسسة

97,31%PARTICIPATION PUBLIQUE

80,80%
16,51%

200920102011Milliers DH

 4 3274 3743 889Effectif

 2 124 4642 173 5892 128 280Charges de personnel

 10 895 50611 903 37712 601 398Charges d'exploitation HD

 12 292 12812 942 67712 964 532Chiffre d'Affaires

 3 566 0443 252 0202 558 669Valeur ajoutée

 62 75266 40466 660Impôt sur les Sociétés

 -850 814-929 183-1 735 799Résultat net

 418 705-656 978-767 647CAF

 16 147 14317 902 78017 726 913Total actif

 2 581 4822 012 702677 312Fonds propres

 5 962 8445 712 1405 112 194Dettes de financement

1 415 0001 021 000466 000Investissements

   

COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN- ROYAL AIR MAROC

2.422.393MILLIERS DE DH  أالف الدراهم 

RAM رمز المؤسسة

الشركة الوطنية للنقل الجوي- الخطوط الملكية المغربية اسم المؤسسة

 األموال الذاتية

 عدد المستخدمين

18/06/1957

  المباشرة

 مجموع األصول

اإل جمالية المساهمة العمومية  
DIRECTE

INDIRECTEغير المباشرة

Filiale Publique

TRANSPORT AERIEN

TOTALE

 ديون التمويل

��Vف ا�_راه�

 اإلستثمارات
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 تكاليف اإلستغالل
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ا���:9ات ا��WN>� �ه� ا����Rت ا�
	�� : ���gات 2011-2009
 ا
	��� ر�� 11

�S	k�ةا_d=�200920102011ا

752 53128 01626 25ج و سا5<��ج

��/�ت<	
968 90017 62916 17ج و سا

634 70625 38423 22ج و سا
	�Q(�ت

200920102011ا�=d_ةا��	ء ا�M	�� �9�Fب

F�732760781>=ن (م3)ا
	�Q(�ت

 ��	
1000140714691555-+د ز�'�ء ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

��آ� ا
����ء<�1000898938985

��آ� ا
	�ء<492 4521 3161 �10001

��"�,	
F�340362347>=ن (م3)ا
	��  ا

F�818082>=ن (م3)     إ<��ج

��/�ت<	
F�159282222>=ن (م3)     ا

F�231256249>=ن (م3)ا
	��  ا
	"ز-�

���(
435 5083 1093 3ج و س#,� �>��/�ت ا

239 3143 9013 2ج و س#,� ا
)��� ا
	"ز-�

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

4��ط  (29)"�
V10005 82510 2219 421�درات ا

�B�ت (29)<	
V10004 1855 7935 992�درات ا

0�"ري (29)�
179 3452 9192 10001   ا
���j ا

813 4483 2663 10002   ا4F	+ة  (29)

(ONE)  QD45X<YW9ا Q;5=9ا

(ONEP) ب<R89 [95\95ء اP9ا

(OCP) 5ط_`O_9ا

اO9آJ5ت اOb9 Q8@bEP9ز3T ا5P9ء و ا5X<YW9ء
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ا���:9ات ا��WN>� �ه� ا����Rت ا�
	�� : ���gات 2011-2009
 ا
	��� ر�� 11

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

F�535659>	را
(�?+ات ا
�0�#��  (دره�)

F�899>=ن-+د ا
�0�ح

�
���
F�161717>=ن-+د ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

800 7841 7541 1وd_ة�]004�ت ��/+/�

525 0212 8262 10001ا
�0���ت ا
	"."دة

F�13 96616 15917 201>=نأV"ل ا
�1'�ء  (دره�)

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

��آ� ا
	�	"ل<554 98236 31131 �100025

R��3
��آ� اا<600 7493 5163 �10003

R�>��>F820 67031 86918 10011ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

2/�E�0	
699 000156 500150 100133رواج ا

110 931150 690151 10138#�آ�ت ا
)�?�ات

(29) 2�<
801 57454 63055 58وd_ةا

�����
837 859192 761176 162وd_ةا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

2/�E�0	
B>10005 9306 2986 357; ا

147 9216 3855 �10005,	"ع ا
@)"ط

�	D�'	
079 8566 2395 10005ا
@)"ط ا

��E��5ط ا"(@
1000626568ا

100046329176ر#&ت -�ر�� (ا
>�ر��9)

(BAM) UT<79ا

(ANRT) تJ5\cdا 

(ONDA) 5رات=P9ا Q=RNأ

(RAM) يOe9ا ?@A9ا

(ONMT)  Qf5DE9ا
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ا���:9ات ا��WN>� �ه� ا����Rت ا�
	�� : ���gات 2011-2009
 ا
	��� ر�� 11

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

��ر)1000641649649ا
	0�#�ت ا
	,�1ة (ه

��ر)1000519481487ا
	0�#�ت ا
	��B0 (ه

F�2 8532 6393 150>=ن#,� ا
	��  ا
	O@� (م3)

�"��ة  (م3)	
F�1 9651 6621 783>=ن#,� ا
	��  ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

2/"�
297303307وd_ة-+د �]04�ت ا

�+ر��2	
244 0952 8792 1001-+د ا

�����

+روس ا�� 2��,0	
10612721813-+د ا

��B'�	
212222وd_ةا
"#+ات ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

778282وd_ة-+د ا
	'+و���ت

���"	)
�(��	�� ا
021 109669691-+د ا
	]04�ت ا

2�	�)	
1000223224233-+د ا

h��&�
10000644655659-+د ا

2009201020112010ا�=d_ةا���:9ات

2�9�@'	
1000863863899863-+د ا

F�17 14718 06220 29418 062>=نا%���اآ�ت (دره�)

F�15 77916 70418 16916 704>=نا
@+��ت (دره�)

2/+���0	
1000578606630440-+د ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

F�14 32912 00513 653>=نا%���اآ�ت (دره�)

540 3602 1912 10002اF.�اء ا
	0,�"ن

F�9 16610 09710 738>=نا
@+��ت (دره�)

(CNSS) :g5PbhJ5ن اP689 :AjO9وق اUA\9ا

(OFPPT) ?kR95ش اmNو إ :AYP9ا oTOWb9ا

(CMR) Ug5@b89 :X<kP9وق اUA\9ا

(AREFs) oTOWb9و ا QDX<b89 QTOYe95ت اDPTآ5دqا

(ORMVAs) :fr_95ر اPsb`r9 QTOYe9ا tc5WP9ا
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ا���:9ات ا��WN>� �ه� ا����Rت ا�
	�� : ���gات 2011-2009
 ا
	��� ر�� 11

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

�/�/�0
843 9765 5525 6وd_ةا
0(� ا


"ج"
522 57155 08025 1027-	��� ا

��?��<�607 6071 5791 10001اF/�م ا45

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

��	�	
1000172130152ا
"#+ات ا

�-�Q	
1000343639ا
"#+ات ا

200920102011ا�=d_ةا���:9ات

F�509579516>	ررسملة البورصة (درهم)


�	(��&ت  �
ا
�,� ا5.	�
(دره�)

F�73120103>	ر

(CDVM ) QuرO79ا

(CHUs) 5ء_Rb`dا vاآ<w

(OPH) oWE95ل اew :y نODwOPm9ن  اO8g5_9ا
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ا
	��� ر�� 12

ا�� ا�����ةر�� ا�����ة
AASLM�وآ�
� ����� ����ة ��ر��
AAVBRأ�� ر��اق ���� ����� �
وآ�
ABHs (9)  ��	
وآ�%ت #"ض ا
ADA��#&�
�'	�� ا
ا
"آ�
� ا
ADEREE����(

�� ا�)�
�,+دة و ا	
�'	�� ا
)���ت ا
 �
ا
"آ�
ARCHIVES�6ب	
أر��N ا
AMDIر�	3��'	�� ا45
 ����6	
ا
"آ�
� ا
ANAM��7
�2��8 ا�
 ��'9"
ا
"آ�
� ا
ANAPECءات��
ا
"آ�
� ا
"9'�� 5<(�ش ا
>6; وا
ANCFCC��(?ا�@

�	���DE ا
(B�ر/� وا
	C0 ا
(B�ري وا ��'9"
ا
"آ�
� ا
ANDA��?�	
�'	�� ����� اF#��ء ا
 ��'9"
ا
"آ�
� ا
ANDZOAرآ�نFا#�ت وا"
�'	�� �'��9 ا
 ��'9"
ا
"آ�
� ا
ANPI>ا"	�
 ��'9"
ا
"آ�
� ا
APDO����<

�� ا��Fت وا%�	)�
 ��-�	��'	�� ا%��7�د/� وا%.
وآ�
� ا5<(�ش وا
AREFs (16) 2/"�
����� وا�
 �/"�,
اFآ�د/	��ت  ا
AUs (26) �/�O�
ا
"آ�%ت ا
BNRM����6	
� ا�		�
 ��'9"
��Q ا	
ا
CADETAFP�E و R
&�E��
 ��>+)	
�'	�� ا
��آ1/� ا
>�اء و ا
CAGs (16)��#&�
ا
�6ف ا
CARs (24)�/+��B�
�Tف ا
7'�-� ا
CC�>از"	
V'+وق ا
CCISs (28)ت��+@
�,�رة وا
7'�-� وا
�Tف ا
CCM���6	
ا
	�آ1 ا
�0'	�?� ا
CFR���(
�	"/; ا
V'+وق ا
CHUs (4)��)��,
��?�� ا<�ا
	�اآ1 ا45
CMPE7�درات
ا
	�آ1 ا
	���6 %<(�ش ا
CMR+-�B��
 ���6	
ا
7'+وق ا
CNESTEN�/و"'
�B'��ت ا

�)��� و ا
(�"م و ا �'9"
ا
	�آ1 ا
CNOPS�-�	�
	'D	�ت ا#5���ط ا5. �'9"
ا
7'+وق ا
CNPAC��0

�"��/� �2 #"ادث ا ��'9"
ا
�,'� ا
CNRST�'B�

�Z�Q ا
(�	� و ا �'9"
ا
	�آ1 ا
CNSS�-�	�
�O	�ن ا%. �'9"
ا
7'+وق ا
CPMs (4)ي��Q
�Tف ا
�7+ ا
CT6�ل�Fاآ1 ا��
EACCE7�درات

�	�ا��Q و �'��0 ا ��B�0	
ا
	]�04 ا
EHTP���"	)

\�6�ل ا ��'0�
ا
	+ر�4 ا
EN�'9"
�(�ون ا
ا
ENAMس�'	�  ��#&�
ا
	+ر�4 ا
"9'�� ا
ENIM��>+)	

�7'�-� ا ��'9"
ا
	+ر�4 ا
FFIEM��>+)	

�	B�و%ت ا  �'�	
"/2 ا�
V'+وق ا
IAVة�(�Q

�1را-� و ا �>�3
�(�+ ا
�20 ا
INRA�-1را

�Z�Q ا �'9"
ا
	(�+ ا
INRHي��Q

��E Z�Q ا
�7+ ا �'9"
ا
	(�+ ا
IPM�6ب	
4�"ر ا�� +�)�
ISAدارة^
 �
�)
ا
	(�+ ا


� �9�FاS;� ا��	�>� �F_و��«	E�ا ��	
���� ا����Rت ا�
 �;S9ا��ع ا=Y j�d �L�M�

(222) �<F;W�ا �;S9ا��ا

147



 

ا
	��� ر�� 12

ا�� ا�����ةر�� ا�����ة


� �9�FاS;� ا��	�>� �F_و��«	E�ا ��	
���� ا����Rت ا�
 �;S9ا��ع ا=Y j�d �L�M�

(222) �<F;W�ا �;S9ا��ا

ISCAEو%ت�B	
�,�رة و إدارة ا�
 �
�)
ا
	(�+ ا
ISMء�OB�
 �
�)
ا
	(�+ ا
ITPSMGEA��#&�
����0 ا
	B�و%ت ا
�B'�  ا���F �4+ي ��	+ 
ا
	(�+ ا
LOARC�/و�	�

�; و ا��F�ث ا����
 �	4�
��Q ا@	
ا
MAPء�Q>\
 ���)
وآ�
� ا
	�6ب ا
MDA`>�7
دار ا
OC�7ف
�a ا�
OCE�/+7�
�0"/� و ا
�a ا�
ODCOون�)�
�a �'	�� ا�
OFECء�O�Q
�a �(�رض ا
+ار ا�
OFPPT;6<
"/2 ا
	�'� و إ<(�ش ا�
�a ا�
OMPIC�/ر�,�
�� ا
7'�-�� وا�	�
 ���6	
�a ا	
ا
ONDAرات�(	�
 �'9"
�a ا	
ا
ONHYMدن�)	

���+روآ�ر�"رات و ا �'9"
�a ا	
ا
ONICL�>�(B

��Q"ب و ا �'�	
�a ا
"9'� ا	
ا
ONMT�#��0�
 ���6	
�a ا
"9'� ا	
ا
ONOUSC��E�B3

�@+��ت ا
,��(�� ا5.�	�-�� و ا �'9"
�a ا	
ا
ONP+�7�
 �'9"
�a ا	
ا
ONSSA��?6+ا

�	"اد ا ���7

�0&�� ا �'9"
�a ا	
ا
ORMVAs (9)�#&�
4�3	�ر ا&
 �/"�,
��a ا	
ا
RADEEs (11)ء����
�"ز/` ا
	�ء و ا
 ��B�0	
ا
"آ�%ت ا
RAFCء�O�Q

�+ار ا  +/�Q��
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا
RATUs (2)ي�O�

�'B; ا ��B�0	
ا
"آ�%ت ا
TNMVX��@
��0ح  ��	+ ا
UNIVERSITES (15)ت�)��,
 ا

���7�
���(�، ا
	0�ه	�ت و 9"ر ا
m�رج ا
>�آ�ت ا
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  ا
	��� ر�� 12

ا�� ا�����ةر�� ا�����ة

BAM�6ب	
��/+ ا

BIOPHARMA�/�(�Q

".� و اFدو/� ا"�Q
��آ� ا5<��ج ا

CCGن�	O�
ا
7'+وق ا
	�آ1ي 

CDVM�
"B'	
�,�X ا
��B ا

FMDT��#��0
�'	�� ا�
 ���6	
ا
7'+وق ا

HAO������
�,	"-� ا
(	�ان 

JZNا<�ت"���
 ��'9"
��آ� ا
�+/�B ا

MARCHICA MED+�� ���آ� �'	�� ����ة ��ر��

MASEN��0	<

�)��� ا ����6	
ا
"آ�
� ا

MJSت���/�

(�ب وا\
 ����6	
ا

ONCF�/+/+�
0P ا�
 �'9"
�a ا	
ا

ONEEء����

�	�ء وا �'9"
�a ا	
ا

RADEEMAyاآ�	ء �����
�"ز/` ا
	�ء و ا
 ��B�0	
ا
"آ�
� ا

SAPT�'/+	
��"/; ��'�ء 9',� ا
 �����
��آ� ا

SARض�/�
��آ� ���I و �,��1 ا

SEFERIFN/�
��آ�  ا4�6&ل �(�دن ا

SGLN�'9"
��آ� �+��� ا
��<a�7 ا

SIE��B(
4�3	�رات اFآ� ا��

SMIT��#��0

��'+�4 ا ����6	
ا
>�آ� ا

SNRT1ة���

^ذا-� وا ��'9"
ا
>�آ� ا

SNTL����0�."�

�'B; وا
"4�?; ا ��'9"
ا
>�آ� ا

SODEA��#&�
�'	�� ا
��آ� ا

SODEPI>ا"	
��آ� إ4�6&ل ا

SOGETA��#&�
��آ� ا4�3	�ر اFرا�� ا

SONACOSورhQ
�0"/� ا
 ��'9"
ا
>�آ� ا

SONARGESa-&	
ا
>�آ� ا
"9'�� 5<,�زو���0ا

TM22 - i4"�	
ا
"آ�
� ا
@��V 9',�-ا
��Q اj��F ا

TMSAi4"�	
ا
"آ�
� ا
@��V 9',�-ا
��Q اj��F ا

���7�
���(�، ا
	0�ه	�ت و 9"ر ا
m�رج ا
>�آ�ت ا


� �9�FاS;� ا��	�>� �F_و��«	E�ا ��	
���� ا����Rت ا�
 �;S9ا��ع ا=Y j�d �L�M�

ا��9اS;� ا��=اآ;� (28)
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ا
	��� ر��  12

ا�� ا�����ةر�� ا�����ة

ADERس�E �'/+� ;و إ-�دة �8ه� �E�3
��j �2 ا@�
وآ�
� ا

ADM�6ب	

�)�ق ا
�0�رة �� ��'9"
ا
>�آ� ا

ATALAYOUN GRن"/&�
�,`  آ"
N ا'�

BAB AL BAHR��Q
��آ� ��ب ا

BRG MARINAآ� ��ر/'� أ�� ر��اق��

CASA AMENAGEMENT������
��آ� ا
+ارا
O�Q�ء 

CASA TRANSPORTS ;B'�
��آ� ا
+ارا
O�Q�ء 

IDMAJ SAKAN2��آ� إد��ج 4

OCP S.A.ط��4"��
 N/�<
ا
	,	` ا

RAM ����6	
�� ا�	

�'B; ا
,"ي - ا
@)"ط ا ��'9"
ا
>�آ� ا

SAO AGADIR�/أآ�د �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO AL BOUGHAZز�T"Q
����� ا
��آ� ا
(	�ان 

SAO AL JANOUBب"',
����� ا
��آ� ا
(	�ان 

SAO BENI MELLALل&� �'� �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO CASAء�O�Q
����� ا
+ار ا
��آ� ا
(	�ان 

SAO CHRAFATEت�E�<
����� ا
��آ� ا
(	�ان 

SAO FESس�E �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO LAKHIAYTA�(/��@
 ;#�4  �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO MARRAKECHyاآ�� �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO MEKNESس�'� �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO OUJDAو.+ة �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO RABAT ط���
����� ا
��آ� ا
(	�ان 

SAO TAMANSOURT7"رت'	� �����
��آ� ا
(	�ان 

SAO TAMESNA�'0��� �����
��آ� ا
(	�ان 

SOREAD�/�7Q
��آ� ا5<,�زات ا
0	(�� ا

SORECس��
�>,�` ا
 ���	
ا
>�آ� ا

SOSIPO ��?�'�	
��آ� ا
	@�زن ا

STRS&4  ط���
��آ� ��ا��ي ا

���7�
���(�، ا
	0�ه	�ت و 9"ر ا
m�رج ا
>�آ�ت ا


� �9�FاS;� ا��	�>� �F_و��«	E�ا ��	
���� ا����Rت ا�
 �;S9ا��ع ا=Y j�d �L�M�
(28) �<S	L�ا��9اUNW�V �;S~ ا

150



ا
	��� ر�� 12

ا�� ا�����ةر�� ا�����ة

ADS ��-�	��'	�� ا%.
وآ�
� ا

ALEM�/�0)
�,��1ات ا
02 و ا
وآ�
� ا

ANPME�(4"�	
ا
"آ�
� ا
"9'�� 5<(�ش ا
	B�و%ت ا
�67ى و ا

ANRT 2 ا%�7�%ت�'B�
 ��'9"
ا
"آ�
� ا

APDN ل�	<

(	�%ت وأ��
�� ا ��-�	��'	�� ا%��7�د/� وا%.
وآ�
� ا5<(�ش وا

APDS ب"',

(	�%ت وأ��
�� ا ��-�	��'	�� ا%��7�د/� وا%.
وآ�
� ا5<(�ش وا

FEC�-�	,
�,��1 ا
V'+وق ا

FDSHII��-�	��'	�� ا�5�7�د/� وا5.�
 �>�3
V'+وق ا
�20 ا

FMVI ESC N/�<
�]�04 ��	+ ا
0�دس 
'>� ا
	N�7 ا

FMVI OSEF 2/"�
����� وا�
 ��-�	��'	�� اF-	�ل ا5.
�]�04 ��	+ ا
0�دس 

FMVI OSPSN 2/"�
����� وا�
 ��-�	��'	�� اF-	�ل ا5.
�]�04 ��	+ ا
0�دس 

FMVI PR��'/+
�]�04  ��	+ ا
0�دس 
�@+��ت ا

FNMN#��	�
 ��'9"
ا
	]�04 ا

IRCAM��6/ز��Fا �E�B3�
 ��	
ا
	(�+ ا

���7�
���(�، ا
	0�ه	�ت و 9"ر ا
m�رج ا
>�آ�ت ا


� �9�FاS;� ا��	�>� �F_و��«	E�ا ��	
���� ا����Rت ا�
�;S9ا��ع ا=Y j�d �L�M�

(14) �<t=��ا �;S9ا��ا
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