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 عـامة مقـدمة
 

 على ،3300 زيوليو 03 بتاريخ العرش عيدخصوصا تلك التي جاءت في خطاب  ،الملكية السامية هاتيركزت التوج
اإلصالحات  مع وذلك موازا ، المتعدد  بالبالد بعزيمة وإصرار االقتصادية واالجتماعية وراشاأل تنفيذل ةالملكي راد إلا

تعزيز و ةماالمستد نميةتلتسريع او مستمراالقتصادي ال نموالمن أجل ضمان  المملكة لتي شرعت فيهاا يةاتوالمؤسس السياسية
 . التضامن االجتماعي

 
 أربعة محاور ذات أولوية:حول  3302 لسنة المبرمجةأهداف الحكومة  رتكزت، راطفي هذا اإل

 

 جبائيالنظام البالجهوية المتقدمة وبو قضاءالبة المتعلقة خصوصا مهيكلال اإلصالحات الكبرىتنفيذ وتير  تسريع  -
 التقاعد ؛ ةنظمبأو مقاصةالبنظام ن المالية وولقانتنظيمي القانون البو

-  
القطاع الخاص  شجيعوت ومياالستثمار العمدعم من خالل تشغيل آليات الطوير وتوالمقاولة االستثمار تحفيز النمو ودعم  -

تطوير آليات  االصغير  والمتوسطة وكذ منها، خاصة مقاوالتللتنافسية على االستثمار واإلنتاج وتحسين القدر  ال
 ؛ غيلـتشال

-  
من خالل تعزيز الخدمات االجتماعية ترابي آليات التضامن والتماسك االجتماعي وال تنمية الرأسمال البشري وتدعيم -

مع إعطاء  هشاشةة الفقر والرباحق وملخدمات الصحية والسكن الالئل وجالنظام التعليمي وتسهيل الول ليأهت عبرة ندمجالم
 ؛ الجبليةمناطق الو قرويلعالم الل ةخاصية همأ

-  
 قويمت مع عجز الميزانية تحكم فيواردات والضبط تدفق الالصادرات وعبر تنشيط جية خارالضمان استقرار الموجودات  -

 ة.وميالمالية العم يةضعو
 

ضاعفة جهودها لمواكبة دينامية اإلصالحات التي تم تكريسها ببالدنا، مدعو  لم ةوميت العممقاوالالمؤسسات والوهكذا، فإن 
وإنجازها لمشاريع مهيكلة من أجل التنمية  تمقاوالللمواطنين والبالنظر إلى أدوار هذه الهيآت في توفير الخدمات العمومية 

 االقتصادية واالجتماعية والتهيئة الترابية وإنعاش االستثمار في قطاعات مختلفة. 

 
وفي هذا السياق، تواصل المؤسسات والمقاوالت العمومية التكفل بدورها كقاطر  لتنفيذ االستراتيجيات القطاعية وإنجاز 
مشاريع البنيات التحتية الرامية لتحسين القدر  التنافسية االقتصادية للبالد وتنويع مصادر النمو وتحسين ظروف عيش 

 المواطنين.
 

غرب األخضر، تستمر المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية في العمل من أجل تطوير وهكذا، فيما يتعلق بمخطط الم
 من أجلالقطاع بالمساهمة في إرساء فالحة ذات إنتاجية عالية موجهة للتصدير والتأهيل التضامني للنسيج اإلنتاجي للفالحين 

لشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة تحسين دخلهم. وفي هذا الصدد، سيتم تكثيف الجهود بهدف تطوير مشاريع ا
 لألراضي الفالحية وكذا الرفع من استعمال البذور وتطوير الموارد الفالحية وتعزيز السالسل الفالحية.

 
وفيما يخص مخطط "هاليوتيس"، ستواصل المؤسسات والمقاوالت العمومية المنخرطة في هذا المخطط إنجاز التدابير 

از األهداف الرامية إلى الحفاظ على الثروات البحرية وتأهيل القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الالزمة من أجل إنج
االقتصادية واالجتماعية للبالد. وفي هذا الصدد، ستعمل هذه المؤسسات على تعزيز تدخالتها لتطوير البنيات التحتية للصيد 

المنتوجات البحرية وتدعيم نظام المراقبة وتثمين الموارد وتدبيرها وفق مقاربة مندمجة وشاملة والمحافظة على جود  
 باإلضافة إلى تنمية تربية األحياء البحرية.

 
للسياحة"، فيعمل الفاعلون العموميون في القطاع على مضاعفة جهودهم لتحفيز رفع وتنويع  3333أما فيما يهم "رؤية 

ية المجاالت الترابية السياحية للمغرب وديمومة القطاع وتطوير الطاقة اإليوائية واإلنعاش والتسويق المناسب لتطوير جاذب
 تكوين الموارد البشرية لتلبية الطلب وتحسين جود  الخدمات.

 
وفيما يخص اإلستراتيجية الطاقية، تتابع الهيآت العمومية المعنية جهودها من أجل تعزيز عرض الطاقة الكهربائية وذلك 
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لحرص على تنفيذ السياسة اإلرادية لتنمية الطاقات المتجدد ، التي من المنتظر أن تمثل لمواكبة تطور حاجيات البالد مع ا
، وكذا البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية. وفي هذا المجال، تتواصل أشغال 3333من الرزمة الطاقية الوطنية في أفق  23%

برنامج تنمية وكذا  لمتعلقة بإعداد المرحلة الثانيةبناء المحطة األولى لمركب الطاقة الشمسية بورزازات وتسريع األشغال ا
 الطاقة الريحية.

 
من جهة أخرى، تعمل المؤسسات والمقاوالت العمومية على تعزيز تدخالتها بهدف إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، 

ق مناصب الشغل. ويتعلق األمر مساهمة بذلك في تنمية الربط المجالي وجذب االستثمار وتخفيض تكلفة عوامل اإلنتاج وخل
خصوصا بالبنيات التحتية السككية عبر مواصلة أشغال القطار فائق السرعة باإلضافة إلى تعبئة وتعزيز الخطوط األخرى، 

كلم من مقاطع الطرق السيار ، مع العلم بأن الشبكة  053والبنيات التحتية للطرق السيار  وذلك بمواصلة أشغال إنجاز 
مما  3كلم، باإلضافة إلى المنشآت الفنية المتعلقة بالموانئ مع إنجاز ميناء طنجـة المتوسـط  01201ليا تبلغ المستغـلة حا

ماليين حاوية، وإنجاز ميناء آسفي وبرمجة ميناء الناظور غرب  8سيمكن من رفع القدر  االستيعابية لهذا الميناء إلى 
القدرات االستيعابية موازا  مع تطور الحركية والمحطات اللوجستيكية  المتوسط وكذا البنيات التحتية للمطارات مع تطوير

 خاصة محطة زناتة وذلك من أجل تخفيض التكاليف وتحسين تدفق السلع.
  

إن مختلف التدابير المتخذ  من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية لمواكبة الدينامية االقتصادية واالجتماعية للبالد 
طوير خدمات عمومية ذات جود ، تتجسد في تسريع جهودها االستثمارية التي يرتقب أن يناهز الغالف وتعزيز جاذبيته وت

مقارنة مع السنة الجارية. وتتم مضاعفة  %2,1أي بزياد  قدرها  3302مليار درهم برسم سنة  031المالي المخصص لها 
المؤسسات والمقاوالت العمومية على الرغم من  المجهود المتزايد لالستثمار عبر مواصلة المنحى التصاعدي إلنجازات

تواصل األزمة االقتصادية لدى أهم شركاء المغرب. وهكذا، سيسجل إنتاج المؤسسات والمقاوالت العمومية، خالل سنة 
ويعزى أساسا إلى انخفاض الطلب وتراجع أسعار الفوسفاط.  3300سنة  %2بعد انخفاض قدره  %8، ارتفاعا بنسبة 3302

من الناتج الداخلي  %03المؤسسات والمقاوالت العمومية من خلق قيمة مضافة تناهز إلنتاج االرتفاع المرتقب  وسيمكن
، 3300مليار درهم في  03الخام ومواصلة الجهود للمساهمة المالية في الميزانية العامة للدولة، التي بعد أن تجاوزت سقف 

االنخفاض المتوقع للنتائج الصافية لبعض المجموعات العمومية نظرا وذلك بسبب  3302درهم في  مليار 00حوالي  ستبلغ
 للظرفية الدولية.

 
كما سيتم تعزيز المجهود االستثماري للدولة عبر تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها رافعة 

ستفاد  من قدرات التمويل واالبتكار التي يتميز بها متميز  لتسريع وتير  تطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية وكذا اال
القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى 

حسن وضع إطار مناسب يمكن من تشجيع اللجوء إلى هذه اآللية لتطوير المشاريع العمومية مع احترام مبادئ الشفافية و
 األداء وتوازن العالقات بين األطراف المعنية.

 
ومن أجل تعزيز أدائها ومواصلة تطوير أدوات تسييرها، سيتم تسريع اإلصالحات التي تهدف إلى تحسين مستوى حكامة 

لمؤسسات لتعاقد بين ااتعميم و لدولةلالمالية مراقبة الو ةماالحك المؤسسات والمقاوالت العمومية خاصة عبر تحديث منظومة
 ، من جهة، والدولة من جهة أخرى.ةوميت العممقاوالوال
 

 مع ىشاتميقد تم إعداد مشروع قانون فة، وميت العممقاوالقبة المالية للدولة على المؤسسات والارمالوهكذا، وفيما يخص 
مع  م المخاطر والنجاعةوذلك بهدف تعزيز فعالية المراقبة وتوجيهها نحو مراقبة ترتكز على تقيي الدستور الجديد مبادئ

لممارسات ضمان تناسق أفضل بين كل من الحكامة والمراقبة مع األخذ بعين االعتبار المكتسبات المحققة بفضل تنفيذ ميثاق ا
 اإلداريةمجالس ال اجتماعاتوالذي مكن من الرفع من وتير  انعقاد  ؛ ةوميت العممقاواللمؤسسات والا ةمالحكالجيد  

، باإلضافة إلى االنكباب هذه المجالسالمنبثقة عن  المتخصصةوكذا تعزيز دينامية اللجن  ةوميت العمالمقاولمؤسسات والل
العالقات  وفيما يخص تعميم ...(في تشكيل المجالس اإلدارية.نوع المقاربة واعتماد المستقلين  دراء)المعلى مواضيع جديد  
ي وحسب مقتضيات منشور رئيس الحكومة في حكوماللبرنامج اة وفق وميت العممقاواللمؤسسات والاالتعاقدية بين الدولة و

 ةيمموالع اتة في السياسوميت العممقاواللمؤسسات والدور ا لترسيخأدا  أفضل  إلى جعل هذا التعاقد هدفهذا اإلطار، فإنه ي
 والرفع من مردوديتها وتحسين آليات تسييرها.

 
  

 

 

تحسين الوضع المالي للمحفظة تهدف إلى  دراسةتم الشروع في إنجاز قد ف، وميةعمللمحفظة ال نشيطال تدبيرالبوفيما يتعلق 
في إطار سياسة أمثل ية لامت الاليالتحوالمخاطر و التحكم فيو ائج أمثلتنومردودية األموال الذاتية من حيث  وميةالعم

 للدولة المساهمة.
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 المهنيين المعنيين لمراجعة المدونة العامة للتنميط ومن جهة أخرى، ُيَتوخى من الورش الذي تم إطالقه بشراكة مع
ي، عصرنة المنظومة المحاسبتية لبالدنا ومالءمتها مع المعايير الدولية لتحسين مناخ األعمال وتعزيز الشفافية المحاسب

 ومواكبة حاجيات المقاولة المغربية وباألخص المقاوالت الصغرى والمتوسطة. 
 

حول جديد المرسوم ال من خالل ةيمموالعصفقات لالرفع من انسجام المنظومة الوطنية لديث وتحفإن وباإلضافة إلى ذلك، 
تعميم تطبيق هذه المنظومة على و 3302ذ في يناير ينفتخل حيز الالذي سيدو 3300مارس صادر في ال ةيمموالعصفقات لا

 .ةيمموالعت صفقالوالشفافية وفعالية اتعزيز المنافسة في  انساهميالمؤسسات العمومية س
 

ثلثي  ما يقاربالجهوي  محلي أوال ىمستوالعلى الناشطة  ةوميت العممقاواللمؤسسات والمثل االجهوية المتقدمة، تب وعالقة
على أرض الواقع والرفع  الجهوية المتقدمة إرساء للمساهمة فيي الهام فرصة ترابالتواجد هذا الويشكل . وميةالعم حفظةالم

 .ومية المقدمة وتعميمهامن جود  الخدمات العم
 

************** 
 
 1-38من القانون التنظيمي رقم  00والذي تم إعداده وفقا للماد   ةوميت العممقاواللمؤسسات والا حولكز هذا التقرير تري

 على ثالثة أجزاء : المتعلق بقانون المالية
 
مراقبة من أجل تحديث منظومة الة وميالعمت مقاواللمؤسسات والة ونجاعة اماحك تحسين إجراءاتيهم الجزء األول  -

قد اعتالتطوير مسلسل و لهذه الهيآت جيد ال حكامةة وتعزيز ممارسات الوميت العممقاواللمؤسسات والاالمالية للدولة على 
 هيآت ؛هذه اللالشفافية المالية كذا التدبير وة ووميت العممقاواللمؤسسات والوابين الدولة 

 

في  ةوميت العممقاواللمؤسسات واللدراسة األداءات االقتصادية والمالية والتقنية المتوقعة لوُيخصص الجزء الثاني  -
 ؛ 4102و 4104وذلك في سياق إنجازات سنتي  4102

 
التنمية االقتصادية مسلسل ة في وميت العممقاواللمؤسسات والاتحليل مفصل لدور أما الجزء الثالث، فيتطرق إلى  -

ت مقاواللمؤسسات والألهم االعمل  اتخططمالبرامج االستثمارية والرهانات ومن خالل  كذل، وللبالد واالجتماعية
ع تنفيذ يتسرو ةكيالتحتية للبالد وتعزيز التنافسية اللوجستي اتتطوير البنيبارزا في تلعب دورا  التي ةوميالعم

 جهويةالتنمية ال وكذا سك االجتماعيإلى الخدمات األساسية وتعزيز التضامن والتما جولالوواالستراتيجيات القطاعية 
  مجاالت الترابية.ة الينافستو
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 الجزء األول

 

 حكامـةحسين ت

 وفعالية المؤسسات والمقاوالت العمومية
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 وفعالية المؤسسات والمقاوالت العموميةحكامـة حسين تالجزء األول : 
 

األداء االقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاوالت العمومية الذي تم  قفز  نوعية لدعم 3302من المتوقع أن تعرف سنة 
. بهذا الصدد، وفضال على مختلف اإلصالحات التي تم الشروع فيها 3300-3303تسجيله على الخصوص خالل الفتر  

سسات والمقاوالت بهدف مواكبة التحرير القطاعي واالنفتاح االقتصادي وتحسين مردودية وجود  الخدمات المقدمة، فإن المؤ
 العمومية ستواصل العمل على تقوية وتحسين حكامتها وشفافيتها ونجاعة تدخالتها.

 

 العامة للدولة  تعزيز حكامة وشفافية المحفظة -0
 

اعتبارا لتطور الظرفية ودور المؤسسات والمقاوالت العمومية في الدينامية االقتصادية واالجتماعية للبالد وكذا اإلكراهات 
علقة بها من حيث المخاطر واألداء والحفاظ على الممتلكات، فقد أصبح من الضروري ضمان تطوير منظومة بناء  المت

لحكامة ومراقبة هذه الهيآت على أساس الممارسات الجيد  في هذا المجال وكذا التجارب الناجحة في قطاع المؤسسات 
قانون يتعلق بإصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة والمقاوالت العمومية. ومن هذا المنطلق، تم إعداد مشروع 

 على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
 

ويتم، كذلك، الرفع من نجاعة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية عبر عد  تدابير تهدف إلى تقوية 
كذلك عن طريق عمليات تنميط وتحفيز المؤسسات والمقاوالت التدقيقات الخارجية وتفعيل توصيات أجهز  الرقابة و

 العمومية بغية تحسين منظوماتها المتعلقة بالمراقبة والتدقيق الداخلي.
 

 إصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية   -0.0
 

لحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت إصالح منظومة ابتسريع وإنهاء ورش  3302ستتميز سنة 
. وقد تمت صياغة هذا اإلصالح وفق منهجية تشاركية وتماشيا مع الدستور 3303، الذي تم الشروع فيه سنة العمومية

ءمتها مع متطلبات الجديد من أجل تدعيم منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية ومال
التنمية والبحث عن الفعالية والرفع من أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية، موازا  مع االنخراط في منطق التطور الهادف 

وتوضيح قواعد الحكامة الجيد   إلى المطابقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويهدف هذا اإلصالح إلى وضع
 00المؤرخ في  13133ومية وإلى تحسين فعالية المراقبة المالية المنظمة حاليا بواسطة القانون رقم المتعلقة بالهيئات العم

 .3330نوفمبر 
 

ويهدف هذا اإلصالح إلى تحسين حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل تقوية األسس والمبادئ التي تهم تحسين 
 اسييرها من أجل تدبير أمثل للموارد الموضوعة رهن إشارتها ودعم مردوديتهعمل األجهز  التداولية لهذه الهيئات وأدوات ت

وجود  خدماتها. ويتعلق األمر أساساً بتكريس مسؤولية األجهز  التداولية من خالل تطوير عالقات التعاقد بين الدولة 
 بر وشفافية أفضل لعملياتها.والمقاوالت العمومية وكذا التحسين المستمر لطرق تدبير هذه الهيآت من أجل فعالية أك

 
سيمكن إنجاز هذا اإلصالح من توطيد المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار ميثاق الحكامة الجيد  باإلضافة إلى ذلك، 

. ويجدر التذكير أن هذا ةودعم مسؤولية هيئاتها التداولي في مجال تحسين تدبير هذه الهيآت ةوميت العممقاوالمؤسسات واللل
وفقا ألفضل المعايير وإلى تدعيم مهنية األجهز   ةوميت العممقاوالمؤسسات واللذي يهدف إلى تأهيل حكامة الالميثاق ا

الذي حث رئيس الحكومة بموجبه أعضاء الحكومة  3303مارس  03التداولية، تم إصداره بمقتضى المنشور المؤرخ في 

إلى وضع  ةوميت العممقاوالواله هيئات حكامة المؤسسات على السهر على تعميم وتنزيل مضمون الميثاق كما دعا من خالل
 مخططات لتحسين حكامتها وتتبع تنفيذها.

 
على إرساء أفضل الممارسات في مجال المسؤولية االجتماعية  ةوميت العممقاوالؤسسات والمن جهة أخرى، تعمل الم

مشاريعها االستثمارية، منخرطة بذلك في والبيئية سواء داخل هيئات حكامتها أو على صعيد تنظيمها أو لدى صياغة 
 متطلبات التنمية المستدامة.

 
فيما يتعلق بالمراقبة، يسعى اإلصالح إلى إعاد  توجيه المراقبة نحو تقييم األداء والوقاية من المخاطر باإلضافة إلى التحقق 

ى هيآت أخرى ال تخضع للمراقبة المالية من المطابقة وفق األنظمة الجاري بها العمل، ودعم فعالية المراقبة وتعميمها عل
بموجب القنوانين الحالية. كما يروم هذا اإلصالح توحيد المراقبة والبحث عن تكييفها وضمان ديناميتها فضال عن ممارسة 

 مهام المواكبة واالستشار  للمؤسسات والمقاوالت العمومية.
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قبة بغرض تعزيز الطابع المتطور للمراقبة المالية للدولة كما يسعى مشروع القانون إلى إرساء أنواع جديد  من المرا
وجود  منظومة التدبير والحكامة ومستوى المحتملة باالستناد إلى تصنيف جديد للمحفظة العمومية على أساس المخاطر 

ة المبنية أساسا على المساهمة العمومية واإلمدادات المقدمة من طرف الميزانية العامة للدولة، وذلك بدال من المعايير الحالي
 الطابع القانوني للمنشأ  المعنية.

 
 تطوير أدوات تسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية  - 4.0

 
المرتكز على مبدأ تناسق إجراءات إنجاز الصفقات العمومية، تم توسيع  إصالح منظومة إبرام الصفقات العمومية،في إطار 

العمومية إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقتضى المرسوم رقم المجال التطبيقي لمنظومة إبرام الصفقات 
 .3302المتعلق بالصفقات العمومية والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير  3300مارس  33بتاريخ  023-03-3

 
ة للمتنافسين وكذا تعميم نزع وسيسمح هذا المرجع الموحد والمتناسق بتدعيم المساوا  في ولوج المتنافسين ومعاملة أكثر عدال

 الصفة المادية عن المساطر، وذلك من أجل المزيد من شفافية وفعالية الصفقات العمومية. 
 

 تحسين وتنفيذ المساطر المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالتمن جهة أخرى، وفي إطار 
د أساليب عمل مراقبي الدولة والخزنة المكلفين باألداء والوكالء ، تم وضع أدوات تهدف إلى مالءمة وتوحيالعمومية

المحاسبين لدى المؤسسات والمقاوالت العمومية. ويتعلق األمر بشكل خاص بقائمة الوثائق المتبثة ألداء نفقات المؤسسات 
خاضعة للمراقبة القبلية ؛ مما يوفر العامة وقائمة الوثائق المتبثة للتأشير على عمليات االلتزام بنفقات المؤسسات العمومية ال

لتبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الملفات وضمان فعالية أفضل في إنجاز النفقات العمومية والمساهمة  مرجعا متجانساً 
 بالتالي في تحسين أداء عمليات المؤسسات والمقاوالت العمومية.     

 
لى المجهودات المبذولة لتحسين ظروف ممارسة المراقبة المالية للدولة ،  فباإلضافة إالتدقيقات الخارجيةأما في ما يخص 
وأخذا بعين االعتبار للسياق المتسم بالمتطلبات المتزايد  في مجاالت الشفافية  والمقاوالت العموميةعلى المؤسسات 

اإلستراتيجية والمؤسساتية  والمساءلة، يتم تكثيف وتير  التدقيقات الخارجية وكذا توجيهها إلى اهتمامات تخص المجاالت
والمقاوالت العمومية بخالصات عوضا عن االعتبارات العملياتية والتدبيرية. ويتم إخبار المجالس التداولية للمؤسسات 

 التدقيقات التي خضعت لها كما تم إرساء تتبع دائم لضمان إنجاز جيد للتوصيات. 
 

التقارير السنوية لمراقبي الدولة مواكبة. ويتعلق األمر بإعداد وتوجيه كل وبالموازا  مع هذه التدابير، تم اتخاذ إجراءات لل
مراقبو حيث يعرض  3300لمؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة إلى رؤساء المجالس اإلدارية ل ومندوبي الحكومة

ير المؤسسات المعنية. ويتم الدولة ومندوبو الحكومة حصيلة عن ممارسة مهامهم ويقدمون توصياتهم الهادفة إلى تحسين تدب
 والمقاوالت العمومية.تقديم وتتبع هذه التوصيات خالل اجتماعات األجهز  التداولية للمؤسسات 

 

 عموميةال والمقاوالت والمؤسسات الدولة بين التعاقدية العالقات تعميم - 4
 

وع محفظة المؤسسات والمقاوالت العمومية. مجم تدريجيا لتشمل التعاقدية العالقات تعميم سيتم، الحكومية للتوجهات وفقا
ترسيخ ربط عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية بالتوجهات االستراتيجية والتناسق  أساسا في المتوخا  وتتمثل األهداف

بين برامج عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية متعدد  السنوات واألهداف االستراتيجية وكذا تحديد مستويات األداء 
 نجاعة المطلوبة والوسائل الضرورية إلنجازها.وال
 

 والمؤسسات الوزارات 4103 ماي 05 بتاريخ 4103/1 رقم المنشور بواسطة الحكومة رئيس دعا اإلطار، هذا في
والمقاوالت العمومية الخاضعة لوصايتهم إلى إعداد مخططات عمل متعدد  السنوات وبلورتها، بدعم من وزار  االقتصاد 

هذا  تضمنها التي بين هذه المؤسسات والدولة. وتؤكد التوجيهات يتم إبرامها السنوات متعدد  برامج في عقودوالمالية، 
للسلطات  العامة اختيارات السياسة مع العقد وبنود المعنية بين األطراف المتبادلة االلتزامات مطابقة أهمية على المنشور
 وولوجيتها وكذا الخدمات فيما يتعلق بجود  االقتصادين والفاعلين طنينالموا تطلعات االعتبار بعين األخذ مع العمومية

 .استمراريتها

 
 رؤية على إرساء العقد، بنود ومناقشة التحضير مرحلة باإلضافة إلى ذلك، تم التنصيص على ضرور  الحرص، خالل

 مع وتناسقه للهيئة االقتصادي ججدوى النموذ لضمان والدولة العمومية المقاولة أو المؤسسة بين مشتركة إستراتيجية
 .المعبئة وتحديات المستقبل والموارد المسطر  واألهداف الحالية الرهانات
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 المنشور توجيهات أحد العقد، إنجازات وتقييم التعاقدية العملية في المقاولة العمومية المؤسسة أو حكامة هيئة مشاركة وتعد
 المؤسسات والمقاوالت العمومية لحكامة الجيد  تللممارسا المغربي الميثاق تماشيا مع توصيات

 
المؤسسات والمقاوالت العمومية والذي تم  لحكامة الجيد  للممارسات المغربي وتكميال للعمليات المنجز  في إطار الميثاق

 بمثابة والمؤسسات والمقاوالت العمومية الدولة بين التعاقدية للعالقات المنهجي الدليل يعد ،3303اإلعالن عنه في 
 المذكور 3300 ماي 05 بتاريخ الحكومة رئيس حسب مقتضيات منشور تعميمها أجل من التعاقدية للمنهجية طريق خارطة

 المنهجية التعاقدية إبرامه كما يحدد مختلف مراحل سيتم الذي العقد في إدراجها يجب التي المقتضيات الدليل ويحدد هذا .آنفاً 
 التالية: المحاور حول الدليل هذا صياغة تمت وقد .دالعق وتقييم تتبع أساليب وكذا

 

 ؛ المهيكلة الهامة المشاريع إنجاز مسؤولية إليها للمؤسسات والمقاوالت العمومية المسند  الجيد  الحكامة رهانات -
 ؛ المحاسبة ثقافة وإرساء شركائها اتجاه الهيآت هذه تدبير شفافية بتعزيز يتعلق فيما خاصة التعاقد رهانات -
تخصيص  تم وقد اختتام المنهجية التعاقدية. غاية إلى للمنشأ  االستراتيجية الرؤية بلور  من ابتداء التعاقد مراحل تقديم -

 .بنوده مختلف إنجاز وتقييم تتبع ولمراحل العقد إلعداد مشروع التحضيرية للمراحل خاص اهتمام
 

 الهيآت هذه لمواكبة عمل مخطط إعداد تم فقد والت العمومية،نشر الدليل والتعريف به لدى المؤسسات والمقا إلى باإلضافة
 .الموضوع وأيام تواصلية حول ندوات بتنظيم ويتعلق خصوصا السنوات المتعدد  البرامج عقود إعداد في

 

 تطوير سياسة تدبير نشيط للمحفظة العمومية -3
 

لحكامة الجيد  والشفافية، وربط المسؤولية إن دور المؤسسات والمقاوالت العمومية مدعو  اليوم لتلبية ضرورات ا
بالمحاسبة، كمبادئ تم تكريسها في الدستور الجديد، وذلك بالموازا  مع اإلراد  القوية للحكومة في مواصلة سياسة األوراش 

 الكبرى وإنجاز المشاريع المهيكلة.
 
مية، التي تتميز بتنوع كبير وتعدد التحديات هذه الوضعية تشخيصا كميا ونوعيا عميقا لتطور بنية المحفظة العمو وتتطلب 

المرتبطة بها، وذلك من أجل تقييم حجم المخاطر وجدوى هذا التطور، من جهة، وتثمين هذه المحفظة وفق معايير محدد  
 سلفا وتحسين إطار قيادتها وضمان نموها وتحسين أدائها.

 
بإطالق دراسة مرتبطة بوضع تدبير نشيط للمحفظة العامة  3300ومن هذا المنظور، قامت وزار  االقتصاد والمالية سنة 

للدولة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والمقاوالت العمومية في االقتصاد الوطني )انفتاح وتنافسية وتنويع لمصادر النمو 
ين النتائج والتحكم في وكذا تنمية االستثمار(، ثم تحسين الوضعية المالية للمحفظة العمومية )مردودية األموال الذاتية وتحس

المخاطر والتحويالت المالية(، وكذا إعداد ميثاق جديد لتصرف المساهمين الممثلين للدولة )تنفيذ السياسات العمومية وحماية 
 المصالح والممتلكات والحكامة الجيد  وسياسة توزيع األرباح على المساهمين(.

 
ومؤسساتية ومسطرية جديد  تسمح بضمان قياد  أحسن للمحفظة  وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى وضع منظومة قانونية 

لمأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى ا 03183العمومية تشمل إصالح اإلطار الحالي والمتمثل أساساً في القانون رقم 
   ونصوصه التطبيقية. القطاع الخاص

 

 المالءمة مع المعايير المحاسباتية الدولية -2
 

اإلطار المحاسباتي والمالي المغربي، يهدف مشروع مالءمة المدونة  ثهات البرنامج الحكومي في مجال تحديفي إطار توجي
، إلى تحديث IAS/IFRSالعامة للتنميط المحاسباتي مع المعايير المحاسباتية الدولية المتمثلة في المرجع المحاسباتي الدولي 

 ضيح الرؤية االقتصادية لفائد  المستثمرين.منظومة المعلومة المالية وتكريس مناخ الثقة وتو
 

 ويمكن تلخيص األهداف المحدد  في المشروع كاآلتي :
 
 ؛ معيار محاسبتي ذو أحسن جود بنب المهتمين االمستثمرين األجاالستجابة لمتطلبات الفاعلين االقتصاديين وخاصة   -
  ؛ة المغربي ةتيالمحاسب نظومةج تطور المعايير المحاسباتية الدولية في المادمإ  -
 ؛ المحاسباتية لمعايير والممارساتأكبر ل الحصول على شفافية أحسن وتجانس  -
  ؛ المعلومات المالية بجود  عالية نشر  -
  مقارنة.وقابليتها لل لحسابات االجتماعيةل وئية أفضلقرم  -
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ض من ناحية تعديل بعص وعلى الخصوعد  مستويات  علىتأثيرات ذي البعد الوطني هذا المشروع ، ستكون لاذكوه
المحاسباتي للمقاوالت المغربية وتكوين  التأهيلو المحاسباتية للتجار،  المتعلق بااللتزامات 8813مقتضيات القانون رقم 

 لمحاسبة وفق المعايير الجديد .امهنيي 
 

 دولية بالنسبة للوحدات ذاتتطبيق المعايير ال إلزاميةمع المجمعة تم إعداد مشروع قانون حول الحسابات وعلى صعيد آخر، 
 اتخاذوتحسين أفضل لألداء مقارنة وتقييم الوضعية المالية الحقيقية للمجموعات،  أساسا إلىوالذي يهدف  ةالعام المصلحة

 القرار.
 

مشروع قانون ينظم مهنة المحاسب المعتمد على بمجلس الحكومة ت المصادقة تمفقد أما على مستوى تنظيم مهنة المحاسبة، 
المؤسساتي والمهني  التنظيمالتناسق بين تحقيق يهدف مشروع القانون السالف إلى ة مختصة لهم. كما مهنيهيئة  حدثيو

ة. باإلضافة إلى ذلك، للمحاسب المعتمد مع التوجهات الدستورية الجديد  المكرسة للحكامة الجيد  وربط المسؤولية بالمحاسب
  االستثمار. حفيزوت تهجاذبيدعم ن مناخ األعمال بالمغرب وتحسيإلى المساهمة في مشروع القانون طمح ي

 

  قاوالت العموميةالمؤسسات والم ستثمار: رافعة ا الشراكة بين القطاعين العام والخاص -5

 

الجديد  والبحث عن االبتكارات  تلتمويالوثيق الصلة بالحاجيات المتزايد  لالشراكة بين القطاعين العام والخاص إن تطوير 
 .التدبيريةكنولوجية والت
 
، حيث يوجد 3300فبراير  فاتحالشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى البرلمان في حول م مشروع القانون يقدقد تم تو

المشاريع  نميةفي تفاعلين الخواص ز إشراك اليتعز يمكن هذا اإلطار منوس حاليا قيد المناقشة على مستوى مجلس النواب.
 ع والشفافية.يسرتاالقتصادية وبيئة األعمال من حيث الكفاء  والالحكامة تحسين ع ازا  موم ةالعمومي

 

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد إطار عام موحد ومشجع لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب لفائد  
 الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاوالت العمومية.

 

االستفاد  من قدرات االبتكار والتمويل المتوفر  لدى القطاع الخاص ومن ضمان تقاسم  المقاربة التشاركية منوتمكن هذه 
أفضل للمخاطر من خالل تحميل المسؤولية للطرف القادر على ضبطها بنجاعة. كما تسمح بأداء المستحقات عن الخدمات 

 .المقدمة فعليا وبحسب مستوى جودتها
 

لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يستجيب لحاجيات تم تحديدها مسبقا بدقة من قبل  وهكذا، فإن اللجوء
الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني. كما ينبغي أن تخضع لتقييم قبلي يتم من خالله تحليل مدى نجاعة هذا النمط 

العام. ويجب أن يأخذ هذا التقييم بعين االعتبار خصوصا الطبيعة في توفير الخدمات مقارنة باألنماط األخرى لتدبير الشأن 
المركبة للمشروع والتكلفة اإلجمالية خالل مد  العقد ومستوى حسن األداء المتوقع وجود  الخدمات المقدمة ومختلف 

  .المخاطر المرتبطة بها
 

والموضوعية والمنافسة  والمساوا  الولوج حرية مبادئ العام والخاص القطاعين بين شراكةالد وعق إسناد يحترم أن كما يجب
 قواعد الحكامة الجيد . احتراموالشفافية و
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 موميةلمحفظة العا تالجزء الثاني : منجزا
 

ة ديناميللمحفظة العمومية في القوية المساهمة ستتواصل الألزمة، امتسما بال يزال الذي على الرغم من تأثير السياق الدولي 
السابقة على الخصوص خالل السنوات اإلنجازات المحققة على    بذلك، مؤكد3302خالل االقتصادية واالجتماعية للبالد 

 المؤسسات والمقاوالت العمومية.تحسين إنتاجية واالستثمار ب فيما يتعلق
 

 

 موميةالعالمحفظة  -0
 

 ة من :القانوني تهانظمأبتنوع تتكون المحفظة العمومية والتي تتميز 
 
 الفالحةمجاالت  قطاعية فاعلة فيثماني مجموعات % تتكون من 86من  ، من بينها أكثرمؤسسة عمومية 422 -

كاديميات وكاالت األحواض المائية واألب ويتعلق األمر والكهرباء ءتوزيع الماالتهيئة ووالتعمير والصحة والتعليم و
والمكاتب الجهوية لالستثمار  الوكاالت الحضريةوالمراكز االستشفائية الجامعية والجامعات الجهوية للتربية والتكوين و

خالل سبع مؤسسات عامة جديد   حداثوتجدر اإلشار  إلى إ .والكهرباء ءالما توزيع ووكاالتالغرف المهنية الفالحي و
 ،والوكالة الوطنية لمحاربة األمية( تنميطالمعهد المغربي للوجد  االستشفائي لوز مركالوكاالت حضرية و 2) 4102 سنة

 .(كالة المستقلة للنقل الحضري بفاس ووكالة الشراكة من أجل التنميةوالفظة )محمن التم حذف وحدتين في حين 
 
وعة التهيئة العمران ذات مساهمة مباشر  من الخزينة منها المجمع الشريف للفوسفاط ومجم عموميةمقاولة  24 -

وبريد المغرب والقرض الفالحي للمغرب والوكالة المغربية للطاقة الشمسية  بالمغرب السيار  للطرق الوطنية والشركة
هذه  في . كما أن المساهمة العموميةالخطـوط الجوية الملكية المغربيةوالشركة المغربية للهندسة السياحية وشركة 

 المقاوالت العمومية. مجموع % من 97مقاولة أي  22 في األغلبيةتتميز بالمقاوالت 
 
تملك فيها  035وحد  منها  201 وعددها مساهماتشركات تابعة لها أو على  والمقاوالت العموميةبعض المؤسسات تتوفر و

 ٪(.53فوق تمباشر  وغير مباشر   عمومية مساهمة)الدولة األغلبية 

 
 ب القطاعاتعدد المؤسسات والمقاوالت العمومية حس 

البنيات التحتية والنقل

8%

الفالحة والصيد البحري

12%

السكن والتعمير والتنمية 

الترابية

21%

الطاقة والمعادن

15%

القطاع المالي

4%

القطاعات االجتماعية 

والصحية والتربية والتكوين

31%

السياحة والحرف المهنية

2%

أخر

ى

 
 

الجهوي، حضور قوي على المستوى المحلي وتتميز ب فإن المحفظة العمومية ،المذكور ةالقانوني ةنظماألوإلى جانب تنوع 
لتنمية في ا المحفظة العموميةعكس مساهمة حلي وجهوي، مما يمتدخل  للديها مجا مؤسسة ومقاولة عمومية 010علما أن 
 لعمل الحكومي.لالمركزية الو مركزالتالفي تعزيز  ادورهالترابية و

 

 تقوية أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية -4
 
الذي يتميز إجماال بالتطور المستمر ( ختتاماإل ت)احتماال 4102)توقعات( و 4102لسنوات  موميةمحفظة العالأداء  إن

من  ويتأكد .قات المالية مع الدولةرقم المعامالت والنتائج الصافية والعالتحسن و اتاالستثمار خصوصا بفضل دينامية
للمؤسسات والمقاوالت الجيد االقتصادي والمالي  األداءمن خالل  المحفظة العمومية فيدينامية هذا التطور مواصلة دراسة 

 واالستثمار. في األنشطةمؤشراتها  وكذا العمومية
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 ستثمارات اال - 0.4
 

مسجلة  مليار درهم 043,1، بما قيمته 4102خالل سنة  تهابرمجزمع المة يممولعقاوالت اتقدر استثمارات المؤسسات والم
 .مليار درهم  030,0والتي بلغت  3300مقارنة بالتوقعات برسم سنة % 2,1ها تبذلك زياد  نسب

 

 
 

الشركة الوطنية للطرق

 السيارة بالمغرب

4%

المكتب الوطني

 للسكك الحديدية

6%

وكالة السكن 

والتجهيزات العسكرية

3%

مجموعة العمران

 للتهيئة

6%

األكاديميات  الجهوية

 للتربية والتكوين

7%

المكتب الوطني  الكهرباء

والماء الصالح للشرب

10%

صندوق اإليداع و التدبير

11%

مؤسسات ومقاوالت 

عمومية أخرى

30%

المجمع الشريف للفوسفاط

23%

 
 

بذلك  مؤكد  ،%12از تقديرية تناهز أي بنسبة إنج ،مليار درهم 11,3ما قدره  3300 وتبلغ االنجازات المحتملة برسم سنة
مع تحسن ملحوظ لنسبة االنجاز مقارنة مع سنة  ةمرتفع ياتمستوفي  هاالستثمارات والمقاوالت العموميةالمؤسسات  مواصلة
 (.مليار درهم 11,5أو 10%) 3303

 

 3335 الممتد  منللفتر  ة يموملعقاوالت االمؤسسات والمالمنجز  من طرف التالي تطور االستثمارات  الرسم البيانيويبين 
 :3300إلى 

 
استثمار الموسسات والمقاوالت العمومية بمليار درهم

انجازات 2005 - 2013
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احتماالت االختتام  :3300   

النقل والطاقة كالبنيات التحتية وقطاعات حيوية في  بالداإلستراتيجية لل ىويستند هذا المجهود االستثماري إلى الرؤ
مؤسسة ومقاولة يتركز في ثالثين هذا المجهود االستثماري وكما يتبين من الجدول أدناه، فإن  والفوسفاط والسكن والفالحة.

 عمومية :

 

 

 

 

المؤسسات والمقاوالت العمومية ألهم  4102توزيع االستثمارات المرتقبة في سنة   
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االختتام احتمالالتقديرات
12.61420.42022.60029.500للفوسفاط الشريف المجمع

9.00013.9338.89014.000والتدبير اإليداع صندوق مجموعة

7.91712.21510.80012.459للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب

6.6897.5007.0007.500العمران التهيئة مجموعة

5.9937.5007.5007.500الحديدية للسكك الوطني المكتب

2.9945.3115.3121.794المتوسط طنجة الخاصة الوكالة

2.0704.0002.3513.500العسكرية والتجهيزات المساكن وكالة

3.7973.7743.0194.980بالمغرب السيارة للطرق الوطنية الشركة

1.9403.5521.8692.819 الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب)09(

2402.8712.654368الموانئ استغالل شركة

2.5102.5461.8952.392 التوزيع وكاالت)12(

21.78137.48715.45239.874أخرى قطاعات

77.545121.10989.342126.686القطاع مجموع

المستثمرة العمومية والمقاوالت المؤسسات أهم

 إنجازات2012(درهم مليون)
2013

 تقديرات2014

 

 

إلى  موجهة 3302لسنة  والمقاوالت العموميةمن مجموع استثمارات المؤسسات  %83أكثر من وتجدر اإلشار  إلى أن 
  السكن.كذا القطاعات االجتماعية وو معادنوالطاقة وال ماءالالبنيات التحتية وقطاعات 

 
 

  2014 المؤسسات والمقاوالت العمومية التوزيع القطاعي الستثمارات

  
البنيات التحتية والنقل

16%

الفالحة والصيد البحري

6%

السكن والتعمير والتنمية 

الترابية

13%

الطاقة والمعادن

38%

القطاع المالي

12%

القطاعات االجتماعية 

والصحية والتربية والتكوين

11%

السياحة والحرف المهنية

2%

أخر

ى

 
 

 .3302-3300ويقدم الجزء الثالث من هذا التقرير برنامج عمل كل مؤسسة للفتر  
 

 المنجزات المالية – 4.4
 

 

رقم معامالت المؤسسات والمقاوالت العمومية 

)مليار درهم(

199,7 191,7
207,0

2012 2013 2014
 

٪ مقارنة 8زياد  قدرها  3302خالل سنة  رقم المعامالتيسجل من المتوقع أن 
  .3300سنة مع 

 

والمقاوالت العمومية المؤسسات إلى  زىيع رقم المعامالتمن  %83أكثر 
والمكتب الوطني للكهرباء والماء  مجمع الشريف للفوسفاطلالتالية : ا العشر

الخطـوط وشركة  االجتماعيلضمان الوطني ل صندوقالو الصالح للشرب
 يحالقرض الفالومجموعة الصندوق اإليداع التدبير والجوية الملكية المغربية 

والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح  ومجموعة التهيئة العمران للمغرب
 .العقاري والخرائطية

 

 



  4102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
20 

 ,1) 3303 سنةمقارنة مع  %2بانخفاض مليار درهم  030,1، رقم معامالت ما قدره 4103ت االختتام لسنة احتماالتبين 
حيث انخفض  %32-) مجمع الشريف للفوسفاطال رقم معامالت تراجعويرجع هذا االنخفاض أساسا إلى  مليار درهم(. 033
وكذا  ومشتقاتهالطلب على الفوسفاط  نظرا لتطورذلك (، و3300 سنة مليار درهم 25 إلى 3303 سنةدرهم  مليار 53,2من 

 .يةالعالماألسعار 
 

مليار درهم خالل  013قيمته  خارج المخصصات، ما تكاليف االستغالل،وعالقة مع هذا التطور في رقم المعامالت، ستبلغ 
 . 3300 سنة مقارنة مع %1مسجلة ارتفاعا بنسبة  3302سنة 

 
 

النتائج الصافية للمؤسسات والمقاوالت العمومية 

)مليار درهم(

11,3 11,7

-4,5

-7,2

2013 2014

 

تراجعا  4103لسنة  المجمعة ت االختتاماحتماالتسجل  ،للنتائج الصافيةبالنسبة 
 3,1إلى  مليار درهم 00,5منتقلة من  3303 سنة مقارنة مع %23,1 بنسبة

 مليار درهم 00,0ناهز يألرباح احصيلة ع تسجيل مبلغ إجمالي لم مليار درهم
هذا التطور أساسا إلى . ويعزى مليار درهم 2,5بمبلغ إجمالية وخسائر 
 خاللدرهم مليار  1,5الشريف للفوسفاط ) األرباح المحتملة للمجمعانخفاض 

 .(3303سنة في محققة مليار درهم  02 مقابل 3300سنة 

 
تلك المتعلقة  خصوصا 3300سنة  ية فستسجل تدهورا خاللأما النتائج السلب

مرتقبة مليون درهم  0.031)خسار  السيار  بالمغرب  الشركة الوطنية للطرقب
مع (، 3303في مسجلة  مليون درهم 013مقابل خسار   3300في نهاية 
 العجز المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربأن التوضيح 

 .مليون درهم 3.181بلغ سي  3300لسنة المتوقع 

مفن جهفة وزيفاد   الشريف للفوسففاط استقرار نتائج المجمع مع 3302من المرتقب أن يتأكد هذا التوجه اإلجمالي خالل سنة و
 عجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى.

 

 والت العموميةوالمقا المالية بين الدولة والمؤسسات عالقاتال - 3.4
 

 : ن فئتين مختلفينتتكون المحفظة العمومية م

عاد  جزءاً  الهيآتالفئة األولى ذات طابع تجاري يدر نشاطها أرباحا تغطي نفقات االستغالل واالستثمار حيث تدفع هذه  -
ا في رأس مال ، يتخذ أشكاال مختلفة تتكون من أرباح أو حصص أرباح تعادل حصتهالمساهمة من فائض أرباحها للدولة

 ؛  ..مةااألمالك الع وات على احتالل اتحتكار باإلضافة إلى اإلالأو عائدات ا الهيآتهذه 
عند التي يتطلب نشاطها دعما ماليا من قبل الدولة، إما بشكل مؤقت والمقاوالت العمومية تشمل الفئة الثانية المؤسسات  -

 المرفق العمومي.الخدمات التي يوفرها لق األمر باالستثمارات الهيكلية أو بشكل دائم عندما يتع تمويل
 

 المؤسسات و المقاوالت العموميةالتحويالت المالية للدولة لفائدة  - ..0.3

 

ذات األولوية نحو القطاعات  4102 خالل سنةللمؤسسات والمقاوالت العمومية اإلمدادات المالية سوف تتم مواصلة توجيه 
األساسية مع اهتمام خاص بتوفير الموارد المالية الالزمة  العموميةوالخدمات  لبنيات التحتيةوا الفالحةالتعليم والصحة و مثل

في الوقت المالئم وحرص على قدر  المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية على مواجهة التزاماتها في اآلجال المتعاقد 
 عليها. 

لفائد  الميزانية العامة للدولة  تحويالتف إلى ترشيد وتير  تهد 4103وفي هذا الصدد تم إرساء مسطر  جديد  خالل سنة 
المؤسسات والمقاوالت العمومية فيما يتعلق بآجال وحجم التحويالت على أساس مستوى خزينتها وحاجياتها الفعلية فيما 

 يخص األداءات. 

مليون  001331ما قدره  3300 ، فتبلغ اإلنجازات حتى نهاية شهر غشت3300أما فيما يخص تنفيذ قانون المالية لسنة 
 3300مقارنة بتوقعات سنة  %53( أي بنسبة إنجاز بلغت 3303مليون درهم حتى نهاية شهر غشت  31150درهم )مقابل 

 مليون درهم(. 301588)
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 %23من مجموع هذه التحويالت المالية للتجهيز والرفع من رأس المال، بينما تم تخصيص  %13كما تم تخصيص 

 3300المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة التحويالت المالية لفائد   التالي بنيةوضح الرسم البياني للتسيير. وي
  : )التوقعات(

       
   

       
   

                    
   

 

 

 :  3300حتى نهاية غشت التالية أهم المستفيدين من إمدادات الدولة  المؤسسات والمقاوالت العموميةوتشكل 
 
مليون درهم مخصصة للتجهيز  01350مليون درهم منها  .5..0:  األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  -

 مليون درهم موجهة للتسيير ؛ 31520و
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  -

 للشرب
 مليون درهم برسم مخصصات 01333مليون درهم منها  01033: 

 ؛ رأس المال
 مليون درهم برسم التجهيز ؛ 300مليون درهم منها  01330:  المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي -
 المال؛رأس  مليون درهم برسم مخصصات 155:   ةدييدالحكك المكتب الوطني للس -

 
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفز   -

 
 833مليون درهم برسم ميزانية التجهيز مقابل توقعات بلغت  100: 

 مليون درهم 

للمواد  حيةصالالمة المكتب الوطني للس -
 الغدائية

مليون درهم مخصصة لميزانية التسيير  055مليون درهم منها  523: 
 مليون درهم  153مقابل توقعات بلغت 

 الجامعات  -
 

برسم ميزانية التسيير مقابل توقعات  010مليون درهم منها  530: 
 مليون درهم ؛ 01028بمبلغ 

 االستشفائي بن سيناالمركز  -
 

 مليون درهم برسم التسيير؛  032: 

 االستشفائي محمد السادسالمركز  -
 

 مليون درهم موجهة للتسيير؛  013: 

 االستشفائي الحسن الثانيالمركز  -
 

 مليون درهم برسم التسيير؛  021: 

خدمات الجامعية  المكتب الوطني لل -
 ثقافيةالاالجتماعية  و

مليون درهم برسم ميزانية التسيير   035مليون درهم منها  003: 
 مليون درهم ؛ 518مقابل توقعات بمبلغ 

 

 شركة الدار البيضاء للنقل  -

 
 مليون درهم موجهة للتسيير  331: 

 
 331330، ما قدره 4104سنة خالل  والمقاوالت العموميةالمؤسسات لدولة لفائد  من االتحويالت المالية وللتذكير، فقد بلغت 

دون بلوغ مليون درهم(  011801) 3300 مقارنة بإنجازات نهاية سنة %03مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 
 مليون درهم(. 301510) 3303المستوى المسجل سنة 
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 ؤسسات والمقاوالت العموميةالمالموارد اآلتية من  - ..4.3

 

من أرباح شركات المساهمة ومن حصص األرباح المستخلصة  والمقاوالت العمومية تتكون الموارد اآلتية من المؤسسات
على احتالل األمالك العمومية من طرف هذه المؤسسات ومن عائدات ذات طبيعة  ىوكذا من أتاو العموميةمن المؤسسات 

 أخرى.
 

 %02مليون درهم، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة  031820ما قدره  3302برسم قانون المالية لسنة الموارد ذه وتناهز توقعات ه

مليون درهم(1 ويعزى انخفاض  001083) 3303مقارنة بسنة  %5مليون درهم( و 031510) 3300مقارنة بتوقعات سنة 

اط  بسبب انخفاض نتائجه الصافية عالقة بالمنحى هذه التوقعات على الخصوص إلى تراجع مساهمة المجمع الشريف للفوسف

 التراجعي للطلب وأسعار الفوسفاط1
  

تطور الموارد اآلتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية )مليون درهم(

12 563

11 493

10 483

8 883

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2010 2011 2012 2013 

(توقعات)

 

أهم المؤسسات من مجموع الموارد المتوقعة1 وتتمثل  %18، ما يعادل 4102خالل سنة وحصص األرباح ستشكل األرباح و
 والمقاوالت العمومية المعنية فيما يلي :

 

مقارنة بتوقعات سنة  %23أي بانخفاض بلغ األرباح  برسمليون درهم م 01333

مليون  21022بلغت  3303مليون درهم( علماً أن إنجازات سنة  51333) 3300

 ؛درهم 

 المجمع الشريف للفوسفاط - :

قارنة بتوقعات سنة نفس المبلغ مأي  عائدات االحتكار برسممليون درهم  3.533
 ؛ 3303انجاز سنة مع  قارنةم ليون درهمم 533مته يارتفاع قو 3300

 المحافظة العقارية - :

 
)مليار درهم(المؤسسات والمقاوالت العمومية لدولة لفائدة من االتحويالت المالية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: احتماالت االختتام 3300*   

 

9,6

13,5

17,2

21,6
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24,7
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17,4
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اإلنجازات التوقعات
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أي بتراجع نسبته   األرباح  مليون درهم برسم 01805منها مليون درهم  01305
مليون درهم  033و 3300مقارنة مع توقعات سنة مليون درهم(  301-) 00%

 3303سنة إنجازات ، مع التذكير أن على احتالل األمالك العمومية  تاواأل برسم
 ؛مليون درهم  31038بلغت األرباح  برسم

 اتصاالت المغرب - 

1 وقد بلغت 3300مقارنة بتوقعات سنة  %03أي بتراجع بلغ مليون درهم  832

 مليون درهم ؛  330ما قدره  3303إنجازات سنة 
 بنك المغرب - :

وسنة  3300أي نفس المستوى المسجل سنة حصة األرباح كمليون درهم  013
33031 

 صندوق اإليداع والتدبير      - :
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 ثالثالجزء ال

 

 المؤسسات والمقاوالت العمومية 

 فاعل أساسي في السياسة االقتصادية واالجتماعية
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 المؤسسات والمقاوالت العمومية فاعل أساسي في السياسة االقتصادية واالجتماعية : ثالثالجزء ال
 

، منها على الخصوص إصالح الكبرى المهيكلة إلصالحاتتسريع ا علىالسلطات العمومية  تعمل، لبرنامج الحكوميال لتفعي
شمل، في مرحلة أولى، نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وفي مرحلة ثانية، إصالح يس ذيأنظمة التقاعد ال

اع العام في قطب عمومي واحد وتشكيل قطب خاص يغطي أجراء القطاع شمولي لقطاع التقاعد من خالل تجميع أنظمة القط
إصالح نظام المقاصة في إطار  سيتم العمل علىالخاص وفئة غير األجراء التي ال تستفيد في الوقت الراهن من أي تغطية. و

ية من خالل سلسلة من مقاربة تدريجية وتشاركية توازي بين تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات االجتماع
 تفعيل نظام المقايسة النسبي ألسعار بعض المواد النفطية. أبرزها التدابير من

 
٪ من 33وستوجه الجهود أيضا إلى تفعيل اإلجراءات الهادفة إلى تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة ومنها تخصيص 

 تسريع آجال األداء.كذلك الصفقات العمومية لهذه المقاوالت و
 
حيث تؤثر مباشر  وبطريقة ملموسة في في هذا اإلطار  موميةالعقاوالت لمؤسسات والمل المهيكلة مشاريعمختلف الندرج وت

 .في مجاالت النقل السككي والطرقي والطرق السيار  والبنيات التحتية للموانئ والمطارات تنافسية االقتصاد الوطني خاصة
االستراتيجيات القطاعية للطاقة والمعادن والسكن والسياحة  نفيذفي تكذلك  آتة هذه الهيطار مساهمهذا اإلفي  ندرجتكما 

 االجتماعية خاصة التعليم والصحة وفك العزلة عن الوسط القروي. البرامجو
 

مومية دور الرياد  في العديد من القطاعات عبر تدخالتها في قطاعات هامة سواء عبر العقاوالت المؤسسات والمكما تلعب 
وتحديث المدخالت الضرورية لقطاعات أخرى مثل الطاقة أو النقل من خالل تطوير اآلليات المناسبة لقطاع تنافسي تطوير 

 كما هو الحال بالنسبة للسياحة.
 

وخاصة مشاريع السكك الحديدية والطرق  في طور اإلنجازاستثمارات مهمة  توجد ،وفيما يخص البنيات التحتية ،وهكذا
، من تسريع وتير  إنجاز مقاطع الطرق السيار  المبرمجة والتي الخصوصعلى  ،لمطارات التي مكنتالسيار  والموانئ وا

مع العلم بان الشبكة المستغلة من طرف الشركة الوطنية  3305كلم في أفق  01833تهدف إلى بلوغ شبكة إجمالية طولها 
از الخط فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء نجمتابعة إكلم، وكذا إلى  01201تناهز  3303للطرق السيار  إلى متم 

 نجاز التصميم المديري لمختلف الخطوط بما في ذلك تثليث الخط الرابط بين القنيطر  والدار البيضاء.إلوطنجة واإلعداد 
 

إلطار، يندرج . وفي هذا اتعزيز تنافسية االقتصاد المغربيأولوية إستراتيجية من أجل تعتبر تنمية القطاع اللوجستيكي كما 
. ويتمثل 3303إحداث الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية كمؤسسة عمومية والتي عرفت انطالقتها الفعلية سنة 

 دورها أساسا في تنشيط وتنسيق تنفيذ هذه اإلستراتيجية.
 

الحي في البرنامج الحكومي، فقد وبالنظر إلى المكانة البارز  التي يحتلها القطاع الف ،وفي إطار مخطط المغرب األخضر
مومية عبر وكالة التنمية الفالحية والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي من تنفيذ عد  العقاوالت المؤسسات والممكن تدخل 

مشاريع لدعم السالسل الفالحية ذات القيمة المضافة العالية وذلك في أفق تحسين اإلنتاجية وكذا عمليات التهيئة الفالحية 
وتدبير شبكات الري واالستثمار الفالحي. كما أن تدخل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مكن المغرب من 

 احترام المعايير والقواعد في مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
 

افسية القطاع وتثمين اإلنتاج وذلك ، يتابع المكتب الوطني للصيد العمل من أجل تعزيز تن"هاليوتيس"وفيما يتعلق بمخطط 
التنفيذ الفعلي وفقا لمهام تنظيم وتسويق وتطوير الصيد التقليدي والساحلي. كما يتابع المكتب باعتباره "الفاعل الشامل" 

 .وتعميم استعمال الحاويات المنمطة تدبير موانئ الصيد لعمليتى

 

تم تفعيل المشروع المندمج إلنتاج يستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث رافعة اإلالطاقات المتجدد  تمثل ، يمجال الطاقالوفي 
برنامج اإلنتاج المندمج للطاقة الكهربائية وكذا ب "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"ي تم إسناده إلى ذالطاقة الكهربائية ال

سياسة الالمساهمة في تنفيذ بمهمة  "ة الطاقيةالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجدد  والنجاع"من جهتها، تتكلف و. الريحية
أما فيما يخص القطاع المعدني، فقد تم اعتماد إستراتيجية جديد  في  المتجدد  والنجاعة الطاقية.الطاقات  ة في مجاليالحكوم

ر  تثمين تهدف إلى الرفع من قدر  اإلنتاج وإنشاء وحدات جديد  للمعالجة وتعزيز قدر  النقل والرفع من قد 3303أفق 
 الفوسفاط.

 

لشركة المغربية للهندسة مومية )االعقاوالت والمالمؤسسات تعد مساهمة ، للقطاع السياحي" 3333 رؤية" ما يخص تنفيذوفي
االلتزام بالغة األهمية من خالل  ( مساهمةللسياحة المغربي المكتب الوطنيو للتنمية السياحية المغربي الصندوقو السياحية
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استثمارية هامة وإجراءات إنعاش السياحة. وهكذا، وفقا لإلحصائيات الصادر  عن المنظمة العالمية للسياحة  مشاريعبمواكبة 
 ، فقد احتل المغرب الرتبة الثانية قي ترتيب الدول األكثر زيار  في إفريقيا.

 

األكاديميات تعمل في هذا السياق، و تنفيذ برامج التنمية االجتماعية.بالمساهمة في مومية العقاوالت والمالمؤسسات كما تلتزم 
الجامعية على تنفيذ برامج ومشاريع هامة تهدف إلى تحسين  والمراكز اإلستشفائية الجهوية للتربية والتكوين والجامعات

تعتبر المؤسسات والمقاوالت العمومية فاعال ذلك،  فضال عنمؤشرات التنمية البشرية فيما يخص الولوج للتعليم والصحة. 
 لسياسة الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التماسك االجتماعي ومكافحة الهشاشة.في ا

 
وأخيرا، تساهم المؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل تدخالتها متعدد  األشكال في بروز أقطاب التنمية الوطنية 

 والجهوية وتجهيز المناطق الصناعية.
 

 لوجيستيكيةال التنافسية وتقوية التحتية البنيات تطوير -0
 

 مناسب إطار وضع إلى يعتبر تطوير البنيات التحتية وخدمات النقل واللوجستيك من أولويات السياسة الحكومية الرامية
 واالستثمار نظراً لتأثيرها المباشر على تنافسية االقتصاد الوطني. لألعمال

 الجوي الحديدية والنقل السيار  والسكك طرقال من شبكته تطوير مستوى على ملموس تقدم تحقيق من المغرب وهكذا، تمكن
العديد البحتة، آخذاً بعين االعتبار المردودية االقتصادية  معاييراالعتماد على بوالبحري، حيث التزم بتطوير بنياته التحتية 

بصفة  لمواطنينللتنمية المجالية وتحسين ظروف عيش امن التأثيرات اإليجابية سواء بالنسبة لالقتصاد الوطني أو بالنسبة 
 ،عامة من خالل تحسين تنافسية اللوجستيكية الوطنية ومواكبة المشاريع اإلستراتيجية الكبرى للمملكة وخلق األنشطة

وبالتالي إحداث فرص الشغل في ميدان البنيات التحتية وإرساء حركية دائمة في خدمة الساكنة من خالل ربح الوقت وتعزيز 
 الستغالل.  األمن واالقتصاد في تكلفة ا

 ميناء ومجمع السرعة فائق القطار خط مثل الجديد  المهيكلة للمشاريع بالنسبة الحال هو كما مستمر  المجهودات وستظل هذه
 غرب المتوسط. الناظور

ة . ومن جه4121خاصة بقطاع الموانئ في أفق سنة  إستراتيجية اعتمادولمواجهة المتطلبات المتزايد  للمبادالت الدولية، تم 
أخرى، تعد البنيات اللوجستيكية عامالً مهماً في تحسين األداء االقتصادي باعتبارها رافعة مكملة لخدمات النقل  حيث تم، في 

 .4101 في أفق %01هذا اإلطار، تبني استراتيجية تهدف إلى تخفيض التكاليف اللوجستيكية بنسبة 
 

  النقل شبكة تطوير - 0.0
 

  سيارةال الطرق عبر النقل -0.0.0
 

كلم من مجموع شبكة الطرق السيار  والتي منح استغاللها  01208بالمغرب باستغالل  السّيار  للطرق الوطنية الشركة تقوم
 كلم. 217 تعمل هذه الشركة على إنجاز خطوط جديد  بمجموعكلم. بينما  01611والتي يبلغ طولها المذكور  للشركة 

 
 نهاية درهم عند مليار .,21صل إلى متراكمة يبالمغرب، إنجاز حجم استثمارات  ر السّيا للطرق الوطنية الشركة تتوقعو

 مليار درهم خالل السنوات القادمة. 6,0فيما سيتم إنجاز االستثمارات المتبقية التي تبلغ قيمتها  ،4102 سنة

مليار درهم موجهة أساسا  2,76، فتتوقع الشركة مواصلة أشغال برنامج الطرق السيار  الذي يناهز 4102 لسنة أما النسبة
 –إلى مواصلة تنفيذ برنامج الطرق السيار  ويهم مقاطع الطرق السيار  الموجود  قيد اإلنجاز ويتعلق األمر بمقطع برشيد 

لتوسيع  التكميلي كلم( والمقطع 20كلم( والطريق المداري للرباط ) 022آسفي ) –كلم( ومقطع الجديد   094بني مالل )
 كلم(. 1خطوط ) ثالثة إلى خطين الدار البيضاء من بين الرابط ارالسي   الطريق

مليار درهم لبناء شبكة الطرق  4,82بإنجاز استثمار قدره  4102الشركة التزمت برسم سنة هذه إلى أن  اإلشار  وتجدر
يار  الموجود  قيد لطرق السعلى ا تجهيزاتمليون درهم مخصصة لل 828السيار  كما تتوقع إنجاز استثمارات أخرى قدرها 

 مليار درهم. 2,6االستغالل أي بمجموع استثمارات قدره 
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الذي تم إبرامه بين الدولة والشركة  4101-4116كما يجب التذكير أن االستثمارات المتراكمة خالل فتر  عقد البرنامج 
ارجي وإلى إصدارات سندات الدين مليار درهم تم تمويلها باللجوء إلى االقتراض الخ 22، تفوق 4116يوليوز  4بتاريخ 

التي تضمنها الدولة وكذا إلى مساهمات الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية على 
 شكل مخصصات رأس المال. 

ر معدل السير اليومي لسنة  م/اليوم مقابل توقعات مليون عربة كل 09,9بما يناهز  4102وفيما يخص حركة النقل، فُيَقدَّ
    .4104مليون عربة كلم/اليوم برسم إنجازات سنة  08,2مليون عربة كلم/ اليوم و 08,7البالغة  4102اختتام سنة 
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 السككي النقل - 2.1.1

 
 بقيمة استثمارات إنجاز ،4101-4101 للفتر  الحديدية للسكك الوطني والمكتب الدولة بين المبرم البرنامج يتوقع عقد

 إنجاز أجل من درهم رمليا 41اآللة اإلنتاجية و درهم لتأهيل مليار 12,8 منها تخصص درهم، مليار 32,8 قدرها إجمالية
 .السرعة فائق القطار

أشغال  وتهم من جهة مواصلة إنجاز .مليون درهم 91111ما قدره  4102 سنة خالل سيتم إنجازها التي االستثمارات وتبلغ
ومن جهة أخرى،  درهم، مليون 11111 بحواليتقدر  مالية بقيمة والدار البيضاء طنجة بين السرعة فائق القطار مشروع

 درهم : مليون 41111بمبلغ  مستغلةال الشبكة تأهيل إلعاد  العام البرنامج ذتنفي
 
 السككي الخط والقنيطر  وكذا تأهيل الدار البيضاء بين السككية الخطوط قدر  من الرفع أشغال مشاريع إنجاز متابعة -

 ومراكش؛ سطات بين الرابط
 الدار البيضاء؛ اءلمين السككي الخاص بالمسافرين المجمع بناء استكمال أشغال -
   ؛ اللوجيستكية "كازا ميتا" المنصة ببناء المتعلقة األشغال استكمال -
 السككية؛ الشبكة طريق عن االجتياز ومواقع الفرعية للمحطات بعد عن التحكم نظام تثبيت أشغال من الثاني إنهاء الشطر -
 ومختلف المكيفة وعربات الركاب ليةاآل والقطارات القاطرات) األجهز  مختلف وتحديث إصالح أشغال مواصلة -

 ؛ (العربات
 الكازوال. بوقود وقاطرات صهريجية عربات اقتناء -
 

مليون درهم، بينما تبلغ االستثمارات  21111ما قدره  4102بلغت االستثمارات التي تم إنجازها حتى نهاية شهر يونيو قد و
مليون  21161منها  4104مليون درهم في سنة  81140 مليون درهم مقابل إنجازات 91111مبلغ  4102الُمرتقبة لسنة 

 مليون درهم للبرنامج العام. 01728درهم مخصصة للقطار فائق السرعة و

 ويمكن تقسيم الجدول الزمني إلنجاز مشروع القطار ذي السرعة الفائقة على الشكل التالي :

 ؛ 4102 نونبر :      المـدنية الهنـدسة أشغـال نهـاية -
 ؛ 4101 غشت :     واألشغال والتجهيزات السككية  لتصميموا التموين -
 .4101 دجنبر -4102 دجنبر:       والمـصادقـة  واالختبارات التـجارب -
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مسجال بذلك  ،3303 سنة مسافر مليون 01 بنقل الحديدية للسكك الوطني المكتب قام السككي، النقل نشاط مستوى على
 منها طن، مليون 01 يقارب ما بنقل فقد قام المكتب البضائع، نقل يخص فيما أما. 3300 بسنة مقارنة% 1,0 بنسبة تحسنا
 .3300سنة  مستوى إنجاز نفس بذلك مسجال الفوسفاط من طن مليون 31,8

 
البضائع بنسبة  ، بينما سيتحسن حجم نقل3302و 3300 سنتيكل من  خالل% 1 بنسبةيرتفع عدد المسافرين  أن ويتوقع

 3300 خاللسنويا % 1 تقارب بنسبة ارتفاعا الفوسفاط نقل كما سيعرف. 3302 سنة %00وبنسبة  3300 سنة خالل% 2
 .3302و
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 الخطوط الملكية المغربية( -الجوي )الشركة الوطنية للنقل الجوي  النقل - 3.0.0

 
، حيث أصبحت ثاني المحتد  في القطاع التنافسية طها بالرغم مننشا تطوير من المغربية الملكية الخطوط لقد تمكنت شركة

محافظة بذلك على تضاعف حركة النقل  ،المسافرين شركة من حيث عدد معامالتها وثالث من حيث رقم شركة افريقية
 رينالمساف نسبة عدد مسافر وكذا على ارتفاع مليون 1 إلى 0 انتقل من الذي 3303و 3330 سنتي الجوي المسجل بين

 %.23 إلى انتقلت التيبالتواصل 

جديد ، في  متطلبات يفرض الذي المتميز بالمنافسة محيطها مع بسرعة التأقلم من المغربية الملكية شركة الخطوط ولتمكين
 يرتكز على ثالث 3301 – 3300 للفتر  3300 شتنبر 30 بتاريخ والدولة الشركة مجال التنافسية، تم توقيع عقد برنامج بين

 : أساسية اورمح

استعمال أمثل للشبكة وتحسين إنتاجية أسطول الطائرات وكذا ) برنامج داخلي معقلن تبني خالل من الشركة هيكلة إعاد  -
 ؛ (درهم ... مليار من بأكثر التكاليف تخفيض

 وتقوية جهاتال تنمية مواكبة) العامة المنفعة ذات التي لها طابع الخدمات العمومية أو الشركة ألنشطة الدولة دعم -
 ؛ (السياحية... في إطار تطبيق االستراتيجية معينة جـوية لمنـاطق سياحية خطوط وتوفير جاذبيتها،

مليار درهم  0,8الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية في البرنامج االستثماري للشركة بمبلغ  الحسن مساهمة صندوق -
 على شكل تعزيز رأسمال الشركة الوطنية.

 
 استمرارية الشركة وتطويرها في أفق نمو مستمر. ضمان لعقد البرنامج المذكور هو األخير لهدفا ويبقى

 
 8,3قد بلغت  3301و 3300ويجدر التذكير أن االستثمارات المخصصة لتجديد أسطول الطائرات والمبرمجة ما بين سنتي 

 طائر .  03مليار درهم موجهة لشراء 
 

مقارنة بأهداف عقد البرنامج المذكور، والتي تتجلى للشركة نجازات المالية اإلفي  بتحسن ملموس 3303وقد تميزت سنة 
 فيما يلي :

 
 ؛ مليون درهم على التوالي 01920,2مليون درهم و 21846ضعيتها المالية الذين بلغا كذا وتدعيم رأسمال الشركة و -
 ؛ 2,44تحسن مؤشر المديونية ليصل الذي بلغ  -
 22-مليون درهم وناتجاً صافياً قدره  906الية حيث سجلت فائضاً في ناتج االستغالل بلغ لنتائجها الم ملموس تطور -

 مليون درهم.
 

 001بلغ   بتحسن درهم أي مليون 50 قدره إيجابي استغالل بتحقيق ناتج 3300 الجبائية السنة من وقد تميز األسدس األول
 األول هو الشتاء فصل الذي حققته الشركة خالل اإلنجاز يعد هذاحيث  ،الماضية السنة من الفتر  بنفس مقارنة درهم مليون

 الشركة هيكلة ويعزى هذا األداء الجيد إلى عقلنة الموارد المالية التي تمت في إطار مخطط إعاد  سنوات. سبع من نوعه منذ
 .3300 يوليوز منذ المعمول به

 
جاز لها وقع إيجابي على الشركة الوطنية للنقل الجوي إذ عرفت كما أن إجراءات هذا العقد البرنامج الذي يوجد في طور اإلن

 أداءاتها وإنتاجيتها وكذا وضعيتها المالية تحسنا كبيرا.
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، فستتميز بالبدء في المرحلة الثانية لعقد البرنامج المبرم بين الدولة وشركة الخطوط 3302-3300أما فيما يخص الفتر  
مرحلة خالل  حد اآلن منالشركة وذلك نظراً لإلنجازات الجيد  التي تم تحقيقها إلى  تنميةهم توالتي الجوية الملكية المغربية 

 التالية : محاورالعلى  باألساس الثانية هذه المرحلة. سترتكز إعاد  الهيكلة
 
 نونبر شهر في البرازيلية "ساوباولو"و البيضاء الدار بينجوي يربط  خط فتح: الرحالت على المسافات الطويلة  تطوير -

 ؛ 4102 دجنبر في "ندجامينا" و البيضاء الدار بينالرابط  الخط كذلك و 4102
 الدار وبين "ميونخ"و البيضاء الدار بين خط فتح: "  011 النموذج وإدخال "الرحالت على المسافات المتوسطة  تطوير -

"  011 وبا وكذا اللجوء إلى " النموذجأوروالمغرب  عدد الرحالت بين باإلضافة إلى الرفع من "تينريفي"و البيضاء
 المنخفضة ؛ التعبئة ذات الجديد رحالت لل بالنسبة

  الخدمات ؛ جود  تحسين -
 هندسة إعاد و المشتريات تجميعو وقودال استهالك)التكاليف تهم جميع أنشطة الشركة  منتقليص لل جديد  سياسة إطالق -

 الجديد  لشركات أخرى( ؛ وتفويض األنشطة المالية اسةالسي توحيدوالتكاليف الجارية  وتقليص اإلجراءات
 البشرية ؛ المواردتدبير و جاريالت اإلستراتيجي والتنظيم التخطيط : اإلستراتيجية الوظائف من مجموعة تقوية -
 والتواصل. المعلومات نظام تحسينو مخاطرال وتقييم تحديد: الداخلية  للمراقبة جهاز وضع -
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  والمطارات الموانئتدعيم شبكة  - 4.0

 
، 3303 أفق فيالمينائية الوطنية  اإلستراتيجيةفي إطار التي تم تحديدها والقادمة  سنة للعشرين الوطنية للموانئالرؤية تروم 
 .بيتراالمجال ال ئةتهي وسياسات القطاعية االستراتيجيات مختلف مع بتنسيقتطوير الموانئ المغربية إلى 

 
 الوطني ومحرك االقتصاد عال محفز  لتنافسيةفذات أداء  امتالك موانئ من المغرب تمكين إلى االستراتيجية هذه وترمي
. المتوسط األبيض البحر حوضل لوجيستيكية ضيةركأ المغرب تموقع في أساسي وتلعب دور فاعلالترابية الجهوية  للتنمية
  .التوازن الجهويالمجالية و التهيئة الموجهة نحو رؤيةلاداعمة بذلك  المينائي طبالق مفهوم على االستراتيجية هذه وتعتمد

 
البيضاء  الدار-والقنيطر  غربيال الغرب والشمال بأقطاب األمر ويتعلق مينائية، أقطاب ستة اختيار تم السياق، هذا في

 .الجنوب موانئ وقطب تانسيفت-دكالة وسوس-وعبد 
 
وميناء القنيطر  األطلسي وآسفي والداخلة( كما  غرب متوسطموانئ جديد  )ميناء الناضور  ثاحدإهذه االستراتيجية  عقتووت

سيتم توسيع الموانئ الموجود  حالياً وتأهيل تلك التي أصبحت ال تساير تطور التجار  الخارجية للمغرب وذلك بغالف مالي 
 مليار درهم.  13إجمالي قدره 
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من خالل الشراكة بين القطاعين العام خاصة وتوفير الموارد المالية الالزمة  مبرمجةال المشاريع وسيتم إنجاز مختلف
 .اللجوء إلى هذا النوع من التمويل يشجع (05 -33 قانون) لقطاع الموانئ القانوني وأن اإلطارالسيما والخاص 

 

 للموانئ الوطنية الوكالة - 0.4.0
 

 للموانئ في المشهد المينائي الوطنية تحتل الوكالة للموانئ، الجديد  تيجيةاإلسترا إرساء أجل من مةاه آلية نظراً لكونها
 على وكذا السهر الخدمات جود  العبور وتحسين تكاليف تقليص عبر تنافسي مينائي محيط نشاءإل الصدار مكانة  المغربي،

  خلق ظروف تنافسية سليمة.

 
تمثل ثوابت التي نية للموانئ على ست محاور استراتيجية ، تتوفر الوكالة الوط3301-3300ففيما يخص آفاق الفتر  

 والتي توجه أنشطتها على الَمَدَيْين المتوسط والبعيد. ويتعلق األمر بالمحاور التالية : وكالةاستراتيجية هذه ال
 

 تنمية الممتلكات والحفاظ عليها ؛ -
 وعمل الفاعلين ؛ تقنين األنشطة -
 ؛ البيئة وحماية والسالمة توفير األمن -
 وعلى ذوي المصالح ؛ محيطها على المؤسسة انفتاح -
لإلطار  اقتصادية الماكرو واالختيارات التوجهات التي تضمن، من جهة، توافقاً استراتيجياً مع األولويات تحديد -

 الفروع ؛ لمختلف المينائية الخدمات تدبير في واألداء الفعاليـة جهة أخرى، ومن والوطني، االقتصادي الدولي
 للموانئ. التحتية البنيات تطوير مشاريعفي إطار  المينائية  الوطنية االستراتيجية خالصات جاادم -
 

صب في صلب انشغالها يل الوكالة داخل االستراتيجي التفكير تم توجيه الشاملة االستراتيجية التوجهات هذه إلى باإلضافة
تقوية . كما سيتم العمل على البحري والنقل الخارجية ار التج تعرفها التي تستجيب للتطورات حديثة مينائية أدا  بتوفير

 ألنشطة الموانئ مما سيساعد على وضع خدمات تقنين موضوعي ضمانوإنعاش المكانة التنافسية للموانئ المغربية و
 الفاعلين في القطاع. إشار  مضافة رهن قيمة وذات آمنة تنافسية

 
 3,8بلغ غالفه المالي  3301-3300ئ بوضع برنامج استثماري طموح للفتر  في هذا اإلطار، قامت الوكالة الوطنية للموان
مليون درهم  301باإلضافة مليون درهم لتطوير البنيات التحتية للموانئ  31333مليار درهم. ويخصص هذا البرنامج مبلغ 

 لميادين األمن والسالمة والبيئة.
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المالية  طن أما فيما يخص التوقعات مليون 11,8إلى  3302 الل سنةالنقل داخل الموانئ خحركية  ويتوقع أن يصل حجم

 مليون درهم.  080 بقيمةمليون درهم وناتج استغالل  01311رقم معامالت قدره فسيبلغ 
 
أي  3303مليون طن خالل سنة  10مليون طن مقابل  15إنجاز  إلى 3300سنة  متمتشير توقعات أنشطة الموانئ إلى و

 .%1بارتفاع يناهز 
 

 درهم مليون 130الوكالة ما قدره  معامالت ، فقد بلغ رقم3300 سنة من األول أما فيما يتعلق باإلنجازات المالية للنصف
 . درهم مليون 083ما قدره  يبةقبل اقتطاع الضر الصافي والناتج

 

En 1000 Unités 
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مليون درهم سنة  01030مليون درهم مقابل  01081، يتوقع إنجاز رقم معامالت قدره 3300 وبرسم توقعات اختتام سنة
 درهم مليون 801قدرها  مليون درهم كما ينتظر إنجاز استثمارات 021مليون درهم كناتج صاف مقابل  58وإنجاز  3303
 .3303 سنة خالل مليون درهم 120مقابل 
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 البحر األبيض المتوسط طنجة الخاصة الوكالة - 4.4.0
 

 طرف من لها المفوضة العمومية السلطة التي تتمتع بمهام البحر األبيض المتوسط وفروعها، طنجة الخاصة الوكالة تواصل
 المينائي المركب) المتوسط األبيض البحر طنجة الخاصة االقتصادية المنطقة وتدبير بتهيئة وتطوير الدولة بحكم أنها مكلفة

هدف تعزيز تموقع ميناء طنجة في منطقة البحر بستثماري اال هابرنامج، بإنجاز (المحاذية له الصناعية والمنطقة المتوسطي
 األبيض المتوسط.

أساساً  همي درهم مليار 0,1 مبلغبـالوكالة  طرف من طالقهإم تالذي  االستثمار برنامج يقدر ،3301-3300 للفتر  بالنسبة
 :التالية  لمشاريعا

 درهم ؛مليار  4,0يناهز  مالي بغالف 4 سطيميناء طنجة المتو مشروع من الثانية المرحلة أشغال -
 من طرف هيأ  المنطقة الحر  لطنجة ؛ الصناعية وتوسيع المناطق الصيانة والتهيئة والقيام بأشغال العقار اقتناء -
 وكذا تطوير النظام المعلوماتي للميناء. 0إنجاز أشغال بناء وتهيئة وصيانة الرصيف رقم  -

 
التهيئة واإلنشاء التدريجي  3333 سنة من يناير تم إنشاؤها في التي المتوسط طنجة رىالكب الصناعية تستهدف المنطقةو

 تحفيز إلى الرامية المتوسط طنجة للمهمة األساسية لمركب المضيق وذلك تأكيدا جهة لمجموعة من المناطق الصناعية في
 مهماً  توسيعاً  الحر  المنطقة برنامج سيعرف ياق،الس هذا في. في المناطق المجاور  للميناء والتشغيل مستدامة للصناعة تنمية
 انطالق عند المَتوقَّعة المساحة أضعاف 5يناهز  ما أي هكتار 5.333إلى تصل أن المنتظر من والتي المساحة مستوى على

 053.333 خلق إلى باإلضافة ،3333 أفق في مختلفة في المنطقة واستقرار صناعات استقبال من المشروع مما سيمكن
 .بالتنمية الخاصة المنطقة في شغل نصبم
 

 األولى من المرحلة إنهاء أشغال تهم درهم، مليون 01132 قدره مالي بغالف استثمارات إنجاز يتوقع ،3302 سنة برسمو
وكذا  لخلق أقطاب صناعية وخدماتية األراضي اقتناءو المعلومات ونظام الموقع خارج واألشغال 3 المتوسط طنجة مشروع

 األنشطة. مناطق توسيعو تهيئة
 

 وتهم : درهم ارملي 5,0 بحوالي اإلنجاز طور المشاريعفي  قيمة تقدر ،3300 سنة يخص فيما

 
 ؛ 4 المتوسط طنجة مشروع التي تشكل جزء من 2 رقم الحاويات محطة أشغال -
 ؛ المتوسطالبحر األبيض  طنجة الخاصة الوكالة طرف من الوعاء العقاري اقتناء -
  ( ؛TFZطرف شركة المنطقة الحر  لطنجة ) من الصناعية األنشطة ناطقم تهيئة أشغال -
"  طرف من المعلومات نظام تطوير وكذا  0محطة  رقم   المتوسط طنجة صيانةالو تهيئةالو بناءال أشغالمختلف  إنجاز -

 ؛ "طنجة المتوسطميناء السلطة المينائية ل
 الموقع. خارج أشغال -
 

 الفتر  نفس مع مقارنة ملحوظا األخرى ارتفاعا والمحطات الحاويات محطات نشاط جلس ،3300 سنة عند متم يونيو من
 .المحروقات محطة باستثناء 3303 سنة من
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مليون درهم ووصل االستثمار المتراكم لسنة  102بلغ رقم المعامالت المجمع الذي تم إنجازه من طرف المجموعة وقد 
 مليون درهم. 01318إلى  3300

 
، عالج ميناء طنجة المتوسط حجما 3303وإلى نهاية  3331ر على أنه منذ الشروع في استغالله في يوليوز ويجب التذكي

 حاوية. 812331318 متراكما من حركة الحاويات يصل إلى
 

-3303إعاد  الشحن والتي ساهمت خالل الفتر   عملية أساساهمت  أما فيما يخص هيكلة حركة محطات الحاويات، فقد
 الستيرادلبالنسبة  %0,0من مجموع نقل الحاويات على مستوى ميناء طنجة المتوسط مقابل  %31,1ي بحوال 3303

 .تصديروال
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 "مرسى المغرب"شركة استغالل الموانئ  - 3.4.0
 

 االقتصاد ت تطورحاجيامرسى المغرب في إعداد مخطط استراتيجي طموح وذلك باألخذ بعين االعتبار شركة شرعت 
مع التركيز على أولويات النمو التي ستسمح لها بالحفاظ على  التحوالت الجديد  الناتجة عن اإلصالح المينائي،و الوطني

 مكانتها بالسوق وتطوير األعمال ذات الرهانات الكبرى، عبر الحصول على منح امتياز جديد  للبنيات التحتية.
 
 مليون درهم.  01203، غالفا ماليا إجماليا قدره 3305-3300ركة للفتر  يبلغ البرنامج االستثماري للشو
 
بالدار البيضاء بتكلفة إجمالية قدرها الحاويات الثالثة ، على مشروع محطة 3302ي المتوقع لسنة رالبرنامج االستثما ملتشوي

 مليون درهم. 01233بطنجة بتكلفة إجمالية قدرها محطة الحاويات الرابعة مليون درهم وكذا مشروع  853
 

 : ، على المحاور األربعة التالية3300-3333وللتذكير، يرتكز مخطط التنمية األول للفتر  
 
امتياز جديد  واالندماج في مجال اللوجستيك والشحن وكذا  الحاويات، وذلك بالحصول على رخصنشطة أ يةنمتتطوير و -

 تحسين جود  الخدمات واألداء العملياتي ؛
مع الفاعلين الصناعيين فيما يخص المواد حول مركب آسفي والجرف األصفر ء شراكات استراتيجية البحث وإرسا -

والمحروقات بصفة عامة ومع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجمع الشريف للفوسفاط،  بصفة 
 خاصة، ؛

جود  الخدمات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة  عبر إبرام عقود تجارية وتحسين هاوتحديثأنشطة المناولة  على الحفاظ -
 ؛ السيارات لنقعالية خاصة فيما يتعلق بنشاط 

عيم أسس الشركة عبر مراجعة اإلجراءات ووضع مراقبة التدبير والمحاسبة التحليلية، باإلضافة إلى إدخال دتأهيل وت -
 البشرية.  دجديد  فيما يتعلق بتدبير الموار تسييرأسس 

 
مرسى "بين  الثالثة ، تم إبرام اتفاقية منح امتياز محطة الحاويات 3300إلى انه خالل شهر فبراير من سنة  تجدر اإلشار و

مرسى ". في هذا السياق، شرعت 3305في أفق شهر غشت  والتي يرتقب تنفيذهاالوكالة الوطنية للموانئ و "المغرب
مليار درهم وستشرع في ظرف تسعة أشهر، 1,5  ناهز، في أداء تذكر  الدخول بمبلغ ي3300مارس  33بتاريخ  "المغرب

مليون درهم موجهة إلنجاز البنيات الفوقية  853المالي لمجمل عملية االستثمار والتي منها حوالي  الجانب في إتمام
 والتجهيزات.
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مرسى "عرفه نشاط  الذيالتنازلي  تجدر اإلشار  إلى المنحى وعلى المستوى الوطني وتحت تأثير تراجع التجار  العالمية،
 08 مقابل طن مليون 01، 3300 يونيو متم اإلجمالية، الشحن حركة بلغت حيث .3300في بداية السنة المالية  "المغرب

   .%5 بانخفاض نسبته أي 3303 يونيو شهر متم طن تم إنجازها في مليون
 

 11,1مليون طن المتوقعة في البداية الى  13المتوقع معالجتها بالموانئ الوطنية من  الشحن وهكذا، تمت مراجعة حركة
 %21,1من هذه الحركة )عوض  %25. كما يتوقع أيضا أن تعالج "مرسى المغرب" %3مليون طن أي بانخفاض قدره 
 (.5%-مليون طن المتوقعة سالفا ) 01,8عوض  3300مليون طن خالل سنة  05المتوقعة سابقا(، أي ما يقارب 

 
 0.308 مقابل ،3300 يونيو متم في درهم مليون 351طرف "مرسى المغرب"،  من ي تم إنجازهالذ المعامالت رقم وقد بلغ
  .%1 قدره بانخفاض أي ،3303 يونيو متم في درهم مليون

 
 درهم. مليون 01832 بما يناهز هذه الشركة معامالت رقم فيقدر ،3300 سنة متم لتوقعات أما بالنسبة

 
 نفس في التي تم إنجازها درهم مليون 383 مقابل 3300 يونيو شهر في متم درهم ونملي 351 االستغالل نتيجة وقد بلغت

أما . درهم مليون 221، إلى 3300 سنة االستغالل، أن تصل نتيجة ويتوقع%. 3 نسبته بانخفاض أي ،3303 من سنة الفتر 
 درهم. ليونم 085 فمن المنتظر أن تصل إلى 3300 دجنبر في المتوقعة الصافية فيما يخص النتيجة

 
 3303بنفس مستوى  أي %28 نسبة 3300"مرسى المغرب" إلى غاية يونيو  حصة السوق، فقد حققت  يخص فيما أما

 .%21مقابل حصة سوق متوقعة تناهز 
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  للمطارات الوطني المكتب - 2.4.0

 
 العديد دخول تزامنا مع %00 قدره سنوي متوسط نمو معدل، 3332 ابتداء من سنة الجوي بالمغرب، النقل حركة سجلت

 .جديد ، جوية خطوط إحداث كذا و المغربي الجوي إلى المجال الجديد  الطيران شركات من
 

 االستقبال طاقات تطوير في أوراش للمطارات الوطني المكتب شرع للتطور الحاصل في حركة النقل الجوي، ومواكبة
 المعايير مستوى الى المغربية بالمطارات االرتقاء من مكن مما متطور ، تكنولوجيا وفق تجهيزاتال تحديث وكذا بالمطارات

 الخدمات. و والسالمة األمن مجاالت في العالية الدولية
 

 : األهداف التالية على ،3301و 3300 بين ما الممتد للمكتب االستراتيجي المخطط ويرتكز
 

 ل المكتب وإدماج الشركاء في إطار منهجية موحد  لجود  شاملة ؛إرضاء الزبون على جميع مستويات تدخ -
 النجاعة ؛ نحو الموجهة المقاولة الفاعل التقني إلى منطق منطق من تحسين االنتقال -
 للمخاطر؛ محكم وتدبير المكتب عبر تنويع األنشطة تنمية دعم وترسيخ -
 بتشديد المعايير التنظيمية الدولية والوطنية.المكتب لمتطلبات السالمة واألمن في سياق يتميز  دعم استجابة -
 

إنجاز  المكتب الوطني للمطارات سيواصل فإن ،3302 سنة وبخصوص الذكر، السالف االستراتيجي المخطط إطار وفي
 إلى باإلضافة والناضور ومراكش فاس مطارات قدرات تنمية ومن ضمنها مشاريع 3300 سنة برسم المفتوحة األوراش

 البيضاء. دارقطب ال تطوير
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 جود  من الرفع إلى تهدف كما يطلق أوراش جديد  المشاريع بعض يواصل انجاز المكتب فإن ،3300 لسنة وبالنسبة
الجوية  المراقبة وكذا واألمن المطارات وتعزيز منظومة السالمة طاقات توسيع المطارات باإلضافة إلى مواصلة برنامج

 واألداء. الفعالية من والرفع
 

 والناضور وكلميم سايس ومراكش وفاس الخامس محمد المشاريع توسيع وتهيئة كل من مطار من العديد تهم اإلطار، هذا في
 مالل على الخصوص. بني وكذا وزاكور 

 

. 3300و 3332بين سنتي  ماسنة استثنائية بعد دور  نمو متميز  فيما يخص حركة الطيران الجوي  3303وللتذكير، تعتبر 
 %5,5بالنسبة لحركة الطائرات و %8,1بالنسبة للركاب و %0,1انخفاضات تعادل  خالل هذه السنة تسجيل وهكذا، فقد تم

 بالنسبة لوحدات خدمة التحليق. %1,5بالنسبة للشحن و
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مقارنة بالتوقعات  %00,1مليون درهم أي بانخفاض يعادل  31123وقد أثر تراجع النشاط على رقم المعامالت الذي بلغ 
. ويرجع هذا باألساس إلى وقع األزمة االقتصادية التي تمر منها أوربا التي تعتبر 3300مقارنة بإنجازات سنة  %0ة واألولي

 الزبون األول للمكتب.
 

 %0,8مليون درهم أي بارتفاع نسبته  210,1مع ذلك، فقد سجلت رسوم الطيران ارتفاعاً إيجابياً حيث وصلت قيمتها إلى 
 قم المعامالت. من ر %38ممثلًة بذلك 

 
 502مليون درهم مقابل  338لتصل إلى  %23، فقد عرفت انخفاضاً بنسبة 3303بالنسبة للنتيجة الصافية للسنة المالية 

 ويرجع هذا إلى ارتفاع النتيجة غير الجارية والضريبة على الشركات. 3300مليون درهم برسم 
 

األرضية عبر طلب عروض دولي، من أجل ضمان أداء  خدماتدخال فاعلين جدد في مجال البإ 3303هذا، وتميزت سنة 
 أفضل في هذا المجال الحيوي لجود  الخدمات.
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  الوطنية اللوجيستيكية اإلستراتيجية تنفيذ - 3.0

 

 للمغرب اللوجيستيكية فالتكالي تخفيض أساسا إلى حيث تطمح مهمة. اقتصادية رهانات اللوجستيكية اإلستراتيجية تمثل

 الداخلي الناتج نمو وتير  تسريع إلى كذلك وتهدف. 3305 أفق في% 05 إلى حاليا% 33 من الخام الداخلي بالنسبة للناتج
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 اللوجستيكية التكلفة خفض عن الناتجة المضافة القيمة من بالرفع وذلك سنوات عشر مدى على نقاط خمس ربح عبر الخام
 من الخفض إلى تهدف للبالد مستدامة تنموية رؤية إطار في االستراتيجية هذه وتدخل. تنافسي يلوجيستيك قطاع وبروز

 االكتظاظ تخفيف إلى باإلضافة 3305 أفق في% 05 بنسبة للسلع الطرقي النقل عن الناتج الكربون أوكسيد ثاني انبعاثات
 .والمدن بالطرق

 
  التالية : ساسيةالمحاور الخمسة األ على وترتكز هذه اإلستراتيجية

 

وأهم نقط  اإلنتاج الكبير  ومناطق أحواض االستهالك من بالقرب اللوجيستيكية المناطق من متكاملة وطنية شبكة تطوير -
إجمالية تناهز  مساحة على( الحديدية والسكك السيار  والطرق الموانئ) للنقل التحتية البنيات إلى باإلضافة التبادل،
 ؛ المتوسط المدى هكتار على 4.161 بينها من هكتار 2.211

 ؛ (والصادرات والحبوب والمنتجات الطاقية الحاويات) ترشيد خاصة ألهم تدفقات السلع إجراءات وضع -
 وفعالين ؛ متكاملين والخاص، العام القطاعين اللوجستيك من مجال فاعلين في بروز -
 والتي( متخصصين وفاعلين وتقنيين أطر)كية اللوجيستي المهن في للتكوين وطني مخطط من خالل االكفاءات تطوير -

 المتوسط ؛ المدى على 11..80 بينها من ،4121 أفق في إجراء للتكوين 092.211 تستهدف
 اللوجيستيكية األنشطة لتنمية المغربية الوكالة إحداث خاصة عبر متميز لتفعيل المخطط اإلستراتيجي حكامة إطار وضع -

 يستيكية.اللوج للتنافسية المغربي والمرصد
 

 
 واللوجيستيك للنقل الوطنية الشركة - 0.3.0

 
 في الوطني الرائد باعتبارها واللوجيستيك، للنقل الوطنية الشركة قامت للوجيستيك، الوطنية اإلستراتيجية من أجل إنجاح

غرب، ينشط على بالم مرجعيا لوجيستيكيا حتى تصبح فاعال ألنشطتها االستراتيجي التوجيه بإعاد  الطرقي، النقل مجال
 اللوجيستيكية بل وحتى تصميمها. إدار  السالسل زبنائه على ويعرض مستويات الخدمات اللوجستيكية جميع

 
 في والمتمثلة بالنقل مرتبطة جديد  خدمات اقتراح اللوجيستيكي واللوجيستيك إلى عرضها للنقل الوطنية وتضيف الشركة

الجود  ووضع  رتبط بها من خدمات االستالم وتسجيل المراجع ومراقبةالمخزون بالمستودعات مع ما ي تدبير عمليات
وترتكز هذه البنية  إحداثها. شرعت في تحتية بنية الشركة على تعتمد وشحنها. ولهذا الغرض، الطلبيات الملصقات وتحضير

 اكش.ومر وأكادير وفاس ومكناس وطنجة الدارالبيضاءبكل من  على إنشاء خمس منصات لوجستيكية جهوية
 

مليون درهم وإنشاء المحطة  033المراكز اللوجستيكية بمبلغ قدره تعزيز أساسا  3302وتهم المشاريع المبرمجة سنة 
 مليون درهم. 38مليون درهم وكذا مشاريع معلوماتية تناهز  23الطرقية للقنيطر  بمبلغ 

 
 االنجازات أن في حين درهم، مليون 323 إلىيصل  لالستثمارات التوقعي فان المبلغ ،3300 المالية السنة يخص وفيما

 .درهم مليون 330 إلى ستصل يخص أداء المستحقات، السنة، فيما تحقيقها في نهاية المحتمل

 
 يعادل بما 3300 مارس شهر منذ جزئي زناتة والتي دخلت حيز االستغالل بشكل-البيضاء بعد إنشاء المنصة األولى بالدار

 الثاني الشطر تم الشروع في إنجاز درهم، مليون 233 اللوجيستيكية، بتكلفة مالية بلغت دعاتالمستو من مربع متر 01.333
 .للتخزين إضافية مربع كمساحة متر 131333ستمنح  والتي درهم، مليون 333 تعادل إضافية بتكلفة

 
تدفقات والخدمات، حيث تستفيد من متعدد  ال زناتة بمثابة منصة-البيضاء وتعد منصة الشركة الوطنية للنقل اللوجستيك بالدار

 جد موقع وهو البيضاء، ميناء من كيلومتر 33 بعد وعلى الرباط-الدار البيضاء الطريق السيار محور موقع متميز بجانب
 .البضائع وتوزيع للنقل وتخزين مالئم
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 اللوجيستيكية األنشطة تنمية أجل من المغربية الوكالة - 4.3.0

 
 .اللوجيستيكية التنافسية تنمية مجال في الدولة إستراتيجية بتنفيذ اللوجيستيكية األنشطة تنمية أجل من ربيةالمغ الوكالة تتكلف
األساسية  بالمهام سبل تنزيل اإلستراتيجية السالفة الذكر، وتنسيق تنشيط في األساسي دورها الوكالة، التي يتجلى هذه وتقوم
 :التالية

 
  اللوجيستيك؛ تطوير إلى تهدف عمل مخططاتو االستراتيجية الدراسات إعداد -
  بمشاريع هذه المناطق؛ خاصة والقيام بدراسات اللوجيستيكية األنشطة لمناطق توجيهي مخطط إعداد -
 هذه المناطق؛ وتطوير وإحداث اللوجيستيكية مناطق األنشطة تنمية أجل من العقاري الوعاء وتحديد بحث -
 للوجيستيك؛ مندمجين فاعلين بروز تشجيعإنعاش و مجال في الحكومة سياسة تفعيل -
 اللوجيستيك؛ ميادين في التكوين مخططات تحضير في المساهمة -
 اللوجيستيكية. الخدمات ونجاعة فعالية مستوى وقياس تتبع -

 وتير  تسريع أجل من الجهود تتكاثف للوجيستيك، الوطنية اإلستراتيجيةألوراش ادينامية أكبر على  وفيما يخص إضفاء
  :إلى يهدف أساسا العمل الذي مخطط خالل من وذلك ،3302و 3300 خالل سنتي ازاتاالنج

 
ماعدا )المملكة  جهات باقي في اللوجيستيكية المناطق لتنمية الالزم العقار تعبئة أجل من االتفاقيات إبرام و إعداد -

القنيطر  -الرباط أقطاب لىع أوال التركيز عبر ، وذلك(هكتار 01111الدارالبيضاء التي تم بها تخصيص حوالي 
 فاس؛-ومكناس تطوان-وطنجة وأكادير

 من االستفاد  بغية الخواص الفاعلين اختيار أجل من واللوجيستيك، للنقل الوطنية عروض، بتنسيق مع الشركة طلب فتح -
 ؛)مربع متر 8.111 بمساحة مستودعات 9) بزناتة اإلنجاز طور في لوجيستيكية عقارات كراء عرض

 لإلستراتيجية اللوجستيكية الوطنية فيما يخص التكوين في مهن اللوجستيك وتحسين القطاعية التطبيق عقود إبرام و إعداد -
 الداخلي ومواد والتوزيع الفالحية والمنتوجات الطاقية والتصدير والمنتجات االستيراد لتدفقات اللوجيستيكية السالسل

 البناء؛
 والدولي؛ الجهوي وبرامج وتمويالت على الصعيدين مشاريع من الستفاد با تسمح تعاون وأنشطة تواصل مخطط إرساء -
 .اللوجيستيكية للتنافسية المغربي المرصد تفعيل -
 

 الوكالة، تأسيس نفقات تغطية أجل من 4102 برسم درهم مليون 53,5 يناهز بمبلغ الوكالة هذه لفائد  ميزانية رصد تم وقد

 .االنعاش والتواصل وأنشطة الدراسات يخص فيما واالستثمار التسيير نفقات كذا و

 تتالءم اللوجيستيكية األنشطة لتنمية المغربية الوكالة لفائد  3300 سنة برسم الدولة طرف من المعبئة الموارد وهكذا، فإن
 مدع طريق الوسائل عن وستتم تقوية هذه. 3303 سنة الخاص القطاع مع المبرم البرنامج عقد في المعتمد  وااللتزامات
 تنفيذ بغية تقنية هبات ومواكبة شكل على التمويالت تعبئة بهدف الدولية التي تم ربط االتصال بها المالية المؤسسات

على  الوكالة تعمل اإلطار، هذا وفي. للوكالة العمل المسند مخطط تجسيد في تساهم التي والخدمات الدراسات مجموعة من
 :التالية التمويل للبرامج اتفاقيات إبرام

 
 لالستثمار(؛ األوروبـي البنـك)  درهم مليون 2 تقارب بتكلفة زناتة اللوجيستـيكية المنطقة وتنسيق انجاز تهيئة دراسة -
المرتبطة بهذا األخير  والدالئل األدوات وكذا بقطاع اللوجيستيك المتعلقة والمهن والكفاءات للوظائف مرجعي دليل إعداد -

 للتنمية(؛ اإلفريقي البنك ) درهم مليون 2 تناهز بتكلفة وذلك
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 مليون 7,5 قدره مالي بغالف سوفت" -ميد -مشروع "لوجيس إطار في التقنية المساعد  وخدمات تكوين القيام ببرنامج -
 المتوسط( ؛ أجل من االتحاد)  درهم

 همدر مليون 1,2 يفوق بتمويل اللوجيستيك قطاع في بالوظائف والكفاءات متعلقة مؤشرات لوضع انجاز خدمات -
 .)الشركة المالية الدولية)

 

 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةتدخل  – 2.0
 

% من مداخيل عمليات الخوصصة 53صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، الذي يتم تمويله بنسبة  يمثل
 .الجتماعيةفعالة للتنمية االقتصادية واوسيلة رافعة لالستثمار المنتج و

، سيتميز نشاط الصندوق بتسديد مستحقات متوقعة ستشمل تلك المتعلقة بنفس السنة 4102 وفي هذا اإلطار وخالل سنة
، أي 3300وكذا ما تبقى من المستحقات بالنسبة للسنوات السابقة لسنة  3300والمنبثقة عن اتفاقيات موقعة حتى متم يونيو 

 381811,50ما قدره  3302ن درهم، حيث ستبلغ األداءات المتراكمة حتى متم سنة مليو 31333,1ما يعادل ما مجموعه 
 مليون درهم.

 
وتجب اإلشار  إلى انه يمكن أن تضاف إلى توقعات األداءات، المذكور  أعاله، المستحقات المتوقعة برسم االتفاقيات التي 

 .3302ل سنة وخال 3300يمكن أن يتم إبرامها خالل الستة أشهر الثانية من سنة 
 

تستفيد مليون درهم  130اتفاقيات باستثمار إجمالي يبلغ  8، فإن الستة أشهر األولى تميزت بتوقيع 4103 أما فيما يخص سنة
مجال السيارات المناولة في  مليون درهم. وتهم هذه االتفاقيات مشاريع تتعلق بقطاع 51,11مساهمة الصندوق بمبلغ من 

برسم  3300خالل الستة أشهر الثانية من سنة  األداءات المتوقعةصب شغل. وتبلغ قيمة من 51180حيث يتوقع إحداث 
 31100إلى  3300مليون درهم، ما من شأنه أن يرفع مجموع األداءات برسم سنة  01112,31التزامات الصندوق ما يعادل 

 ن درهم.مليو 311182,80إلى  3300مليون درهم وإجمالي األداءات المتراكمة حتى متم سنة 
 

مليون درهم تم التعاقد في إطار  01153، فإن صندوق الحسن الثاني التزم بمبلغ إضافي يناهز 4104سنة أما فيما يخص 
مليار درهم( وكذا  0االتفاقية المتعلقة بتمويل إنجاز الميناء الطاقي ومشاريع مختلفة بمركب الناضور غرب المتوسط )

مليون درهم(، مما  153المرتبطة بدعم االستثمار الصناعي وتنمية التكنولوجيات الحديثة )لالتفاقية  3بالملحق التعديلي رقم 
مليون درهم. وتتكون هذه االلتزامات من مساهمات  011338,80إلى  3303دجنبر  00يرفع االلتزامات المتراكمة حتى 

وتعد أهم (. %20,0الية )( ومساهمات م%33,1( وتسبيقات غير مسترجعة وقروض )%02,0مالية غير مسترجعة )
%)23ودعم االستثمار) %)23القطاعات المستفيد  من الدعم المالي للصندوق تلك المرتبطة بالبنيات التحتية الكبرى )

 (.%01واإلنعاش االجتماعي والثقافي والرياضي )
 

 .مليار درهم 21,0، ما يعادل 3303وقد بلغت الموارد المتراكمة للصندوق إلى غاية متم سنة 
 

عن طريق مناصب الشغل المباشر  وغير المباشر   3300ويمكن تقييم األثر االجتماعي لتدخالت الصندوق برسم سنة 
الستة أشهر األولى من سنة سيتم إحداثها إثر انجاز مختلف المشاريع المسطر  في االتفاقيات الثمانية الموقعة خالل والتي 
موضوع  افة إلى مناصب الشغل األخرى التي أحدثت عن طريق المشاريعوذلك باإلضمنصب،  51333والتي تتعدى  3300

 .االتفاقيات الموقعة خالل السنوات الماضية
 

 
 تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية – 4
 

 ةالفالحي التنمية - 0.4
 

تتمثل المؤسسات  ،ط المغرب األخضرمخط تجدر اإلشار  إلى أنه باإلضافة إلى وكالة التنمية الفالحية التي عهد إليها مواكبة
الفالحي والشركة  لالستثمارمخطط في المكاتب الجهوية ال هذا الرئيسية األخرى المساهمة في تنفيذ موميةالعقاوالت والم

الغرف الفالحية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألركان وو الوطنية لتسويق البذور والمعهد الوطني للبحث الزراعي

لتعويض  3142فبراير  41لمكتب الوطني لإلرشاد الفالحي الذي دخل النص القانوني المحدث له حيز التنفيذ في اكذا و

 مراكز األشغال.
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الوطني وهي تقوم على  براتالب فالحيةاإلمكانات الثمين إلى ت المغرب األخضر" مخطط" لفالحيةا اإلستراتيجيةتهدف و
 : دعامتين

 
لتطوير اإلستباقي لمسارات اإلنتاج النباتي والحيواني ذات القيمة المضافة العالية وتجميعها حول الدعامة األولى : ا -

 ؛حويل مشاريع التعبئة والت
 وإنجاز مشاريع التحويل و/ أو التجميع بغية مكافحة الفقر. ينعاالفتأهيل  :الثانيةالدعامة  -

 

مليار  411إلى  01من  الفالحي ي زياد  الناتج الداخلي الخامف اإلستراتيجيةمن هذه   األهداف الرئيسية المتوخاوتتمثل 

وتخفيض نسبة الفقر من خالل زياد  المداخيل.  إجمالي إضافيةمليون فرصة عمل  4,5، وخلق 3131في أفق  درهم

 05 مليار درهم خصصت  410بقيمة  إجمالي استثماربمشروع  4.511مل شي برنامجا إقليميا 41 إلى المخطط نقسميو

مليار درهم لتحضير إجراءات  53مليار درهم منها لتهيئة الدعامة الثانية و 31مليار درهم منها إلنجاز الدعامة األولى و

 ية.أفق
 

 
 الفالحية وكالة التنمية - 0.0.4

 
 فتي  الذكر.السالعلى السلطات الحكومية فيما يخص الدعامتين األساسيتين  العمل اقتراح خططب الفالحيةوكالة التنمية  تتكلف

 

عداد مشاريع من حيث تحديد وإ خصوصا، 3141خالل ستواصل نشاطها  الفالحية، فإن وكالة التنمية اإلطاروفي هذا 

. ةالثاني دعامةمشروعا يهم ال 14 إعداداألولى و دعامةمشروعا يهم ال 32، شرعت الوكالة في تصميم الغرض لهذاجديد . و

 مليار درهم. 4 تهقيمما  (00ع )سيبلغ الغالف المالي لهذه المشاريو

 

 حول األراضي الفالحية  الشراكة بين القطاعين العام والخاص عملية من لشطر الرابعاتنفيذ أيضا ب 3141تتميز سنة و

 .3142في متم سنة المعنية للمستفيدين  فالحيةاألراضي ال تسليممشروع( حيث سيتم  415 لفائد  هكتار 13424)

 

فقد بدأت وكالة التنمية  ،الدعامة األولىفي إطار مشروع للتجميع  421وفيما يخص  3142 ألولى مناألشهر استة خالل ال

مستفيدا.  22.400مليار درهم تهم  4231مشروع بقيمة استثمارية قدرها  51بإصدار شهادات ومصادقات على  لفالحيةا

 11.242خص ت اً مشروع 442 ،3142يونيو  21 بتاريخ نجازاتاإلتشمل في إطار تجميع مشاريع الدعامة الثانية، و

 مليون درهم. 4.153بقيمة  تطلبت استثمارات فالحاً 

 

بتدابير  اخصوص يتعلقمليون درهم و 0131 قدرهما  ،3142خالل سنة  لفالحيةوكالة التنمية الل يستثماراالبرنامج البلغ و

 .المغرب األخضر مخططشاريع دعم مإجراءات وعمليات التواصل و فالحيةال إنعاش المنتجاتالتنمية و
 

اإلجراءات التي تمت  أبرز لدولة، فإنل الفالحيةراضي علقة باألالشراكة بين القطاعين الخاص والعام المتوفيما يخص عملية 

للشراكة بين القطاعين الخاص  لالشطر األوتقييم المشاريع الممنوحة في إطار الناتجة عن تنفيذ التدابير  همت 3143سنة 

الثالث من هذه الشراكة بين  شطرالمشاريع الممنوحة في إطار الانجاز مشروع( و 411 لفائد هكتار  14.111) والعام

إجراءات المعنية أساسا الشروع في  مشروع(. وقد همت التدابير 351 لفائد هكتار  42.111القطاعين الخاص والعام ) 

 األولى من الشراكة بين القطاعين الخاص والعامشطر في إطار الم مع المستفيدين الذين أخلوا بالتزاماتهالشراكة فسخ عقود 
همت هذه التدابير أيضا توقيع ولتزاماتهم. وفقا الدعو  الشركاء اآلخرين المتأخرين لتسريع برامجهم االستثمارية  من خالل

 من المشاريع %41قارب من هذه الشراكة أي ما ي الثالث شطرفي إطار الالذين تم انتقاؤهم اتفاقية مع الشركاء  21

 .المخصصة
 

 : فيما يلي 3142-3112المغرب األخضر للفتر  ما بين  مخططيمكن تلخيص إنجازات و

  
المسطـر  من عدد المشاريع  %02أي  مليار درهم 24,4 مشروع في إطار الدعامة األولى باستثمار قدره 022إنجاز  -

 ؛ فقمن قيمة االستثمـارات المبرمجـة في نفس األ %22و 4101في أفق  في إطـار مخطـط المغـرب األخضـر
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 %96مليار درهم، وهو ما يعادل  00,68 مشروع في إطار الدعامة الثانية باستثمار إجمالي قدره 281إعطاء انطالقة  -
في إطار  من قيمة االستثمـارات المبرمجـة %17المشاريع المسطـر  في إطـار مخطـط المغـرب األخضـر و عدد من

 السالف الذكر ؛  المخطط
تدبير عملية الشطر الثالث من الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األراضي الفالحية للدولة من أجل تعبئة الوعاء  -

تهم الشطر الرابع من  4102العقاري الضروري لمشاريع مخطط المغرب األخضر وإطالق طلبات العروض في سنة 
 مشروعاً. 081هكتار موزعة على  81026هذه الشراكة الذي يشمل مساحة 

 
 

  الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب - 4.0.4

 

مواصلة تفعيل العمليات المدرجة في إطار مخطط  إطار في لمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحيدخل النشاط األساسي لي
 ات جهوية فالحية.والذي تم تنزيله على مستوى مناطق تدخل هذه المكاتب على شكل مخطط األخضـرالمغرب 

 

 مليون درهم )دون احتساب الترحيالت(. 33442ما قدره  3141ويبلغ البرنامج االستثماري المتوقع برسم سنة 

 

ة علقهم أساسا المشاريع المتويمليون درهم  2.553ما مجموعه  يبرنامج االستثمارال، فقد بلغ 3142وفيما يتعلق بسنة 

 331الدعم ) عملياتمليون درهم( و 110) اءمليون درهم( وخدمة الم 43114)  "كبرىال ةشغال "التجهيزات الهيدرومائيبأ

مليون  01) الفالحيةالتنمية  كذامليون درهم( و 51المغرب األخضر )لمخطط  الثانيةمليون درهم( ومشاريع الدعامة 

 درهم(.
 

مليون  43211بلغت  3143خالل سنة ار لالستثمار الفالحي برسم االستثملمكاتب الجهوية إنجازات اأن يجب التذكير و

 قامتالري، التجهيزات العمومية الخاصة باستغالل ما يتعلق ب. وهكذا وفي3144مليون درهم سنة  43400درهم مقابل 

 سنةهكتار  1403341مقابل  3143سنة هكتار  5133442لالستثمار الفالحي بسقي مساحة قدرها المكاتب الجهوية 

 حجمبلغ  . وقد3144 سنةمكعب في  مليون متر 23451مكعب مقابل مليون متر  23332م مع تدفق مياه بحج 3144

، أي ما 3144 سنةمتر مكعب في ون ملي 4.042مكعب مقابل  مليون متر 4.204 ما قدره 3143في  المفوتر المياه 

 . 3144سنة ٪ 50مقابل  3143كنسبة فعالية الشبكة سنة   ٪ 14 يعادل 

 
 بمجال خروفة"دار "قطاع ري  مشروع تمديديهم لكبرى المدرجة في مخطط المغرب األخضر، ومن بين المشاريع ا

والممولة في إطار الهبة المعتمد  مليون درهم  33433 قيمةهكتار بتكلفة إجمالية تقدر ب 34.111مساحة قدرها  ،لوكوسال

عبر انطالقة األشغال المتعلقة بالقنا   3143تم البدء في األشغال الهيدروفالحية في غشت  كمامن طرف الدول العربية. 

مليون درهم(. فيما يخص األشغال األخرى التي توجد في طور االنطالقة خالل سنة  345كلم ) 34الشمالية على مسافة 

 كلم وكذا بعض المنشآت.  31فتهم القنا  الجنوبية على مسافة  ،3142

 
في طور اإلنجاز الذي يوجد حاليا ووطني لالقتصاد في ماء الري ال البرنامجاألول من  شطرتجدر اإلشار  إلى أن الو

البنك اإلفريقي ومن طرف البنك الدولي  يستفيد من تمويل فالحا 43.155 تخصهكتار  143114ة مساحتعلق بتحويل والم

 .أورومليون  ,,52و  أورومليون  411تبلغ ات همللتنمية بمسا

 
تم  ،المالي مع حكومة الواليات المتحد  األمريكية من خالل مؤسسة تحدي األلفيةإطار اتفاق التعاون  فيعلى صعيد آخر، و

 علىالزيتون وأشجار اللوز  أشجار غرسمن  تاستفاد تيال أسر  قروية 441.111إنجاز مشروع األشجار المثمر  لفائد  

 .هكتار في جميع أنحاء المملكة 43.541مساحة 

 

منشأ  لتوجيه  40والري  شبكةكم من  042هكتار من خالل بناء  52.111د  تأهيل البنية التحتية للري على إعاوتشتمل 

 في مناطق الواحات.الخطارات م من لك 25إعاد  تأهيل  توباإلضافة إلى ذلك، تم الماء

 

كثر من أوسيستفيد محاصيل الزيتون واللوز والنخيل.  فالح وفالحة وأبنائهم من التكوين التقني إلدار  21.210استفاد  كما

 طن من زيت الزيتون سنويا. 43.511قدر  إنتاج بمصنع حديث للزيتون  31 شخص من إنشاء 21.111
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 الشركة الوطنية لتسويق البذور -3.1.2

 
. البذوربد السوق الوطنية يأهداف مخطط المغرب األخضر، تحسين نسبة استعمال البذور المختار  وتأمين تزومن أهم 

 تشمل تأهيل البنيات والتيثالث سنوات بين الدولة وهذه الشركة، لمد   3303ستثمار الموقعة سنة فإن اتفاقية اال ولهذا،
مليون درهم سيتم تمويله من  053برنامج استثماري قدره تتضمن إنجاز  ،التحتية وتنظيم الشركة الوطنية لتسويق البذور

 مليون درهم. 03تسويق البذور بمبلغ مليون درهم ومن طرف الشركة الوطنية ل 033طرف الدولة بما قدره 
 

 ما يلي : تتمثل في، 3300-3303 غاية نهاية الموسم إلىتفاقية، اال هإنجازات هذإن وهكذا، ف
 
مليون درهم( وتهيئة مراكز  42,6مليون درهم( وتوسيع مركز خميس الزمامر  ) 28,7بناء المركز الجهوي لمكناس ) -

 مليون درهم( ؛ 9,91جهوية أخرى )
 ؛ قنطار 411111111لبلوغ حجم  مليون درهم( 22,1قدرات الشركة في مجال التلفيف والمعالجة ) يةتقو -
 مليون درهم(. 20,7)المعالجة والتلفيف اقتناء معدات  -

 

إلى ارتفاع نشاط الشركة الوطنية لتسويق البذور على الشكل  3143/3142خالل الموسم  وقد أدى إنجاز هذه االستثمارات

 :التالي
 

 هكتار؛ 821111هكتار إلى  211111رتفاع المساحة المخصصة لمضاعفة البذور من ا -
 ؛راالستثما اتفاقيةقنطار قبل توقيع  911.111قنطار من البذور بالنسبة للحبوب مقابل  012111111إنتاج  -
 ير ؛قنطار خالل الخمس سنوات األخ 691.111قنطار من بذور الحبوب مقابل متوسط قدره  0.068.917تسويق  -
 قنطار خالل الخمس سنوات األخير . 128.111من األسمد  مقابل متوسط قدره قنطار  981.111تسويق  -
 

 

 النتائج التالية: زات من بلوغانجت هذه اإلمكنمن الناحية المالية، و
 

 616ومليون درهم  710ومليون درهم  721مقابل  4104/4102مليون درهم برسم سنة  777 قيمةرقم معامالت ب -
 ؛4117/4101و 4101/4100و 4100/4104 مواسم ليون درهم على التوالي برسمم

 مليون درهم 16,7مليون درهم و 46,4مقابل  4104/4102مليون درهم في  42,7 االستغالل ما قدرهبلغ ناتج  -
 ؛4117/4101و 4101/4100و 4100/4104م برسمليون درهم على التوالي  27,7و

مليون  49,8و مليون درهم 21,9و مليون درهم 01,7مقابل  4104/4102م في مليون دره 9,9قدره صافي  ناتج -
 .على التوالي 4101/ 4117و 4101/4100و 4100/4104م برس درهم

 

موجهة  مليون درهم 25 ما قدره 3142/3141 برسم سنة لتسويق البذورلشركة الوطنية ميزانية االستثمار لويتوقع أن تبلغ 

 على الخصوص إلى:
 
 ؛مليون درهم 7ض مخصصة لبناء مركز جهوي على مستوى القطب الفالحي ببركان بمبلغ شراء أر -
 ؛مليون درهم 24قنطار بمبلغ  0111111بناء مركز جهوي بالغرب بقدر  تخزين  -
 ؛مليون درهم 7,6تهيئة مراكز جهوية مختلفة بمبلغ  -
 .مليون درهم 20,82اقتناء أجهز  تقنية بمبلغ  -

 
 لتسويق البذور خالل هذه السنة تحقيق المنجزات التالية : وتعتزم الشركة الوطنية

 
 ؛قنطار من بذور الحبوب 411111111إنتاج  -
 سمد ؛قنطار من األ 014111111و  قنطار من بذور الحبوب 016111111تسويق  -
 ؛مليون درهم 01902 قيمةرقم معامالت ب -
 .مليون درهم 42,7قدره صافي  ناتج -

 

 



  4102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
44 

  ركاناألمية مناطق الواحات وشجر الوكالة الوطنية لتن -4.1.2
 

دينة مب 3300أكتوبر  32 بتاريخ صاحب الجاللةبين يدي  تنمية مناطق الواحات وشجر األركان تم تقديم إستراتيجية
 شيدية.االر
 

 35) في المائة من التراب الوطني 23اإلقليمي الذي يغطي  مجالالتنمية الشاملة والمندمجة لهذا ال اإلستراتيجيةوتهم هذه 
 جماعة( . 233إقليما و 01وجهات 

 
، التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على الخصوص، تحقيق التنمية البشرية اإلستراتيجيةوتروم هذه 

ظومة إضافة إلى حماية المن للمناطق المستهدفة وتثمين الموارد االقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق،
 البيئية.

 
الجديد  وفق مقاربة مندمجة تأخذ بعين االعتبار مجموع االستراتيجيات القطاعية المنجز   إعداد هذه اإلستراتيجية تموقد 
 ة.تقدمأو الجاري تنفيذها، السيما مشروع الجهوية الم حققة، وكذا التحوالت المؤسساتية الكبرى الموطنيمستوى الالعلى 

 
تنقسم إلى وإلى ضمان تنمية متوازنة لمناطق الواحات وأشجار األركان وتعزيز قدرتها التنافسية  يجيةاإلستراتتهدف هذه و

في أفق  األهداف الرئيسية التاليةهذه اإلستراتيجية لبلوغ  مليار درهم. وتسعى 30برنامجا رصدت لها استثمارات بقيمة  25
3333: 

 
 ؛2,5 ي بمعدللفردوالدخل ا مجاليالناتج الداخلي الخام ال عفةمضا -
 إضافي؛  منصب شغل 0811111إحداث  -
 .ةيربووالت جات الطبيةالم العيقدتءمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالخدمات األساسية )الماء والكهرباء( والالم -

 
الفاعلين بناء على مقاربة تشاركية من خالل انخراط مجموع  اإلستراتيجيةالبرامج المسطر  في إطار هذه  إعدادتم قد و

من أجل تنفيذها بشكل أمثل، انخراط القوى الحية بالمناطق المعنية ووضع نظام للمراقبة والتتبع وتبني  المعنيين. وتتطلب،
 مبدأ التعاقد.

 
تعلق بالبنيات التحتية األساسية وقطاع التربية والتكوين والفالحة والسياحة تمشاريع تنموية   عدعلى البرامج  ههذ كما تشتمل

 لمناجم والصناعة التقليدية.وا
 
لوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان، إلى جانب دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، مهمة ا ستؤمنو

 الجديد . اإلستراتيجيةالتقييم وتتبع البرامج والمشاريع المزمع إنجازها في إطار هذه 
 
 كالتالي: ،التوقيع على أربع اتفاقيات تم وشجر األركانتنمية مناطق الواحات  إستراتيجيةتنفيذ ول
 
 ،أكادير إداوتنان: تتعلق االتفاقيات الثالث األولى بتأهيل وتنمية مناطق الواحات واألركان بأقاليم وعماالت المملكة -

 زاكور و نيسيدي إفوآسا الزاك وطاطا وكلميم و ،آيت ملول إنزكانوشتوكة آيت باها وتيزنيت وتارودانت والصوير  و
 ؛ميدلت وفكيكوشيدية االروتنغير وورزازات و

ألف هكتار، وتنمية زراعة األركان  411تأهيل المجال اإليكولوجي لغابة األركان على مساحة  وتهم االتفاقية الرابعة -
كرود ، وإعاد  تأهيل األنظمة اإليكولوجية لغابة أمس4141هكتار في أفق  1.111على مساحة  ةمنتج ةفالحيسلسلة ك

 .4102حرائق غشت  المتضرر  من
 

 تحديث قطاع الصيد  - 4.4
 

الناتج  والرفع منالمغربية  البحرية" باألساس إلى تعزيز الثرو  هاليوتس"مخطط تنمية قطاع الصيد  إستراتيجيةتهدف 

تحديث مختلف  يجيةتروم هذه اإلستراتكما . مليار درهم 33ليقارب  3131 سنةبحلول للقطاع بثالث مرات الداخلي الخام 

والقطاع الخاص وإجراء حوار فعال بين الجهات نظام حكامة قطاعية يسمح بنقل السلطة تدريجيا إلى رساء القطاع وإ يادينم
 .البحريصيد الالحكومة والمهنيين في قطاع 

 

 : على ثالثة محاور رئيسية وهي اإلستراتيجيةهذه  ترتكزو
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 ؛ تشجيع الصيد المسؤولو للثرو  السمكية دائماالستغالل ال  -
 ؛ المنتوج معالجةسلسلة صيد فعال وذلك بالتركيز على تحسين تطوير   -
 .أسواق جديد التنافسية بهدف التمكن من ولوج  تعزيز القدر   -
 

 : فيما يلي 3131في أفق  "هاليوتس" إستراتيجيةتتلخص األهداف المتوخات من و

 
 ثمينفي ت للمساهمة لكمليار درهم، وذ 3,0استثمارات بقيمة بطاب تنافسية أق ثثال "هاليوتس" على إحداث يرتكز مخططو

 :صيد منتجات ال
 
تجهيز األسماك الطازجة والمجمد  والجاهز  لألكل ألنواع السمك األبيض والمحار لمنطقة الذي سيحتضن قطب طنجة  -

 هكتارات ؛ 1مساحة  على
مليار  8,8 ناهزت اتبقيمة استثمار السطحية لألسماكة المتقدمة سيضم منطقة للمعالجالذي  ''هاليوبليس''قطب أكادير  -

 هكتارا ؛ 011مساحة تبلغ  علىدرهم 
مساحة على الصغير   بحرال ية واستقرار أسماك سطحوليواء منطقة للمعالجة األالمخصص إلقطب العيون والداخلة  -

 هكتار. 61إجمالية تبلغ 
 
خمس هيئات المدرجة من طرف  ف على المشاريعاشرتم اإلع الصيد البحري، يالجديد  لقطا اإلستراتيجيةالرؤية نجاح إلو
  :مةاحكلل

 
 سياسة تطوير الصيد البحري؛وضع اللجنة الوطنية للصيد البحري والمكلفة بالحكامة و -
عتبار اال نيبععمل، مع األخذ  اتخططم اقتراحمها في االتي تتمثل مهوالبحرية  حياءالوكالة الوطنية لتنمية تربية األ -

 قطاع الصيد البحري وكذا اإلطار التنظيمي الذي يقننها؛ إستراتيجيةالوارد  في  توجيهاتال
 ؛ةالتكنولوجييقظة الالمكلف بالمنتوجات البحرية  ثمينتلمركز  -
 ؛البحريمهنيي قطاع طلبات تلماستباقي  سييروت شغللاسوق  ةسرادب لقطاع الصيد البحري وهو مكلف شغللامرصد  -
في المغرب وتمويل المشاريع المسطر  ضمن هذه  األسطولالصيد لضمان إعاد  هيكلة و تقوية عديل وتحديث صندوق لت -

 .اإلستراتيجية
 

 

 المكتب الوطني للصيد -1.2.2
 

شفافية المعامالت  سهر علىينه أكما  بحري.صيد الالتدخل الدولة في قطاع ل أدا  ناجعةالمكتب الوطني للصيد  عتبري
مصداقية  حرص علىال ااألساسية للتسويق والتي يديرها المكتب وكذعلى مستوى البنيات المنتوج مسار بع تتالتجارية و

 المعلومات التجارية واإلحصائية المتعلقة بهذا القطاع.
 

 فقد تم 3142 بالنسبة لسنةمليون درهم. أما  501 ما يناهزب 3141سنة سم برلمكتب ية لستثماراإل برنامج التوقعاتويقدر 

  .مليون درهم 11132مبلغ  البرنامج االستثماري في هذاتحديد 

 



  4102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
46 

 

 فيما يلي: 3142أهم المشاريع المدرجة في ميزانية تتمثل و

 
 مليون درهم؛ 41صل: واحمالت التسويق والتالقيام ب -
 :هم مليون درهم ت 428,1: توسيعاتو إنجاز بنايات -

o مليون درهم؛ 21لميناء طنجة: الفوقية  البنية 
o  مليون درهم؛ 72بالعرائش والصوير  والداخلة:  سمكالسوق 
o مليون درهم؛ 20 : سوق الجملة بطنجة 
o  :مليون درهم؛ 20موانئ الصيد 

 مليون درهم؛ 22,9لتسويق: ا اتبني أهيلت -
 مليون درهم؛ 22,7د: يبرتال زاتهيجت -
 مليون درهم؛ 14,9: سلعالنقل وتفريغ وسائل  -
 مليون درهم؛ 94,6صناديق ورافعات وآليات الغسيل :  -
 مليون درهم. 09,9األجهز  المعلوماتية:  -
 

 ة:ـاألحداث الرئيسية التالي 3142النصف األول من السنة المالية  عرفوقد 

 
 ميناء الدار البيضاء؛ب المنمطةالحاويات  رتسييافتتاح وحد   -
القطاع الوزاري المكتب الوطني للصيد ومليون درهم بين  21 بمبلغ التوقيع على االتفاقية المتعلقة بتمويل أنشطة التسويق -

 ؛بهدف الترويج المؤسساتي للمنتوجات البحرية صيد البحريلاالمكلف ب
 دار؛أوسوان وإيمي والتسويق بقرى الصيد بمناطق إيم في مسلسلات يالمعلومإدخال  -
 مليون درهم؛ 47 تناهز بناء سوق السمك ببوجدور بتكلفةأشغال االنتهاء من  -
سال وتفدنا و أمتارو)مشروع تهيئة تفنيت  تحدي األلفيةعديد من المشاريع المدرجة في إطار برنامج اإلنتهاء من ال -

رأس كبدنا وسيدي إفني وموانئ طانطان تقليدي على مستوى صيد الالبنيات التحتية للق الجملة بمكناس ومراكش واسووأ
 .(؛.الجبهة .و

 سوق الجملة بمراكشو)سوق الجملة ببني مالل  تحدي األلفيةامج تحويل بعض المشاريع إلى المكتب وذلك في إطار برن -
طرفاية تقليدي على مستوى موانئ لصيد الح وكذا بنيات ايبحوب بداسيدى عوسراس  قاعمشروع تهيئة تارغة وتفدنة وو

 والمحمدية والعرائش ...(؛
والبث في طلب  ؛لة التسليم(قارب مصنع ومجهز بمحركات ومعدات المالحة وأجهز  الصيد )في مرح 011 اقتناء -

قاربا إضافيا )الصفقة في طور اإلنجاز( وذلك في إطار برنامج اقتناء قوارب لفائد  شباب  011العروض الذي يهم 
 منطقة العيون وبوجدور والساقية الحمراء.

 
خالل مؤسسة تحدي األلفية، التعاون المالي مع حكومة الواليات المتحد  األمريكية من  وفي إطار اتفاقوباإلضافة إلى ذلك، 

نقطة تفريغ  44مستفيد كما تم إنجاز  31.411فقد تم االنتهاء من إنجاز المشروع المخصص لتأهيل الصيد التقليدي لفائد  

 بنية تحتية بالموانئ وخمس أسواق لبيع السمك بالجملة.  44مهيئة وكذا 

 

)دراجات  ةالالزم تين في إطار جمعيات ومنحهم التجهيزابائع سمك متجول منظم 43310وزياد  على ذلك، فقد تم تكوين 

بحار في مجال تقنيات الصيد والمحافظة على الموارد  343501نارية ثالثية مجهز  بصناديق التبريد(، باإلضافة إلى تكوين 

من الهدف  ٪441البحرية والوسط البحري والسالمة وجود  السمك والنظافة وتسيير التعاونيات وتقنيات الغطس )نسبة 

كلم طوال لكل واحد  منها  11المنشود(. ومن جهة أخرى، فقد تم التحديد الجغرافي لثالثة مناطق بحرية محمية على مسافة 

 وهي قاع الرأس وبحيبح وسيدي إيفني.
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 الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية - 4.4.4

 

بتاريخ  4-41-314 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 53312قانون رقم بالوطنية لتنمية تربية األحياء المائية الوكالة  حداثتم إ

 تنمية تربية األحياء المائية في المغرب، وال سيما عن طريق:إنعاش وتتمثل مهمتها في . 3144فبراير 44

 

 ؛اي المغرب وتقييم فعاليتهتربية األحياء المائية ف نميةالوطنية لت اإلستراتيجيةتنفيذ  مواصلة -
 المشاركة في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تربية األحياء المائية؛ -
 اإلطاركذا و البحريد يصالقطاع المعتمد  في الوطنية اإلستراتيجية  للتوجهات نوعية وفقاعمل  اتخططماقتراح  -

 ؛لهانظم مال نوناقالتشريعي وال
المتعلقة بها سواء على صعيد الصادرات أو ة يالتجارالمبادالت وتنمية ء المائية المتعلقة بتربية األحياتشجيع األنشطة  -

 السوق الوطنية.على صعيد 
 

 اتبل  طبر إطالق عدعلى مستوى مهامها عنموا  ،3142 سنةفي  ،األحياء المائية الوكالة الوطنية لتنمية وتربيةشهدت وقد 

 :ترتكز أساسا على عروض
 

والبحر  درعة-ماسة-سوسو الذهب الكوير  دوهي وامناطق األحياء في ثالثة  تربيةر وتنمية تطويمخطط تهيئة وإنشاء  -
 ؛ األبيض المتوسط

 .محارللمزرعة  إنشاء اعةجتهم مدى ن جدوى دراسةإنجاز  -
 

ية نشاط تربية األحياء المائ نميةاألساسية لتمكانيات اإلعلى وضع  3142-3143 الوكالة خالل الموسمعمل مخطط كز تريو

 طخطم كزتط "هاليوتيس". ويرخطم ية قصوى فيهما يحظى بأالمغرب وعنصربصيد اللنمو قطاع والذي يشكل دعامة 
 ية التالية:ساساأل الوكالة على المحاور

 
 تربية األحياء المائية؛ غرضي بالساحلالتهيئة والتخطيط  -
 ؛والمحار واألعشاب البحريةاألسماك  تربية االت، خاصة في مجةالمائي في مجال تربية األحياءمشاريع االستثمار  إنجاز -
ات يإمكان خصفيما يكذا األحياء و من وأنواع جديد  حديثة إدخال تكنولوجياتبوال سيما فيما يتعلق  والتنميةالبحث  -

 جات تربية األحياء المائية؛ووتسويق منتوذلك بهدف القيام بتجارب تحويل  ،لشراكاتاالسوق و
 تربية األحياء المائية في المغرب؛نعاش إلمستثمرين وا مواكبة -
 تربية األحياء المائية. خاص بتنظيمإطار قانوني  إعتماد -

 

 الماء والطاقة والمعادن – 3.4
 

 استراتيجية تطوير قطاع الفـوسفـاط - 0.3.4
 

أسعار نين قتكذا العرض والطلب و ترمي إلى ضبطجديد   ، إستراتيجية3112 المجمع الشريف للفوسفاط، منذ سنة نهج

 .العالميفي السوق على الدور الريادي للمجمع  الحفاظ ،مستويات مقبولة وبالتاليا في ومشتقاته من أجل احتوائه الفوسفاط

 
 الفوسفاط الخامبلوغ سوق ب، من جهة، الهيكلية للسوق العالمية التي تتميز الديناميةوأخذاً بعين االعتبار  ،طارهذا اإل في

األسمد  مع  إلى االنتقال إلىتهدف  للمجمع الجديد  اإلستراتيجيةفإن  ،في ميدان الكيمياء تطورب ومن جهة أخرى ذروته
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 من 40%)تحقيق هدف  فيما يخص األصناف الثالثة 40% تهدف إلى رفع حصة السوق إلى على وضعية متوازنة الحفاظ

 (.لألسمد  لنسبةبا 40%للحامض الفوسفوري و بالنسبة 40%السوق بالنسبة للفوسفاط الخام و

 
 :  يلي هذه اإلستراتيجية فيماوتتمثل المحاور األساسية ل

 

خالل بناء وحدات  من 2020 طن في أفق مليون 50 إلى 2011 خالل سنة مليون طن 28 القدر  اإلنتاجية من رفع -
 ؛ (مراح لحرش وحـالسـة وأوالد فـارس:  الغسل طوط)خ جديد  للمعالجة

 38 النقل قدر )30% بنسبة  تخفيض تكاليف النقلالمائي مما مكن من  نبوباأل خط روعمش قدر  النقل عبرتعزيز  -
 ؛ (طن سنويا مليون

محطات مندمجة إلنتاج الحامض  أربع حداثوإ ن لطحن األسمد يالفوسفاط عبر تشييد وحدت الرفع من قدر  تثمين -
لفوسفاط مخصص الستقبال االستثمارات ء اكيميال اعالمي قطباالجرف األصفر  بهدف جعلالفوسفوري واألسمد ، 

 .المباشر الخارجية 
 

  :يلي هيكلة لإلستراتيجية الجديد  مامال المحاور والبرامجوتهم أبرز 

 

خط للغسل و خطوط 4 وإنجاز مناجم 4 فتح) الفوسفاط أجل الرفع من قدر  االستخراج ومعالجة التجهيز من برنامج -
الجرف وآسفي بالنسبة لوحدات الطحن وتقديم عرض  )مواقع ية للتحويل الكيميائياألدا  الصناع مةءومالعزيز وت أنبوب(

 مستثمرين األجانب( ؛ الخدمات لل
شراكات إلنجاز وحدات  عقدعلى الصعيد العالمي، و لتمثيل التجاري واليقظةفعالة لتعتمد على شبكة  إستراتيجية تجارية -

منها  األسواق التي توجد في طريق النمو خاصة وازا  مع تعزيزم األسواق التي تعرف نموا متزايدا تحويل تستهدف
 ؛اإلفريقية 

 "إقالع" عملية) أكثر الثابتة وتعبئة المستخدمين من أجل إنتاجية تنافسية المجمع عبر تقليص التكاليفعزيز ت استراتيجية -
 (.والتكوين

 
مليار درهم تم  13منها  3333ق فأدرهم في  مليار 144 بمبلغ الجديد  اإلستراتجيةفي إطار  قدر البرنامج االستثماريوي

 .3300مليار درهم يتم االلتزام بها خالل  31مليار درهم تم إنجازها و 00االلتزام بها و

 25) 3300باستمرارية التوجه المسجل خالل األشهر األولى لسنة  3302وستتميز ظرفية السوق الدولي المرتقبة خالل سنة 
مما  3300الت مرتقب عند متم السنة، والتي عرفت انخفاضاً في األسعار المسجلة منذ نهاية سنة مليار درهم كرقم معام

أدى إلى الضغط على األسعار والطلب خصوصا تحت تأثير ولوج قدرات إنتاجية جديد  إلى السوق العالمية )الصين 
 ومعادن(.

 
. وتتعلق أهم المشاريع الجديد  المزمع الشروع فيها ار درهمملي 5,33، يقدر البرنامج االستثماري بمبلغ 3302وبالنسبة لسنة 

( مليار درهم ,82( وخط الغسل والد فارس )مليار درهم 30,بإنجاز وحدتين للحامض الكبريتي ) 3302خالل سنة 
 ( على الخصوص.مليار درهم 1,0ومواصلة مشروع قطب الجرف للفوسفاط )

 
، وتهم على الخصوص مواصلة مشاريع تطوير البنيات مليار درهم 2,33ره ما قد 3300وتبلغ ميزانية االستثمار لسنة 

 التحتية المعدنية والتوسيعات وصيانة الوحدات الصناعية الكيمائية وأنشطة الدعم.

 
 وانخفاض الطلب سعاراأل صعبة تتميز بانخفاض ظرفية  2013تعرف سنة ،2012 سنة التي عرفتها وتير النفس  علىو

 انخفاضا بنسبةمسجال  ،2013 عند نهاية يونيو طن مليون 053,2 صادرات الفوسفاط بلغ فإن حجم ،لهذاوعلى الفوسفاط. 

 (.طن مليون 103,2) 3303 سنة مننفس الفتر  ب مقارنة %10

 
طن  مليون 3,112ل مقاب  2013عند نهاية يونيو طن مليون 815,3 إلى قيمة صادرات الحامض الفوسفوريوقد وصلت 
 .13%نسبتها  أي بزياد  ، 2012 سنة منس الشهر عند نهاية نف

 
مع نفس الفتر   مقارنة %5,2نسبته انخفاض بأي  ،2013طن عند نهاية يونيو مليون 338,3  حجم صادرات األسمد بلغكما 
 (.طن مليون 011,3) 2012 سنة من

 
 درهم بالنسبة للفوسفاط مليار 3,2)  2013درهم عند نهاية يونيو مليار 0,33، فقد بلغ رقم معامالت التصديروبخصوص 

مع  مقارنة   14%بنسبة اً انخفاض ( مسجالً درهم بالنسبة لألسمد  مليار 0,3درهم بالنسبة للحامض الفوسفوري و مليار 1و
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درهم بالنسبة  مليار 0,1درهم بالنسبة للفوسفاط و مليار 0,1ا درهم منه مليار 0,30) 2012 المبلغ المحقق برسم نهاية يونيو
 .(درهم بالنسبة لألسمد  مليار 1,03لحامض الفوسفوري ول

 
 .3300مليار درهم برسم التوقعات النهائية لسنة  25ومن المتوقع أن يبلغ رقم المعامالت ماقيمته 

 
مع  مقارنة %0,5 درهم، أي بزياد  مليار 59 رقم معامالت قدره 3303فقد حقق المجمع خالل  هذه الظرفية،بالرغم من و

 .(درهم مليار 0,01) 2011 مع سنة مقارنة  14%بانخفاض أيدرهم  مليار 14بلغ ناتج صافي و 201 1سنة

 المشاريع المنجز  أو في طور أهم وتتمثلهم. درمليار  1,03بلغت  االستثمارات، تجدر اإلشار  إلى أن 2012 سنةوبرسم 

   :نجاز فيما يلياإل

 

والذي سيشرع في استغالل الخط خالل الستة  60%بنسبة  جزالمنهم در مليار 1,2 بتكلفة المائي األنبوبخط مشروع  -
 ؛  4102أشهر الثانية من سنة 

 ؛ 4102حيث يتوقع أن يتم الشروع في استغالل هذا الخط خالل  درهم مليار 2,2 ةـبتكلف السةـحلسل ـروع خط الغـمش -
 مليار 1,4األنبوب المائي بتكلفة تقارب  يتم نقله عبر تصفية وتجفيف الفوسفاط الذيل الجرف األصفربوحد  مشروع  -

  ؛%90بنسبة  جزوالمن درهم
 ؛ درهم مليار 1,4 بقيمة واحدلخط اللطن/ساعة  041 األصفر بقدر  بالجرفاألسمد   إلنتاج خطان -
 .2014 خالل سنة استغاللهما سيتم الشروع في منها وحدتين درهم  ليارم 1,07 بميزانية وحدات للطحن أربع -

 
 

درهمبمليون   

الناتج الصافي

8 850

16332

14092

7 500

2010 2011 2012 2013

 

 بمليون درهم

رقم المعامالت

43 513

56414
59383

45 000

2010 2011 2012 2013
 

 
 المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن -  2.3.2

 اتعبر تنمية البني األنشطة المعدنيةب اإلقالعالتي تهدف إلى  اإلستراتيجية الجديد  لقطاع المعادن بتقديم  2013سنة تميزت
االستثمار في البحث عبر  محليا وتحفيز تثمين وتحويل المعادن وتشجيع (الوطني للرسم الجيولوجي المخطط) الجيولوجية

عبر قانون جديد  وكذا إطار تشريعي مالئم ومبسط ،جبائي محفز إطار وضعالمحليين واألجانب وذلك ب الفاعلين إشراك
 ة.المعدني دونةبالم المتعلق  1951ظهيرنسخ ويحل محل ي

 

برسم درهم سنويا  مليار 5,1 يبلغ (الفوسفاط ب)دون احتسا رقم معامالت إلى تحقيق هذه اإلستراتيجية الجديد  تهدفو
وإنجاز برنامج  (2011 درهم برسم سنة مليار 5,2 مقابل) 3335-3330برسم درهم سنويا  مليار 05,05و 3302-3305

 شغل إضافي في أفق منصب 051333وإحداث  ياً(درهم سنويا حال ونملي  450مقابل) درهم سنويا مليار  4للبحث بقيمة
2025. 

 

 : تعتمد سالسل مندمجة للتدخل  سياسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن اعتمد وقد

فيما  ويلجأ (تكلفة أقل) التنقيب األوليةالبحث و أشغال إنجاز على التنقيب المعدني، يقتصر تدخل المكتبسلسلة بالنسبة ل -
 ؛من الممكن استغاللها وتثمينها التي تطوير البحث واستغالل المواقع  بعد إلى شراكات مع المهنيين من أجل

المتبعة على ترويج  للتنقيب البترولي، تعتمد اإلستراتيجية عاليةالهيدروكاربورات ونظرا للتكاليف السلسلة بالنسبة ل -
 .خواص برامج التنقيب إلى فاعلين ذيسند تنف يث، حباطن التراب الوطني ما يختزنه إمكانيات

 

 الموجوداتدرهم إلنتاج  مليون  298مليون درهم منها 015 إلى  2014االستثمار برسم سنة ميزانية من المتوقع أن تصلو

 (.غاز) الةكبمس الحفر وخصوصا إنهاء عملية هذا البرنامج لمواصلة األبحاث الجارية سيكرس. والداخلية
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الداخلية  لمستعقراتإنتاج ا )دون احتساب مليون درهم  124التي تبلغ ،3300 ميزانية االستثمار برسم سنةبالنسبة لو
(. درهم مليون 33)  84%إلى إنجازها في أواخر السنةمليون درهم(، فمن المتوقع أن تصل نسبة  302بمبلغ المتوقعة 

 م.دره مليون  25في حدود تمويل جزء منها بواسطة إمدادات الدولة يتموس
  

 تم(، حيث  2012 درهم سنة مليون 313)مقابل  درهم نمليو  314إلى  2013المتوقع أن تصل تكاليف االستغالل لسنة ومن

 3300عند نهاية سنة  %83(. ويتوقع أن تصل هذه النسبة درهم مليون 33)  2013يونيو في متم  32%نجازها بنسبةإ
 مليون درهم(. 323)
 

   4%نسبتها د زيا مسجال درهم مليون  181إلى  2013سنة برسم( الغاز على الخصوص مبيعات) معامالتالرقم  وسيصل
 مليون درهم(. 001) 2012 بسنة مقارنة

 
درهم متعلقة  مليون  201منها) مليون درهم  256للمكتب ةالذاتي اتاالستثمار تبلغ ، فقد3303ة يخص سن فيماو

 .والتجهيزات خصوصا أشغال األبحاث البترولية والمعدنية مكتب( والتي تهمال المنتجة من طرف بالمستعقرات
 

 447.448,2تناهز  أنشطة التنقيب على البترول مساحة إجمالية شملت الخواص، مع الفاعلين ةالبترولي ياتاالتفاقإطار  فيو
  5كشاف )لالست رخص 8و لالستغاللعقود منح االمتياز  03و بحرية( 10برية و 54) للبحث رخصة 115هم ت م مربع كل

  .جديد  استكشاف  عقود 5و يةالتفاقيات البترولل ملحقات 03و يد جد بترولية اتفاقيات  6مع التوقيع على بحرية(، 0برية و
 

( الغرب والصوير  آبار) متر مكعب عادي ونملي  37,8قدره ما  2012سنة اإلنتاج الوطني للهيدروكاربورات برسم بلغوقد 
 طن بالنسبة 7956.و  7%زياد  قدرها مسجلة  2011مكعب عادي سنة مليون متر  35,28لغاز الطبيعي مقابلبالنسبة ل

 .%2نسبته  بانخفاض  2011طن في  6.911للغاز المكثف مقابل
 

 بالمعادن 1بالمعادن الثمينة و متعلقة  10منهاهدفا  20المكتب الخاصة ب شغالاأليخص نشاط التنقيب المعدني، همت  فيماو

 للمعادن  4منهاهدفا   11ات الشـراكةعملي وقد همت .بالصخور والمعادن الصناعية متعلقة 2األساسية والمواد الطاقية و

 .بالصخور والمعادن الصناعية متعلقة 3الثمينة و لمعادنل  4األساسية و
 

 اإلستراتيجية الطاقية – 3.3.4

وإنعاش وتطوير  سعاروتنافسية األ تنويع العرضو دالبالزويد الجديد  لقطاع الطاقة إلى تأمين ت تهدف اإلستراتيجية
 .الطاقيةنجاعة لالمتجدد  وا اتالطاق

القدر  اإلنتاجية للطاقة الكهربائية في أفق  من% 24هذه اإلستراتيجية إلى بلوغ  فتهدوفيما يخص الطاقات المتجدد ، 

 هدفريحية التي تللطاقات الشمسية وال من خالل البرامج الوطنية المندمجةبواسطة مصادر طاقية متجدد ، خاصة  4242

 .كل واحد  منهماسبة لبالن ميغاواط 40222 غوبل ىلإ

 برنامج الطاقة الشمسية - 0.3.3.4

، 75-20 القانون رقم برنامج الطاقة الشمسية الذي تم إسناده إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بمقتضى يقدر إنجاز

 40222ة تبلغ ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من أصل شمسي بقدر  إجمالي. درهم مليار  70بمبلغ

 222ميغاواط(. وعين بني مطهر ) 722في المواقع الخمس التالية : ورزازات ) ، سيتم إنجازها4242ميغاواط في أفق 

 ميغاواط(. 722ميغاواط( وسبخة تاه ) 022ميغاواط( وبوجدور ) 722ميغاواط( وفم الواد )

ال مشروع الطاقة الشمسية بورزازات، حيث تتمثل وقد تم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج عبر إعطاء االنطالقة ألشغ
 وضعية اإلنجازات فيما يلي :

 

 الشمسية بانجاز المرحلة األولى من مشروع الطاقة على مجموع الوثائق التعاقدية المتعلقة 4104في نونبر   التوقيع -
 تكنولوجياال مالباستع شمسيةال حراريةال محطة الطاقةنجاز إحول  يتمحورالذي و (OZZ1 مشروع) بورززات

ميغاواط مبرمجة ضمن مشروع ورزازات للطاقة  111ميغاواط )من أصل  081كهروضوئية ذات قدر  إنتاجية تناهز ال
 .للتخزين ساعات ثالث الشمسية( مع مد 
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التزويد بناء المحطة ويلتزم ب ممولفي انتقاء  وإلنجاز هذا المشروع تم اختيار صيغة "المنتج المستقل للطاقة" التي تتمثل
 تقديم تمويل خاص مرفق مع العرض التجاري. الكهرباء معبالطاقة الشمسية الكهربائية باالعتماد على عقد شراء 

تمويل هذا المشروع  يتمم. وسدره مليون 6.800 ا مبلغشهر 28 مدى التي سيتم إنجازها على حطةتكلفة الم تبلغو
من طرف  بنفس الطريقة تفويتهااألطراف والتي سيتم  متعدد  المؤسسات لدىإلى القروض  عن طريق اللجوء باألساس

  .لشركة المكلفة بالمشروعإلى ا الوكالة المغربية للطاقة الشمسية
 
 الثانية لمركب الطاقة الشمسية لورززات طلب العروض المتعلق بالمرحلة، إعطاء االنطالقة لمسلسل 4102عرفت سنة  -
(OZZ II) أو مجموعة مشاريع  المرحلة الثانية لهذا المركب عبر مشروعبغية تطوير  ملينين المحتالمترشح بهدف انتقاء

الطاقة عدد من المحطات إلنتاج و حطة أستغالل وصيانة ماالو والبناء تمويلالتصور والحول  يتمحور إلنتاج مستقل
 (i) : نفصلينمشروعين م إلى (OZZ II) برنامج ينقسمو .ميغاواط 300 إجمالية تبلغ حوالي الشمسية بقدر  الحرارية
 .ويشتمل المشروعان على التخزين ميغاواط. 200 حوالي طاقة قدرهاب مشروع (ii)و ميغاواط 011تناهز  طاقةب مشروع

 
المؤسسات  ولتمويل هذا المشروع، سيتم اعتماد نفس الهيكلة المالية للمرحلة األولى وذلك عبر اللجوء إلى القروض لدى

  .المنافسة المنتقا  عبر بالمشروع للشركة المكلفة تفويتها المالية الدولية وسيتم
 

موازا  مع مشروع ورزازات، أعطت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية انطالق األشغال والدراسات التحضيرية والتأهيلية 
 للمواقع األخرى التي وقع عليها االختيار في إطار برنامج الطاقة الشمسية.

 

، غالفا ماليا 3302مشروع ميزانية الوكالة برسم االستثمار )باستثناء مشاريع الطاقة الشمسية( برسم ومن المتوقع أن يبلغ 
 غير موقع ورزازات. ىمليار درهم والذي يهم بصفة أساسية أشغال تأهيل وإعداد المواقع األخر 80,قدره 

مليار درهم )دون احتساب مشاريع المحطات  3,0، فقد تم تحديدها في مبلغ 3300وفيما يخص ميزانية االستثمار برسم سنة 
الشمسية( والتي تضم أساسا مواصلة األشغال وتهيئة موقع وأرضية مشروع للطاقة الشمسية لورزازات. وفي متم يونيو 

من الميزانية التي من المرتقب أن تصل توقعات  %8مليون درهم تمثل  52، بلغت اإلنجازات ضمن هذا البرنامج 3300
 .3300مليار درهم في نهاية سنة  2,0لى اختتامها إ

 101 بقيمة برنامجا استثماريا، 2012 خالل سنة ،للطاقة الشمسية الوكالة المغربية حققتفقد  يخص االنجازات المالية، فيماو

ل إلى ناتج استغال تدرهم أد مليون 246درهم و مليون  77التوالي على وتكاليف االستغالل موارد بلغتوقد  م.دره مليون
 (.درهم مليون 163- ) السلبيالصافي الناتج بلغ بينما  (،درهم مليون 169-) سلبي

 

 المندمج للطاقة الريحية البرنامج الوطني - 4.3.3.4

 

 طاقية متنوعة باقةعلى إنشاء  ،3300يونيو  38 بتاريخ التي تم التوقيع عليها طاراإل-تفاقيةاالموضوع  البرنامج، هذاينص 

 ميغاواط إلنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الريحية. 31333طاقة قدرها  إلى  2020 فقأصول في خصوصا للو تهدف

 

وتبلغ القدر  اإلجمالية لمشاريع الطاقة الريحية التي تم الشروع في استغاللها أو تلك التي توجد في طور االنجاز ما يقارب 
 01333الكهربائية الريحية إنتاج طاقة ريحية إضافية تصل إلى  ميغاواط. ويهم برنامج اإلنتاج المندمج للطاقة 01333

. وتقدر تكلفة هذا البرنامج الذي يشرف عليه 3333ميغاواط في أفق  31333ميغاواط لبلوغ طاقة إجمالية ريحية قدرها 
 مليار دهم. 01المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )قطاع الكهرباء( بمبلغ 

 

 ميغاواط بالمواقع 01333المحطات الريحية الخمس المقرر  في إطار البرنامج الريحي المندمج الذي يبلغ وسيتم إحداث 

ميغاواط(  200) ميغاواط( وجبل الحديد بالصوير  100ميغاواط( وميدلت ) 150) IIميغاواط( وطنجة   150)تاز   :التالية
 .ميغاواط( 100ميغاواط( وبوجدور ) 300) وتيسكراد بطرفاية

  :برنامج الطاقة الريحية على مرحلتين  ويشتمل

دوالر  مليون  300قدره  استثماربسيتم إنجازه والذي الريحية بتاز   المرحلة األولى على إنجاز مشروع المحطة تنص -
 أمريكي ؛

ية تشكل طاقة إنتاج لتنمية المحطات الريحية األربعة التي طلب العروضالشروع في المرحلة الثانية في  تتمثل -
في رأسمال شركات ساهم سيو .دوالر أمريكي مليون 1.710 إلىالتي يصل استثمارها المتوقع . وميغاواط  850قدرها
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الثاني  وشركة االستثمارات الطاقية وصندوق الحسن للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب كل من المشروع
 . 2015شهر دجنبر  االستغالل التجاري ألول محطة ريحية فية. ويتوقع الشروع في للتنمية االقتصادية واالجتماعي

 
 الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية - 3.3.3.4

 
والنجاعة الطاقية في المساهمة في تنفيذ السياسة الطاقية الوطنية  إستراتيجية الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجدد  تتمثل

 المتجدد  والنجاعة الطاقية. والمحافظة على البيئة عبر تعزيز الطاقات تقليص التبعية الطاقيةالتي تهدف إلى 
 

وذلك في إطار دراسة الوضعية العامة للنجاعة  3303وستقوم الوكالة بوضع إستراتيجية النجاعة الطاقية للمغرب في أفق 
القيام بتقييم الوضعية الحالية )حصيلة االستهالك الطاقي الطاقية التي توجد في طور اإلنهاء. ويتمثل الهدف المتوخى عقب 

 وتدابير النجاعة الطاقية( في تحديد أهداف ومخططات عمل قطاعية )النقل والبناء واالنار  العمومية والصناعة والفالحة(.

 

مواصلة إنجاز البرامج درهم ستتم برمجتها ل مليون 00 إلى  2014استثمار الوكالة برسم سنة أن تصل ميزانية ومن المتوقع
 والمشاريع التالية :

 ؛ 3301دراسة مخطط تنمية الوكالة في أفق  -

 مواكبة مشروع "جهتينو" الذي يهدف لدعم الجهات من أجل تطوير مشاريع الطاقات المتجدد  والنجاعة الطاقية ؛ -

هدف إلى رفع المساحة تنفيذ برنامج "شمسي" لتطوير تسخين الماء بواسطة الطاقة الشمسية بالمغرب والذي ي -
متر مربع بكلفة إجمالية  011331333متر مربع الى  0331333المخصصة ألجهز  تسخين الماء بالطاقة الشمسية من 

 مليون درهم ؛ 003قدرها 

 مشروع أطلس الريحي لتقييم الرصيد الريحي وتأهيل المواقع المحتملة ؛ -

 مشروع أطلس للطاقات العضوية من أجل دراسة محفظة مشاريع الطاقات العضوية بالجهات. -

 00مليون درهم )مقابل  02والمخصصة لهذه المشاريع واإلجراءات  3300استثمار الوكالة لسنة  وتبلغ ميزانية ميزانية
 (.%01) 3300م يونيو مليون درهم في مت 85,(. كما بلغت اإلنجازات 3303مليون درهم تم انجازها سنة 

 

 المركز الوطني للعلوم والطاقة والتقنيات النووية - 2.3.3.4
 

 دجنبر  14صادق عليه المجلس اإلداري بتاريخ 3305-3300 للفتر  ميثاق استراتيجي بإعدادالمركز قام أنشطته،  لتطوير

  :ما يليفيحدد التحديات الكبرى للمركز  والذي 2010

 النووية بالمعمور  ؛ ل البنية التحتية لمركز الدراساتالستغال التثمين الكامل -
 ؛ مركز الدراسات النووية بالمعمور تجهيزات ل لألمان النووي بالنسبة مرتفععلى مستوى  الحفاظ -
 ؛ يهعل الرأسمال البشري والحفاظالعمل على تنمية  -
 ا النووية ؛مجال العلوم والتكنولوجي تكوين األكاديمي والمهني فيلل اقطب جعل المكتب -
 . والخبر  في المجال النووي كرائد جهوي في مجال البحث والتكوين التموقع -

درهم خالل  مليون 28 مقابل درهم مليون  55,2، ما قدره2014 خالل سنة ،ميزانية االستثمار تبلغومن المرتقب أن 
درهم،  مليون  75,8انية االستغالل التي تبلغأما فيما يخص ميز .تمويلها إجماال عبر إمدادات االستثمار تموالتي   2013سنة

 درهم(. مليون  67,7)  89%في حدود اإلمدادات المتعلقة بالتسيير فيتم تمويلها عبر

 

 شركة االستثمارات الطاقية - 5.3.3.4

ستثمارات اال شركة إحداث  2010سنة تم المتجدد ، اتالطاق وتطوير بتثمين المتعلقة الوطنية اإلستراتيجية تفعيل إطار في
 .النجاعة الطاقية تشجيع مشاريع إنتاج الطاقة المتجدد ، فضال عن إنعاش االستثمار فيبأساسا تكلف تالتي و الطاقية

إلى التشاور مع  باإلضافة نجاز الدراساتإحول التفكير والتحليل و تمحورت أنشطة شركة االستثمارات الطاقية ،حداثهاإ منذ
  .تحديد تموقعها االستراتيجي النموذج االقتصادي والمالي للشركة وكذا يدتحد المعنيين من أجل الشركاء

في  الشركةإعاد  تموقع  إلى إستراتيجية جديد  تهدفعلى  3303سنة  المجلس اإلداري للشركة صادق هذا اإلطار، وفي
 .بداية السلسلة الصناعيةفي  وكذا (الشمسية والريحية الطاقة) القو  صغير  ومتوسطةقطاعات 
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 هذه المشاريع وتهم .خصصينتم مع شركاءفي إطار إستراتيجيتها الجديد   إنجاز المشاريع المعتمد  من طرف الشركة سيتم
مشروع تدبير اإلنار  العمومية  طويروت للطاقة الشمسية صغير  محطة وانجاز ميغاواط  120طاقةبتنمية محطة ريحية 

خاصة  صناعية وإحداث وحد  موميةالطاقية في المباني الع شركة النجاعةاء نشلمدينة سال وإ ترابيةال الجماعة بشراكة مع
  .للنجاعة الطاقية وإنشاء صندوق لواحاألب

 التي تم االلتزام بهاولمشاريع المذكور  موجهة لدرهم  مليون  910يبلغ استثمارياً  تتوقع الشركة برنامجاً  ،2014 سنة خالل

 .ةللشركفي إطار االستراتيجية الجديد  

ر ندرج في إطاي ذيمحطة الغاز ال مشروع إنجازبلهذه الشركة   2013المجلس اإلداري برسم سنة عهد ،إلى ذلك باإلضافة
هذا  توقعوي. استخدام الغاز الطبيعى تنويع مصادر وأشكال الطاقة عن طريق تدعيم إستراتيجية الطاقة الوطنية الرامية إلى

 .3303سنة األصفر انطالقا من  موقع الجرف على سائل طبيعينجاز محطة غاز إ الخصوص، على المشروع

 :ونقل الغاز لالستيراد تحتية إنجاز بنيات سوف يتم اطار هذا المشروع، في

 التحتية البحرية المخصصة للجرف األصفر؛ البنية -
 وحد  إعاد  إمداد الغاز؛ مع الغاز الطبيعي السائل محطة -
 ؛ ةالضروري اتالتخزين -
 الصناعيين؛ وخاصة الفاعلين إلنتاج الكهرباء والفاعلين مستهلكين بالغازكبار د للنقل تزو شبكة -
 .التوزيع شبكات -

 

 

 الصالح للشرب إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء -2.3.4
 

والذي مكن من خلق مؤسسة عمومية واحد   3303أبريل  32الذي دخل حيز التطبيق ابتدءا من  23-33يمثل القانون رقم 
خصية المعنوية واالستقالل المالي تحت اسم "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، خطو  هامة تتمتع بالش

 وشرطا مسبقاً وأساسياً لمسلسل إعاد  تنظيم أنشطة اإلنتاج والنقل والتوزيع وتسويق الكهرباء والماء الصالح للشرب. 
 

ستراتيجيات مكتب الوطني للماء الصالح للشرب من مالءمة االالمكتب الوطني للكهرباء والأنشطة وهكذا سيمكن تجميع 
وتعبئة وتثمين الموارد الطاقية والمائية  المتكاملين والمتداخلين فيما بينهما، من جهة، الماء والكهرباء قطاعيوطنية في ال

 ومن تدبير الطلب وعقلنة استخدامهما مع احترام البيئة، من جهة أخرى.
 

 
 لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الكهرباء(تب االمك - 0.2.3.4

 
عند متم سنة  ميغاواط 1.111بلغت من محطات توليد الكهرباء بطاقة إجمالية  الوطنية إلنتاج الكهرباء الحظير تتكون 
 0.155ووالماء الصالح للشرب )فرع الكهرباء(  تستغل من طرف المكتب الوطني للكهرباءميغاواط  2.333، منها 3303

 خواص.  فاعلينميغاواط من طرف 
 

 3302سنتي بين  %5,5و 3300سنة  %3 ارتفاع قدرها معدالت 3301-3300 للفتر  الطلب على الطاقةوتظهر توقعات 
 .3301و
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على الطاقة الكهربائية، حدد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مخططاً  الطلبهذا التطور في لمواجهة و
. ويتوقع هذا المخطط إنجاز طاقة إنتاجية إضافية 3301-3300جهيز بوسائل اإلنتاج  التي سيتم استغاللها خالل الفتر  للت

 : منهاميغاواط  21523قدرها 
 
ميغاواط والتي يتوقع تشغيلها ابتداء من  x 211 4بالجرف األصفر ) 8و 1ميغاواط من الفحم من خالل وحدتي  4.291 -

)اتفاقية شراء الكهرباء قيد  x 881 4 ميغاواط )عقد قيد المصادقة( وآسفي 211ة قدرها ( وجراد  بطاق4102
 المصادقة( ؛

 ميغاواط من الفيول مع استعمال مجموعات الديزل بتزنيت والداخلة ؛ 66,1 -
قم ميغاواط يتم إنجازها من طرف المنتجين الخواص في إطار القانون ر 241ميغاواط من الطاقة الريحية ) 01241 -

 ميغاواط من الطاقة الشمسية على مستوى محطة ورزازات ؛ 111( و17-02
 الكهرومائي لميدز والمنزل. ميغاواط للمركب 091 -
 

 111إنجاز محطة بالفحم بالناضور على شطرين، طاقة كل واحد منهما تصل  3140ويتوقع مخطط التجهيز للفتر  ما بعد 

 ميغاواط.  251المياه العادمة( لعبد المومن بطاقة قدرها  ميغاواط وكذا محطة كهرومائية )محطة معالجة

–3142ويبلغ البرنامج االستثماري اإلجمالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الكهرباء( برسم الفتر  

مالية ( دون احتساب المساهمات ال3141مليار درهم برسم سنة  1321مليار درهم )منها  25334ما يناهز  3140

والمنشآت التي سيتم إنجازها في إطار اإلنتاج الخاص وال تلك المندرجة في إطار برنامج الطاقة الريحية المندمجة وبرنامج 

مليار درهم في المجموع خالل الفتر   00المتعلق بالطاقات المتجدد  ) 42-12الطاقة الشمسية المغربية والقانون رقم 

إلى تعزيز القدرات اإلنتاجية للمكتب وشبكة النقل والربط مع الدول المجاور   (. ويهدف هذا البرنامج3140–3142

 وتطوير شبكات التوزيع واالنتهاء من البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي وكذا تنمية الطاقات المتجدد .

م مع احتساب البرنامج مليون دره 13241فهو يناهز  3142وفيما يخص البرنامج االستثماري لفرع الكهرباء برسم سنة 

مليون درهم أي ما يعادل نسبة  4311ما قدره  3142الشامل لكهربة العالم القروي. وقد بلغت اإلنجازات إلى متم يونيو 

 مليار درهم. 535بمبلغ قدره  %41نسبة  3142فيما تصل توقعات نهاية  34%

 :يشمـل هذا البرنامج انطالقة المشاريع الجديد  التالية ،3142باإلضافة إلى مواصلة المشاريع التي تم الشروع فيها قبل سنة 

 401) المنزل-دزيلممليون درهم( والمشروع الكهرومائي  13031 -ميغاواط  251مشروع توسيع محطة جراد  المجمع )

الفحم  مليون درهم( وحضير  33111معالجة المياه العادمة )لعبد المومن مليون درهم( وإنشاء محطة  33402 -ميغاواط 

مركز تيزكي وربط  شاءمليون درهم( وإن 211لمحطة الجرف األصفر) 1و 5وتوسيع الميناء بالنسبة للوحدتين 

مليون درهم(  145مليون درهم( وإنجاز شبكة النقل لربط محطة الطاقة الشمسية المرتقبة لورزازات ) 034 - 335/111)

 مليون درهم(.834 1وتفريغ إنتاج محطة آسفي )

للجرف بقدر   1و 5، باستغالل وحدتي الفحم 3141القطاع الكهربائي بالشروع في بداية الفصل األول من سنة  وسيتميز

ميغاواط مما سيمكن من دعم العرض وتخفيف الضغط على الشبكة خاصة في ساعات الذرو  وكذا  011إجمالية تصل إلى 

م.   تقليص هام الستهالك الفيول الُمَدعَّ

بزياد  قدرها وذلك  جيغاواط /ساعة  243151 ، ما قدره3143اقة الصافية المطلوبة، عند متم سنة ، بلغت الطوللتذكير

 %1132بواسطة اإلنتاج الخاص وبنسبة  %1435وقد تمت تلبية هذا الطلب في حدود . 3144مقارنة مع سنة  4%

 بواسطة مصادر الربط. %4031بواسطة اإلنتاج الذاتي للمكتب و
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 مكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الكهرباء(أهم مؤشرات ال
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ال تزال هشة نظراً  هي)فرع الكهرباء(، ف للشرب ما بالنسبة للوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحأ

وأسعار اقتناء الكهرباء  الرتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقاتللعوامل المترتبة عن تجميد أسعار بيع الكهرباء وا
 إنتاج ونقل الكهرباء. نشطة ألكبير الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مما يستوجب وضع برنامج استثماري وكذا 

 
وهكذا فإن هذا النشاط عرف عجز استغالل هيكلي أدى إلى اختالل التوازن بين الموارد والنفقات مما نتج عنه خزينة سالبة 

 .3300إلى حدود شهر يونيو  3303 من إمدادات الميزانية من شهر نونبرمليار درهم  0,5قيمة برغم تحويالت 
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 (لماءفرع ا -تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )المك والتطهير السائل الماء –4.2.3.4

 
لماء في إطار األهداف التي ترمي إلى تنفيذ فرع ا -للشرب تب الوطني للكهرباء والماء الصالح تندرج إجراءات المك

التجهيزات الموجود  من أجل ضمان  وتأمين وتعزيز ستمراريةا( 0) :توجهات الحكومة في القطاع وتهم المحاور التالية 
لتقنية ( تحسين االنجازات ا3)الساكنة بالماء الصالح للشرب و دالتوازن بين العرض والطلب وتفادي أي عجز تزوي

 التزويد بالماء الصالح للشربتعميم ( 0للتجهيزات مما سيساهم في المحافظة على الموارد المائية وترشيد االستثمارات و)
 بيئةوذلك من أجل التطهير السائل مجال في المستمر التدخل  (2)وعمالً بمبدأ "حق االستفاد  من الماء"  بالوسط القروي

 الموارد المائية ومحاربة تدهور جودتها. سليمة للساكنة والمحافظة على 
    

لماء فرع ا -الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  تب، يتوقع المكفي إطار مواكبة التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد
 3302 مليار درهم خالل سنة 5,5منها  3301-3300خالل الفتر   مليار درهم 1,40إنجاز برنامج استثماري طموح يفوق 

   :موزعة حسب المحاور اإلستراتيجية التالية 
 
 41صبيب إضافي يبلغ  لتجهيزمليار درهم  01,8 :بالمجال الحضري التزويد بالماء الصالح للشرب وتعزيز  ستمراريةا -

ى انطالقا من الموارد السطحية أو بتحلية مياه البحر مساهمة في الحفاظ عل %71متر مكعب/الثانية منها ما يقارب 
 ؛الفرشات الميائية 

مليار درهم بغية الوصول إلى معدل  4,6سيتم استثمار ما قيمته   : الوسط القرويبلشرب التزويد بالماء الصالح لتعميم  -
لفائد  ساكنة تفوق  اً قروي مركزاً  61التدخل في ( و4104في سنة  %72)مقابل  4109في سنة % 78,1 تزويد قدره
 ؛نسمة  111.111
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مليار درهم وذلك من أجل الزياد  في قدر  المعالجة من  8,0يقدر الغالف المالي المخصص بمبلغ  : ئلالتطهير السا -
مدينة  21متر مكعب/اليوم مع تحمل تدبير هذه الخدمة على صعيد  330.000متر مكعب/اليوم إلى   211.000

  . إضافية لفائد  ساكنة تبلغ مليون نسمة
 

 3300مليون درهم برسم سنة  5.453لماء( فرع ا)للكهرباء والماء الصالح للشرب تب الوطني المكوتبلغ استثمارات 
   :موزعة حسب المحاور اإلستراتيجية التالية 

  

صبيب إضافي يقارب  لتجهيزمليون درهم(  2.920بالمجال الحضري )التزويد بالماء الصالح للشرب وتعزيز  ستمراريةا -
متر  031333كلم من قنوات التزويد والتوزيع ورفع القدر  التخزينية بحوالي  083لتر/الثانية ووضع ما يناهز  01333
 ؛مكعب 

مليون درهم( مما سيمكن من مواصلة المجهودات التي تم  1.030) الوسط القرويبلشرب التزويد بالماء الصالح لتعميم  -
صغيرا وجديدا لفائد  ساكنة  مركزا 03والتدخل في  %32الشروع فيها من أجل بلوغ معدل تزويد متوسط وطني قدره 

 ؛نسمة   130.000تفوق
محطة  00كلم من القنوات وتشغيل حوالي  350مليون درهم( وسيهم على الخصوص وضع  1.350) التطهير السائل -

مدينة ومركز من أجل  00متر مربع/لليوم. ويتوقع المكتب كذلك التدخل في   30.000للتصفية  بصبيب إجمالي قدره 
 .نسمة  200.000ذه الخدمة لفائد  ساكنة تقاربضمان تدبير ه

 

 :  3300ومن بين المشاريع الرئيسية التي ستتم مواصلة أشغالها أو الشروع فيها برسم سنة 
 

للمدن والمراكز ما بين الرباط والدار البيضاء انطالقا من سد سيدي محمد ابن عبد  التزويد بالماء الصالح للشربتعزيز  -
 ؛لثانية( ل لتر/ 5.000هللا )

 ؛لتر/للثانية(  2000بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس انطالقا من سد موالي إدريس األول ) تزويدتعزيز ال -
 ؛لتر/للثانية(  1400أبريل بصبيب قدره  3مدينة طنجة انطالقا من سد  تزويدتعزيز  -
ينة خريبكة والمراكز المجاور  )واد زم وبيجعد مد :بالمدن الواقعة وسط المغرب  التزويد بالماء الصالح للشربتعزيز  -

 ؛ لتر/للثانية 1600وقصبة تادلة( انطالقا من سد أيت مسعود بصبيب قدره 
 ؛لمدينة أزيالل انطالقا من سد الحسن األول  التزويد بالماء الصالح للشربتعزيز  -
 ؛لتر/للثانية  200بصبيب إضافي قدره  لمدينة تارودانت انطالقا من سد أولوز التزويد بالماء الصالح للشربتعزيز  -
 ؛لتر/للثانية  53لمدينة زاكور  بتحلية المياه بصبيب إضافي قدره  التزويد بالماء الصالح للشربتعزيز  -
 .لتر/للثانية 133لمدينة الناضور عبر توسيع محطة المعالجة بصبيب إضافي قدره  التزويد بالماء الصالح للشربتعزيز  -

 
 3302فيما تم تقييم برنامج سنة  %31مليون درهم بنسبة  01083ما قدره  3300انية االستثمار متم سنة بلغت انجازات ميز

 مليار درهم. 5,5بما قدره 
 

مليون درهم مما مكن انجاز مشاريع استثمارية  3.328لتصل مبلغ  3303وللتذكير، فقد ارتفعت االستثمارات خالل سنة 
متر  081333لتر/ للثانية والزياد  في قدر  التخزين بما يناهز  31335ي قدره مهمة تهم بالخصوص تجهيز صبيب إضاف

 31كلم من قنوات التوزيع على مستوى مركزين حضريين جديدين و 030كلم من قنوات التجهيز و 32مكعب ووضع 
 التطهير السائللنشاط  مدن ومراكز بالنسبة  5نسمة والتدخل في   189.000مركزا قرويا جديدا لفائد  ساكنة إجمالية تبلغ

 مليون  3,3، هذا باإلضافة إلى مركب "رونو" وذلك لفائد  ساكنة تبلغ81ليصل عدد المراكز المسير  من طرف المكتب إلى 

 نسمة.
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بتعزيز  3303فقد تميزت سنة  )فرع الماء( لمـاء الصالـح للشربللكهرباء وافيما يخص الوضعية المالية للمكتب الوطني 
 3300مليون درهم برسم سنة  38مليون درهم مقابل  031النتيجة الصافية لهذا النشاط حيث بلغت  ت الماليةالمؤشرا
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إلى  3300مليون درهم برسم سنة  611 الناتج المالي الذي انتقل من ناقصويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع (. %+233)
 .3303مليون درهم برسم سنة   168ناقص 

 

هذا النشاط لالمالية أن الوضعية  بالرغم من ،بنفس الوتير  3300 المتوقعة برسم سنةالنتائج طوير على ت العمل يجبهكذا، 
 .3331 سنةمنذ  األسعارتجميد بتميز تزال ال ت
 

 وكاالت التوزيع - 3.2.3.4
 

ير السائل لفائد  المحلية إلى ضمان خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطه امةتهدف هذه المؤسسات الع
 زبناء.ال

 
لوكاالت التوزيع مواكبة التنمية الحضرية والنمو السكاني في المدن مع ضمان االستمرارية  اإلستراتيجيةوتهم التوجهات 

وتحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ على الموارد، خاصة عبر تحسين مردودية شبكات الماء والكهرباء وكذلك بإنجاز 
 ية لمعالجة وإعاد  استعمال مياه الصرف الصحي.المشاريع األساس

 
 .3302خالل سنة  مليون درهم 31033وسيبلغ البرنامج االستثماري للوكاالت 

 

 مليار درهم( تشير التوقعات إلى 10,54) 3301-3300فيما يتعلق بتمويل البرنامج االستثماري المزمع تنفيذه في الفتر  
أما التمويل الباقي فسيتم . انطالقا من الموارد الذاتية %42أكثر من تمويل لتالي ضمان وبا للوكاالت تحسن الوضعية المالية

 القروض. إلىاللجوء تعبئته ب
 

مقارنة مع سنة  % 01-مليون درهم ) 31001مبلغ  3300ويناهز البرنامج االستثماري في طور اإلنجاز برسم سنة 
مليون درهم(  033مليون درهم( وتاز  ) 153جة بالقنيطر  )خاصة محطات المعال األساسيةهم المشاريع تو(. 3303

 مليون درهم(.  033البحر بالعرائش )تصريف المياه في مليون درهم( ومشروع  53وسطات )
   

 3300مليون درهم برسم سنة  2.322مقابل  3303مليون درهم برسم سنة  31503، إن مبلغ االستثمارات بلغ للتذكير
وتصريف المياه في م المشاريع الرئيسية لالستثمار التي تم االلتزام بها بالخصوص محطة المعالجة . وته%13بمعدل إنجاز 

مدينتي بني مالل مليون درهم( ومواصلة مشاريع التطهير ب 180مليون درهم( ومحطة المعالجة بفاس ) 233بأكادير) البحر
 مليون درهم(. 253مليون درهم( وآسفي ) 003)
 

 
خدمات الماء الصالح مشترك في  1.551.631و الكهرباء ةخدممشترك في  1.042.070) وكاالتال اءزبنعدد  عرف

( تزايدا مستمرا نظرا لتوسيع البنايات وتحويل تدبير شبكات الجماعات خدمات التطهيرمشترك في  1.373.474و للشرب
فقد لساكنة الموجود  في محيط عمل الوكاالت ة لالترابية الجديد  لفائد  الوكاالت. فيما يتعلق بمعدالت الخدمات الموجه

 السائل.التطهير لخدمات 91%و خدمات الماء الصالح للشربل 94%و خدمات الكهرباءل  95,4%بلغت
 
 %31وكالة( بلغ بنسبة  03مليون درهم لفائد   11130رقم معامالت ) نجازإ 3303تظهر إنجازات الميزانية لسنة و

 .%33وكالة( بمعدل  03مليون درهم لفائد   11583االستغالل ) التوقعات وبالنسبة لتكاليف
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 األحواض المائيةقطاع وكاالت  – 2.2.3.4

 
المتعلق بالماء، آليات لتنفيذ السياسة  03-35المائية التسعة، التي تم إنشائها في إطار القانون رقم  ضتمثل وكاالت األحوا

الماء على مستوى الحوض المائي وذلك من أجل الحرص  بإشراك جميع المتدخلين في قطاع مركزيةادية الالالتطوعية اإلر
على تنمية وتدبير والحفاظ على الموارد المائية والملك العام المائي في إطار اإلجراءات القانونية والتنظيمية واالقتصادية 

 جهات واالختيارات في هذا المجال.  اغم مع التونالمقرر  بالقانون المتعلق بالماء وبت
  

 تعبئةفي تدبير وفي ال تتمثل وتعتبر المهام المنوطة لهذه المؤسسات ذات أهمية كبرى على مستوى مجاالت تدخلها والتي
 وتخصيص والحفاظ على الموارد المائية والملك العام المائي.  التخطيطو
 

 بينما تتطلب المهام المنوطة بهذه المؤسسات تعبئة موارد مالية مهمة. ةالمالي هاموارد الوكاالت ضعفا في تواجهومع ذلك 

 

المنجز  من طرف  المائية للمواردمخططات المديرية المندمجة المنبثقة عن دراسات ال ،العمل وهكذا فإن مخططات

بغالف مالي قدره أي  3141-3142للفتر  مليار درهم  3وكاالت( قدره  2مجمعا ) ياستثمارا ابرنامجحددت وكاالت ال

 اإلمدادات المقدمة من طرف الدولة. ىكبير علحد  مليون درهم سنويا بينما تعتمد ميزانيات هذه المؤسسات إلى 511

 
وتنتج هذه الوضعية عن ضعف الموارد الذاتية الناتجة عن مختلف العائدات المرتبطة باستعماالت المجال المائي العمومي 

ت المتعدد  وعائدات الطرح( ويعزى ذلك من جهة، إلى ضعف نسب هذه العائدات وعدم نشر )عائدات االقتطاع لالستعماال
النصوص التطبيقية لبعض العائدات وخاصة بالنسبة للطرح ومن جهة أخرى، إلى امتناع المستعملين وامتداد مجاالت تدخل 

 الوكاالت مما يكون عائقا للمراقبة بسبب ضعف مواردها البشرية والمادية.
 

. وسَيُهم هذا البرنامج مواصلة إنجاز 3141مليون درهم برسم سنة  532يتوقع أن يبلغ البرنامج االستثماري للوكاالت و

مليون درهم  143مقابل  3142مليون درهم برسم سنة  512الوكاالت، بينما بلغت ميزانية االستثمار  عملمخططات 

الملك  صيانةو الفيضانات مكافحةو حماية الموارد المائيةافظة و. وتهم هذه الميزانية على الخصوص المح3143برسم سنة 

 مليون درهم. 44341وبمبلغ  %41، بنسبة 3142العام المائي. وقد تم إنجاز هذه الميزانية إلى متم يونيو 

 

 اإلستراتيجية السياحية -2.4
 

 

 

في أفق  عالمياولى السياحية العشرين األ من بين الوجهاتلجعله  المغرباالرتقاء ب إلىالسياحة  لقطاع 3333رؤية تهدف 
 بمنطقةالتنمية المستدامة  مجال في يةوجهة مرجع، موازا  مع فرض نفسه ك31، علما أن المغرب يحتل حاليا المرتبة 3333

 التالية: ئيسيةالرهداف تحقيق األ لنفسها هذه الرؤية حددت وقدالبحر األبيض المتوسط. 
 

 ؛ 4141في أفق سنة  سائح مليون 41إلى  4101سنة  متممليون سائـح عند  7,2: من  مضاعفة عدد السيـاح -
 ؛ جديدسريــر فندقي  4111111 حداثإ -
 مليار درهم ؛ 011مليار درهم إلى  11,7رفع الناتج الداخلي الخام السياحي من  -
 ؛ جديد بالقطاع منصب شغل ....291 خلق -
 .عالميا ولىالسياحية العشرين األ بين الوجهاتجعل المغرب من  -
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أخرى مرتبطة بالمواكبة ي واتالدعم المؤسسو بالتمويل ةتدابير متعلق يتضمن، ازمحف االدولة إطار وضعتللقيام بذلك، 

 قاوالت العموميةلمؤسسات والمفإن تدخل ا، السياقفي هذا و. ة النطاقواسعالتحقيق المشاريع السياحية القطاعية من أجل 
الشركة المغربية للهندسة  على وجه الخصوص : وذلك من خالل الهيآت التالية،   مستوياتيتم على عد في قطاع السياحة

 .المكتب الوطني المغربي للسياحةو الصندوق المغربي للتنمية السياحيةو السياحية
 

سنة مقارنة ب %3,3بارتفاع العائدات السياحية بنسبة  3300ولقد تميزت إنجازات القطاع السياحي حتى متم شهر غشت 
 مليار درهم. 08,1لتصل مبلغ  3303

 
 الشركة المغربية للهندسة السياحية - 0.2.4

 
، خاصة حول المحاور المتعلقة بهندسة المشاريع 3302، لسنة الشركة المغربية للهندسة السياحيةيتمحور مخطط عمل 

ي وتحديد العقار المتعلق ومخطط بالد األزرق المخطط" ومواصلة تحسين وضعية محطات 3333 رؤيةالمنبثقة عن "
وطنجة. وستصل  بمشاريع  هذه الرؤية، وكذا إنجاز األشطر المتبقية ومواصلة تسويق المنتوجات المتعلقة بخليجي أكادير

تساهم  الشركة المغربية للهندسة السياحيةمليون درهم. وهكذا، فإن  313إلى  3302برسم سنة  الستثمارالميزانية المتوقعة ل
 ي مواكبة وإعداد وتوظيف المشاريع السياحية.بشكل كبير ف

 
 الصندوق المغربي للتنمية السياحية - 4.2.4

 
لتمويل االستثمارات المبرمجة في إطار رؤية  ساسيةإحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية من أجل تعبئة الموارد األتم 

 تتعهد مخصصة هياكل في مباشر  إما مساهماتق الصندو. وتهم استثمارات هذا مليار درهم 053والتي تناهز  3333

  .هيآت مخصصة لهذا الغرض إطار في مشاريع بدورها ستنجز التي االستثمار صناديق في أو السياحية المشاريع بإنجاز
 

 6ينبغي أن تغطي  الصندوق المغربي للتنمية السياحية حفظة مشاريع"، فإن م4141 رؤية" وبالنظر إلى تنوع منتوجات
جاهز  وتلك الموجود  في طور محطات الالو اإلستراتيجية عروضالتهم محطات المخطط األزرق واألصول  من فئات

وتتسم ة. يوالرياض يةمراكز الترفيهالالسياحية وذات القيمة  مواقعوال والفنادق والمنتجعات الترفيهية والمتنزهاتالتنمية 
 ومردوديةجاذبية حسب ٪ 21و 1بين الصندوق ما  اتجم استثمارح اوحيتركما  بطابع األقلية أساساالمساهمة في الرأسمال 

 المعنية. المشاريع السياحية

 
مليون درهم ويشمل تسديد ما تبقى من  01224، ببرنامج استثماري يقدر بحوالي 4102، برسم سنة قوسيلتزم الصندو

وتاغازوت ولكسوس وشراكة "وصال". كما أن الرساميل المسجلة باسم شركات تهيئة وتطوير المحطات السياحية للسعيدية 
مليون  221الصندوق يعتزم برسم نفس السنة، المساهمة في برامج "نادي بالدي" و"موكادور" بمبلغ إجمالي يصل إلى 

 درهم.
 

ينة مليون درهم من أجل إنجاز المساهمات المب 01035، بمبلغ 3300سنة  موتقدر الميزانية المتوقعة لنفقات االستثمار، برس
 كالتالي :

 النسبة االنجازات )مليون درهم( المساهمات

 4% 45 شركة تنمية السعيدية

 4% 50 تاغازوتشركة تهيئة وإنعاش محطة 

 3% 30 ليكسوس

 89% 1.000 "وصال"

 100% 1.125 المجموع

 
مشاريع السعيدية لى إنجاز التي تعمل علشركات افي رأسمال وقد عمل الصندوق، باإلضافة إلى ما سبق، على تفعيل دخوله 

 على التوالي.مليون درهم  015ومليون درهم  003في حدود زوت اغاتو
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 المكتب الوطني المغربي للسياحة - 3.2.4
 

كز تريينبغي أن والذي  تدخل المكتب الوطني المغربي للسياحةبتعزيز اإلنعاش من خالل دعم الدولة لالستثمار تتم مواكبة 
 ي.اتالتواصل المؤسسة تقويعلى دوره خصوصا 

 
المخطط إضفاء الطابع الرسمي على  ،3302، في سنة المكتب الوطني المغربي للسياحةيتوقع في هذا السياق، و

على شبكة اإلنترنت وتحسين القدرات الجوية التواصل تركز على تطوير ، الذي ي3301-3302 الثالثي للفتر ستراتيجي اال
مليون  153 بمبلغ 3302برسم سنة  ةاالستثمار المتوقع ةوتقدر ميزانيت السياحية. وتعزيز الشراكات مع منظمي الرحال

 درهم.
 

التواصل و ذات البعد الدولياالقتصادية لقاءات ال وأالثقافية تظاهرات المهرجانات وال تسخيرأيضا إلى  طخطمهدف اليو
 الثقافي والسياسي والجغرافي.والتاريخي  هب في بعدالمغر من أجل تسويقالدبلوماسية للمملكة  التمثيليات دوروكذا  الرقمي

 
جميع عبر تدخله في لنجاح وجهة المغرب ح الرئيسية من الجود  أحد المفاتي المكتب الوطني المغربي للسياحة ويتخذ

 المعايير. تستجيب ألعلى منح السياح خدماتوذلك لالمراحل 
 
 : ي، أساسا ما يل3300سنة  يهم مخطط عمل المكتب، خاللو
 
بأهم األسواق المصدر  للسياح، ويتعلق األمر بفرنسا وألمانيا وانجلترا وإسبانيا مؤسساتي التواصل الإعطاء انطالقة  -

 ودول البنيليكس وإيطاليا؛
 ؛ 4102وكنوز بالدي صيف  4102شتاء  كنوز بالديت حمالإنطالق  -
 السياحية مع منظمي الرحالت ةشراك 27نجاز واألعمال اإللكترونية )تم إ السياحية شراكات مع منظمي الرحالتال -

 ؛( اإللكترونية األعمالفي مجال  تينكاشرو
وشركة  الخطوط الجوية البريطانيةو ترانسافياوإبرام شراكات مع العديد من شركات الطيران بما في ذلك: شركة فيولينغ  -

 ريان اير؛ الخطوط الملكية المغربية و
والموقع االجتماعي  "www.visitmorocco.comااللكترونية " البوابةخالل  لمغرب منللعالمة التجارية اتقوية  -

 ( ؛Facebook) " visit morocco "فيسبوك"  "
 مستهدفة. معرض في عد  أسواق 88المشاركة في  -
 
 ، ما يلي :3303هم مخطط عمل المكتب، برسم سنة  دوق
 
فرنسا وألمانيا ودول اق المصدر  للسياح ويتعلق األمر بالتواصل " المغرب ووجهاته" بأهم األسوإعطاء انطالقة لحملة  -

والواليات  ةاالسكندينافيروسيا والدول و سويسراو بولنداو الشرق األوسطو إسبانياو إيطالياو المملكة المتحد و كسيليالبن
 .المتحد  األمريكية

 "؛  Top of Mindالسياح "إعالنية تجعل من "وجهة المغرب" الوجهة السياحية المفضلة لدى  تالقيام بحمال -

 نشر اإلعالنات من خالل حمالت "الصحافة والمحطات اإلذاعية الدينامية". -

 " مع مواكبة صحافية لذلك.    buzz خلق حدث إعالمي على االنترنيت" -

 

وليفة تنفاهز مليون درهم مقابل ميزانيفة أ 3,115بمبلغ  ٪38، ما قدره 3303وقد بلغ معدل انجاز ميزانية االستثمار، في سنة 
 مليون درهم. 582

 
 

 البصرية-تطوير االتصاالت والخدمـات البريـدية والسمعية -5.4
  

 االتصـاالت –0.5.4
 

وهي  االتصاالتقطاع الدولة في  إستراتيجية فيها تحدد، 3303خالل سنة  مذكر  التوجهات العامةقامت الحكومة بوضع 
 ةممكنالد وجهالبذل كل لالحكومة  إراد  المذكر  هعكس هذت". و3300رقمي "المغرب ال مخطط تتالءم معالتي  اإلستراتيجية

العامة  ات. وهكذا، فإن التوجه3300 أفقسوق االتصاالت في مرقمة ل أهدافمناخ مواتي لتطوير القطاع مرفقا بلضمان 
 : التالية حاورعلى الم ترتكزلهذه الفتر  

 
 ؛ والتحرير قنينتدابير الت إرساء -
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 ؛الصبيب العالي  يذ اإلنترنتعمل وطني لتطوير  إعداد مخطط -
 التشريعي والتنظيمي. مراجعة اإلطار -
 

هذه  توخى مني. و3308-3302 للفتر عامة توجهات  مذكر  ،3300المستقبلية، تم إعداد، خالل سنة  فاقفيما يتعلق باآلو
 القطاع. بالنسبة للفاعلين في هذا لرؤيةا توضيحو تمجال االتصاالالتي حققتها المملكة في  المكتسباتالمذكر  تعزيز 

 
تجدر اإلشار  ،  3300 سنة األول منالتي عرفتها شركة "اتصاالت المغرب" خالل األسدس البارز   األحداثومن بين 

-3300خالل الفتر  مليار درهم  03,0 توقيع اتفاقية االستثمار الرابعة بين الشركة والحكومة المغربية بمبلغ قدره إلى
 فرصة عمل مباشر . 533مما سيؤدي إلى خلق  3305

 

مليار  5,1، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية قدرها ومواكبة لتطور قطاع التكنولوجيا الحديثة وعيا منها بهذه التحدياتو
مليار دوالر سيتم توفيرها من قبل  0,5 منها مبلغ"، 3300"المغرب الرقمي  مخططل 3302-3338درهم خالل الفتر  

الفاعلين في االتصاالت اللذين اآلتية من موارد الل هذا الصندوق من يوتم تم، وي"لالتصاالت الشاملةق الخدمة صندو"
 : ساسية ما يلياأل وتهم البرامج% من رقم معامالتهم. 3 نسبة يدفعون سنويا

 
   "باكط"  تعميم االستفادة من االتصاالتبرنامج 

 

 وسائل االتصاالت بمبلغب( غير مشمولة بشبكة االتصاالت) ناطق بيضاءم 3.310تغطية إلى ويهدف هذا البرنامج 
 مليون درهم. 01220,51

 
من المواقع المستفيد  من برنامج "باكط". وتعرف هذه  %2,5موقعا تمثل  230 ستفيد  لحد اآلنويبلغ عدد المواقع غير الم

أساسا باقتناء األراضي والكهربة. وستتم تغطيتها خالل صعوبات لتغطيتها وتتعلق  ،بالعالم القروي 003المواقع، بما فيها 
 .3302 -3300سنتي 

 
 برنامج "جيني"

 
قررت الحكومة وضع برنامج لتعميم التكنولوجيات الحديثة للمعلومات في قطاع التعليم )جيني(. ويبلغ الغالف المالي 

 01083، إلى 3303مبلغ المتراكم، إلى متم . وقد وصل ال3300-3333مليون درهم للفتر   01105المخصص لهذا البرنامج 
 مليون درهم.   005، فيناهز المبلغ المتوقع لهذا البرنامج 3300مليون درهم. أما بالنسبة لسنة 

 
 عملية "نافذة" 

 

خالل  رئيس الحكومة تحت إشراف "التصاالتتدبير الخدمة الشاملة لجنة العملية، التي تم إقرارها من طرف "لتمثل ت
درهم شهريا للمشترك  23، على مدى ثالث سنوات بمبلغ مدرسا 0531333في منح إعانة مالية لفائد  الخامسة، دورتها 

 مدرس من هذه العملية. 0231531درهم سنويا للمشترك. وقد استفاد  283أو
 

 الطالب" رأو "كومبيوت مشروع "إنجاز"

 
 من طلبةوالسنة األولى والثانية ين مهندساللثانية والثالثة من ااألولى و السنة بةمالي لطلالدعم إلى الهذا البرنامج يهدف 

فائد  ٪ ل85حدود في  االشتراك في شبكة اإلنترنتونفقات  ته٪ من تكلف85في حدود "ماستر" لشراء جهاز كمبيوتر محمول 
 ن درهم. يومل 203 بمبلغ إجمالي قدره 3300-3333طالبا خالل الفتر   001.133

 
  في مجال التعليم العالي لصواتللوجيا المعلومات واتكنوإدماج برنامج 

 
 ةإلى المعلوم الولوجنطاق  عميمفي مجال التعليم العالي وت لصواتلتكنولوجيا المعلومات واإلى إدماج هذا البرنامج  يهدف

صندوق "ل ويموفي مجال البحث(.  لتكنولوجيا المعلومات واالتصا شجيعتو وتطوير الخدمات الرقمية تقوية التكوين)
 مليون درهم. 033في حدود لبرنامج من هذا ا ءاً جز" لالتصاالت األساسيةالخدمة 
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 "الجامعة الرقمية" برنامج
 

اإلنترنت في بعض الجامعات من أجل الولوج لخدمة شبكة  لشبكة "الويفي" تحتيةالبنية وضع اليهدف هذا البرنامج إلى 
عدد وسيبلغ ٪ على األقل من مساحة الجامعة. 83تغطية مع ضمان إلنترنت تطوير وتحسين استخدام ال كما يسعىالوطنية. 

 مليون درهم. 032 بمبلغ 3302في أفق  موقعا 053 تغطيتهارتقب المواقع الم
 

لفتر  لتطوير قطاع االتصاالت بهدف لتوجهات العامة إلعداد مذكر  جديد  لدراسة الشروع في ، تم وفيما يخص اآلفاق
 .3308في أفق  لقطاعلالطريق خارطة تشكل والتي س 3302-3308

 على المحاور التالية :للسنوات القادمة  بالنسبةوبصفة عامة، ترتكز آفاق القطاع 

 االستثمار في قطاع االتصاالت ؛مواصلة دعم  -

ت التي تستجيب لتطور االستعماال ذات الصبيب العالي والصبيب العالي جداإنجاز البنيات األساسية المالئمة خاصة  -
 الحكومة على تقليص الفجو  الرقمية ؛ عزموتترجم 

 ؛ سعارألهام لتوسيع الولوج للخدمات المتعلقة باالتصاالت عبر توفير الظروف المالئمة لتحفيز انخفاض  -

مواصلة النمو بالنسبة لمختلف مكونات السوق من خالل تفعيل رهانات التقنين الكفيلة بخلق المنافسة بين مختلف  -
 .القطاعات

 
 البريد -4.5.4

 

في إطار  ،3301-3300 للفتر الدولة المبرم مع برنامج العقد الذي يتجسد في  "بغرالمبريد "تنمية يندرج مخطط 
 الخدماتإلى تطوير هذا المخطط هدف ي. وتواصلالمعلومات والالبريد وفي مجاالت القطاعية للحكومة  اإلستراتيجيات

  مع تعزيز وضوح الرؤية ألسلوب التدبير.نمو جاالت جديد  للفي مدعم االستثمار و الحالية للمؤسسة
 

الرسائل والتسويق و والهاتف بنكالو البريدبرمجة، في إطار هذا المخطط التنموي، مختلف المهن كلمشاريع الموستهم ا
 مليار درهم. 3,3 إجمالي قدرهاستثمار بية والرقمية تكوالخدمات اللوجس

 

دعم االستثمار في مجاالت نمو مواصلة تطوير المهن الحالية بنفس الوتير  و 3302سنة خالل  "بغرالمبريد "عتزم وي
 الرقمي.البريد لمعلومات من خالل الحديثة لتكنولوجيات الو كاللوجستي خاصةجديد  

 

 ةكيوجستيالخدمات اللمليون درهم تتوزع على  083، ما قيمته 3302االستثمارات المتوقعة لبريد المغرب، برسم سنة تبلغ و
 . مليون درهم 013ية بما قدره بنكوالخدمات ال مليون درهم 031بما يناهز 

 

هكذا، سيصل رقم موه. وضمان نونشطته أ تطويراإلراد  القوية لبريد المغرب من أجل  3300توقعة لسنة النتائج الموتعكس 
للنتيجة أما بالنسبة  .3303مع سنة رنة مقا ٪1مليون درهم بزياد  نسبتها  01300إلى  3300المعامالت المتوقع خالل 

 .3303سنة ٪ مقارنة مع 5مليون درهم بزياد   058 فستبلغ ما قدره 3300الصافية المتوقعة لسنة 
 

من خالل هذه االستثمارات  "بريد المغرب"ويهدف درهم. مليون  583حوالي  3300لسنة بلغت االستثمارات المتوقعة كما 
 .لرقمي والمتنقلوالبريد ا كياللوجستيلنشاط اة أساسا بتوسيع الشبكة وتنمية المتعلقتحقيق األهداف إلى 

 
 مليون درهم. 003، ما قدره 3300وقد بلغت إنجازات بريد المغرب فيما يخص االستثمار ، إلى متم يونيو 

    

، 3303-3303للفتر   مغربالالدولة وبريد تعتبر السنة األخير  من عقد البرنامج المبرم بين  3303فإن سنة وللتذكير، 
اندرجت في استمرارية مسلسل تحول هذه المؤسسة إلى شركة مساهمة وتفويت أنشطتها المالية إلى شركتها وهي السنة التي 

 التابعة "البريد بنك".
 

 تشمل في التنمية الجهوية وخاصة القروية. وفي هذا الصدد، أصبحت شبكة بريد المغرب رئيسياويبقى بريد المغرب فاعال 
حوالي جديد  )لها غالف مالي مهم سنويا ألنشاء وكاالت خصص يُ بالعالم القروي، والتي وكالة  01023منها  وكالة 0.803

 .موجود وكاالت التهيئة الإعاد  وكذا القيام بأشغال  ،(وياسنوكالة  53
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 المجال السمعي البصري  -..3.5
 
 

التي تنظم القطاع السمعي الذي يحدد القواعد العامة والضوابط األساسية اإلطار القانوني  11130القانون رقم يعتبر 
بغية مواكبة التطورات التي يعرفها حقل االتصال السمعي البصري على المستوى الدولي فضال عن جعله البصري الوطني 

 اإلستراتيجيةاألهداف ار تتلخص وفي هذا اإلط أدا  للتنمية. كما يشكل هذا القطاع رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 فيما يلي:المحدد  للقطاع السمعي البصري 

 
 والتنوع؛التعددية  ترسيخ -
 ؛انتظارات الجمهورلتلبية  اإلنتاجتحسين جود   -

 ؛العمومي السمعي البصريالعرض تعزيز تنافسية  -

 .الحكامةتحسين  -

                                                                                                                                                                                 
دفتري إعداد قامت الحكومة بأعاله، المشار إليه  11130ووفقا للقانون رقم  السالفة الذكر اإلستراتيجيةلتنفيذ األهداف 

الذين  )القنا  الثانية(، شركة اإلنتاجات السمعية البصريةالثاني بالوطنية لإلذاعة والتلفز  وشركة التحمالت، األول خاص بال
 بعد المصادقة عليهما من طرف الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري. 3303أكتوبر  33تم نشرهما بتاريخ 

 
 :دفتري التحمالت الجديدين نذكر ما يلي مستجدات أهم من بين و
 
 : شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز قنوات البعض  تموقع إعاد  -

o ؛قنا  الرابعة إلى قنا  ثقافية ل يتحو 

o  بالخارج؛لمغاربة المقيمين لقنا  المغربية الموجهة لالتحريري الخط تعزيز 

o  ؛قنا  السادسة  تعزيز مكانة ودور 

o  األمازيغية.مد  بث القنا  مضاعفة 

 األسر  والطفل؛ برامج انية فضال عنالبرلممخصصة لألنشطة إنشاء قنوات جديد   -
 الجهوي؛تماشيا مع البعد البيئة االجتماعية والثقافية وكذلك  انسجام أمثل معمحطات الراديو من أجل أهيل ت -
)القنا   شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز  وشركة اإلنتاجات السمعية البصريةة بالالبصري ةبرامج السمعيانتقاء اللجنة إحداث  -

وتتكون هذه اللجنة من أعضاء  المشترك، وذلك وفقا لمعايير المنافسة.أو  سواء فيما يتعلق باإلنتاج الخاص بهما (،الثانية
 ؛خارجيين مختصين في المجال السمعي البصري

 تشمل عضوين ،شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز  وشركة اإلنتاجات السمعية البصريةاألخالقيات بكل من اللجنة إنشاء  -
 .تينشركلل نتمينغير م

 
 شركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةال - 0.3.5.4

 
تم إعداد إطار مرجعي بغية إبرام عقد  ،شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز  في ظروف جيد دفتر التحمالت للتنفيذ من أجل 

في لشركة ل يداراإل مجلسه الوافق علي ، بمشاركة األطراف المعنية والذي3301-3300برنامج جديد للفتر  الممتد  بين 
 .3303نونبر  03
 
 منطق الوسائلبدال من يندرج عقد البرنامج الجديد في إطار مقاربة ديناميكية تعتمد على منطقي حسن األداء والنتيجة و

ة تحسين اإلنتاجية الخارجيطبقا لدفتر تحمالت الشركة من جهة، و ،تكلفةأقل جود  اإلنتاج بو لرفع اإلنتاجية الداخليةوذلك 
 .من جهة أخرى الجمهورانتظارات وتلبية من خالل تحسين عدد اللقاءات 
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 ويجب التركيز على ثالثة محاور أساسية :
 
الحقل السمعي تعزيز للمساهمة في شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز  لدفتر تحمالت الالجديد  المقتضيات تنفيذ  ضمان -

 الوطني؛البصري 
ضبط النتائج وتكريس مبدأ شركة وللاإلنتاجية والقدر  التنافسية  جدوىالستعاد   التكاليفضبط تنفيذ خطة ترشيد و -

 التكاليف؛
 .تحسين الحكامة -

 
سيندرج في ديناميكية الدور الذي من  شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز ويجب التركيز على أن األسلوب المستقبلي لحكامة ال

شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز  وشركة اإلنتاجات السمعية التألف من لذي ي)ا المتوقع أن يلعبه القطب السمعي البصري
 كوين.والتوخاصة الترشيد وتبادل التقنيات المعرفية  الفاعلينالتآزر والتكامل بين مختلف من أجل تقوية البصرية( 

 

  .والتهيئة ي وما بعد اإلنتاجمعدات اإلنتاج الفنو  التلفز اتزيجهت نخص بالذكر:،  4102من أهم المشاريع المبرمجة لسنة و

 
 : على الذي يوجد قيد اإلنجاز  3300برسم سنة شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز  يرتكز مخطط عمل الو
 

للساكنة الموجهة فيما يخص اإلعالم والتربية والترفيه وهي البرامج  قيام الشركة بمهمة المرفق العمومياستمرارية  -
 المغربية كافة؛ 

 هيمنة البث الفضائي؛تجاه  لضمان التوازنكانتها الرائد  في تطوير البث والبث عن بعد الحفاظ على م -
 توطيد وتعزيز التغطية التلفزية الوطنية عبر رقمنة الشبكة ؛ -
 والتدبيري. اإلعالميالحكامة والنظام  تحسين -
 

مليون درهم  12 منهامليون درهم  0.580ميزانية قدرها ، رصد شركة الوطنية لإلذاعة والتلفز ويتطلب هذا المخطط من ال
 ، علما أن هذا الغالف ال يأخذ بعين االعتبار التدابير المتضمنة في دفتر التحمالت الجديد.االستثماريخص 

 

تلفزيون الرقمي األرضي وراديو تردد التحوير للوطنية التغطية التعزيز فتتمثل أساسا في  3303نجازات إلأما بالنسبة 
(FM)  دقيقة لإلنتاج المحلي، كبث  03ساعة و 00بث و ،ساعة من إعاد  البث 58.130و بالتلفز ساعة  201130وبث

 .أولي
 

 مليون درهم لالستثمار. 031مليون درهم بالنسبة لالستغالل و 01803بلغت  توفيما يخص الميزانية، فان اإلنجازا
 081إعانة الدولة المسجلة في الحساب المفتوح البالغة  ولتقوية البنية المالية  للشركة، فقد تقررت إعاد  رسملتها بإدماج

 مليون درهم  في رأسمالها. 
 

 

 )القناة الثانية( شركة اإلنتاجات السمعية البصريةال - 0.3.5.4
 

و إدراجها في عقد البرنامج  3302في انتظار المصادقة من طرف المجلس اإلداري للشركة على البرامج المقرر  خالل 
مليون درهم(  003مليون درهم( والبنية والنقل التلفزي )01033) تعه مع الدولة، ستشمل النفقات التهيئاالمزمع توقي

 مليون درهم(. 33والتجهيزات التقنية واإلنتاجية )
 

 بما يلي : 3300لسنة شركة ويتميز مخطط عمل ال
 
 ؛ بوية واإلعالمية والترفيهيةاستمرارية خدمات االتصال السمعي البصري لتلبية المتطلبات الثقافية والتر -
 ؛ المساهمة في تطوير اإلنتاج السمعي البصري المحلي -
 .تحسين حكامة الشركة وترشيد نفقات االستغالل باإلضافة إلى عقلنة االستثمارات -

 
م مليون دره 153تطلب ميزانية قدرها ، سي3300برسم سنة  السمعية البصرية اإلنتاجاتشركة مخطط عمل فإن  ولإلشار ،

البث وذلك، في لمحافظة على وسائل اإلنتاج و، أساسا، سوى االبرنامجهذا  . وال يهماالستثمارتخص مليون درهم  33منها 
 جديد.عقد برنامج  وضع رانتظا

 
 فيما يلي :  3303سنة  توتتمثل أهم إنجازا
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 ؛ ٪(42) يأولبث  41192منها ( ساعة 42ساعة/ /42ساعة ) 6.981بث  -
 اإلنتاجاتشركة ، فإن ٪(. وعالو  على ذلك04)+ 4100لسنة ٪ 6,42٪ مقابل 9,49اهد  قدرها تحقيق نسبة المش -

 ٪(04)المغاربة  األكثر مشاهد  من قبل المشاهدينهي  السمعية البصرية
 ٪.82 اإلنتاج الوطني البالغةحصة  -

 
 يون درهم لالستثمار.مل 20و بخصوص االستغاللمليون درهم  138 اإلنجازات، فقد بلغت ميزانيةفيما يخص ال

 
التي تم والدولة إعانات من خالل دمج  السمعية البصرية اإلنتاجاترأسمال شركة  في زياد  3303وللتذكير، فقد سجلت سنة 

قد تمت مواكبة هذه أقل من ربع رأس المال. و وذلك نظرا للوضعية التي وصلت إلىفي الحساب الجاري للشركاء، احتسابها 
نتائج دراك الستللشركة االعملية سمحت هذه قد ف لإلشار ،و. للشركةالمساهمين من القطاع الخاص أهم بل من قالعملية أيضا 

 .3300في متم سنة مليون درهم  380التراكم  بلغ حيثسلبية ال

 

 الولوج إلى الخدمات األساسية وتقوية التضامن والتماسك االجتماعي –3
 

 التربية والصحة - 0.3
 

 يات الجهوية للتربية والتكويناألكاديم - 0.0.3

 
خص صاحب الجاللة خطابه بمناسبة ذكرى ثور  الملك والشعب لموضوع السياسة التعليمية، مركزا بذلك على أولوية نظام 

 التربية والتكوين بالمغرب. 
 

 مستدامة. وقد أكد الخطاب الملكي على ضرور  مراجعة المقاربات والطرق المتبعة بهدف إدراجها في سياسة تربوية
 

 كما دعى صاحب الجاللة الحكومة إلى تفعيل المجلس األعلى للتعليم وتقييم االنجازات المحققة في العشرية األخير .
 

، يرتكز على أربع 3301-3302وتجدر اإلشار  إلى أن وزار  التربية الوطنية قد قامت بإعداد مشروع برنامج عمل للفتر  
 ا:محاور إستراتيجية كبرى تهم أساس

 

 ؛رفع من العرض المدرسي بهدف تحقيق مساوا  في حظوظ الولوجال -
 تحسين جود  التعليم؛ -
 تطوير حكامة النظام التربوي؛ -
 الموارد البشرية وتقوية مؤهالتها وقدراتها. عقلنة تسيير -
 

 تالية :تنفيذ أهم اإلجراءات ال 3302إجراء. ومن المنتظر خالل سنة  10مشروع و 05وينقسم هذا البرنامج إلى 
 
 ؛ مدرسة جديد  11توسيع شبكة المدارس الجماعية مع إحداث  -
 ؛ ثانوية 92إعدادية وإعاد  تهيئة  61تقوية العرض المدرسي مع إحداث  -
 ؛ مؤسسة تعليمية )مدارس التعليم االبتدائي واإلعداديات والثانويات والداخليات ومراكز التكوين( 01111إعاد  تهيئة  -
 ؛  (تمت برمجتها قاعة 01111ض تلك المبنية على النموذج الجاهز )بناء مدارس جديد  عو -
 مؤسسة تعليمية بتجهيزات أساسية وربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير؛ 41441إمداد  -
 ؛ مؤسسة 21141تجديد التجهيزات المدرسية لفائد   -
 مؤسسة تعليمية. 011108لفائد   برمجة الصيانة االحترازية -
 
التعاقد مع يتضمن مخطط العمل مجموعة من االجراءات منها على الخصوص ، حكامة نظام التعليمتوطيد بفيما يتعلق و

كاديميات لأل يةداراإلالمجالس ؤسسات التعليمية وهيكلة لمل الذاتي ستقاللالتعزيز او األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
 ة.فعال وكذا وضع أنظمة معلوماتية الجهوية للتربية والتكوين

 
 مل، تعالتعليم ةإلزاميوالمتعلق بوتلبية الطلب المتزايد ستعجالي مخطط اإللمواصلة الجهود المبذولة في إطار امن أجل و

 :على 3300برسم سنة الحكومة 
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 جملبرناإطار ا برمجة فيم ؤسسة تعليميةم 187بناء ب شغال المتعلقةالمدرسي من خالل تسريع األ عرضال الرفع من -
 ؛جاليستعاإل

 ؛اتالداخليتحتوي على  مؤسسة إعدادية 61برنامج بناء  إطالق -
 داخلية. 21ثانوية و مؤسسة 81برنامج بناء  إطالق -
 

 ظومة المحاسبة العامة والتحليليةوفي إطار تحسين وتقوية آليات تدبيرها فإن األكاديميات الجهوية للتعليم بصدد وضع من
 باإلضافة إلى نظام معلوماتي مندمج.

 

مليار درهم وتبلغ التوقعات االختتامية لسنة  3,8، فإن اإلعتمادات االستثمارية المتوقعة تناهز 3300ما يخص سنة فيو
 مليار درهم. 3,1مبلغ  3300

 
 فيما يلي: التقنية للقطاع مؤشراتالوتتجلى أهم 

 
 4104/4102سنة  في 011416 إلى 4104-4100برسم  71771ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية العمومية من  -

 ؛ %4بتطور قدره 
 ؛أستاذ  4411111بلوغ أكثر من  -
خالل السنة الفارطة، أي بارتفاع قدره  812881178مقابل  4104/4102برسم  811911972التالميذ  بلوغ عدد -

9,0%. 
 

 
 
 
 
 
 

كوين لتربية والتا منظومةالذي يهدف أساسا إلى تعزيز المساوا  لولوج مخططات الدعم االجتماعي،  عزيزفيما يخص تو
 أهم اإلنجازات فيما يلي: ومحاربة الهدر المدرسي، تتجلى 

 
 إلى 4104-4100مستفيد خالل الفتر   0.471.221الرفع من عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية الذي انتقل من  -

 % ؛22 تفوقأي بزياد   ،4102-4104مستفيد خالل الفتر   0.792.047
إلى  4104-4100مستفيد خالل الفتر   091761من  حيث انتقل عددهم ين من النقل المدرسيالرفع من عدد المستفيد -

 ؛ 4102-4104خالل الفتر   401812
خالل الفتر   0121690إلى  4104-4100خالل الفتر   761162من ذي انتقل ال تااخليعدد المستفيدين من الد تعزيز -

 ٪؛1قدرها زياد  أي ب 4104-4102
 لتعليم االبتدائي.ا ٪ في0,2إلى ٪ و6,01 في حدودفي التعليم الثانوي  هدر المدرسيال احتواء نسبة  -

 
 الجامعـات -4.0.3
 
. مقعد 2081380 ية تبلغاستقبال بسعة جامعيال كوينلتل ةمؤسس 003تتكون من  جامعة عمومية 05 على بالدنا حالياتتوفر 

 طالب سنويا. 20 320 ستقبالا( من 03ومن جهة أخرى، فقد استطاعت األحياء الجامعية )
 

تكوين األطر على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ووالمتعلق ب 3301-3300الفتر  ب صخاالالعمل رتكز مخطط يو
 التالية: لمحاور الرئيسيةا

سات لمؤسلقة االستقبال طا سوق العمل من خالل تحسين جود  التعليم وتعزيزات في جامعقدرات إدماج خريجي التعزيز  -
 الجامعية؛

 ؛البحث العلمي االختراع وتعبئة الموارد البشرية وتمويل أجل تثمين  من تشجيع البحث العلمي -
عن ية وتأمين صحتغطية ة ووضع جامعياء الحيباأل تحسين الخدمات االجتماعية للطلبة، خاصة من خالل تعميم المطاعم  -

 ؛ المخاطر، فضال عن تشجيع األنشطة الثقافية والرياضية
القانونية  ةالترسان وإكماللتعليم العالي منظم لمن خالل تحديث القانون ال ةهذا القطاع، خاصمنظمة لالصوص النمراجعة  -

 ؛ التعليم العالي الخاصالمتعلقة ب

0

500

1 000

201120122013  *

) 10000 ( عدد التالميذ  ) 10 ( عدد المؤسسات التعليمية العمومية  ) 1000 ( عدد المعلمين 

احتماالت االختتام (*)
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شراكات برام وإ ذات صيتجامعات في المغرب ومدارس أجنبية إنشاء لتعاون الدولي، وذلك بهدف ا إستراتيجيةتطوير  -
 الباحثين.تعزيز حركية األساتذ  ية وجهوالشراكة ال عيشجالعلمي وت البحثيدان مفي  جديد 

 
 فيما يلي:  3301-3300الفتر   لمبرمجة خاللاريع امشأهم الوتتجلى 

 
 شبكةالتطوير و (الجامعاتفي بتكار حداث وحدات خاصة باإلاالبتكار )إميدان م البحث العلمي والتكنولوجي واتطوير نظ -

 مليون درهم ؛ 241يصل إلى سنوي  عدلبمأي مليار درهم،  1,7إجمالي قدره  غالف)مروان( بإلعالمية ا األكاديمية
مليار  1,3  ( بمبلغ إجمالي قدرهيمطعم جامع 02و  حي جامعي 20) ةلطلبفائد  اتعزيز وتطوير الخدمات االجتماعية ل -

 ؛ مليون درهم 222ي قدره سنو عدل متوسطبمأي درهم، 
متعدد  الكليات الل بعض يها وتحووتير  أشغالتسريع و برمجة سابقاالمشاريع المتمام إوستقبال توسيع طاقة اال -

 ن للطب والصيدلةامشاريع جديد  )كليتمنفتحة على تخصصات ذات آفاق واعد  وكذا إنجاز مؤسسات  إلى الختصاصاتا
لعلوم ا ؤسساتمووطنية للعلوم التطبيقية الرس مداوال حقوقلتجار  والتسيير والمدارس العليا في اللوطنية  ال ةمدرسوال

 مليار درهم. 1,5سنوي قدره  متوسطبأي مليار درهم،  8 بمبلغ إجمالي قدره وذلك ...( ةالتقني
 

  مليار درهم 2,3 غلفة مالية تناهزأالذي يوجد قيد اإلنهاء، ، 3301-3300 الفتر  برسمعمل ال طخطممشروع وقد خصص 
ستثمار برسم ميزانية اال. ويرتقب أن تصل اإلنجازات المتوقعة ل3302برسم سنة  درهم لالستثمارمليار  و2,5 لتغالسالل

 .االلتزاماتمن حيث  .%23إلى مليار درهم أي بنسبة  3300سنة 
 

 المراكز االستشفائية الجامعية     -3.0.3

 
 ترتكز استراتيجية قطاع الصحة على أهم االجراءات التالية :

 
 ؛ الصحة نايدفي مة الفاعلات لقطاعجميع اولوطنية للتنمية البشرية ا  ربادالمبين والتنسيق  تعزيز التفاعل -
 ة؛يمموالصحة العمجال المستمر لفائد  الموارد البشرية العاملة في  نيكولتط لخطم وضع -
 الميدان الصحي؛ب المتعلقة ر المخاطربيدت يننقت -
 في المجال الصحي؛ وعلى المساوا ة على الصحة يمموالسياسات الع انعكاست لتقييم لياإدخال اآل -
 ؛الوطني التراب مستوى كافة على قربلاشبكات  حداثإمن خالل  الجات الطبيةالع ضرعع يتوس -
 ؛مجالفي هذا ال تاجهقدرات وصالحيات الال عزيزت -
 قد والشراكات.اعتللأشكال جديد   تطوير -
 

الجديد  لقطاع ستراتيجية ينخرط في إطار اإل الذية الجامعية، المراكز االستشفائي رتكز عمليس ،3302سنة  فيما يخص
 :التالية األربع الرئيسية محاورالعلى  ،3301-3303الصحة للفتر  

 
 رفعال علىفي المقام األول  اتجهودمال ستنكب، اإلطارفي هذا و. تقبالسالمستشفيات وتحسين االب الجات الطبيةر العيتوف -

 وتعزيز وتطوير صحة األم والطفل؛ ستشفائيةشبكة اإلال، وتوسيع يةستعجالخدمات اإلالمستوى  من
كما  مدينة وجد ب المركز االستشفائي الجامعيبأشغال البناء والتجهيز  اء مننتهالا: تم  المراكز االستشفائية ةع شبكيتوس -

 تي أكادير وطنجة؛ مدينة بجامعي ةكز استشفائيامر لبناء انطلقت الدراسات
 ؛لتعميم نظام المساعد  الطبية )راميد(بة كاوا من خالل تعزيز اإلجراءات المخصوصاألساسية، صحية لاية غطالت فعيلت -
ة األمراض من خالل تحديث المختبرات وتوسيع شبكة مستشفيات األمراض رباحة وميالصحاليقظة تطوير برنامج  -

 .راض السرطانيةوإنشاء مراكز األم ةوتوفير األدويالنفسية 
 

المراكز االستشفائية الجامعية خالل سنة واصلت االستشفائية،  للحكامة وفي إطار تعزيز الممارسات الجيد ذلك، وباإلضافة ل
ات الطبية مع توسيع ملفالالترقيم اإلعالمي لجميع  لاجم فيتقدما ملموسا تطوير أنظمتها المعلوماتية إذ عرفت  3300

 .ا المختبراتذكمجال الصحة و في يستشفائمن التكوين اال  جديدأنواع  شبكتها إلى

 

 : فيما يلي 3303-3338خالل الفتر   راتيجياالستالمخطط إنجازات ومن جهة أخرى، تتمثل 
 
 ؛ 4104سرير خالل  11647بلغت الطاقة السريرية  -
 ؛ %6,6أي بارتفاع  4104في  8121111إلى أزيد من  4100برسم  1111409انتقلت الحاالت االستعجالية من  -
 ؛ %2,6، أي بزياد  018191270مقابل  4104يوم برسم  018891921أيام االستشفاء  بلغ عدد- -
 عملية ؛ 7821017وصلت التدخالت الجراحية إلى  -
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 42 إلى 4117في األلف سنة  41,9حيث انتقلت من  4104-4117تراجعت نسبة الوفيات بالمستشفيات خالل الفتر   -
 .4104في األلف سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 

مليون درهم. فيما يتوقع أن تصل هذه األخير   321، تقدر اإلستثمارات بما يناهز 3300توقعات االختتام لسنة وفيما يتعلق ب
 .3302مليون درهم برسم سنة  803إلى 

 
فيما وصلت اإلستخالصات إلى  3303مليون درهم إلى نهاية  200وفي األخير، تجدر اإلشار  إلى أن المداخيل الذاتية بلغت 

 من ميزانية اإلستغالل للمراكز اإلستشفائية الجامعية. %00رهم. ويمثل مبلغ هذه المداخيل مليون د 033

 
 

 الشغل والتكوين المهني – 2.3
 

 الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب  -0.4.3
 

 مليوناألهداف المحدد  من طرف السلطات العمومية إلى تكوين  ترمي ،3301–3303 للفتر  في إطار مخطط التنمية
ط الذي تبلغ ميزانيته اإلجمالية أكثر من خطمال اهذيهدف و الشغل. وإنعاش متدرب من طرف مكتب التكوين المهني

المهني  التكوينبالد، مما يجعل لل ش القطاعية والبرامج االقتصاديةورااألمختلف  مواكبة أساسا إلىمليون درهم  001331
 دية واالجتماعية.التنمية االقتصا ستراتيجيةافي مكوناً أساسياً 

 :فيمل يلي الشغل  وإنعاش حاليا مكتب التكوين المهني التي يواصلها ش الكبرىورااألوتتمثل 
 
 ٪؛01 في حواليعلى معدل النمو السنوي  حفاظال -
المغرب األخضر  طخطوم الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي ى:رالكبوطنية لهيكلة والبرامج امالات لقطاعا يد مواكبةطتو -

 رواج ؛وبرنامج  4141رؤية و وجيستيكيةستراتيجية اللالوا
 ؛كوين  التدوبجتتعلق   ش جديدألورانطالقة الإعطاء ا  -
النظام  هياكل وتفعيللل وتطوير النظام الجهوي إعاد  تنظيم : الشغل وإنعاش قدرات مكتب التكوين المهني ميةنت -

 .المعلوماتي الجديد
 
وذلك من حيث توفير ، المسطر  ستراتيجيةالتوجهات اال الشغل  وإنعاش مهنيعمل مكتب التكوين الات خططعكس متو
العديد من تجدر اإلشار  إلى أن ، وفي هذا الصددالقتصاد. لهيكلة المع يرالمشمن الكفاءات المتخصصة في ا اتيحاجال

يتوقع )التي  طائراتالصناعة ولوية مثل األلقطاعات ذات باة تعلقتلك الم صةاخ، قد أنجزت أو في طور االنجازالمشاريع 
والشعبة المتعلقة بتربية  ة والبناءكي( والنقل والخدمات اللوجستي3305 سنة أفق في منصب شغل 15.000 تمكن من إحداث نأ

 .الخيول والصناعة الغذائية
 

، لشغلواعد  والموفر  لمناصب اللقطاعات الالتي ستخصص  كوينالتعروض مشاريع أخرى لتعزيز تم تنفيذ سيكما 
 .برنامج رواج مواكبةفي إطار  توزيعال حرف أو ك وترحيل الخدمات كترونيلاإلخصوصا 

 
ة، ذاتيموارده الخاصة، تطوير  ،الشغل وإنعاش مكتب التكوين المهني مبذولة من طرفال الترشيد جهودمكنت  فقد ولإلشار 

 .3303 سنةدرهم في   7.050إلىدرهم  14.241من  نتقلتاحيث  3330 كوين منذ سنةالتلفة تك من ٪53من تخفيض 
 

  : ، كالتاليالتنمية طخطلمتنفيذ المرحلة الرابعة  في إطارإجراءات عد   ةقد تمت برمجف 3302-3300وبخصوص 
 

 عرض التكوين: تطويرفيما يخص 

قارنة مع م %01 ، أي بزياد متدرب 2211111 إلى قبول الشغل وإنعاش مكتب التكوين المهنيلمنظومة التكوين تهدف  -
 ؛4102-4104الفتر  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

201120122013  *

) )وحدة السعة السريرية  ) 1000 ( األيام اإلستشفائية  ) 10 ( عملية الولوج  

احتماالت االختتام (*)



  4102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
69 

المختصة أساسا ، يلتكوين المهنجديد  ل مؤسسات 01، مع إحداث مؤسسة 229عدد مؤسسات التكوين إلى  الرفع من -
 ؛ ترحيل الخدماتو كية وااللكترونيفالحال ةمثل البناء والصناع اإلستراتيجيةقطاعات بال

طنجة وفاس وأكادير ولتكوين المهني )الدار البيضاء ل مؤسسات 1  فائدلالتي هي في طور اإلنجاز ع يعمليات التوسإتمام  -
 ؛ تافراوت(ب)  ةإنشاء داخليكذا وسال( و

شراكة مع مؤسسة محمد المن خالل  الشغل وإنعاش مكتب التكوين المهني في نشاط بقو  االبعد االجتماعي حاضرويبقى  -
   ومكناس( ومؤسسة محمد السادس إلعاد  إدماج السجناءلتكوين )القنيطرتين لإحداث مؤسستين جديدبالخامس للتضامن 

 بطاقة تبلغللتكوين داخل السجون  امركز 11 مراكز جديد  للتكوين ليصل عدد المراكز إلى 2 من خالل إحداث وكذا،
8.671. 

 جودة التكوين: تطويرفيما يخص 
 المصادقة علىالمؤطرين و قدرات وتطوير ينلوحدات التكو وإعاد  هيكلة شعب التكوين وإعاد  الهندسة المستمر  إحداث -

 مؤسسات التكوين؛
 وزار الوطنية و استراتيجية جديد  بالتشاور مع وزار  التربيةوال سيما من خالل للتوجيه واالختيار،   جديد مقاربة وضع -

 المهني. كوينبين التعليم والت ي وذلك بهدف إقامة جسورلاالتعليم الع
 

 كوينلتباخاصة العقود البما في ذلك ) 1023 برسم سنة الشغل وإنعاش مكتب التكوين المهنيالية لوقد بلغت الميزانية اإلجم
 .مكتبلل 1023 سنةمليون درهم لتمويل مخطط العمل ل 2.321مليون درهم، منها   2.719 والمشاريع المتعاقد عليها(

 
مخصصة أساسا لتوسيع  3302درهم سنة  مليون 335و 3300ة سنمليون درهم  323استثمارات قدرها المكتب  قعويتو

 طاقة االستقبال ولتعزيز األساليب التعليمية والبيداغوجية.
 

 ولقد تطورت أهم مؤشرات اإلنجازات التقنية كما يلي:
 

 ،%08مسجال زياد  قدرها  4116/4117خالل  460مقابل  4104/4102في  249بلغ عدد مراكز التكوين في  -
، أي 4104/4102متدرب برسم  2011111إلى  4116/4117متدرب في  0721111انتقل عدد المتدربين من  -

 ؛ %91بزياد  
 .%24، أي بزياد  تقارب 4116/4117خالل  21261مقابل  4104/4102خالل  21211بلغت وحدات التكوين  -

 

وحد   5 111متدرب و 20211مؤسسة للتكوين و  223، فإن المكتب يتوخى بلوغ 3102/3102وفيما يخص سنة 
 للتكوين.

 
 لي:فيما ي 3300 برسم قيد التنفيذ التي توجد والمشاريع الرئيسيةالعمل  برامجوتتجلى 

 :بما يلي  3303/3300 ت سنةميزتالعرض،  تطويرفيما يخص 
 ؛4110/4114 ين برسم الموسمالمتدرب عدد ا، أي ما يقارب خمسة أضعافمتدرب 2011111عدد المتدربين إلى وصل  -
والفنون التقليدية وحرف  طائراتالصناعة و تربية الخيولة وفالحوال األشغال العموميةعات جديد : قطا على حافتاالن -

 .المتجدد  اتتوزيع والطاقال
 

 :جودة التكوين تطويرفيما يخص 
 ؛4102 برسممعتمد  ؤطرم 811رب ايقمع ما  ؤطرم 4111من  زيدعامة أالالتقنية و همت الحصيلة المتعلقة بالكفاءات -
معتمد  للتعليم مؤسسة  41ليصل العدد اإلجمالي إلى  4102 سنةجديد  في  ؤسساتأربع مقة على إحداث المصاد -

 المهني؛ كوينوالت
سنة في  1.111، ليصل العدد اإلجمالي إلى كوينتللجديد   وحد  111أكثر من باعتماد المناهج الدراسية،  تطوير -

4102. 
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 والكفاءات شغلال إلنعاش الوطنية الوكالة - 4.4.3

 
مكانتها في إلى تعزيز  3301و 3300يهدف مخطط التنمية للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات للفتر  الممتد  ما بين 

كفاءات مواردها البشرية وتقوية جود  كوسيط في ميدان الشغل من خالل مواصلة دعم مهنية نشاطها وتطوير  السوق
أسواق جديد  فتح  ى الخصوص، إلى تحقيق أهداف جديد  للباحثين عن الشغل وكذلكخدماتها. ويطمح هذا المخطط، عل

 .على المستويين الوطني والدوليللشغل 
 

 على المحاور التنموية التالية: 3301، ارتكزت رؤية أفق وفي هذا الصدد
 
 ؛4108تعزيز وتنفيذ السياسة النشيطة بالنسبة للشغل في أفق سنة  -
 طنية واالستراتيجيات القطاعية، موازا  مع تقوية انفتاح الوكالة؛مواكبة المبادرات الو -
 اقتراح خدمات قرب تتماشى مع مختلف فئات أرباب العمل والباحثين عن العمل؛ -
 تعزيز الطابع الجهوي لعمل الوكالة؛ -
 في عمل الوكالة. تدعيم المهنية -

 
 مندمج في الحيا  العملية. 0331333إلى أكثر من   3301وفي مجال اإلدماج، يتوقع أن تصل اإلنجازات إلى غاية سنة 

 
إدماج في إطار برنامج  55 333الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات تحقيق إنجاز ، تعتزم 3302وبالنسبة لسنة 

طار مقاولة في إ 01533مستفيد فيما يخص برنامج "تأهيل" والمساهمة في إحداث  081333"إدماج" وتحسين التشغيل لفائد  
 برنامج "مقاولتي"

 
 األهداف التالية: 3300، يحدد مخطط العمل المعتمد الختتام 3300وفيما يتعلق بسنة 

 
 من الشباب حاملي الشواهد؛  411111تحسين القابلية للتشغيل لفائد   -
 شخص من خدمات االستشار  والبحث عن الشغل؛ 911111استفاد   -
 اتي؛حاملي مشاريع للتشغيل الذ 01111مواكبة   -
 باحث عن الشغل. 811111 إدماج -
 

ويتعلق األمر بما  3300وفيما يخص إنعاش الشغل المأجور، تواصل الوكالة تنفيذ التدبيرين الذين تم إطالقها في متم سنة 
 يلي :

 

ة المعنية تكفل الدولة بالتغطية االجتماعية )مساهمة المشغل( للمستفيدين من عقد اإلدماج في حالة تشغيلهم من قبل المقاول -
 بعقد لمد  غير محدد ؛

أشهر لفائد  حاملي  7إلى  8درهم للشركات التي توفر التكوين المندمج لفتر  تمتد من  411111إعطاء منحة تقدر ب  -
 الجامعية مع توظيفهم في نهاية التدريب بعقد لمد  غير محدد . الشواهد

 

برنامج  لشباب حاملي الشواهد منمن ا 331333، ما يناهز 3300وفيما يخص تحسين القابلية للتشغيل، فقد استفاد في سنة 
 ''تأهيل''، من خالل التكوين التقني والتكوين على البحث المنهجي للتشغيل.

 

لدعم قدرات المواكبين الذين يعتبر دورهم محوريا  ةأما بالنسبة لمواكبة التشغيل الذاتي، فقد تمت مواصلة اإلجراءات الالزم
وتعزيز التناغم مع منظومة األنشطة المدر  للدخل المتعلقة بالمبادر  الوطنية للتنمية البشرية وباقي  في نجاح المواكبة

المبادرات الجهوية والمحلية، وكذا تطوير الشراكات المحلية مع المتدخلين في إحداث المقاوالت قصد وضع شبكات متعدد  
 االستخدامات من أجل المواكبة.

 
مليون درهم. أما بالنسبة لميزانية اإلستثمار  335بنحو  3300، فتقدر توقعات االختتام في نهاية سنة أما على الصعيد المالي

مليون درهم وفي ما يخص تقديرات  50,1( من اإلعتمادات المتوقعة في حدود %30مليون درهم ) 21فتناهز اإللتزامات 
 مليون درهم برسم ميزانية االستثمار. 53االستغالل و مليون درهم برسم ميزانية 323، فستصل إلى 3302الميزانية لسنة 

 
 301321على التوالي ما قدره  3300وقد بلغت إنجازات برامج إدماج وتأهيل ومقاولتي إلى غاية النصف األول من سنة 

 مستفيد من برنامج تأهيل )تحسين قابلية التشغيل(. 001808إحداث المقاوالت و 033إدماج و
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 تماسك االجتماعيالتضامن وال – 3.3

 
 التعاون الوطني  - 0.3.3

 
، التزم التعاون الوطني، 3303يواصل التعاون الوطني تدخالته في إطار استراتيجية القطب اإلجتماعي. وهكذا وبرسم سنة 

كنة في بشراكة مع مؤسسات التعاون الدولي والفاعلين الوطنيين بإنجاز العديد من البرامج االجتماعية لتلبية حاجيات السا
شخص  0351183حالة الهشاشة وخاصة في صفوف األطفال والشباب والنساء وكبار السن. هذه البرامج التي خصت 

سنة في  3.263مؤسسة )مقابل  01031( تم وضعها بمساعد  شبكة وطنية تتكون من 3300سنة في  287.361)مقابل 
% على 36,20% و23,6لخمس الماضية ارتفاعا بنسبة (. وقد عرف عدد المستفيدين وعدد المؤسسات في السنوات ا3300

 التوالي.
 

إطالق دراسة تهم مخطط التنمية للتعاون الوطني من طرف الوزار  المكلفة بالتنمية  4104ولإلشار ، فقد عرفت سنة 
 اإلنجاز إلى:االجتماعية وتهم اقتراح التدابير الالزمة لتنفيذ المخطط المذكور.وتهدف هذه الدراسة التي توجد في طور 

 
 إجراء تشخيص على المستوى المؤسساتي واإلستراتيجي والعملياتي للتعاون الوطني؛ -
 إعداد سيناريوهات لتنمية التعاون الوطني؛ -
 إعداد مخطط للتنمية على أساس السيناريو المتفق عليه؛ -
 للمقترحات المتفق بشأنها. وضع منظومة التطبيق النموذجي -
 

 االجتماعيةوكالة التنمية  - 4.3.3 
 

قامت وكالة التنمية االجتماعية بمراجعة إطارها اإلستراتيجي انطالقا من التوجيهات الحكومية وإستراتيجية القطب 
االجتماعي، وذلك الندماج وتنسيق أفضل مع جميع مكونات القطب االجتماعي عبر اإلستراتيجية المزمع تنفيذها خالل الفتر  

 النحو التالي:، والتي تتمحور على 3300-3305
 
 التعزيز المؤسساتي وهيكلة القطب االجتماعي؛ -
 تأطير ومواكبة وهيكلة العمل االجتماعي؛ -
 تعزيز النزاهة والمساوا  والعدالة االجتماعية؛ -
 المتابعة والتدقيق؛ -
 التواصل والتحسيس؛ -
  الدولي. الشراكة المؤسساتية والتعاون -
 

ة وبرامج موجهة لفئات معينة من الساكنة. ويتعلق األمر على وجه الخصوص ستقوم الوكالة بتنفيذ أنشط ،وفي هذا اإلطار
 بالنساء والشباب واألشخاص المعاقين.

 
 012وكذا إنجاز  21302تعاونية مما سيمكن من تكوين  582جمعية و 31383تمت برمجة إجراءات تهم  ،3302برسم سنة 

 نساء.من ال %31,8منصب شغل مع استهداف  01580مقاولة وإحداث 
 

 62,3درهم منها مليون  023بمبلغ  3302وتقدر الميزانية المخصصة النجاز مجموع البرامج واألنشطة المتوقعة لسنة 

 . وستتم تعبئة النسبة المتبقية من طرف الشركاء ومؤسسات التمويل.وكالة التنمية االجتماعيةدرهم تمثل مساهمة مليون 

 
التي تم وضعها من طرف الوكالة، فقد انطلقت مجموعة من المشاريع  3305-3300  وفي إطار اإلستراتيجية الجديد  للفتر

 وفقا لمخطط العمل التالي: 3300والبرامج في سنة 
 

 :تقوية قدرات الفاعلين المحليين -
o  إقليم وعمالة بالمملكة؛ 07مشروع "التقوية العامة" لتأهيل الجمعيات يهم تقوية قدرات الفاعلين في 
o جمعية والتي تتدخل في مجاالت محدد  )جمعيات تسير  011ة الموضوعاتية" لتعزيز قدرات مشروع "التقوي

مؤسسات الضمان االجتماعي وجمعيات تنشط في ميدان اإلعاقة وجمعيات عاملة في ميدان الشباب وجمعيات 
 األحياء الحضرية(؛

o  يهم ميادين التخطيط والقياد  ومراقبة امرأ  منتخبة في التدبير الجماعي و 171مشروع "النساء المنتخبات" لدعم
 االنجازات وتحسين دورهن في مسلسل الحكامة المحلية.
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 :الدعم المحلي للبرامج االجتماعية الوطنية -

o  المواكبة االجتماعية" لفائد  الفاعلين في التنمية االجتماعية في المناطق الحضرية من خالل وضع  مشروع"
 مكناس وفقا لمخطط العمل التالي:برنامجين في جهة الداخلة وإقليم 

  أسر ؛ 01211مواكبة 
  مستفيد من األطفال والشباب؛ 111بلوغ 
  ؛81تحقيق نسبة انخراط األسر في البرامج بحوالي٪ 
 نشاط ومشروع. 04حقيق ت 

o لحضرية برنامج "التنمية االجتماعية لألحياء" من خالل التخطيط لستة برامج للتنمية االجتماعية في أحياء بالمناطق ا
 على مستوى أقاليم كلميم وسيدي سليمان ومكناس والصخيرات / تمار  والعرائش وسطات ؛

o  تعمل الوكالة على تشجيع وتعزيز اإلدماج السوسيو4102برنامج "التنشيط االجتماعي للقرب". وبالنسبة لسنة ،-
 .مشروعا 04از تربوي للشباب واألطفال من خالل ممارسة الرياضة في األحياء الحضرية عبر انج

 
 :اإلدماج االجتماعي عبر القنوات االقتصادية -

o لدعم تنظيم  برنامج "تثمين": تقوم الوكالة بدعم ما يفوق أربعين برنامج تثمين على صعيد البالد منها أربعة برامج
 وتنمية الفروع المحلية لإلنتاج والتي تستفيد منها النساء مباشر ؛

o  برنامج بما في ذلك برنامجين لدعم التعاونيات النسائية والجمعيات الخاصة  02برنامج "مواكبة" من خالل إطالق
 مستفيدا؛ 11166جمعية و 421بهم لفائد  

o  برنامج "مغرب مبادرات" عبر دعم خمس أرضيات لدعم المبادرات الفردية والتي باشرت عملها فعليا في أكادير
بما  ربع أرضيات جديد  في مكناس وآسفي وفاس وسال والعيون ووجد  والدار البيضاء والرباط ودعم إحداث أ

 مقاول مستفيد من الدعم؛ 61مجموعه 
o اقتصادية لألشخاص المعرضين لإلصابة بالعدوى واألشخاص الحاملين -برنامج "أمالي" لدعم التنمية السوسيو

ووكالة  ربة السيداجمعية محا لفيروس السيدا عن طريق تنفيذ اتفاقية إطار جديد  لمد  خمس سنوات وقعت بين
، بتمويل مشترك للصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والمالريا. وستكون 4104التنمية االجتماعية في سنة 

 مستفيدا. 11معنية بهذا البرنامج وهي: مراكش وأكادير وآسفي وفاس وذلك لفائد   أربعة مواقع 
 

 صناديق االحتياط االجتماعي - 3.3.3
 

حتياط اإلجتماعي تحوالت جدرية بإصالح أنظمة التقاعد المبرمجة من طرف الحكومة ابتداء من سنة ستعرف صناديق اإل
والتي ستستهدف في المرحلة األولى الصندوق المغربي للتقاعد ليتم في المرحلة الثانية تفعيل اإلصالح الشمولي  3302

ازا  مع ذلك، قطب خاص يغطي باإلضافة إلجراء القطاع لقطاع التقاعد من خالل تجميع أنظمة القطاع العام وتشكيل، بالمو
 الخاص فئة غير األجراء التي ال تستفيد في الوقت الراهن من أي تغطية.

 
  الصنـدوق المغـربي للتقاعـد -0.3.3.3

 

شاريع إنجاز الم 3102فيما يخص تنفيذ التدابير اإلستعجالية إلصالح نظام المعاشات المدنية يتوقع الصندوق خالل سنة 
 األساسية التالية : 

 
المتعلق بنظام المعاشات المدنية والذي سيتم المصادقة عليه من قبل السلطات  تنفيذ سيناريو اإلصالح المقاييسي  -

 ومية ؛ـالعم
نظام المعلومات في إطار منطق التدبير األمثل والقدر  على التكيف وذلك على الخصوص من اجل دمج  توحيد ودمج  -

قاعد المستقبلية وتعزيز حكامة نظامها المعلوماتي من خالل تنفيذ توصيات الدراسة حول حكامة نظام الت إصالحات 
 ؛4102المعلومات المنجز  في سنة  

 ؛ 20/04/4101تطوير أدوات القياد  المالية من خالل االلتزام بتنفيذ المحاسبة التحليلية قبل  -
 ؛ 4102،  تنفيذ نظام رقابة األداء وتحديد معايير األنشطة في سنة تحسين أدوات القياد  العملياتية من خالل مواصلة -
 ، مسلسل تدبير المخاطر وفقا لتوصيات الدراسة حول إعداد خريطة المخاطر.4101تنفيذ، قبل متم سنة  -
 

في نشر الحل الجديد "حرفة" متكامل مخصص لتدبير نظام  3302ويتمثل المشروع الرئيسي الذي تمت برمجته لسنة 
خصوصا عبر تقليص المد  الزمنية بين األجر  لزبونمعاشات. وستعرف هذه السنة أيضا مواصلة تحسين جود  خدمة اال

 األخير والمعاش األول. 
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  13.077، فقد تم تنفيذ ميزانية الصندوق من حيث المداخيل بمبلغ3300وفيما يتعلق بإنجازات الميزانية إلى متم يونيو لسنة 
(. أما بالنسبة للنفقات )خارج الموجودات المالية %53مليون درهم )  25.374وقعات سنوية تصل الىمليون درهم مقابل ت

مليون درهم   21.931مليون درهم مقابل توقعات سنوية تقدر بــحوالي 10.526 وسندات المساهمة(، تم تنفيذها لتصل إلى
(28%.) 

 
 إنجازات مخطط العمل المشاريع التالية: وتهم أبرز

 
ز دراسات وسيناريوهات تتعلق بإصالح أنظمة التقاعد لإلدارات العمومية وذلك بناءا على طلب من قبل السلطات إنجا -

 العمومية؛
 تحيين الدراسة حول تدبير األصول لنظام المعاشات المدنية؛ -
 ٪ للمعاشات المؤدا  عن طريق التحويل البنكي؛62بلوغ نسبة  -
 وية الحالية ؛مواصلة إجراءات تعزيز المندوبيات الجه -
 وضع الصيغة النهائية لتطوير والبدء في استغالل البوابة اإللكترونية الجديد  وتشغيلها. -

 
واستنفاذا لالحتياطيات ابتداء من سنة  3302وتبرز الدراسة االكتوارية لنظام المعاشات المدنية عجزا تقنيا ابتداء من سنة 

(. وبالتالي فإن العجز اإلجمالي في أفق 3300% مقارنة مع سنة 5+، أي 3303مليار درهم إلى متم سنة  77,65) 3333
 مليار درهم.  605,2سيبلغ 3313سنة 

 
ويعتبر تحسين جود  الخدمة للمرتفقين من بين التوجهات اإلستراتيجية للصندوق. وهكذا، بلغت نسبة المعاشات األساسية 

 عة في عقد البرنامج.% المتوق83مقابل  3303% عند متم سنة 83دون انقطاع الدخل 
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باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل ضمان المزيد من القرب من المنخرطين، التزم الصندوق بتحسين تغطية التراب الوطني من 
 وتعزيز المندوبيات من أجل مالئمة أفضل للمقرات مع احتياجات المنخرطين. )الرشيدية(خالل إقامة تمثيليات إقليمية جديد  

 

. وتبعا 3333-3331في إطار تعاقدي بين الدولة والصندوق من خالل إبرام عقد المخطط المتعلق بالفتر  د تم العمل ـوق
الحكامة الجيد  بالمؤسسة، تم توقيع عقد برنامج جديد  بين الطرفين تعزيز للنتائج المرضية لهذا العقد، وبغرض تحسين و

 1 3300-3300سنوات  0لمد  

 

 

 لضمان االجتماعيالصندوق الوطني ل - 4.3.3.3
 

تهدف إسفتراتيجية الصفندوق الفوطني للضفمان االجتمفاعي علفى الخصفوص إلفى تطفوير الحمايفة االجتماعيفة وتحسفين جفود  
 الخدمات المقدمة وتحسين الحكامة.

 
 على الخصوص تغطية شرائح سوسيومهنية جديد  ومواصلة مسلسل التغطية اإلجتماعية لفائد  3300ويتضمن برنامج عمل 

 ر  الصيد التقليدي وكذا تعزيز منظومة مكافحة التملص اإلجتماعي.بحا
 

 ومن أجل تحسين جود  الخدمات المقدمة تمت برمجة مجموعة من اإلجراءات منها على الخصوص :

 
 مواصلة توسيع الشبكة من خالل فتح وكاالت جديد  وأكشاك ووكاالت متنقلة ؛ -
 ين جود  االستقبال الهاتفي ؛تنويع قنوات التواصل مع زبناء الصندوق وتحس -
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تبسيط اإلجراءات وتعزيز نزع الصفة المادية للعالقة مع المستفيدين من التأمين والمنخرطين عبر تطوير بوابة  -
 "ضمانكم" )التصريح االلكتروني واألداء االلكتروني( وتطوير بوابة للمستفيدين من الضمان االجتماعي؛

 تقليص آجال أداء الخدمات. -
 

وفقفا  وذلفكللمصحات التعاضدية، فقد تم إطالق دراسة إستراتيجية للوحدات الطبية للصندوق  بالتدبير المفوض  تعلق وفيما ي
لتوصيات رئيس الحكومة. وتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع الحالي للمصحات واستكشفاف مجمفوع الحلفول الممكنفة 

 00-65.من القانون رقم  22لتطبيق مقتضيات الماد  
 
 التطور التالي : 3303د سجلت أهم مؤشرات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى نهاية وق
 

 المؤشر توقعات إنجازات

 عدد المستخدمين المصرح بهم )مليون( 2,8 2,7

 كتلة األجور بمليار درهم 98,1 99,9

 تحصيالت بمليون درهم 19.201 17.874

 مدفوعات بمليون درهم 15.114 13.502
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قيففد االنجففاز ويهففم علففى الخصففوص تففدبير امثففل  3301-3302ويوجفد مشففروع عقففد البرنففامج بففين الدولففة والصففندوق للفتفر  

 للموارد وتعزيز قواعد ومبادئ الشفافية والحكامة الجيد . 
 

 وكالة الشراكة من أجل التنمية -2.3.3

 
مريكية من خالل برنامج تحدي األلفية بغالف مالي اتفاق تعاون مالي مع الحكومة األ 3331غشت  00وقع المغرب بتاريخ 

مليون دوالر أمريكي. ويهدف هذا البرنامج إلى محاربة الفقر عبر تدعيم وتحفيز النمو في القطاعات الواعد   131,5قدره 
ب بما يعادل وتحسين التشغيل واإلنتاجية. كما يهدف هذا البرنامج أيضا إلى الرفع من الناتج الداخلي الخام السنوي للمغر

 مليون دوالر أمريكي. 008
 

، وقعت وكالة الشراكة من أجل التنمية في إطار 3300غشت  00وإلى غاية  3338شتنبر  05منذ انطالق هذا البرنامج في 
اتفاقية دعم بمبلغ إجمالي  00مليون دوالر وكذا  518عقدا بمبلغ إجمالي وصل إلى  333برنامج تحدي األلفية ما يعادل 

 مليون دوالر. 033قدره 

 
مليون دوالر مسجلة بذلك نسبة إنجاز تناهز  183,1ما قدره  3300شتنبر  05وقد بلغت االلتزامات المنجز  إلى غاية 

مليون دوالر مع األخذ بعين االعتبار  113,2. أما بالنسبة لمجموع االلتزامات في نهاية البرنامج، فستصل إلى ما قده 38%
مليون دوالر( الذي يسجل نسبة  023الها. وتتمثل أهم القطاعات المعنية في األشجار المثمر  )التصحيحات التي تم إدخ

مليون  22والخدمات المالية ) %033مليون دوالر( بمعدل التزامات يناهز  033والصيد التقليدي ) %31التزامات قدرها 
 .%31دوالر( بنسبة التزامات تعادل 

 
. أما بخصوص %83مليون دوالر أي بنسبة إنجاز قدرها  512,3ما قدره  3300شتنبر ويبلغ مجموع األداءات في نهاية 

غشت  00مليون دوالر. وتتراوح مستويات األداءات المسجلة بتاريخ  115,1التوقعات عند نهاية البرنامج، فستصل إلى 
وتصل هذه النسبة إلى  فيما يتعلق بمشروع دعم المقاولة. %33% بالنسبة لمشروع حرف مدينة فاس و12بين  3300

 % بالنسبة لمشروع الصيد التقليدي.83%. فيما يخص األشجار المثمر  و80
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كما تمت  3300شتنبر  05من جهة أخرى وتماشيا مع مشروع مخطط إتمام برنامج تحدي األلفية الذي وصل إلى نهايته في 
، فان مسطر  تنفيذ حل وكالة الشراكة التي 3300فبراير  35المصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه االستراتيجي في 

على مشروع  3300شتنبر  3و 3شرع في تفعيلها تمر في ظروف عادية وذلك بعد مصادقة لجن غرفتي البرلمان بتاريخ 
يقضي بحل وتصفية الوكالة وكذا مرسوم يقضي بتطبيقه والذي يتعلق بتوضيح اإلجراءات  3-00-153مرسوم قانون رقم 

ي يجب اتخاذها من أجل تفعيل هذه التصفية خاصة فيما يهم تحويالت المشاريع واألرشيفات المتعلقة بها ونشرها القانونية الت
 بالجريد  الرسمية.

 
وتجدر اإلشار  أنه وفقا لمضمون برنامج اإلنهاء، تلتزم الحكومة بتمويل وإنهاء أشغال مشروع ساحة لاليدونة التي تشكل 

كما تلتزم أيضاً باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسيير وتنظيم مواقع نشاط مدينة فاس  مكونا لمشروع حرف مدينة فاس
 والعمل على استدامة االستثمارات.

 
كما التزمت الحكومة أيضا بالسهر على أن يتم تحويل المشاريع المنجز  لفائد  المستفيدين وأن يتم استغاللها وفقاً لمضمون 

 برنامج تحدي األلفية.
 

بحوالي  3300شتنبر  05ر الميزانية المتوقعة التي ستتحملها الحكومة من أجل إتمام أشغال المشاريع غير المنتهية في وتقد
مليون درهم والتي يجب أن يضاف إليها الغالف المخصص النجاز مشروع ساحة  001,5مليون دوالر أي ما يعادل  00,8

رف الميزانية العامة للدولة والذي ستتكلف بانجازه وكالة تنمية إنقاذ مليون درهم( المتحمل مباشر  من ط 033لال يدونة )
 المدينة العتيقة بفاس.

 

 تنمية العالـم القـروي - 2.3
 

 برنامج الكهربة القروية الشاملة  -0.2.3
 

مليون  0.305تبلغ  استثمار ميزانيةب) 3300إن األهداف المتوخا  من إنجاز برنامج الكهربة القروية الشاملة برسم سنة 
مع بلوغ نسبة كهربة قروية لكل شبكة تم ربطها أسر   25.833قرية تضم ما يقرب من  01533كهربة  تمثل فيدرهم( ت

 .%38,1تصل إلى 
 

قروي  ) ( نسبة كهربة العالم ال
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 : توقعات االختتام 3300

 

ن أسر  قروية م 21.313قرية وتمكين  01503من كهربة ، 3303 سنة خالل ،مكن برنامج الكهربة القروية الشاملةوقد 
في  3300-0331إنجازات برنامج الكهربة القروية الشاملة خالل الفتر   تجسدت وللتذكير، فقداالستفاد  من الكهرباء. 

في  ضوئيةأسر  بمجموعات  501553أسر  من االستفاد  من الكهرباء وتجهيز  013851133وتمكين  قرية 05.133كهربة 
 .3303خالل سنة  %38,0بلغت نسبة الكهربة القروية وقد قرية.  01110
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 نسبة كهربة

 (%العالم القروي )

 االستثمار

 بمليون درهم في السنة

عدد األسر 
 المستفيدة

 في السنة

عدد القرى 
 المستفيدة

 في السنة

 السنة

  4111إنجازات  01350 51.446 950 96,5

 4101إنجازات  01020 39.848 787 96,8

 4100إنجازات  333 32.456 759 %97,4

 4100إنجازات  01503 46.962 849 %98,0

 
 برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب   -4.2.3

 
لماء، فرع ا -تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المك عتزمي ،3301-3303في إطار مشروع عقد البرنامج للفتر  

 .التزويد بالماء الصالح للشرب برنامج تعميموذلك في اطار  مليون درهم 0.033، استثمار3302خالل سنة 

 
  :ما يلي يخص و، فه3305عمل في أفق سنة ال طخطمما فيما يتعلق بأ

 
تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالنسبة لبعض األقاليم التي تسجل نسبة تزود أقل من المتوسط الوطني  مواصلة -

تتميز هذه المناطق و. على األقل 80%ة تغطية ، وذلك بهدف أقل نسب4100الذي تم بلوغه في سنة  92%المتمثل في 
سوف تسمح االستثمارات المنجز  أو التي هي في طور وغالبا بغياب الموارد المائية سهلة التعبئة وبالتشتت والعزلة. 

 ؛  4101في سنة  95%اإلنجاز برفع معدل التزود إلى حوالي 
 ؛ حماية هذه التجهيزاتكل من أجل مواجهة مشاخصوصا التجهيزات المنجز  سابقا  تأهيل -
 .النافورات العموميةالفردي على مستوى الدواوير التي يتم تزويدها عن طريق  الربط تطوير -
 

مليون  01031ببرمجة إنجاز استثمار قدره  والماء الصالح للشرب قد قام المكتب الوطني للكهرباءف، 3300بالنسبة لسنة 
في الوسط  %32 ياً قدرهاوطن المتوسطةتزويد الللوصول إلى معدل نسبة  استكمال المجهودات المبذولة أجل درهم، من
 القروي. 

 
 عدلتأخرا بالنسبة للم تسجلالتي  خاصة تلك األقاليم العديد من ، انطالقة مشاريع كبرى جديد  تهمكذلك 3300تعرف سنة و

 الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب.  
 

شفخص،  3531333بلفغ ت ةإضفافي ةكنامن تزويفد سف ،3303ماء الصالح للشرب خالل سنة مكن برنامج تعميم التزويد بالوقد 
 المخصفص لهفذا الغفرض . وقد بلفغ االسفتثمار3300في سنة  %33 مقابل %30 إلى يةمما نتج عنه رفع نسبة التزويد الوطن

 تتطفور وقفدليفون درهفم. م 30..03 إلفى 3303-3333خفالل الفتفر   يرففع االسفتثمارات المتراكمفة ممفامليون درهم  353
 : على النحو التالي 3303-3333الفتر  تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب خالل األساسية لبرنامج المؤشرات 

 

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 4111 

91 1.216 248.000 1.600 4101 

92 847 280.000 1.200 4100 

93 959 250.000 1.000 4104 
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 للطرق القروية  الثاني البرنامج الوطني -3.2.3
 

رر أن ينتهي هذا البرنامج  في حيث كان من المق 3302ة إلى غاية سنة للطرق القرويالثاني البرنامج الوطني ستتم مواصلة 
 01033ممنوحة من طرف البنك الدولي و قروضمليون درهم على شكل  115. وهذا يتعلق بتعبئة مبلغ 3303البداية سنة 

 لترابية الواجب اداؤها من طرف هذه األخير .جماعات امليون درهم المتعلقة بحصة ال
 

 .3300يوليوز  32مليون درهم وذلك بتاريخ  213كلم بمبلغ  235وللتذكير، فقد تم إطالق أشغال 
 

م هت 3303سنة  إلى نهايةللطرق القروية، فإن العمليات التي تم إطالقها الثاني لبرنامج الوطني لمن حيث التقدم اإلجمالي و
  مليون درهم. 00.333 ناهزمن الخط الكلي بتكلفة إجمالية ت %82بنسبة أي كلم  00.033 إنجاز

 

االلتزام بها العمليات الباقي المصادق عليهاالعمليات     العمليات التي تم إطالقها 

التكلفة )مليون 
 درهم(

 الطول )كلم(
التكلفة )مليون 

 درهم(
 الطول )كلم(

التكلفة )مليون 
 درهم(

 الطول )كلم(
الثاني البرنامج الوطني 

 للطرق القروية
2 .133  31021 12.286 12.281 13.000 13.100 

 
ومن المنتظر  .3300في سنة  73%مقابل  74%إلى  3303وج، فإن النسبة قد وصلت في نهاية سنة من حيث الولو

 تزامناً مع نهاية هذا البرنامج. 3305في أفق سنة  %83الوصول إلى نسبة 
 

قروية ) ( ولوج إلى الطرق ال نسبة ال
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 : توقعات االختتام 3300

 

 إستراتيجية اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة - 5.3
 

 ما يلي: اإلسكان والتعمير وسياسة المدينةرنامج الحكومي في مجال ترمي األهداف المعتمد  في الب
 
 ؛خالل الخمس سنوات القادمة  ٪53تقليص العجز الراهن للسكن بنسبة  -

 ؛اعتماد منهج االستمرارية والجود  التقنية والمعمارية والطبيعية في مشاريع اإلسكان  -

 ؛ارية إجمالية ضعيفة خاصة ذات قيمة عقزياد  العرض من المساكن االجتماعية  -

 ؛ والشباب واألسر الشابة الطبقة المتوسطةتنويع العرض المالئم لمختلف المداخيل خاصة تلك المتعلقة ب -

 ؛إنعاش تعاونيات السكن  -

 ؛  على مستوى المراكز الناشئةانطالقة أولى للمشاريع المندمجة لإلسكان  -

 بجميع أشكاله. قتنشيط برامج محاربة السكن غير الالئ -

 
  لمواكبة تنفيذ هذه األهداف : محاوروسيتم اعتماد خمس 

        

محاربة السكن غير نحو مهمتهم االجتماعية )توفير السكن االجتماعي وانجاز برامج الفاعلين العموميين دور توجيه  -
 ؛محدد   خالل عقود برامجمن  (الالئق

 ؛عقار تأطير قطاع ال -
 ه من خالل قواعد إسناد جديد  ؛وترشيد استعمالتعبئة العقار العمومي  -
 ؛تطوير الموارد المالية المخصصة إلنعاش الولوج للسكن  -
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 اإلسكان.قطاع مرصد وطني ومراصد جهوية خاصة ب إحداث -
 

  لعمرانامجموعة التهيئة  – 0.5.3
 

م تحديففد أربففع تفف مففن أجففل مواكبففة ديناميففة السففكن ومواصففلة بففرامج تنميففة السففكن االجتمففاعي ومحاربففة السففكن غيففر الالئففق،
 توجيهات أساسية إستراتيجية:

 
إعاد  تركيز تدخالت المجموعة على مهامها االجتماعية معتمد  على منهجية ترشيد الموارد والبحث عن الجود    -

 ؛والسالمة والتنمية المستدامة 
المتوسطة وتأطير البناء وتوفير السكن للطبقات  قتنفيذ سياسة الحكومة بشأن سياسة المدينة ومحاربة السكن غير الالئ -

 ؛الذاتي 
تعزيز الدور االستراتيجي للمجموعة وذلك بسبق االحتياجات للسكن وتكثيف وتنويع العرض واستعمال العقار العمومي  -

  ؛مع الشركاء الخواص من أجل تنفيذ سياسة الدولة في القطاع 
إرساء ثقافة الشفافية والمسؤولية تجاه تسريع وتير  أعمال تحديث التدبير وتوطيد ممارسات الحكامة الجيد  و -

 والممونين والشركاء. الزبناء
 

مليون  153منها  مليار درهم 1,5بقيمة  تانجاز استثمارا 3302برسم سنة  لعمرانامجموعة التهيئة يتوقع مخطط عمل 
المخطط على مليار درهم خاصة باألشغال.وينص هذا  1مليون درهم خاصة بالدراسات و 235درهم خاصة بالعقار و

 311305أحياء الصفيح و الستيعاب 31513وحد  لإلنتاج الذاتي ) 56.573وحد  موزعة إلى  0511510انطالق أوراش تهم 
وحد    0331333للمنتوجات الترويجية( و 01133بالنسبة للطبقة المتوسطة و 051335تخص المنتوجات االجتماعية و

منتوج جديد  131001وحد  منها  0101130ريع المنتجة فإنها تبلغ خاصة بالهيكلة الحضرية. أما فيما يخص المشا
 للهيكلة الحضرية.   0301551و

 
بقعة أرضية  11113منها  3302وحد  جديد  برسم سنة  31315في إطار استيعاب مدن الصفيح تم انطالق أوراش تهم 

سكن  01503بقعة من أجل إعاد  السكن و ....01بقعة إلعاد  الهيكلة. وتخص العمليات المنتهية  01531عاد  اإلسكان وإل
وحد  إلعاد  الهيكلة. وللتذكير بلغ عدد المدن المصرح بها "مدن بدون صفيح"  31118ذي قيمة عقارية إجمالية ضعيفة و

 مدينة.  28
 

د  منها وحد  جدي 311305بداية انطالق األوراش التي تهم  3302فيما يخص المنتجات االجتماعية، يهم مخطط عمل سنة 
بقعة للوقاية علماً أن  02 303درهم للوحد  و 3531333سكن بمبلغ  81311درهم للوحد  و 0231333للسكن بمبلغ  01301

درهم  3531333سكن بمبلغ  11333درهم للوحد  و 0231333سكن بمبلغ  01333منها  301320الوحدات المنتهية ستبلغ 
 بقعة للوقاية.  021320للوحد  و

 

 301001 ،3302انطالق أوراش بناء، برسم سنة  3302برسم  مجموعةستعطي ال الخاص،مع القطاع شراكة وفي إطار ال
 81135وحد  منها  301031درهم وإنهاء  0231333سكن بمبلغ  51013وحد  تهم السكن االجتماعي و 051388وحد  منها 

 درهم. 0231333سكن بمبلغ  11311سكن اجتماعي و
 

وحد  مقابل توقعات تصل إلى  011303فقد همت انطالق أوراش بناء  ،3300جموعة عند متم يونيو وبالنسبة النجازات الم
وحد  متوقعة خالل السنة.  0501333مقابل  3300سكن عند متم يونيو  381133وحد . وتهم عمليات اإلنهاء  0531330

 حد  أخرى.   و 0231313وحد  وإنهاء  0201133بداية ورش بناء  3303ومن جهتها، سجلت سنة 
 
تامسنا  مدن جديد  وهي :أربعة  3332منذ سنة  المدن الجديد ، أطلقت مجموعة التهيئة العمرانفيما يخص مشروع و
وستمكن هذه المدن من  (.سطات-لدار البيضاءبالخيايطة )الساحل طنجة( وب) راكش( والشرافاتبمالرباط( وتامنصورت )ب)

 مليار درهم. 05تثمار )تهيئة المواقع( قدره سكن بمبلغ إجمالي لالس 3331333بناء 
  

 فيما يلي : 3303عند متم سنة إنجاز المدن الجديد  تقدم ويتجلى مستوى 
 

 لخيايطة الشرافات تامسنا تامنصورت المدينة

 (0)القطب %92 %91 %87 %76 البنية التحتية

 292 - وحد  00.402 وحد  211091 إنهاء األشغال

 - - ....46 ....10 عدد السكان
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اإلجراءات المواكبة الضرورية وذلفك ففي إطفار عقفد البرنفامج  عويوجد مخطط عمل المجموعة في طور الصياغة النهائية م
 بين الدولة والمجموعة الذي يوجد في طور اإلنهاء.
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 كن والتجهيزات العسكريةاسموكالة ال - 4.5.3

 
برنفامج مفدن بفدون صففيح و برنفامج السفكن غيفر و برنفامج الولفوج إلفى الملكيفةو راإليجفابرنفامج  علفىوكالة النشاط يشتمل 

 المقنن وكذا برنامج المنشآت العسكرية.

 
 03.333بفدل )لسفكن الفوظيفي ل وحفد  33.333إنجفاز  ،تفم تعفديلهاكما سكن  831333التفاقية المتعلقة ببرنامج بناء وتتوقع ا

وحد  مفن قبفل  03.333التجهيزات العسكرية والمساكن و وحد  ستنجز من طرف وكالة 03.333 منها (قاوحد  مبرمجة ساب
  "شركة باتريلوك.

 
سففكن لفائففد  مسففتخدمي إدار  الففدفاع  831333، ستواصففل الوكالففة تنفيففذ مخطففط عملهففا المتعلففق ببرنففامج 3302وبرسففم سففنة 

 القياد  العليا للقوات المسلحة الملكية.الوطني وبرنامج المنشآت العسكرية المقرر  من طرف 
 

مليفار درهفم. وقفد ارتفعفت ميزانيفة االسفتغالل  0,1، مفا قفدره 3302وتبلغ الميزانية المتوقعة برسم االستثمار، المتعلقة بسفنة 
 .3303مقارنة مع سنة  %13أي بزياد   3300مليون درهم برسم سنة  80مليون درهم إلى  53للوكالة من 

 
مسفجلة انخفاضفا بنسفبة  3303مليفون درهفم ففي سفنة  01103مليون درهم مقابفل  01818لموارد المتوقعة للوكالة كما بلغت ا

53.% 
 

مليفار درهفم، ممولفة مفن طفرف الدولفة ففي حفدود  5,3مفا قفدره  3303بلغت تكلفة تنفيذ المشاريع في مفتم ومن جهة أخرى، 
  مليار درهم. 0,3 حدودفي  وشركة "باتريلوك"التجهيزات العسكرية  لكل من وكالة تنمية الذاتيةمليار درهم واألموال  0,0

 
 كما يلي : 3303ويبرز مستوى تقدم اإلنجازات في نهاية 

 

 
الوحدات المنجزة من طرف 

 الوكالة
 المجموع باتريلوكوحدات 

 4.117 0.962 941 الدراسة قيدوحدات 

 01011 - 01011 اإلنجاز قيدوحدات 

 021210 11918 61171 منجز وحدات 

 07.952 7.221 01.242 مجموع اإليجار

 
 :فيما يلي  3303عند متم سنة  الولوج إلى الملكيةكما تتمثل إنجازات برنامج 

 
 

 المجموع التجزئة  السكن 

 02.142 .0.71 04 228 الدراسة قيدوحدات 

 01297 122 628 مرخص لهاوحدات 

 9 267 271 81777 وحدات في طور اإلنجاز

 71209 81184 21211 منجز وحدات 

 30 719 8 073 43 235 الولوج إلى الملكيةمجموع 



  4102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
80 

 
وفيما يخص برنامج اسفتيعاب السفكن الصففيحي والسفكن غيفر القفانوني الموجفود ففي األراضفي العسفكرية، خصصفت وكالفة 

تهفا العقاريفة ضفمن مسفاحة إجماليفة مفن ممتلكا 018السكن والتجهيزات العسكرية لهذه التعاونيات، بصفة مجانية، ما يقفارب 
سففاكن بأحيففاء  301211وذلففك مففن أجففل إعففاد  إدمففاج وإسففكان  %50هكتففار أي  053تحتففوي علففى السففكن الصفففيحي قففدرها 

 مليار درهم. 0,8الصفيح. وتقدر قيمة بيع وشراء هذه الممتلكات بما يناهز 
 

مليفار درهفم حيفث تبلفغ  3تمثل استثماراً إجمالياً قفدره  منشأ  عسكرية 313،  تم الشروع في برنامج من 3303عند متم سنة 
 .%50مليار درهم أي نسبة  0,1النفقات 

 

 شركة إدماج سكن - 3.5.3

 
تقوم هذه الشركة بإنجاز جميع التدابير واإلجراءات التي تسمح بإدماج األحياء غير الالئقة للسكن والتي تعرف نقصا في 

غير الالئق بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وتشمل أنشطتها كذلك اإلجراءات  التجهيزات وبصفة عامة محاربة السكن
 االجتماعية والمواكبة والتسهيل والقرب من أجل محاربة السكن غير الالئق على مستوى النسيج الحضري.

 
لصفيح وكذلك حول مواصلة تنفيذ البرنامج الجهوي لمحاربة دور ا 3302وتتمحور الرؤيا اإلستراتيجية للشركة برسم سنة 

 التدخل في حل إشكالية السكن اآليل للسقوط. 
 

مليون درهم تخص الوعاء العقاري  13مليون درهم منها  150إلى  3302ويصل حجم االستثمارات المتوقعة برسم سنة 
 مليون درهم تهم األشغال التحضيرية. 011و
 

 :  التاليةاإلجراءات ، 3300ويتوقع مخطط العمل لشركة إدماج سكن، برسم سنة 
 

مليون درهم لبناء  099مليون درهم )منها  01491,2باستثمار إجمالي  قدره عمليات  لخمس  وراشأشغال االبدء  -
 ؛أسر   011274التجهيزات العمومية( لفائد  

مليون درهم خاصة  012مليون درهم منها 992أسر ، بتكلفة إجمالية قدرها  91211عمليات تخص  2إنهاء   -
 ؛لعمومية بالتجهيزات ا

 ؛ سكن صفيحي 2.711هدم  -
مليون درهم ستمول بمساهمة   38,69مليون درهم منها 72,87تجهيز عمومي بتكلفة  إجمالية قدره  08انطالق إنجاز  -

البرنامج  مليون درهم من خالل الميزانية العامة للدولة التي تندرج في إطار 11مالكي األراضي بعد تحرير أراضيهم و
 .4100السكن غير الالئق الموقع في يونيو برسم سنة الجهوي لمحاربة 

 
مليون درهم قد تم االلتزام بها عند نهاية  20مليون درهم منها  023ماقدره  3300ويبلغ حجم االستثمار الجاري برسم سنة 

 .3300يونيو 
 

 %83  متوقعة، أي بنسبة وحد 11233مقابل  11133إلى  3300ويصل عدد الوحدات الذي تم االنتهاء منها عند متم يونيو 
لم  3300. بيد أنه عند متم  يونيو %33متوقعة، أي بنسبة  01333مقابل  01032وبلغ عدد دور سكن الصفيح المهدمة 

 وحد . 031033تسجل أي بداية أشغال في األوراش علما أن التوقعات كانت تستهدف حوالي 
 

 وقد هم ما يلي : 3303يون درهم خالل سنة مل 013للتذكير فقد أنجزت الشركة حجم استثمارات بقدر 
 
مليون درهم  86,4أسر  بتكلفة  821لعمليتين بشراكة )درب خليفة وأوالد عزوز للتوسعة( لفائد   بدء أشغال االوراش -

 مليون درهم ؛ 22تجهيزات عمومية بتكلفة  1و
 2وتوسيع وأوالد عزوز( و 0د الشطرمليون درهم )زيتون وسندبا 482,6أسر  بتكلفة  01921عمليات لفائد   2إنهاء  -

 ( ؛4مليون درهم )دائر  ومساحة خضراء بمدينة الرحمة وثانوية بمدينة الرحمة  08,91تجهيزات عمومية بتكلفة 
 ؛  ٪71دور متوقعة أي بنسبة  41091سكن صفيحي مقابل  41189هدم  -
 471مليون درهم منها  001بمبلغ يفوق  شقة نتيجة إما استثناءات أو إما عبر من مشروع إدماج وذلك 911اقتناء  -

 وحد  تم توزيعها.
 

في إطار  33في إطار االستثناءات و 31اتفاقية شراكة منها  23، بتوقيع 3303هذا باإلضافة أن الشركة قامت، عند متم سنة 
 مليون درهم. 025,8مليون درهم و 12,2مشاركة مالكي األراضي بمبالغ إجمالية تصل على التوالي إلى 
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 الوكاالت الحضرية  - 2.5.3

 
 ، بمقتضى النصوص القانونية المحدثة لها، بالمهام التالية :الوكاالت الحضريةتضطلع 

 
 ؛ التهيئةوالتقسيم المجالي ولتنمية ات لمخططكذا تهيئة الحضرية ولل ةمديري اتوضع مخطط -
 ؛ لألنظمة المعمول بها ذلك وفقاً والتقسيمات الفرعية والتجزئات  صحة ومطابقة اإلشراف ومراقبة -
 تأهيل المناطق الحضرية وإعاد  هيكلة األحياء التي تفتقر إلى البنية التحتية ؛ -
 . لجماعات المحلية في مجال العمرانالدعم ل تقديم -

 

تغطيفة في استمرارية المخططات التي تم اتخاذها خالل السنوات الماضية وخاصة   ،3302، برسم سنة مخطط العمل يندرج
 01301المتوقعفة االسفتثمار  ميزانيفةالتعمير وتعزيز سياسة القرب وترشيد الحكامة والتنظيم الفداخلي للوكفاالت. وتبلفغ  وثائق

 مليون درهم.
 

 : سنة ما يلي  3300برنامج عمل هذه الوكاالت برسم  ويهم 
 
تعلق بالوكاالت الحضرية ونظام تحسين الحكامة والتنظيم خاصة من خالل  انجاز المخطط المديري للنظام المعلوماتي الم -

التقييم والقياد  للوكاالت الذي يعتمد على مؤشرات األداء ودراسة تنفيذ خريطة المخاطر وبيان التدقيق لفائد  الوكاالت 
 ( ؛4116نسخة  - 7110حضرية لمعايير قياس الجود  )إيزو  توكاال 01المصادقة على مطابقة أنظمة تدبيروكذا 

 موافقةوثيقة تعمير وال 416 ومركزا واحد واصدرا شبابيك وحيد  2خاصة إحداث  تنمية الحضريةمجال ال فيعمليات  -
  المعمارية. ميثاق للهندسة 08دراسة وكذلك  022دراسة إلعاد  الهيكلة وإنهاء  040و بدء وثيقة  226على 

 
بتمار   3300ضرية جديد  برسم سنة وكاالت ح 2وتجدر اإلشار  أنه في إطار تدعيم دور الوكاالت الحضرية، تم إحداث 

 وبرشيد والعرائش وتارودانت.
 

في  %13% في المجال الحضري و38تحسين المعدل المتوسط لتغطية الوثائق الحضرية الذي بلغ  3303كما سجلت سنة 
فيما يخص الملفات  3300مقارنة مع سنة  %8,5المجال القروي. وعرفت أنشطة التدبير الحضري انخفاض بنسبة 

 المعالجة.
 

وتبلغ انجازات االستثمارات للوكاالت الحضرية التي توجد تحت وصاية وزار  السكن والتعمير وسياسة المدينة ما قدره  
مقارنة مع السنة  ٪ 15مليون درهم، أي بارتفاع  031مليون درهم. باإلضافة إلى ذلك تبلغ إنجازات الموارد الذاتية  003

دمات مقدمة للغير، تمت المصادقة عليها من طرف مجالس إدار  الوكاالت الحضرية الماضية وذلك راجع إلى وضع خ
 من الموارد. %33مليون درهم أي بنسبة  001والتي تبلغ مداخيلها 

 
 01مخططات للتهيئة و  1على الخصوص بالموافقة على  3303 سنةفي تميز نشاط الوكالة الحضرية للدار البيضاء وقد 

بمشروع إعاد  تأهيل  موااللتزا ٪13تمت الموافقة عليه أي ما يعادل  01115مشروع منها  11033 مخطط للتنمية ودراسة
المدينة القديمة ومشروع المخطط الحضري للنواصر وكذا إنجاز دراسات التهيئة لعمليتي بوسكور  والنصر. وتبلغ إنجازات 

 لعمليات العقارية.مليون درهم خاصة با 133مليون درهم منها  121االستثمار للوكالة 

 وإنعاش العرض المغربياالستثمار الخاص  تنميةفي  مقاوالت العموميةدور المؤسسات وال - 3.3

يندرج تدخل المؤسسات والمقاوالت العمومية، مثل الوكالة المغربية لالستثمار والمركز المغربي إلنعاش الصادرات 
ة، في إطار توجهات البرنامج الحكومي التي تهدف أساسا إلى دعم والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسط

االستثمار والمقاولة من أجل تشجيع القطاع الخاص واالستثمار وتحسين تنافسية المقاوالت خاصة الصغرى والمتوسطة 
 منها.
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 الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات - 0.3.3
 

ميزانية العامة للدولة من إمدادات ال ،، والذي يوجد قيد االنجازة االستثماراتالوكالة المغربية لتنمي مخطط عمليتم تمويل 
دعم المستثمرين و الترويجو بحثوالاإلنعاش نشاط هذا المخطط  يهم. و3300برسم سنة  مليون درهم 13قدره بغالف مالي 

 كذا وضع إجراءات عرضية.و
 

المعارض بشراكة مع جريد  "فاينانشل ومواصلة  ادوليحدثا  03تنظيم  المنجز   اإلجراءاتوفيما يخص اإلنعاش، تهم 
 عواصم عالمية وإعطاء انطالق حملة دولية للتواصل. 5 عبر تايمز"

 
، يتم دعم المستثمرين ومن جهة أخرى. (B to Bلقاء "أعمال إلى أعمال" ) 303يتوقع إنجاز ، الترويجو بحثالب وفيما يتعلق
 من خالل:

 ؛تزيار  للمقاوال 22برمجة  -
 ؛على مستوى بنك المشاريع مشروع استثماري  41 تجميع -
 ؛ عوامل اإلنتاج ات تخصدراسإعطاء انطالقة  -
 ؛ ذات األولويةإعداد مذكرات تحليلية تتعلق بأهم الدول المنافسة فيما يخص القطاعات  -
 إصالح ميثاق االستثمار. -
 

مليار درهم  31,3ما قدره  3300 غشت إلىمن يناير ، ربلمغلاالستثمار األجنبي المباشر بلغت مداخيل في هذا السياق، و
 ٪.30,5بزياد  قدرها  ة أيالماضيبنفس الفتر  من السنة مليار درهم  30,8 مقابل

 
مليار درهم  05,1بل مليار درهم مقا 33,3، ما قيمته 3300متم غشت  في الستثمار األجنبي المباشرالصافي ل تدفقاللغ وب 

 ٪. 03,3 اقدره أي بزياد ، 3303 سنةالفتر  من بنفس 
 

عملية اإلنعاش  ، شملتمليون درهم  105,7ميزانية استثمارية قدرهاب 3300نجز  خالل سنة اإلجراءات الرئيسية المإن 
 فتحو يالمغربالمقاوالت المهتمة بالعرض لقاء مع  388 في مشاركةالببحث والترويج ال، وكذلك حدث 15 وذلك باتخاذ

 دعم المستثمرين األجانب. وكذاظبي ي ببأخارج مكتب تمثيلي في ال
 

 المركز المغربي إلنعاش الصادرات - 4.3.3  
 

 اإلستراتيجيةرؤية يندرج في إطار ال يبرنامج استثمارإنجاز المركز المغربي إلنعاش الصادرات يعتزم ، 3302برسم سنة 
 إجراءات ترويجيةعد  م. ويشمل هذا البرنامج مليون دره 313إجمالي قدره بغالف مالي  "3308زياد  "المغرب تصدير 
 تهدف أساسا إلى :

 
ها تحددوالتي متاح لها عرض جات التي ونحو المنت ات أوالجهودمتوجيه الوذلك بجات واستهداف القطاعات والمنت -

حيل الخدمات ترالبحرية والسيارات وااللكترونيات و نتوجاتج والجلد والمواد الغذائية والميالقطاعية )النس اتخططمال
 ؛ والصيدلة( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو

واالستهداف  واعد  أسواق جديد نحو المغرب في أسواقه التقليدية والتنويع  تواجد دعيماستهداف األسواق عن طريق ت -
 لمتحد  وأفريقيا(الواليات او )االتحاد األوروبي اإلستراتيجية: األسواق من األسواق ثالث فئات المناسب. وقد تم تحديد 

 ؛ األسواق المتخصصة )الصين وروسيا( واألسواق المجاور  )بلجيكا وكندا(و
 .صادراتها لتطوير المعنيةلمقاوالت المغربية مواكبة ااآلليات الضرورية ل لمصدرين من خالل توفيرمصاحبة ا -

 
أنشطة  يقطاعا ذ 00غطي ييا ترويج نشاطا 32، 3300لسنة  ،عمل المركز المغربي إلنعاش الصادرات مخططيضم و

المالية المخصصة  الموارد تتوزعو درهم.مليون  333,3بغالف إجمالي قدره  سوقا دوليا 00مختلفة تستهدف ما يقارب 
 درهم مليون  127,08 بمبلغ الرسوم شبه الضريبية على االستيرادصندوق فائض مساهمة بين  طخطهذا الملتمويل 

والسنوات  3300مداخيل التظاهرات التجارية برسم سنة ومليون درهم   63,9بمبلغ ستيرادالرسوم شبه الضريبية على االو
مما تبقى أداءه  الصافي رصيدمليون درهم وكذا ال 330مليون درهم والمداخيل الغير الجارية بمقدار   16,5الماضية بمبلغ

 مليون درهم(. 58)

 

 330 التي تقدر بحوالي ستثمارالميزانية امن درهم مليون   77,5ما قدرهالمركز بلغت التزمات ، 3300يونيو  متمفي و
 ٪.14,5 معدل أداءات يناهز٪ و05 ات قدرهمعدل التزامأي ب مليون درهم 03مبلغ  فيما بلغت األداءاتمليون درهم، 
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ميزانية قدرها من  مليون درهم 01 مبلغ المركز المغربي إلنعاش الصادراتلتكاليف االستغالل، بلغت التزامات أما بالنسبة 

 ٪.34,8نسبة إنجاز أي  مليون درهم، 21
 

سوقا دوليا  03 عبرقطاعا  03لصالح نشاطا ترويجيا  30تم إنجاز ، 3303جنبر د متم في هأن إلى ريذكيجدر التوأخيرا، 
 B »بعثات  ظيمالمهنية وتنعلى المشاركة في المعارض نشطة أساسا درهم. وقد ركزت هذه األمليون 013,5ميزانية قدرها ب

to B » وكذا القطاعات في طور قطاعات التصدير التواصلية لفائد  أهم الحمالت  وكذا علىعن األسواق المستهدفة بحث وال
 النمو.

 

 الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة - 3.3.3

 

دولة والوكالة المن االتفاقيات الموقعة بين العديد في  والمتوسطة ىالصغرقاوالت لماتنافسية ة لدعم الوطنيتتجلى المنظومة 
الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة بين الخاص وقطاع الدولة والبين الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة و

يا في دورا محور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة لعبوالمؤسسات الدولية. وتالصغرى والمتوسطة 
 التالية: مخططاتتنفيذ الخصوصا على مستوى  منظومةال ههذ
 
والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى بين الدولة اإلطار التعاقدي موضوع  الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي -

 ؛4141-4102لتغطية الفتر   4102الذي تم تعديله خالل سنة و 4101-4117فتر  والمبرم برسم الوالمتوسطة 
االتفاقية  من خاللالوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والتي تتدخل فيها " للسياحة 4141"رؤية  -

 ة ؛يت السياحوالاقتعزيز القدر  التنافسية للموالمتعلقة ب مع وزار  السياحة هاوقعتالتي 
 ؛ جار  والتوزيعالتطوير المتعلق بت 4141مخطط رواج  -
 ؛على المدى المتوسط والبعيد تشجيع االبتكار والتطوير التكنولوجي  بتكار التي تهدف إلىمغرب امبادر   -
في مجال تكنولوجيا  تموقع المغرب من بين الدول الصاعد  النشيطة ،هدفكالذي يحدد  4102المغرب الرقمي مخطط  -

 ؛تواصل وال اتيالمعلوم
الوكالة الوطنية للنهوض ، والذي من خالله تهدف الدولة وقدياإلطار التعامن خالل  ،تعزيز السالمة والصحة في العمل -

 ؛المستخدمين  تحسين ظروف العمل وإنتاجية بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
 ؛نمية الشراكة من أجل التوكالة بين الوكالة و يةبموجب اتفاقالمقاوالت الشابة دعم  -
التعاون بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى  يةاتفاقدعم المقاوالت الصغرى والصغير  جدا وذلك في إطار  -

 ة للتعاون الدولي.أللمانيوكالة اوالمتوسطة وال

 
مقاوالت ال : هيالمقاوالت وثالث فئات من  تدخالت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةوتستهدف 

لمتوسطة في طور التحديث والمقاولة الشابة والمقاوالت والمقاوالت الصغرى وا النمو الصغرى والمتوسطة الواعد  في
 فئات من المقاوالت.هذه ال لكل منخصصة من خالل برامج مالصغرى والصغير  جدا، وذلك 

 
انجاز ، على وجه الخصوص، 3300خالل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة  عمل ويهم مخطط

 3333-3300 الممتد  لفتر برسم االوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ولة الدوإطار تعاقدي جديد بين 
 االتفاقية المتعلقة بإدخال المعلوميات للمقاوالت الصغير  جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة. وتعديل

 
للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة  بين الدولة والوكالة الوطنية 3300فبراير  02المبرم في عقد اإلطار الجديد ويقدم 

مقاوالت ياد  في عدد الز "امتيازبرنامج "و "مساند "امج نبركما يسجل . أهدافا جد طموحة 3333-3300 الممتد  لفتر ل
يتوقع من . ومقاولة 53بدال من مقاولة  83 ي٪ أ13و مقاولة  533 مستهدفة بدال منمقاولة  133 ي٪ أ23مستهدفة بنسبة ال

الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى كذلك تسهيل شروط الولوج إلى البرامج التي تتكلف بها الجديد التعاقدي ر اإلطا
 035من ثالثة أضعاف للمقاوالت بدعم القدر  التنافسية صندوق ل. كما ستتم الزياد  في المخصصات السنوية والمتوسطة

 مليون درهم. 233مليون درهم إلى 
 

 :، بما يلي 3303برسم سنة  ط الوكالةنشاويتميز 
 

 ؛ االبتكاروتشجيع رواج و : الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي التدابير الوارد  في البرامج التاليةإنجاز  -
 ."4141للتنمية السياحية "رؤية  اإلستراتيجيةالرؤية و 4102المغرب الرقمي :  موضوع البرامج التالية تدابيرتنفيذ ال -
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 ة المؤسسات والمقاوالت العمومية في التنمية الجهوية والتنافسية المجالية مساهم - 2

 وكاالت التنمية الجهوية  - 0.2

استجابة لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، تم إحداث ثالث وكاالت للتنمية 
 0331رئيس الحكومة. ويتعلق األمر بوكالة تنمية األقاليم الشمالية سنة على شكل مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية السيد 

 .3331ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية سنة  3333ووكالة تنمية األقاليم الجنوبية سنة 
 

اعية دراسة برامج اقتصادية واجتماعية مدمجة في مجال التنمية االقتصادية واالجتم في أساسا تالوكاال هذه مهام تتمثل
 للمناطق المعنية واقتراحها على السلطات المختصة. 

 
 وكالة تنمية أقاليم الشمال - 0.0.2

 
والذي يعطي األولوية  3301-3300، إتمام تنفيذ مخططها برسم الفتر  3302تعتزم وكالة تنمية أقاليم الشمال، برسم سنة 

النقص في التنمية. وتبلغ الميزانية المقترحة إلنجاز هذا  وكذا المجاالت التي تسجل أعلى مؤشرات من حيث ةالقرويللمناطق 
 مليار درهم. 1,5البرنامج بما قدره 

 
 وتشمل تدخالت الوكالة البرامج التالية :

 
 جماعة توجد في حالة عزلة؛ 82البرنامج الشامل األولي لفك العزلة االجتماعية والذي يهدف إلى تحسين وضعية  -
ف العيش وذلك عبر تقليص العجز الحاصل في مختلف مجاالت التنمية خاصة فيما يتعلق البرنامج الشامل لتحسين ظرو -

 بالقطاعات السوسيو تربوية ؛
البرنامج الشامل الذي  يهدف إلى التقليص من الهشاشة حيث سيتم انجاز المشاريع المدر  للدخل ووسائل التتبع التي  -

 ؛ %01من تهدف إلى النقص من الهشاشة إلى اقل 
 نامج الشامل لإلدماج االقتصادي والذي يهدف إلى إتباع منهجية ديناميكية للنسيج االقتصادي في األقاليم المهمشة؛البر -
الخاصة على المدى المتوسط والتي خصصت لها الوكالة مبالغ مالية هامة خاصة برنامج تنمية  مختلف البرامج المندمجة -

 إقليم الحسيمة.
 

 ل السنة الجارية إلى :وينقسم مخطط تدخل الوكالة خال

 
 مليون درهم ؛ 021البرنامج االنتقالي للمشاريع الجارية بميزانية تقدر بحوالي  -
 مليون درهم. 021بميزانية تقدر بحوالي  4109-4102المطابقة إلستراتيجية  البرامج الجديد  -
 

من مبلغ إجمالي يبلغ  %51تقدر بحوالي  3300وتجدر اإلشار  إلى أن نسبة التزامات ميزانية االستثمارات إلى نهاية يونيو 
 مليون درهم. 021120

 
 2مليار درهم، تسير وكالة تنمية األقاليم الشمالية ما يفوق  00,3الذي بلغت تكلفته  3300-3300في إطار برنامج التنمية 

كما أن أكثر من  ي.من مجموع التزامات البرنامج اإلجمال %53أي ما يقدر ب  3300-3300مليارات درهم خالل الفتر  
 من المبلغ اإلجمالي للوكالة يتكون من ترحيالت شركائها. 11%
 

مليون درهم حيث وصلت تغطيتها إلى ما  335ماقدره  3300-3300الخاصة للوكالة بالنسبة للبرنامج  تكما بلغت االلتزاما
-3300رصود  من طرف الدولة برسم ومن التحويالت الم 3303سنة  منذ االعتمادات المؤجلةمليون درهم من  038يفوق 
لفائد   %55مليون درهم. وقد تم توزيع هذه االلتزامات حسب الجهات على الشكل التالي :   153بما يفوق  3300و 3303

 تاونات.-الحسيمة–لجهة تاز  %25جهة طنجة تطوان و
 

 وكالة تنمية األقاليم الشرقية - 4.0.2
 

. في هذا 3301-3300، إلى متابعة تنفيذ برنامج عملها برسم الفتر  3302برسم سنة تسعى وكالة تنمية األقاليم الشرقية، 
 اإلطار، تهم المشاريع الرئيسة المبرمجة ما يلي:

 
 متابعة أنشطة إعاد  التأهيل الحضري للمدن وللجهة ؛ -
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 مواصلة أنشطة إعاد  هيكلة األحياء غير الالئقة للسكن في المدن الرئيسية للجهة ؛ -
 جراءات المتخذ  في إطار المبادر  الوطنية للتنمية البشرية ؛تدعيم اإل -
 تقديم الدعم للمجمعات الصناعية في طور االنجاز خاصة بسلوان )الناضور( وبمداغ )بركان( ووجد  ؛ -
 المساهمة في الدراسات اإلستراتيجية للجهة ؛ -
 د ؛في الجماعات الواقعة على الحدو سيَّماال تقديم الدعم لتعميم الكهربة  -
 تقديم الدعم لتسيير أحسن للموارد المائية وتعميم الماء الصالح للشرب في الجهة ؛ -
 دعم مؤسسات التربية والتكوين والبحث ؛ -
 تنظيم تظاهرات للتعريف بالجهة داخل المغرب وخارجه ؛ -
 التسويق المحلي وكذا التواصل. مواصلة برنامج -

 

يدا من المشاريع الكبرى حيث يتكون من دعامتين أساسيتين : تهم جيال جد 3301-3300ويقدم البرنامج االستراتيجي 
الدعامة األولى التنمية الترابية بينما تهم الدعامة الثانية التنمية البشرية. وتنقسم هاتان الدعامتان إلى ستة محاور إستراتيجية 

ل التنمية االقتصادية والتسويق وتعبئة مخطط متكامل. وموازا  مع ذلك، ستمكن الرافعات األفقية خاصة في مجا 32للتدخل و
 وتنسيق الشراكات والذكاء االقتصادي وتعبئة الخبرات من الرفع من أثار هذه المخططات.

 
مليار  0,5مليارات من الدراهم من ضمنها  03وفيما يخص التوقعات المالية لهذا البرنامج الجديد، تقدر التكاليف بما يقارب 

 فيتحمله الشركاء الوطنيون والدوليون. يلة للسنوات األربع القادمة، أما الباق( تتحملها الوكا%05درهم )
 

من مليون درهم موزعة بين ميزانية االستثمار  38013بمبلغ إجمالي يساوي  3300ويقدر مشروع الميزانية المتوقعة لسنة 
د  لألداء، وميزانية التسيير جدي اعتماداتمليون درهم على شكل  083 تتضمنمليون درهم  35110التي بلغت جهة و

 .أخرى من جهة مليون درهم 3313المحدد  في 
 

 .%01مليون درهم أي ما يناهز نسبة  53,3ما قدره  3300وقد بلغت إنجازات ميزانية االستثمار إلى نهاية يونيو 
 

 فيما يلي : 3303ويمكن تلخيص حصيلة نشاط الوكالة خالل سنة 
 
 ة في الجهة )خاصة في فكيك وجراد ( ؛إصالح عد  مراكز سوسيو تربوي -
 دعم شراء المعدات الصحية في الجهة ؛ -
 دعم انجاز وتنمية االوراش الصناعية بالجهة ؛ -
 مواكبة عد  أوراش خاصة بالمبادر  الوطنية للتنمية البشرية ؛ -
 تقوية البنيات التحتية في األحياء المهمشة ؛ -
هة )وجد ، الناضور، بركان، تاوريرت، جراد ، فكيك، رأس الماء، المساهمة في إعاد  تأهيل عد  مدن ومراكز الج -

السعيدية ...( والتي تعد بمثابة برامج قوية ودائمة تم إطالقها من طرف صاحب الجاللة لتعزيز جاذبية الجهة وكذا 
 تحسين حيا  المواطنين ؛

 فولة ومؤتمر األمم المتحد  للتجار  والتنمية)منظمة األمم المتحد  للطدعم عد  برامج للتعاون بشراكة مع منظمات دولية  -
 .للتنمية...( برنامج األمم المتحد و

 
كما بلغت  %80مليون درهم أي بنسبة تعادل  081,5، بلغت مصاريف االستثمار ما قدره 3303وفيما يخص التزامات سنة 
 مليون درهم. 0313، أي ما يقدر بمبلغ %30مصاريف التسيير أكثر من 

 
  كالة تنمية جهة الجنوبو - 3.0.2 

 
 ، إعداد برنامج يهدف إلى :3302تعتزم الوكالة خالل سنة 

  
 دعم إنجاز وتنمية المواقع الصناعية بالجهة ؛ -
 قرى للصيد ؛ 01إتمام برنامج إنجاز  -
 تشجيع منتوج الصناعة التقليدية وعمليات القرب ؛ -
 ليم الجنوبية ؛دعم المشاريع المدر  للدخل والتسويق المحلي وإنعاش األقا -
 محاربة السكن الغير الالئق ؛ -
األقاليم  الحصول على رؤية استراتيجية لتنميةتحديد أهداف جديد  على ضوء الدراسة التوقعية الجارية، وذلك من أجل  -

 ؛ 4141الجنوبية في أفق 
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 تصادي واجتماعي(.ديناميكية التنمية المنتهجة من طرف الوكالة )خلق تعاونيات ذات طابع اق إشراك الشباب في -
 

، والذي يشمل عد  برامج متكاملة 3300-3333 ما بينإتمام مخططها الخماسي للفتر   3300وتواصل الوكالة برسم سنة 
 في إطار عمليات القرب ويتعلق األمر بما يلي :

 
ذا المبادر  الخاصة برنامج مبادر  التشغيل والتنمية عبر دور المبادر ، والذي يقدم دعما للمشاريع المدر  للدخل وك -

 وإنشاء المقاولة الشابة ؛
 برنامج التنمية المحلية الذي يندرج في إطار محاربة التصحر وكذا محاربة الفقر في مجاالت الواحات ؛ -
 برنامج دعم تنمية تربية الِجمال الذي يهدف إلى تثمين منتوج الحليب وتحسين إنتاج اللحوم ؛ -
ة الصبار على نطاق واسع وكذا تثمين مشتقاته وذلك لدعم األنشطة المدر  للدخل بالمحافظة وتنمي البرنامج المتعلق -

 وتشجيع الشغل.
 

 3303برسم االعتمادات المؤجلة مليون درهم، علما أن  333ب  3300وتقدر ميزانية االستثمار المتوقعة برسم سنة 
 .%00ما قدره  3300رات إلى نهاية يونيو مليون درهم. كما بلغت نسبة إنجاز اإلستثما 101والسنوات السابقة بلغت 

 تهيئة وتنمية الجهات - 4.2

 أبي رقراق   ضفتيوكالة تهيئة  -0.4.2
 

، وإنجاز الدراسات واألشغال المتعلقة بإزالة التهيئةرقراق تصفية الوعاء العقاري الخاص ب يأب ضفتييهم مشروع تهيئة 
ألوراش الكبرى، خاصة الميناء األطلسي والمرفأ النهري )مارينا( وجزير  التلوث وإعاد  إحياء المجال اإليكولوجي وإنشاء ا

اصطناعية ونفق الوداية والترمواي. كما يشمل هذا المشروع أيضا تهيئة الفضاءات الثقافية والترفيهية والمناطق السكنية 
 ر درهم.   مليا 03هكتار بتكلفة تقدر بحوالي  5333والتجارية والسياحية وذلك على مساحة تناهز 

 
، تعتزم وكالة تهيئة ضفتي أبو رقراق إنهاء اإلجراءات 3302وفي إطار مواصلة جهودها من أجل التهيئة برسم سنة 

 . 3المتخذ  في إطار تهيئة الشطرين األول والثاني والشروع في الدراسات واألشغال المتعلقة بإنجاز الطريق المدارية رقم  
عمليات إعاد  التأهيل والوقاية من مخاطر التعمير العشوائي وعمليات اقتناء عقارات خاصة  كما تعتزم الوكالة أيضا إنجاز

 مليون درهم. 01003بحوالي  3302بالشطرين الرابع والخامس. و يقدر االستثمار المتوقع برسم سنة 
 

ب التذكير بأن برنامج يجو. %30مليون درهم، أي بنسبة إنجاز  135حوالي  3300وقد بلغت اإلنجازات إلى نهاية يونيو 
عمل الوكالة يرمي بالخصوص إلى إنهاء أشغال تهيئة المفترقات وبناء قنطر  موالي يوسف واقتناء العقار وإجراء 

 .2والشطر  0وعمليات تثمين العقار على مستوى الشطر  3الدراسات المتعلقة ببناء الطريق المدارية رقم 
 

، 3300-3331من عقد برنامجها األول برسم الفتر  الممتد  ما بين  %31على إنجاز وتجدر اإلشار  إلى أن الوكالة عملت 
مليون درهم. وإلنجاز المراحل األخرى من المشروع، صادق المجلس اإلداري للوكالة المنعقد  11183بمبلغ إجمالي قدره 

 . 3301-3300على مشروع عقد برنامج جديد برسم الفتر   3300مارس  35يوم 
 

عقد البرنامج في إطار "التهيئة الشاملة " ألبي رقراق كما يهم أيضا إتمام عقد البرنامج األول وعمليات جديد  ويندرج 
مليون  01300للتهيئة والتي تتكون من مشاريع خاصة ومشاريع يتم إنجازها في إطار الشراكة وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 

 درهم.
 

مليون درهم  31323لة فيتم على حساب مواردها الخاصة المتوقعة والتي قدرت ب وبالنسبة لتمويل المشاريع الخاصة للوكا
الت. 01308من ضمنها   مليون درهم ستخصص ألداء الُمرحَّ

 
مليون  01383إضافة إلى ذلك، فسيتم إنجاز المشاريع عبر مساهمة شركاء عموميين آخرين بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 

 االستثمار وتتوزع على الشكل التالي :من مصاريف  %20درهم، أي بنسبة 
 
 مليون درهم؛  383الميزانية العامة للدولة :  -
 مليون درهم؛ 033وزار  السكنى والتعمير وسياسة المدينة :  -

 مليون درهم؛ 53وزار  التجهيز والنقل :  -

 مليون درهم ؛ 03,5وزار  الثقافة :  -
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زعير، الجماعات الحضرية للرباط وسال( : -زمور–رباط سال الشركاء )المديرية العامة للجماعات المحلية، جهة ال -
 مليون درهم ؛ 821,5

 مليون درهم. 01الساكنة المستفيد  من المشاريع ستساهم في إنجاز برنامج االستثمار بما قدره  -

 
المحلية والجهة اإلشار  إلى أن هذه المساهمات ستكون موضوع اتفاقية خاصة مبرمة بين المديرية العامة للجماعات ينبغي و

 والجماعات الحضرية لمدن الرباط وسال.  
  

 تهيئة موقع بحيرة مارشيكا  - 4.4.2
 

بصفة الناظور يهدف مشروع تهيئة بحير  مارشيكا إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة الشرقية بصفة عامة ومدينة 
 خاصة.

 
 331333كة مارشيكا" ميد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي سيتم إنجاز برنامج تهيئة بحير  مارشيكا من طرف "شرو

وقرية  الخليجومارشيكا سبور و الناظورالبحرين والمدينة الجديد   ميناءو أطااليون شبه جزير سبع مواقع :  تشملهكتار 
 الصيادين.

 
سرير  0301333إنتاج حوالي  مليار درهم، ستمكن من 38وتقدر التكلفة اإلجمالية لبرنامج تهيئة بحير  مارشيكا بحوالي 

منصب شغل مباشر  831333خلق حوالي  وسيمكن المشروع منباإلضافة إلى تجهيز البنيات التحتية المشتركة والترفيه. 
 وغير مباشر.

 
ويجب التذكير بأنه، من أجل تحدي اإلكراهات ذات الطابع البيئي والحضاري والعقاري المرتبطة بحاجات الموقع وذلك 

وحد  مكلفة بإنجاز البرنامج على شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية  3303جاز المشروع، تم إنشاء سنة أثناء إن
 واستقاللية مالية تحت وصاية الدولة تدعى "وكالة تهيئة موقع بحير  مارشيكا".

 
لمجالية ومشاريع الربط عمليات التنمية ا 3302ويتضمن برنامج العمل التوقعي لوكالة تهيئة موقع بحير  مارشيكا لسنة 

 والتنقل وعمليات المحافظة على البيئة للموقع والعمليات العقارية.
 

دراسات وأشغال  إنجازخاصة  3300ة سنة برمجويشمل برنامج العمل التوقعي لشركة مارشيكا ميد مواصلة العمليات الم
 رصد 3302 وقد تم برسمالمشتركة لموقع مارشيكا. وكذا مختلف األنشطة الناظور تتعلق بمشاريع البحرين والمدينة الجديد  

 مليون درهم لشركة "مارشيكا ميد". 033مليون درهم لوكالة تهيئة موقع بحير  مارشيكا و 803بلغ بم اتاستثمار
 

مليون  555مليون درهم مقابل ميزانية أولية تقدر بمبلغ  031وبلغت إنجازات استثمارات وكالة تهيئة موقع بحير  مرشيكا 
 .% وهذا يعزى إلى الصعوبات المتعلقة بالموارد المالية والبشرية53درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز 

 

 بفاس العتيقة المدينة وإنقاذ نميةت وكالة - 3.4.2
 

بموجب عقد موثق تم نشره  0383تم إحداثها سنة  االسم مجهولة بفاس شركة العتيقة المدينة وإنقاذ تنمية تعتبر وكالة
وقد تم  0330. هذا وقد بدأت الشركة في ممارسة مهامها في شهر يونيو 0330ماي  8بتاريخ  2331  الرسمية رقم بالجريد

 ذلك إثر تصنيف مدينة فاس كتراث عالمي من قبل منظمة األمم المتحد  للتربية والعلوم والثقافة.
 

مليون  03رفع سقف رأس مال الوكالة بما قيمته  ماليين درهم. كما تم 5وقد تم إحداث الوكالة برأس مال يقدر بما يناهز 
مليون درهم. كما تم رفع هذا الرأس المال  05ليصل إلى  3300درهم بموجب قرار الجمعية العامة الغير العادية في يوليوز 

 مليون درهم. 25,0إلى  3300سنة 
 

س في إطار المجهودات المبذولة إلى إعاد  تأهيل وينخرط برنامج إعاد  تأهيل المباني القديمة والمهدد  باالنهيار بمدينة فا
 المجال الحضري للمدينة وكذا المحافظة على ثراتها التاريخي وتحسين ظروف عيش ساكنة هذه المدينة العتيقة.

 

وترجع أسباب تفشي المباني اآليلة للسقوط في مدينة فاس لهشاشة الوضعية االجتماعية واالقتصادية لألسر المعنية 
 اظ واالستغالل العشوائي للمباني وكذا لصفة القاطنين )أغلبية السكان مكترون(.واالكتظ

 

 ترتكز المقاربة المتبعة من أجل القضاء على البناء اآليل للسقوط على العمليات التالية:
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 إعاد  إسكان العائالت التي تقطن مساكن مهدد  بالسقوط ؛ -
تأهيل المباني، باإلضافة إلى تحمل الدولة لمصاريف الدراسات  كمساعد  من أجل إعاد % 11إعطاء مساعدات بقيمة  -

 والتأطير ؛
إعاد  التأهيل وفقا لمسطر  قانونية خاصة للحاالت المستعصية أو في غياب متحاورين أو  تحمل الدولة لكافة تكاليف -

 بالنسبة للحاالت الحرجة. التدخل االستعجالي
 

المديرية العامة للجماعات مع الوزار  المكلفة باإلسكان و 3331وقعتين في ، وفي إطار االتفاقيتين الم3303خالل سنة 
، المتعلقتين ببرامج معالجة المباني المهدد  باالنهيار، فقد بادرت وكالة تنمية وإنقاذ المدينة العتيقة بفاس إلى إنجاز المحلية

 ل استعجالي.تدخ 03عملية لمساعد  وتأهيل وتعزيز هياكل المباني، وكذا القيام ب  33
 

 .ةفي المائ 01مليون درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 82هذا، ولقد بلغت اإلنجازات المالية حسب هذه االتفاقيات إلى 
 

، وذلك راجع إلى عدم كفاية المخصصات وتجميد ةفي المائ 30و 28بانخفاض في النشاط يتراوح ما يبن  3303تميزت سنة 

 نمية وإنقاذ المباني العتيقة بفاس.موارد الشركاء في وكالة ت
 

وتجدر اإلشار  إلى أن وكالة تنمية وإنقاذ المباني العتيقة بفاس تم تعيينها كوكالة لتنفيذ مشروع "الصناعة التقليدية بفاس" في 
 03بتاريخ ، كما أن تدخلها في هذا البرنامج قد تمت الموافقة عليه في المجلس اإلداري مؤسسة تحدي األلفيةإطار برنامج 

 .3331يونيو
 

لألنشطة اليدوية  منصةوإعاد  تأهيل موقع "لال يدونا" بهدف إحداث  تعديلوتتمثل األهداف الرئيسية لهذا البرنامج في 
األواني والتجار  والخدمات، ونقل األنشطة الملوثة لألدوات النحاسية إلى موقع "عين النوقبي"، وكذا تعزيز وتنمية قطاعات 

 "عين نوقبي". في النحاسية
 

مليون دوالر أمريكي والذي شهد زياد  في ميزانيته بلغت  42,4، تم تمويل المشروع بمبلغ 3303بعد إعاد  التأطير في سنة 
  .3300مليون درهم. وعالو  على ذلك، فقد ُسجل إتمام هذا المشروع في سبتمبر  203مليون دوالر أمريكي أي  25

 

 از وتسيير المالعب الشركة الوطنية إلنج - 2.4.2 
 

مليون درهم مكتتب في  3,03أنشأت الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب على شكل شركة مساهمة برأسمال قدره 
 من طرف الدولة.% 033حدود 

  

 تضطلع هذه الشركة بالمهام الرئيسية التالية : 
 

ادير وفق الشروط المتفق عليها بين األطراف اإلشراف على تنفيذ أشغال إنهاء المالعب الثالثة لطنجة ومراكش وأك -
 المعنية ؛ 

 القيام بمهام إدار  مشروع الملعب الكبير لمدينة الدارالبيضاء بما في ذلك تحديد برنامجه المعماري والتقني ؛  -
 صيانة وحسن تسيير المنشآت الرياضية واستغاللها األمثل وفق مواصفات دفاتر التحمالت المعد  لهذا الغرض. -
 
بالخصوص في استغالل ملعب أكادير حيث حدد رقم  3302ميز مخطط العمل والمشاريع الرئيسية المبرمجة برسم سنة ت

بميزانية توقعية قدرها  مليون درهم وكذلك في بناء مدرسة لكر  القدم لفائد  الشباب بأكادير 51323المعامالت المتوقع في 
 بمراكش وأكادير. 3302لألندية خالل سنة  مليون درهم باإلضافة إلى تنظيم كأس العالم 25
 

، تجدر اإلشار  إلى ما 3300فيما يخص وضعية إنجاز برامج العمل وأهم المشاريع التي هي في طور اإلنجاز برسم سنة 
 يلي:

 
 اتفاقية تهم مختلف الخدمات الموفر  من طرف المالعب ؛ 00على الصعيد التجاري : تم التوقيع على  -
قني : تم إعداد جميع طلبات العروض التي تهم صيانة المالعب الرياضية واإلسراع في تفعيل نظام على الصعيد الت  -

 تذاكر المالعب،
على الصعيد اإلداري : تم إعداد جميع أدوات التسيير وأنجزت الشركة مرجعها للتشغيل وللكفاءات وكذلك منظومة  -

 مراقبة التدبير والسيطر  على المخاطر.
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 1، ستواصل الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب، إنجاز استثمار قدره 3300وقعات الميزانية برسم أما بالنسبة لت
 مليون درهم.  11ماليين درهم بميزانية االستغالل بقيمة 

 
أما فيما يخص مشروع الملعب الكبير للدارالبيضاء، فقد تم إنجاز أهم المراحل من طرف الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير 

 لمالعب وتتمثل فيما يلي :ا
 
اإلنتهاء من دراسة البرمجة الحضرية والمعمارية لتحديد المخطط الرئيسي للموقع وكذا جميع البرامج السكنية التي ستشيد  -

 به وكذا التناسق بين جميع مكونات البرنامج ؛ 
 إنجاز الدراسات الجيوتقنية وبيانات المسح وتموقع الشبكات ؛ -
 لمعماريين المكلفين بمهمة تصميم ومتابعة إنجاز المركب الكبير للدارالبيضاء.اختيار مجموعة من ا -
 

، أي 3300مليون درهم خالل سنة  35مليون درهم مقابل  05، ما قيمته 3303وقد بلغ رقم معامالت الشركة برسم سنة 
 ويرجع هذا اإلنخفاض إلى األسباب التالية :  %.50بانخفاض يفوق 

 
 وبالتالي إنجاز عد  خدمات ؛  4100وطنجة سنة تدشين مركبي مراكش  -
غياب الجمهور وبالتالي النقص في مستوى المداخيل لدفع رسم الكراء من لدن الشركة الوطنية وذلك لكون الفريقين  -

 المحليين لطنجة ومراكش مصنفين في دوري الدرجة الثانية ؛ 
 ؛  4104سنة عدم إنجاز الطبعة الثانية من المعرض الدولي للرياضة برسم  -
 . 4104عدم إجراء النسخة الخامسة لتجمع موالي الحسن لسنة  -

 

 المؤسسات المالية العامة -5

 صندوق اإليداع والتدبير - 0.5

في إطار مواكبة التنمية الوطنية، عمدت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير على إغناء وتنويع محفظة أنشطتها. وتنتظم هذه 
ين إستراتيجية : االذخار واالحتياط والخدمات البنكية والمالية والتأمين وكذا التنمية الترابية. المحفظة حول ثالثة مياد

 3305-3300وللمحافظة وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، بلور صندوق اإليداع والتدبير المخطط االستراتيجي " أفق" 
في مسلسل نمو هذه المؤسسة. ويبلغ البرنامج االستثماري والذي يعكس المخطط رؤية المجموعة للوصول إلى مرحلة جديد  

 مليار درهم باإلضافة إلى الشروع في نشاطات جديد .  10المرتقب إلنجاز هذا المخطط  ما قدره 
 

 محاور: 2ويتمركز مخطط "أفق" على 
 تطوير االدخار المقنن ؛ -
 وضع صندوق اإليداع والتدبير كفاعل مركزي في إصالح التقاعد ؛ -
 ساهمة في تحديث القطاع المالي ؛الم -
 الترابية. مواكبة التنمية -

 
 3303مليار درهم في سنة  11في إطار تنفيذ هذا المخطط، بلغ متوسط الودائع الجارية لصندوق اإليداع والتدبير ما قدره 

 03ما قدره  3303و 3300. وقد وصل حجم االستثمار المنجز ما بين 3305٪ من الهدف المحدد في أفق 88أي ما يعادل 
 .3305مليار درهم كهدف يرتقب بلوغه في أفق  10مليار درهم مقابل 

 
ويكرس المخطط االستراتيجي "أفق" دور المجموعة في مواكبة السياسات العمومية. وهكذا، شرعت المجموعة في إنجاز 

في مجال التنمية الترابية واالقتصادية.  العديد من المشاريع المهيكلة ذات اآلثار اإليجابية والتي تدعم السياسات العمومية
وتساهم المجموعة، عبر تطوير أنشطتها وبنياتها، في إنجاز االستراتيجيات القطاعية خاصة مخطط "إقالع" ومخطط 

 " للقطاع السياحي.3333المغرب األخضر ومخطط "هاليوتيس" وكذا "رؤية 
 

نعكاسات االقتصادية لمشاريع المجموعة عبر تقييم آثارها على كما شرعت المجموعة في إنجاز دراسة تهدف إلى تقدير اال
 53( باالعتماد على عاملين اثنين: االستثمار والتشغيل. ولقد شمل التقييم محفظة تتكون من 3303مدى الطويل )في أفق 

شروعا مخصصة م 02مشاريع للتهيئة الحضرية و 03فئات:  2مشروعا توجد في طور اإلنجاز. وتنقسم هذه المشاريع إلى 
مشروعا عقاريا. وفي هذا السياق، يتوجب على صندوق اإليداع والتدبير إنجاز استثمار  02مشروعا سياحيا و 03لألنشطة و
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يتوقع أن يصل مجموع ، مليار درهم للمشروع الواحد. إجماال 0,1مليار درهم أي باستثمار متوسط يناهز  81إجمالي قدره 
 . 3303مليار درهم في أفق  305دبير)المباشر  أو الغير المباشر ( إلى استثمارات صندوق اإليداع والت

 
فيما يخص التشغيل، يتوقع أن تمكن المشاريع التي يتم تطويرها حاليا من طرف صندوق اإليداع والتدبير من خلق 

بالمجال ٪ من مناصب الشغل التي سيتم خلقها 03منصب شغل دائم )مباشر وغير مباشر( أي ما يعادل  1231333
 . 3303-3303الحضري بالمغرب خالل الفتر  

 
 ، فيما يلي:3300تتجلى المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير برسم النصف األول من سنة 

 
مسجال تراجعا بنسبة  4104مليون درهم في متم يونيو  41491مليون درهم مقابل  41088بلغ الناتج البنكي الصافي  -

  ٪؛1
 ٪.8مسجال تراجعا بنسبة  4104مليون درهم متم يونيو  119مليون مقابل  298الصافية إلى  وصلت النتيجة -
 

 ، فقد سجلت النتائج التالية :3303أما فيما يخص سنة 

 ؛ 4100٪ مقارنة بسنة 01مليار درهم بانخفاض قدره  21197بلغ الناتج البنكي الصافي  -
. ويعتبر هذا التطور نتيجة 4100٪ مقارنة بسنة 44مليون درهم بارتفاع قدره  798بلغت النتيجة الصافية للمجموعة  -

 المجهودات المبذولة في ترشيد النفقات العامة لالستغالل وتحسين مساهمة الشركات التابعة وانخفاض التكاليف.
 

المغرب في إطار مهامة برسم  ، تنفيذ التوصيات التي وجهها بنك3303ومن جهة أخرى، تابع صندوق اإليداع والتدبير سنة 
بمشاريع عرضية أو مهيكلة، والتي تتطلب بحكم طبيعتها  3303. وتتعلق اإلجراءات التي لم يتم استكمالها سنة 3338سنة 

ونطاقها وبعدها المؤسساتي تنزيال تدريجيا ) مخطط استمرارية العمل وتدبير األصول والخصوم وإعاد  النظر في 
ندوق ومشروع حكامة المجموعة. وتعرف هذه المشاريع تقدما هاما رغم عدم استكمالها سنة النصوص التنظيمية للص

3303. 
 

، وذلك تماشيا مع 3333تنفيذ مخطط استمرارية العمل الذي تم الشروع فيه في يناير  3303وهكذا تابع الصندوق سنة 
 3303بنكية. وفي هذا اإلطار تم الشروع سنة توجهات بنك المغرب المتعلقة بمخطط استمرارية العمل داخل المؤسسات ال

 في مشاريع عرضية تساهم في تحسين مخطط الوقاية من المخاطر ويتعلق األمر أساسا بما يلي:
 
(. حيث سيساهم 49114و ISO 49110مشروع إرساء نظام التسيير وأمن المعلومات باالعتماد على معايير الجود  ) -

لتقنية لتأمين نظم المعلومات عبر تسطير مراحل تدبير نظم المعلومات وتدبير هذا المشروع في تعزيز اإلجراءات ا
 المخاطر المتعلقة بأمن نظم المعلومات لصندوق اإليداع والتدبير؛

 مشروع تدقيق نظام السالمة الجسدية وجود  مناخ العمل ؛ -
 .4102في سنة  متابعة تنفيذ هذه المشاريع العرضية -

 بالقرض الفالحي للمغر - 4.5

يوازن القرض الفالحي للمغرب بين مهمته كمرفق العام عبر تعزيز دوره في تنمية الفالحة وعصرنة العالم القروي ودوره 
كبنك عبر مساهمته في إنعاش المناطق القروية ووضع مجموعة من التدابير واإلجراءات لمواكبة الفالحين وتنفيذ مخطط 

 المغرب األخضر.
 

خطط المغرب األخضر، يتابع ال قرض الفالحي للمغرب تنفيذ إستراتيجية التغطية البنكية للفالحين وهكذا، وفي إطار مواكبة م
والعالم القروي. كما يتابع عملية إعاد  تأهيل الفالحين من خالل المواكبة المالية ومراجعة المديونية وتمويل الفالحين 

 .3302سيتم استكمالها سنة  والتي 3335المستفيدين من عملية لتخلي عن الديون برسم سنة 
 

ومن جهة أخرى، يتدخل القرض الفالحي للمغرب في دعم الفالحة التضامنية )الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر( من 
 خالل مؤسسة "أرضي" للقروض الصغرى وكذا شركة "تمويل الفالح".

 
مليون درهم في  303الصغرى ، ما قدره  وهكذا، وصلت التمويالت الجارية الممنوحة من طرف مؤسسة أرضي للقروض

 .3300متم يونيو 
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بتوسيع مجال تدخلها ليشمل صغار الفالحين مع إعطاء األولوية  3303وفيما يخص شركة "تمويل الفالح"، تميزت سنة 
ن زبو 31133 الوصول إلىللمنخرطين في برامج ومشاريع حكومية، كما تتابع الشركة تنفيذ خطة العمل الرامية إلى 

،. ويتوقع أن يصل جاري المستحقات 3300مليون درهم من جاري المستحقات المتوقعة في متم  133 يستفيدون من
 .3301مليار درهم في أفق  5المتوقعة ما يقارب 

 
ة يونيو من السن 33وفيما يخص تعزيز األموال الذاتية للقرض الفالحي، يجدر التذكير بقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 

من طرف الدولة   مليون درهم 183مليون درهم ) تم اكتتاب ما قدره  333الجارية الزياد  في رأسمال البنك بما قدره 
، على 3303مليون درهم من مساهمة الدولة في متم  533مليون درهم من طرف باقي المساهمين(. كما تم تحرير  333و

 .3302أن يتم تحرير الباقي سنة 
 

 ؤشرات النشاط واالستغالل والتركيبة المالية تطورا ايجابيا:ولقد عرفت أهم م
٪( مقارنة مع 00٪( وتلك المتعلقة بحسابات االدخار )+8ارتفاع ودائع الزبناء تبعا الرتفاع الموارد تحت الطلب )+ -

 ؛  4104النصف األول لسنة 
مليار درهم(.  0,2) 4104ة مع متم يونيو ٪ مقارن1مليار درهم بارتفاع قدره  0,2سجل الناتج البنكي الصافي ما قدره  -

 ٪ ؛8ويعود هذا التطور إلى ارتفاع هامش الفوائد بنسبة 
. وتجدر اإلشار  إلى انه لم يتم 4104٪ مقارنة مع يونيو 7مليون درهم بزياد  قدرها  491بلغت النتيجة الصافية  -

 احتساب عمليات التخلي عن المستحقات لدى صغار الفالحين ؛
 ؛  4104متم  92,24مليار درهم متم يونيو مقابل  92,61وع األصول إلى ارتفع مجم -
. ويعزى هذا  4104مليار درهم في متم يونيو  1مليار درهم مقابل  8,2استمرار ارتفاع األموال الذاتية لتصل إلى  -

 الرأسمال وكذلك إلى تطور نتائج المجموعة.  التحسن إلى تنفيذ الزياد  في
-  
 

 األرقام بمليون درهم 4101 4100 4104 3303-3300الفرق 

 مجموع األصول 18 038 13 520 10 032 %5.4

 المستحقات الخام لدى الزبناء 53 118 52 051 51 803 %4.6

 الناتج الصافي البنكي 3 310 3 213 3 158 %8.0

 النتيجة الصافية 013 203 030 %22.0 -

 صندوق الضمان المركزي - 3.5

، إلى تدعيم 3301-3300حكومية، يهدف صندوق الضمان المركزي، في إطار مخططه التنموي للفتر  وفقا للتوجهات ال
عرض الضمان لفائد  المقاوالت الصغير  جدا والمتوسطة وذلك مع الحفاظ على المنتجات المعروضة حاليا وتكملتها بالتكفل 

ما تقررت إعاد  هيكلة األموال المخصصة للمقاوالت بالحاجيات المالية المتعلقة بتأجير رأس المال ونقل المقاوالت. ك
 الصغير  جدا والمتوسطة.

 
وسيتم إحداث منتجات جديد  مخصصة إلنشاء المقاوالت الصغير  جدا والمتوسطة لدعم خلق المقاوالت ويتعلق األمر 

النسائية والذي تم ببرنامج "مواكبة" )ضمان قروض الشرف( وبرنامج "إليكي" )ضمان القروض الممنوحة للمقاوالت 
 . 3305واالنطالقة" ويتوقع الشروع فيه سنة  -( وصندوق لالستثمار مخصص "لإلحداث3300مارس  8إطالقه في 

 
والفاعلين  االقتصاديينالبحث عن المزيد من التقارب للفاعلين  إستراتيجيةكما يعتزم صندوق الضمان المركزي في إطار 

باإلضافة إلى مراكز األعمال المتواجد   ،لى تعزيز التواجد الجهوي الذي يهدف إلى إحداثالمحليين للتنمية وذلك باإلعتماد ع
البيضاء وفاس ومراكش  الداربصندوق الضمان المركزي إلى إنشاء مراكز  عمل)طنجة وأكادير(، مراكز جهوية جديد . وي

 . 3302ومراكز أعمال بالرباط والعيون خالل سنة  3300ووجد  في سنة 
 

، بإحداث منتوجات خاصة صددإنعاش المقاوالت المصدر  حاليا أولوية. وسيقوم صندوق الضمان المركزي، في هذا ال يعتبر
على شكل تمويل ( MEZZANINE EXPORT) "ميزانين تصدير" ببرنامج لفائد  هذه الفئة من المقاوالت ويتعلق األمر

 وض على المدى القصير.الموجه لضمان القر "ضمان تصدير"مشترك مع القطاع البنكي و
 

مع  3303% مقارنة مع إنجازات سنة 03لفائد  المقاوالت، ارتفاعا بما يقارب  3300المتوقعة، في  االلتزاماتولقد سجلت 
مليون درهم مقابل  31133ما قدره  3302مليون درهم. ويبلغ اإلنتاج السنوي المتوقع لسنة  31002إنتاج سنوي قدره 

 .3301في سنة  01333و 3305نة مليون درهم في س 31333
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% مقارنة مع سنة 8أي بارتفاع قدره  ،مليون درهم 31033ما يناهز  3300الضمانات الممنوحة سنة  يتوقع أن تصلو
 3.153و 3.013ما يناهز  3301و 3305و 3302مليون درهم(.وتصل توقعات اإلنتاج بالنسبة لسنوات  0,32) 3303

 .مليون درهم على التوالي 3.303و
 

مليون درهم أي ما يعادل  101وعلى مستوى التوزيع القطاعي، يتصدر القطاع الصناعي قائمة المستفيدين بالتزامات قدرها 
مليون درهم وقطاع البناء  081% من التزامات الضمان متبوعا بالمقاوالت التجارية بالتزامات ضمان تصل إلى 01

 مليون درهم لكل واحد منهما. 001لتعليم والفندقة والمطاعم بما قدره مليون درهم وا 350,0واألشغال العمومية بمبلغ 
 

إضافة إلى الضمان، يتم تنفيذ دعم الدولة لفائد  المقاوالت الصغرى والمتوسطة عن طريق إحداث صناديق التمويل 
مليون  010والت ما قدره ، بلغ الحجم اإلجمالي من التزامات التمويل المشترك لفائد  المقا3303وفي سنة  . هكذا،المشترك

 ملف مقبول. 038درهم على 
 

% مقارنة مع إنجازات سنة 00، أي بزياد  قدرها 3300مليون درهم لسنة  302وتبلغ توقعات نشاط التمويل المشترك إلى 
 353و 323ما يناهز  3301و 3305و 3302تبلغ توقعات اإلنتاج فيما يخص التمويل المشترك بالنسبة لسنوات كما . 3303

 مليون درهم على التوالي. 333و
 

"رأسمال  ىبين القطاعين العام والخاص يدع امشترك اقوالصناعي صند لالنبثاقومن جهة أخرى، وضع الميثاق الوطني 
. وتتشكل 3305-3333استثمار" لمساعد  إحداث وتطوير وتحويل المقاوالت إلى المقاوالت الصغرى والمتوسطة للفتر  

 3برنامج "مليون درهم و 205يصل إلى  غالفنمو" ب-ليات لإلستثمار "المقاوالت الصغرى والمتوسطةهذه الصناديق من آ

P Found" وإسناد إدارتهما إلى شركات  3303تم تفعيل هذين الصندوقين في قد مليون درهم و 233قدره غالف ب
 تسيير.متخصصة في ال

 
من طرف صندوق "المقاوالت  3300سنة ى من األولشهر األمليون درهم خالل  35بمبلغ  تم إنجاز أول عملية كما

نمو" والتي استهدفت المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تتدخل في قطاع التكنولوجيات الحديثة -الصغرى والمتوسطة
. وفي نفس اإلطار، يعتبر صندوق الضمان المركزي مستثمرا من خالل صندوق "انبثاق استثمار" واالتصاالتللمعلومات 

 . 3300مليون درهم خالل سنة  13 حوالي االستثمار إلىتصل طلبات صناديق وس

 صندوق التجهيز الجماعي  - 2.5

لجماعية، يقدم صندوق التجهيز الجماعي لزبنائه منتوجات وخدمات مالية على شكل يتدخل لتمويل األنشطة ابصفته بنكا 
يع البنيات التحتية والتجهيز. كما يندرج أداء الصندوق وفقا قروض أو خطوط اعتماد تتالءم مع حاجياتهم التمويلية لمشار

كذا استقالليتها فيما وللسياسات العمومية التي تهدف أن توفر للجماعات الترابية الوسائل لممارسة اختصاصاتها بشكل كامل 
 .  واالجتماعي االقتصادي يتعلق بالنمو

 
 القروضحجم  تطورا إيجابيا. وهكذا، بلغ 3303خالل سنة ولقد عرفت أهم مؤشرات نشاط صندوق التجهيز الجماعي 

 مليون درهم(. 0.131) ماضية% مقارنة مع السنة ال32مليون درهم، بزياد  قدرها  0.331 الممنوحة
 

% من 83بلغت حصتها  حيث. الممنوحةبنية القروض تعزيز حصتها في واصلت الجماعات الحضرية وفي هذا اإلطار، 
مليون درهم سنة  0.318مليون درهم مقابل  0.103لتستقر في  3303دجنبر  00في متم  وحةالممنمجموع القروض 

 هذه الجماعات فيما يخص التجهيز والبنيات التحتية. الستثمار دينامية المتزايد ال. ويعكس هذا النمو 3300
 

مكنت هذه و . 54%لحضرية بحصةهيمنة قطاع التهيئة ا ،لتدخل استمراراحسب قطاع  ممنوحة،ال القروض كما يبين توزيع
 مشروع للتهيئة الحضرية. 31السحوبات من إنجاز 

 
، مع تمركز كبير في 01جهة من أصل  05أي  3303غالبية جهات المملكة برسم سنة  قروض الممنوحةشملت الوقد 

الكبرى وسوس  الدار البيضاء ماميلون درهم وه 313، أي مبلغ 3303سنة  ممنوحةمن القروض ال %23 نجهتين تمثال
 ماسة درعة .

 
وقد همت  3300متم  فيمليون درهم  3.330مقابل  3303دجنبر متم  مليون درهم في 0.115بلغت التزامات القروض قد و

 .مليون درهم 1.103استثماري إجمالي قدره  بغالفمشروعا  82تمويل 
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 عرفت التطورات التالية : فقد وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للبنك، 
وتجدر  ،4104مليون درهم نهاية يونيو  082مقابل  4102مليون درهم في متم يونيو  082بلغ الناتج البنكي الصافي  -

مليون درهم( يعتبر أعلى مستوى تم تسجيله مما  212) 4104 سنة اإلشار   إلى أن الناتج البنكي الصافي المسجل متم
  ؛يعكس استمرارية  دينامية استثمار القطاع المحلي 

 ؛ 4100 سنة مليون درهم( مقارنة مع 041118)  %01زياد  قدرها  4104 سنة األصولبلغ مجموع  -
متم يونيو  في مليون درهم 61مقابل  4102مليون درهم برسم النصف األول لسنة  68ارتفعت النتيجة الصافية إلى  -

كما هو الحال  االحتياطيةي الحسابات تم إدماجها كليا فحيث  4104 سنةمليون درهم  090. وبلغت هذه النتيجة 4104
 ماضية ؛بالنسبة للسنوات ال

% مقارنة مع نفس الفتر  9، بزياد  قدرها 4104 خالل سنةمليون درهم  4.802تعززت األموال الذاتية بمستوى قدره  -
 .االحتياطيةوذلك نتيجة إلدماج النتيجة الصافية في الحسابات  ماضيةال للسنة
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  الئحة المؤسسات العمومية (244) 

 

1 رقم الملحق 

إسم المؤسسةرمز المؤسسة

AASLMوكالة تهيئة بحيرة مارشيكا

AAVBRوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

ABHs (9) (9)وكاالت حوض المياه

ADAوكالة التنمية  الفالحية

ADEREEالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية

ADSوكالة التنمية االجتماعية

ALEMوكالة السكن والتجهيزات العسكرية

AMDIالوكالة المغربية للتنمية و اإلستثمار

AMDLالوكالة المغربية لتنمية اللوجستيات

ANAMالوكالة الوطنية للتأمين الصحي

ANAPECالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات

ANCFCCالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

ANDAالوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية

ANDZOAالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألرڴان

ANLCAالوكالة الوطنية لمحاربة األمية

ANPالوكالة الوطنية للموانئ

ANPMEالوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ANRTالوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

APDOوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشرقية

APDNوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

APDSوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

ARCHIVESأرشيف المغرب

AREFs (16) (16)األكاديميات  الجهوية للتربية والتكوين

AUs (30) (30)الوكاالت الحضرية

BMبنك المغرب

BNRMالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

CADETAFمركزية الشراء و التنمية المعدنية لتافياللت و فكيك

CAGs (16) (16)الغرف الفالحية

CAR (24) (24)غرف الصناعة التقليدية

CCصندوق الموازنة

CCGالصندوق المركزي للضمان

CCIS (28) (28)غرف التجارة و الصناعة والخدمات

CCMالمركز السينمائي المغربي

CDGصندوق اإليداع و التدبير

CDVMمجلس القيم المنقولة

CFRصندوق التمويل الطرقي

CH (5) (5)المراكز اإلستشفائية الجامعية

CMPEالمركز المغربي النعاش الصادرات

CMRالصندوق المغربي للتقاعد

CNESTENالمركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية

CNPACاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

CNRAالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

CNRSTالمركز الوطني للبحث العلمي و التقني

CNSSالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

CPMs (4) (4)غرف الصيد البحري

EACCEالمؤسسة المستقلة للمراقبة و تنسيق الصادرات
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  الئحة المؤسسات العمومية (244) 

 

1 رقم الملحق 

إسم المؤسسةرمز المؤسسة

EHTPالمدرسة الحسنية لألشغال العمومية

ENالتعاون الوطني

ENAالمدرسة الوطنية الفالحية بمكناس

ENIMالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

FDSHIIصندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

FECصندوق التجهيز الجماعي

FFIEMصندوق التكوين المهني  للمقاوالت المعدنية

IAVمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة

IMANORالمعهد المغربي للتقنين

INRAالمعهد الوطني للبحث الزراعي

INRHالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

IPMمعهد باستور المغرب

ISAالمعهد العالي لإلدارة

ISCAEالمعهد العالي للتجارة و إدارة المقاوالت

ISMالمعهد العالي للقضاء

ITPSMGEAالمعهد التقني األمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية

LOARCالمختبر الرسمي للتحاليل و األبحاث الكيماوية

MAPوكالة المغرب العربي لألنباء

MDAدار الصانع

OCمكتب الصرف

OCEمكتب التسويق و التصدير

ODCOمكتب تنمية التعاون

OFECمكتب معارض الدار البيضاء

OFPPTمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

OMPICالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

ONCAالمكتب الوطني للمجلس الزراعي

ONCFالمكتب الوطني للسكك الحديدية

ONDAالمكتب الوطني للمطارات

ONEEالمكتب الوطني  الكهرباء و الماء الصالح للشرب

ONHYMالمكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن

ONICLالمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني

ONMTالمكتب الوطني المغربي للسياحة

ONOUSCالمكتب الوطني للخدمات الجامعية اإلجتماعية و الثقافية

ONPالمكتب الوطني للصيد

ONSSAالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية

ORMVA (9) (9)المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي

RADEE (12) (12)الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء

RAFCالوكالة المستقلة للتبريد  للدار البيضاء

RATSالوكاالت المستقلة للنقل الحضري األسفي

TNMVمسرح  محمد الخامس

UNIVERSITES (15)  (15)الجامعات
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2 رقم الملحق 

إسم شركة المساهمةرمز شركة المساهمة
المساهمة  

المباشرة

المساهمة 

العمومية

ADER100,00100,00وكالة التخفيض من الكثافة و إعادة تأهيل مدينة فاس

ADM59,7298,49الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

AGA INGENIERIE24,2724,27شركة هندسة الصناعات الفالحية والغدائية

ASMA INVEST50,0050,00شركة أسما لالستثمار

BAM100,00100,00بريد المغرب

BCP6,0213,44البنك الشعبي المركزي

BIOPHARMA100,00100,00شركة اإلنتاج البيولوجي واألدوية البيطرية

CAM75,0087,20القرض الفالحي للمغرب

CASA TRANSPORTS89,0099,67شركة الدارالبيضاء للنقل

DIYAR AL MADINA16,0099,71شركة ديارالمدينة

FMDT66,67100,00الصندوق المغربي للتنمية السياحية

FONCIERE UIR16,6883,29العقارية للجامعة الدولية بالرباط

HAO100,00100,00مجموعة العمران للتهيئة

IAM30,0030,00شركة اتصاالت المغرب

IDMAJ SAKAN55,0089,05شركة إدماج سكن

JZN100,00100,00شركة الحديقة الوطنية للحيوانات

LABOMETAL7,5010,59مختبر الصلب للدراسات و الرقابة

MAROCLEAR25,0056,14شركة مارو كلير

MASEN25,00100,00الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

MIA100,00100,00الهيئة المغربية لإلستثمار

MJS90,00100,00المغربية لأللعاب والرياضات

OCP. SA94,1295,58المجمع الشريف للفوسفاط

RAM53,9498,04الشركة الوطنية للنقل الجوي  الخطوط الملكية المغربية

SALIMA HOLDING24,2624,26المجموعة المغربية الليبية لالستثمار

SAPT50,00100,00شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة

SAR100,00100,00شركة تهيئ و تجهيز الرياض

SIE71,00100,00شركة االستثمارات الطاقية

SMAEX34,9840,74الشركة المغربية لتأمين الصادرات

SMIT77,94100,00الشركة المغربية للهندسة السياحية

SNED99,9699,96الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

SNRT100,00100,00الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

SNTL100,00100,00الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

SODEP100,00100,00شركة إستغالل الموانئ

SOMED33,2433,24الشركة المغربية اإلماراتية للتنمية

SONACOS90,1795,97الشركة الوطنية لتسويق البذور

SONADAC32,5296,51الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي

SONARGES100,00100,00الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب

SOREAD76,0176,11شركة اإلنجازات السمعية البصرية

SOREC99,7599,75الشركة الملكية لتشجيع الفرس

SOTADEC40,0040,00الشركة الطنجاوية لإلستغالل التجاري

TMSA8,19100,00البحر األبيض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

TM2299,97100,00البحر األبيض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة

 (*)دون احتساب الشركات التي توجد في طور التصفية

(*)الئحة الشركات المساهمة 

(42)  ذات المساهمة المباشرة للخزينة 
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3 الملحق رقم 

إسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز

AOULIمعادن أحولي

APPوكالة الشراكة من أجل التقدم

ASSARFالصرف الشعبي

BNDEالبنك الوطني لإلنماء االقتصادي

CDMمفاحم المغرب

CFPMشركة توضيب الحوامض والمصبرات النباتية

CHARIKAشركة الشرقة

CIMAإسمنت المغرب العربي

COMAGRIالشركة المغربية إلدارة األراضي االفالحية

COMAPRAالشركة المغربية لتسويق المنتوجات الفالحية

CRNMDAمخازن الصخور السوداء

DORMOYمؤسسة ضورموي

ELKHEIRشركة  الخير

EUMAGEXالشركة المغربية األوروبية لتدبير الصادرات

EUROCHEQUEأروشيك المغرب

FRUMATالشركة المغربية لتحويل الفواكه

FS SGAMصندوق سڴام القنطرة

GEFSشركة  المقاوالت الكبرى للتبريد بسوس

HALA FISHERIESشركة هالة للصيد البحري

HOLEXPشركة هولدينغ إكسبنسيون

IMECالمعهد المغربي للتجارب واألرشاد

JADIVETشركة القماش للجديدة

MARTCOشركة المغرب العربي للتجارة

MMAأ.م.شركة بيشيني م

NEW SALAMشركة السالم الجديدة

ODIمكتب التنمية الصناعية

PALM BAYفندق بالم بي

PALMARIVAشركة بالماريفا المغرب

PERLITEشركة بيرليت

PROMAGRUMشركة إنعاش الحوامض بالمغرب

RADالوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء للدار البيضاء

RAIDالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء لمدينة طنجة

RATAGالوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادير

RATCالوكالة المستقلة للنقل الحضرى للدار البيضاء

RATFالوكالة المستقلة للنقل الحضرى لفاس

RATMالوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس

RATMAالوكالة المستقلة للنقل الحضرى لمراكش

RATRالوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط و سال

RATTالوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة طنجة

RDEالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء لمدينة تطوان

REDالوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء لمدينة الرباط

(78)الئحة المؤسسات و المقاوالت العمومية في  طور التصفية 
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3 الملحق رقم 

إسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز

(78)الئحة المؤسسات و المقاوالت العمومية في  طور التصفية 

REP MARINEشركة ريب مارين

SAFIRشركة سفير

SAIAالشركة العربية لالستثمار الفالحي

SASMAالشركة المغربية الفالحية للخدمات

SCI SEBTAالشركة  المدنية العقارية سبتة

SCORE Uشركة سكورإ

SCVAالشركة  التعاونية آليت سوالة

SCVMالشركة  التعاونية لمكناس

SEFERIFشركة  استغالل معادن الريف

SEPYKشركة  إستغالل البيروتين لقطارة

SERECAFشركة الدراسات واإلنجازات لشبكة التبريد بالمغرب

SGAM KANTARA شركة سكام القنطرة

SICORالشركة الصناعية للمعلبات الشرقية

SINCOMARشركة سينكومار

SLIMACOشركة توضيب الحوامض للغرب

SMADAشركة  المغرب العربي للتنمية الفالحية

SNDEالشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي

SNPPالشركة الوطنية للمنتوجات النفطية

SOCICAالشركة الشريفة للحي العمالي المغربي للدارالبيضاء

SOCOBERشركة توضيب الحوامض ببركان

SODEAشركة التنمية الفالحية

SODEVIشركة تنمية زراعة العنب

SODIPشركة سوديب

SOGETAالفالحية استثماراألراضي شركة

SOGIPشركة سوجيب

SONARPشركة المالحة والتجهيزوالصيد

SOPLEMشركة الغرس و التلفيف لواد مهالة

SORASRAKالشركة  الجهوية للتهيئ السياحي بالسعيدية

TELECARTشركة الرصد البعدي للخرائطية والطبوغرافية

TRANSATLANTIQUEالشبكة الفندقية طرنس أطلنتيك

UIMاإلتحاد الصناعي للتركيب

UREB BEN SLIMANالوحدة الجهوية لتربية األبقار ببن سليمان

UREB CHTOUKAالوحدة الجهوية لتربية األبقار شتوكة

UREB HAD SOUALEMالوحدة الجهوية لتربية األبقار حدسوالم

UREB OULMESالوحدة الجهوية لتربية األبقار أولماس

UREB TIZITINEالوحدة الجهوية لتربية األبقارتزيتين

VINICOOPالشركة التعاونية بنى يزناسن
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4  رقم الملحق

نشاطهاالتسميةالشركة القابضة

النسبة 

المأوية

%

اإلستثمار 

بمليون درهم

صنـدوق اإليـــداع والتدبير التنمية
فندق "اإلذن لصنـدوق اإليـــداع والتدبير للتنمية بالمساهمة في رأسمال شركة 

(Chbika Rive Hôtel)" شبيكة
35484السياحة

صنـدوق اإليـــداع و التدبير
اإلذن لصنـدوق اإليـــداع والتدبير بالمساهمة في رأسمال شركة مساهمة 

(CASA TRAM)"  طراموي البيضاء"تسمى
300 406النقل

"خدمات اكسبروم"شركة 

EXPROM FACILITIES

  التابعة لصندوق اإليداع والتدبير EXPROM FACILITIES اإلذن لشركة 

التنمية بإحداث شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم وحيد تابعة تسمى

(EXPROM SECURITE)" اكسبروم لألمن"

-100األمن

شركة تنمية السعيدية التابعة 

لصندوق االيدع والتدبير التنمية

اإلذن لشركة تنمية السعيدية التابعة لصندوق اإليداع والتدبير التنمية بالمساهمة في 

" شركة مارينا للتدبير"رأسمال 

(Société Marina Management)

السياحة
50 +

سهم واحد
500

بإحداث شركتي مساهمة في مجال التخصيب تابعة  اإلذن للمكتب الشريف للفوسفاط

(Jorf Fertilizers Company I et II)تسمى 
10011.200الصناعة

بإحداث شركتي مساهمة في مجال التخصيب تابعة  اإلذن للمكتب الشريف للفوسفاط

(Jorf Fertilizers Company III et IV)تسمى 
10011.200الصناعة

511.100الوكالة الوطنية للموانئ

شركة التهيئة من اجل اعادة 

توظيف المنطقة المينائية لطنجة 

المدينة

49

" مازن للرأسمال"اإلذن للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بإحداث شركة  تابعة تسمى 

(Masen Capital)

الطاقة 

الشمسية
100153

اإلذن للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بالمساهمة عبر الشركة التابعة لها 

"MASEN CAPITAL "  شركة أقوا "بالمساهمة في رأسمال الشركة  المسماة

(Acwa Power Ouarzazate)"  لورزازات

الطاقة 

الشمسية
256 800

إحداثها تحت  اإلذن للبنك المركزي الشعبي بالمساهمة في رأسمال شركة قابضة سيتم

(Atlantic Bank International)" البنك األطلسي الدولي"اسم 
501.090المالية

اإلذن للبنك المركزي الشعبي بالمساهمة في رأسمال شركة 

(BP Outsourcing Process SA)
5211المالية

10014

100120

المكتب الوطني للكهرباء والماء 

الصالح للشرب

اإلذن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمساهمة في رأسمال شركة 

 JORF LASFAR)" 6و5شركة الجرف األسفر للطاقة "مساهمة تسمى 

ENERGY COMPANY 5&6)

500 2015الكهرباء

--النقل الجويإحداث شركات ذات أغراض خاصة كآلية لضمان تمويل اقتناء الطائرات

شركة "اإلذن للشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية بإحداث شركة  تابعة تسمى 

(RAM HANDLING)"   الخدمات األرضية بالمطارات

الخدمات 

األرضية
10038

الشركة الوطنية للخطوط الملكية 

المغربية

إحداث منشآت عامة واإلذن بالمساهمة فيها بمقتضى المرسوم المنصوص عليه في 

 -2012سنة :  -  المتعلق بالخوصصة  39-89 من القانون رقم 8المـــادة 

المكتب الشريف للفوسفاط

البنيات التحتية"شركة تدبير ميناء طنجة المدينة"اإلذن بإحداث شركة المساهمة المسماة 

الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

البنك المركزي الشعبي

اإلذن للشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجستيكية بإحداث شركتي مساهمة تابعة 

و  (SNTL DAMCO MED LOGISTICS)" دامكو ميد لوجستيك"تسمى 

(SNTL IMMO MED)" ميد للعقار"

النقل
الشركة الوطنية للنقل و الوسائل 

اللوجستيكية
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مكرر 4 رقم الملحق

نشاطهاالتسميةالشركة القابضة

النسبة 

المأوية

%

اإلستثمار 

بمليون درهم

شركة التهيئة زناتة التابعة 

لصندوق اإليداع والتدبير التنمية

اإلذن لشركة التهيئة زناتة التابعة لصندوق اإليداع والتدبير التنمية بإحداث شركة 

 Zenata Commercial »"  شركة زناتة للمشروع التجاري"تابعة تسمى 

Project »

1001.200التهيئة

الشركة العقارية شالة التابعة 

لصندوق اإليداع والتدبير

 اإلذن للشركة العقارية شالة التابعة لصندوق اإليداع والتدبير بإحداث شركة تابعة 

" شركة شالة للعقار الصناعي"تسمى

« Foncière Chellah Industries »

100227الصناعة

التابعة لصندوق " ماضايف"شركة 

اإليداع والتدبير

 اإليداع والتدبير بإحداث شركة تابعة تسمىالتابعة لصندوق " ماضايف" اإلذن لشركة

"الشركة الفندقية للرباط" 

 « Société Hôtelière de Rabat »

100543الفندقة

شركة استغالل الموانئ

- شركة مرفاء الحاويات "اإلذن لشركة استغالل الموانئ بإحداث شركة تابعة تسمى 

" بالدارالبيضاء3

 « Terminal à conteneurs 3 de Casablanca SA »

استغالل 

الموانئ
1002.641

 شركات تجارية تابعة 3بإحداث  اإلذن للمكتب الشريف للفوسفاط

OCP Fertilizantes Ltda

 SAFTCO BV 

SAFTCO do Brasil

الوساطة 

التجارية

100

100

100

170

9

4

شركة تهيئة وتنمية "بإحداث شركة تابعة تسمى  اإلذن للمكتب الشريف للفوسفاط

(SADM)" مازاكان
515.481التهيئة

 "بريد كاش"اإلذن لبريد المغرب بإحداث شركة تابعة تسمى 

« BARID CASH »
100122تحويل األموال

 اإلذن لبريد المغرب باقتناء الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع واإلرساليات

(SDTM)
100103اإلرساليات

إحداث منشآت عامة واإلذن بالمساهمة فيها بمقتضى المرسوم المنصوص عليه 

(2013شتنبر - يناير ):   المتعلق بالخوصصة 39-89 من القانون رقم 8في المـــادة 

المكتب الشريف للفوسفاط

بريد المغرب
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5 رقم الملحق 

%6905,6 067199 189رقم المعامالت

%1226,3 666160 150تكاليف االستغالل دون المخصصات 

%0694,2 86030 28              منها تكاليف المستخدمين

%3659,3 54221 19التكاليف المالية

%2,0-526 17079 81القيمة المضافة

%16,2-269 91529 34ناتج االستغالل

%11,4-651 47429 33الناتج الجاري

%20,4-455 90013 16(*)الناتج الّصافي

%2087,8 7596 5الضريبة على الشركات

%54412,5 89877 68 اإلستثمارات

%56410,0 721174 158 ديون التمويل

%15,1-200 69042 49 قدرة التمويل الذاتي

%5588,9 236395 363 األموال الذاتية

%5608,7 000 3721 920 مجموع األصول

دون احتساب الناتج الصافي للصندوق المغربي للتقاعد و للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  (*)

أهم المؤشرات اإلقتصادية والمالية 

للمنشآت العامة 

    2012 - 2011منجزات  

[بمليون درهم]

تطور
2011 / 2012

20112012 المؤشرات 
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  الموارد اآلتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية لصالح الميزانية العامة للدولة

2014   وتقديرات 2013-2012إنجازات الفترة   

 

6 رقم الملحق

(مليون درهم)

التوقعات
إنجاز إلى نهاية 

2013غشت 

موارد آتية من مؤسسات مالية

018,0763,0894,0 903,01 الموارد اآلتية من بنك المغرب

360,0360,0360,0 الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير

106,440,042,142,1 األرباح اآلتية من مجموعة البنك الشعبي

100,0 األرباح اآلتية من القرض الفالحي للمغرب

250,0 األرباح اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي

33,132,0 أرباح برسم مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية

250,0250,0250,0250,0 الموارد اآلتية من مكتب الصرف

 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري 

والخرائطية
2 000,02 500,02 000,02 500,0

126,5140,0180,0180,0 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

112,5200,0100,0300,0 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات

50,050,050,090,0 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ

50,050,025,0 الموارد اآلتية من مجلس القيم المنقولة

4,04,04,0 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

54,055,0 الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

40,015,0 المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات

األرباح اآلتية من المقاوالت ذات المساهمة العمومية

000,0 000,03 000,04 144,05 4  األرباح اآلتية من المجمع الشريف للفوسفاط

815,0 709,01 032,51 198,02 2 األرباح اآلتية من شركة اتصاالت المغرب

200,0150,0150,0 األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران

269,760,054,0 األرباح اآلتية من بريد المغرب

99,9200,0188,7200,0 األرباح اآلتية من شركة استغالل الموانئ

30,030,030,035,0 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

150,025,025,0 األرباح اآلتية من شركة التهيئة الرياض

25,0 االرباح اآلتية من شركة الخطوط الجوية الملكيـة المغربية

25,0 االرباح اآلتية من شركة الوطنية لتسويق البذور

30,0 االرباح اآلتية من شركة الملكية لتشجيع الفرس

6,05,0 األرباح اآلتية شركة اإلنتاج البيولوجي وأدوية الحيوانات

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

100,0100,050,0100,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصاالت المغرب

100,0100,050,0100,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

60,060,060,060,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

228,960,0123,0120,0 موارد مختلفة

841,1 645,810 562,69 492,912 11المجموع

.دون احتساب عائدات الخوصصة  (*)  

تقديرات مشروع 

2014قانون المالية 

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العمومية

بيان الموارد
قانون المالية 

2012

2013 قانون المالية 
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات و المقاوالت العمومية

2013 و 2012 و إنجازات برسم قانون المالية 2013التوقعات المحينة لقانون المالية  

 

7الملحق رقم 

  (مليون درهم)

التسييرالتجهيز
زيادة 

رأس المال
التسييرالتجهيزالمجموع

زيادة

رأس المال
المجموع

594,5 543,13 051,42 743,21 543,14 200,12 023,52 3األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

100,0100,00,0البنك الوطني للتنمية االقتصادية

403,720,4363,3383,7272,4272,4التعاون الوطني

348,1149,9372,9522,7 946,0441,2906,91الجامعات 

0,50,50,50,50,5الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي

740,0790,0790,0400,0400,0الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

10,05,05,05,05,0الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

79,871,547,1118,541,635,076,7الغرف الفالحية 

42,770,020,290,261,419,280,6غرف الصناعة التقليدية

34,523,423,420,520,5غرف التجارة والصناعة والخدمات

4,04,04,02,42,4غرف الصيد البحري

18,26,811,418,20,0المدرسة الحسنية لألشغال العمومية 

79,621,556,077,515,051,066,0المدرسة الوطنية  الفالحية بمكناس

72,43,676,680,338,338,3المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

374,3433,0433,0216,5216,5المركز اإلستشفائي ابن رشد

704,8787,7787,7393,8393,8المركز اإلستشفائي ابن سينا

311,3347,0347,0347,0347,0المركز اإلستشفائي الحسن الثاني

294,76,5379,0385,5379,0379,0المركز اإلستشفائي محمد السادس

49,85,140,045,13,420,023,4المركز السينمائي المغربي

109,8123,7123,70,0المركز المغربي النعاش الصادرات

16,88,355,063,318,918,9المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

125,541,062,7103,731,331,3المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

6,06,06,06,06,0المعهد العالي لإلدارة

20,020,020,020,020,0المعهد العالي للقضاء

14,529,129,114,514,5المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

70,070,070,070,0المعهد الملكي للثقافة األمازيغية

204,5104,5121,0225,570,074,5144,5المعهد الوطني  للبحث الزراعي

94,230,058,988,958,958,9المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

300,0371,0371,0203,0203,0المكتب الوطني المغربي للسياحة

382,9179,0389,4568,4117,0194,7311,7والثقافية المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية 

587,9297,2362,0659,2184,9355,4540,3المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية 

191,846,746,70,0المكتب الوطني للصيد

727,0655,0655,0 727,01 943,81المكتب الوطني للسكك الحديدية

120,0 000,01 120,0120,01 000,01 500,0120,01المكتب الوطني للككهرباء والماء الصالح للشرب

25,025,00,0المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

38,07,033,040,07,016,523,5المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

500,0100,0100,00,0القرض الفالحي للمغرب

368,5115,0465,0580,017,0152,6169,6الوكاالت الحضرية

550,00,00,0البحر األبيض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

244,52,82,82,82,8الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

124,52,0117,0119,02,0117,0119,0الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

15,40,00,0الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

15,015,015,030,07,57,5الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية 

57,334,038,072,09,59,5الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات واألركان

9,60,00,0الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادير  

2013اإنجازات إلى متم غشت 
المؤسسات و المقاوالت العمومية

2012إنجازات 

2013التوقعات المحينة إلى متم غشت 
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات و المقاوالت العمومية

2013 و 2012 و إنجازات برسم قانون المالية 2013التوقعات المحينة لقانون المالية  

 

7الملحق رقم 

التسييرالتجهيز
زيادة 

رأس المال
التسييرالتجهيزالمجموع

زيادة

رأس المال
المجموع

2013اإنجازات إلى متم غشت 
المؤسسات و المقاوالت العمومية

2012إنجازات 

2013التوقعات المحينة إلى متم غشت 

976,6800,0112,5912,5600,0112,5712,5الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

25,70,00,0الشركة المغةبية للمالحة

19,729,729,79,99,9الشركة المغربية للهندسة السياحية

100,072,032,0104,036,032,068,0الوكالة المغربية للتنمية و اإلستثمار

10,010,010,010,0الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيات

99,099,099,099,0الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

10,60,00,0الصندوق المغربي للتقاعد

7,02,06,08,06,06,0أرشيف المغرب

41,941,90,0دار الصانع

000,0500,0500,00,0 1صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

306,36,3540,0546,36,36,3صندوق المركزي للضمان

6,36,30,0شركة  استغالل معادن الريف

35,045,045,030,030,0شركة اإلنجازات السمعية البصرية 

10,00,00,0شركة الدارالبيضاء للتهيئة

432,011,0216,0227,011,0216,0227,0شركة الدارالبيضاء للنقل

215,0300,0300,0100,0100,0شركة تنمية بحيرة مارشيكا ميد

0,50,50,50,5شركة التهيئة والتنمية لمازكان

157,584,4241,967,584,4151,9شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة

64,864,864,864,8شركة ميدز

150,0150,0150,0150,0شركة ميناء المتوسطي الثاني

29,24,14,14,14,1لصناعة الطائرات " بومبارديي"شركة  

002,6 824,9933,169,51 711,9113,01 830,21 1المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي

344,956,4238,0294,4161,2161,2مراكز األشغال

0,50,50,50,5مركب النسيج لفاس

1,01,00,0مركزية الشراء والتنمية لجهة تافياللت وفكيك 

15,015,615,67,87,8مسرح محمد الخامس

8,83,06,39,33,43,4معهد االمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية 

208,339,5200,0239,530,0129,0159,0معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

36,310,028,638,610,028,638,6معهد باستور المغرب

21,80,00,0مفاحم المغرب

10,010,0150,0160,010,010,0مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

39,544,044,012,012,0مكتب تنمية التعاون

400,0400,00,0ميناء الناظور غرب المتوسط

5,010,010,010,010,0وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

202,9100,0100,011,911,9وكاالت األحواض المائية 

80,080,080,060,060,0وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

270,080,080,060,060,0وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشرق

141,0100,0100,0100,0100,0وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

306,0200,028,0228,0200,028,0228,0وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق

220,0125,0125,0125,0125,0وكالة السكن والتجهيزات العسكرية

72,414,794,0108,770,570,5وكالة التنمية اإلجتماعية 

42,260,043,5103,532,635,267,7وكالة التنمية الفالحية

12,527,332,059,316,016,0وكالة تنمية لوكالة لتنمية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقية  

192,0110,00,2110,260,00,260,2وكالة الشراكة من أجل التقدم

187,36,3186,0192,34,293,097,2وكالة المغرب العربي  لألنباء

906,9 505,913 780,42 620,76 587,64 707,923 415,44 464,49 023,39 20المجموع
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8الملحق رقم    

980 7744 7973 9173 6الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

412944الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت 

515622600 3962 3شركة الدارالبيضاء للنقل 

800 8611 4031 9751 1صندوق التمويل الطرقي

2821730اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

50475050المختبر العمومي للتجارب والدراسات 

500 5007 9937 4695 7المكتب الوطني للسكك الحديدية

980 9801 0078611 2المكتب الوطني للمطارات

13111414الوكالة المستقلة للتبريد  للدار البيضاء

187 1871 5521 5701 1الشركة الوطنية للنقل الجوي  الخطوط الملكية المغربية

4121310الوكاالت المستقلة للنقل الحضري

181197249173الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

871368 4582402شركة إستغالل الموانئ

7167الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب

9382257240شركة تراماي الرباط  سال

794 3111 9945 5812 1البحر األبيض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

738 71720 72625 82619 25المجموع

34437727وكالة التنمية  الفالحية

681 7642 6243031 1الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

15175823الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية  

83287474الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألرڴان 

20194818شركة اإلنتاج البيولوجي واألدوية البيطرية

1631510شركة الحديقة الوطنية للحيوانات

6395المختبر الرسمي للتحاليل و األبحاث الكيماوية

1015977100المكتب الوطني للمجلس الزراعي

241984المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني

484120640570المكتب الوطني للصيد

294398552335المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية

819 5522 9403 0961 3المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي  

100148195الشركة الوطنية لتسويق البذور

14638467465الشركة الملكية لتشجيع الفرس 

2731611شركة المخازن المينائية

236 4387 0057 0693 6المجموع

285930 0977901 1وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا 

139 6981 8998991وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق 

3122وكالة تنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس

217 1676778761 1الوكاالت الحضرية 

500 0003 0704 0002 4وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

230422260340وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال 

299255281270وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت و أقاليم الشرقية

866784900900وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب 

50346055شركة الدارالبيضاء للتهيئة

500 5007 6897 0006 7مجموعة التهيئة العمران

349370340653شركة إدماج سكن

468130292292شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة

1801169180شركة تهيئ و تجهيز الرياض

978 66316 12117 60913 16المجموع

280412549523وكاالت حوض المياه

30133413الوكالة لتنمية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقية  

1061مركزية الشراء و التنمية المعدنية لتافياللت و فكيك

76404855المركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية

500 42029 61420 93012 24المجمع الشريف للفوسفاط

800 4051 6157171 1الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

459 21512 91712 0577 13المكتب الوطني للماء و الكهرباء

279265124346المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن

392 5462 5102 1102 4الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء 

63539910شركة االستثمارات الطاقية

999 35647 49237 01324 45المجموع

السكن والتعمير 

والتنمية الترابية

الطاقة والمعادن

البنيات التحتية 

والنقل

الفالحة والصيد 

البحري

القطاع

التوزيع القطاعي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية بمالين الدرهم

2014تقديرات 2013توقعات 2012انجازات 2012توقعات المؤسسات و المقاوالت العمومية
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8الملحق رقم    

القطاع

التوزيع القطاعي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية بمالين الدرهم

2014تقديرات 2013توقعات 2012انجازات 2012توقعات المؤسسات و المقاوالت العمومية

291238272299القرض الفالحي للمغرب

3144الصندوق المركزي للضمان

000 93314 00013 0689 13صندوق اإليداع و التدبير

1332129129مجلس القيم المنقولة

3121صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

7277صندوق التجهيز الجماعي 

1531428128مكتب الصرف

570 37614 25814 6589 13المجموع

738149149وكالة التنمية االجتماعية 

46122325الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

82195252الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

000 9509 7858 3692 9األكاديميات  الجهوية للتربية والتكوين 

1351515المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

1011صندوق الموازنة

2151515المركز السينمائي المغربي

385219818830المراكز اإلستشفائية الجامعية

61107845الصندوق المغربي للتقاعد

30133032المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

105571516الصندوق الوطني لمنظمات اإلحتياط اإلجتماعي

12718119125المركز الوطني للبحث العلمي و التقني

178104136136الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

70117073المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

30164849المدرسة الوطنية الفالحية بمكناس

80617679معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة  

10197120120المعهد الوطني للبحث الزراعي

83326580المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

12389المعهد التقني  األمير سيدي محمد لتسيير المقاوالت الفالحية

16718112116التعاون الوطني

51185152معهد باستور المغرب

13688المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاوالت

1501313المعهد العالي للقضاء

66444345وكالة المغرب العربي لألنباء

5155مكتب تنمية التعاون

754580513713مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

415261179188المكتب الوطني للخدمات الجامعية اإلجتماعية و الثقافية

1131010مسرح  محمد الخامس

500 4602 9499332 2الجامعات 

500 18214 33914 3135 15المجموع

342 1251 7302941الصندوق المغربي للتنمية السياحية  

15290164180دار الصانع

584576750750المكتب الوطني المغربي للسياحة

20335244260الشركة المغربية للهندسة السياحية

532 2832 6699952 1المجموع

3121111الوكالة الوطنية إلنعاش  المقاوالت الصغرى والمتوسطة

066أرشيف المغرب

1002772100الوكالة المغربية للتنمية و اإلستثمار

118 8757438371الوكالة الوطنية للموانئ

785493589380بريد المغرب

307169338340المركز المغربي النعاش الصادرات

7327المغربية لأللعاب  والرياضات

6524532المؤسسة المستقلة للمراقبة و تنسيق الصادرات

501616مكتب التسويق و التصدير

8655مكتب معارض الدار البيضاء

2072019المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 

2601066460الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

40419040شركة اإلنجازات السمعية البصرية 

133 0942 6092 4751 2المجموع

126 63177 544121 109126 686 المجموع العام

القطاع المالي

القطاعات 

االجتماعية 

والصحية 

والتربية 

والتكوين

السياحة 

والحرف المهنية

أخرى
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 البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

98,49%PARTICIPATION PUBLIQUE

59,72%

38,77%

201020112012Milliers DH

 569564548Effectif

952Charges de personnel 115159 884151 140  تكاليف المستخدمين

427Charges d'exploitation HD 943613 000 1271 629  تكاليف اإلستغالل

839Chiffre d'Affaires 014 0882 833 0881 587 1  رقم المعامالت

239Valeur ajoutée 563 4171 141985 111 1  القيمة المضافة

 8 53010 53910 684Impôt sur les Sociétés

228Résultat net 179-110 402 1-030 056 1-  الناتج الصافي

617CAF 328201 05023 334  قدرة التمويل الذاتي

081Total actif 946 17745 556 44943 282 38  مجموع األصول

526Fonds propres 095 9858 114 3277 377 7  األموال الذاتية

167Dettes de financement 614 94634 039 13732 728 26  ديون التمويل

000Investissements 797 0003 232 0005 479 7 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

   عدد المستخدمين

629MILLIERS DE DH 295 12 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

 الضريبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بأالف الدراهم

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

12/06/1989 تاريخ التأسيس

شركة تابعة عامة 

تجهيز و إستغالل البنية التحتية للنقل عبر الطريق السيار

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES AUTOROUTES

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

ADM رمز المؤسسة

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اسم المؤسسة

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2012 2011 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

0

0,5

1

1,5

2

2012 2011 2010

 المضافة القيمة
Valeur Ajoutée 

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0

2012 2011 2010

 الصافي الناتج
Résultat Net 
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

20102011*2012Milliers DH

  عدد المستخدمين
7 9364 1934 084Effectif

  تكاليف المستخدمين
866 172514 290528 184Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
1 704 1911 039 649975 210Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
1 412 4861 147 3711 049 253Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
876 517634 100614 193Valeur ajoutée

 
175 41189 20696 264Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
369 352159 573149 305Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
570 151325 480333 094CAF

  مجموع األصول
35 490 94412 709 64512 815 092Total actif

  األموال الذاتية
2 077 2182 037 2322 086 459Fonds propres

  ديون التمويل
---Dettes de financement

000Investissements 062493 037296 496 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

BAM رمز المؤسسة

بريد المغرب اسم المؤسسة

COURRIER & MESSAGERIE

BARID AL MAGHRIB

1 191 399MILLIERS DE DH

07/08/1997

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2012 2011* 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2012 2011* 2010

 المضافة القيمة
Valeur Ajoutée 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

2012 2011* 2010

 الصافي الناتج 
Résultat Net 
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المؤسسات و المقاوالت العموميةالبطاقة الوصفية ألهم   

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

مؤسسة بنكية نشاط المؤسسة

ACTIVITE

87,20%PARTICIPATION PUBLIQUE

75,20%

12,00%

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
3 4293 3773 641Effectif

  تكاليف المستخدمين
675 317741 937522 901Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
1 005 5281 105 9511 198 096Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
3 883 4384 214 6004 518 705Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
2 946 7413 203 9333 466 428Valeur ajoutée

 
20 12521 719119 025Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
371 821412 005321 481Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
480 837609 446593 307CAF

  مجموع األصول
68 128 34369 541 24473 324 381Total actif

  األموال الذاتية
2 962 6913 451 6964 381 176Fonds propres

  ديون التمويل
13 124 5888 723 6768 668 115Dettes de financement

676Investissements 000237 000178 238 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

CAM رمز المؤسسة

القرض الفالحي للمغرب اسم المؤسسة

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

اإل جمالية المساهمة العمومية  

  المباشرة

غير المباشرة

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

3 818 248MILLIERS DE DH

01/06/2004

INDIRECTE

TOTALE

DIRECTE

Filiale Publique

BANCAIRE

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

2012 2011 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

2012 2011 2010

 المضافة القيمة
Valeur Ajoutée 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2012 2011 2010

 الصافي الناتج 
Résultat Net 
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
261261271Effectif

  تكاليف المستخدمين
1 448 4821 527 5741 669 942Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
3 162 5502 940 3782 911 405Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
5 846 3015 394 7155 659 991Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
6 707 9456 613 1636 248 565Valeur ajoutée

 
858 129810 635196 039Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
1 914 157801 152975 773Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
-2 063 6871 371 698888 543CAF

  مجموع األصول
146 234 332155 541 170169 774 235Total actif

  األموال الذاتية
23 117 33219 954 96217 983 568Fonds propres

  ديون التمويل
23 027 72526 154 30435 867 997Dettes de financement

000Investissements 000 4009 763 0008 900 5 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

11 987 547MILLIERS DE DH

TOTALE

INDIRECTEغير المباشرة

DIRECTE  المباشرة

10/02/1959

اإل جمالية

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

 أالف الدراهم 

CDG  GROUPE  رمز المؤسسة

صندوق اإليداع و التدبير اسم المؤسسة

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

2012 2011 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

6

6,2

6,4

6,6

6,8

2012 2011 2010

 المضافة القيمة 
Valeur Ajoutée 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2012 2011 2010

 الصافي الناتج
Résultat Net 
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
4 4834 4684 435Effectif

  تكاليف المستخدمين
920 8141 055 6281 043 197Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
12 768 96815 107 94815 251 591Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
17 964 45121 367 07622 113 092Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
6 301 7628 666 9028 183 347Valeur ajoutée

 
---Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
4 793 4846 083 3656 515 018Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
6 074 9817 686 1328 569 067CAF

  مجموع األصول
61 781 19770 476 81175 439 686Total actif

  األموال الذاتية
43 289 31349 370 18855 870 016Fonds propres

  ديون التمويل
000Dettes de financement

000Investissements 860104 74757 122 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

   

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

27/07/1972

GESTION DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

MILLIERS DE DH

CNSS رمز المؤسسة

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي اسم المؤسسة

0

5

10

15

20

25

2012 2011 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

0

2

4

6

8

10

2012 2011 2010

 المضافة القيمة
Valeur Ajoutée 

0

2

4

6

8

2012 2011 2010

 الصافي الناتج 
Résultat Net 
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 البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
488483454Effectif

  تكاليف المستخدمين
73 23586 536103 860Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
16 825 45918 264 14719 955 154Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
18 061 33120 242 40221 718 598Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
1 335 7252 079 8002 010 463Valeur ajoutée

 
---Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
4 807 3034 771 1113 467 303Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
4 783 4265 346 1534 460 344CAF

  مجموع األصول
72 806 79276 938 36780 566 886Total actif

  األموال الذاتية
70 554 37975 675 46379 596 994Fonds propres

  ديون التمويل
272272272Dettes de financement

000Investissements 44210 6305 13 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

   

 الضريبة على الشركات

20/11/1996

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بأالف الدراهم

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

12 018MILLIERS DE DH

CMR رمز المؤسسة

الصندوق المغربي للتقاعد اسم المؤسسة

15

17

19

21

23

2012 2011 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2012 2011 2010

 المضافة القيمة
Valeur Ajoutée 

0

1

2

3

4

5

2012 2011 2010

 الصافي الناتج 
Résultat Net 
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
1 2471 2171 254Effectif

  تكاليف المستخدمين
369 529408 375451 359Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
7 013 0996 197 5295 217 542Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
4 995 9775 093 1724 909 854Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
876 9161 376 5881 531 618Valeur ajoutée

 
141 458181 054179 068Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
297 188409 174411 630Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
309 885663 660797 174CAF

  مجموع األصول
37 097 04639 599 98743 191 435Total actif

  األموال الذاتية
3 981 6364 329 7854 686 701Fonds propres

  ديون التمويل
3 336 4133 682 6753 737 591Dettes de financement

430Investissements 689 5606 604 4006 509 7 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

15/12/2004

Société d'Etat

التجهيز و السكن

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

AMENAGEMENT ET HABITAT 

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

2 104 048MILLIERS DE DH

HAO رمز المؤسسة

مجموعة العمران للتهيئة اسم المؤسسة

4,8

4,9

5

5,1

2012 2011 2010

 المعامالت رقم  
Chiffre d'Affaires 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2012 2011 2010

 المضافة القيمة
Valeur Ajoutée 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2012 2011 2010

 الصافي الناتج 
Résultat Net 
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

استخراج و إستغالل مناجم الفوسفاط نشاط المؤسسة

ACTIVITE

95,58%PARTICIPATION PUBLIQUE

94,12%

1,46%

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
19 04419 31220 303Effectif

  تكاليف المستخدمين
7 143 0008 046 0008 615 000Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
27 872 00035 007 00041 601 000Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
43 513 00056 414 00059 383 000Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
22 474 00031 763 00027 894 000Valeur ajoutée

 
2 002 0003 098 0003 654 000Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
8 850 00016 332 00014 092 000Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
8 668 00024 993 00017 823 000CAF

  مجموع األصول
63 236 00075 805 00093 917 000Total actif

  األموال الذاتية
24 361 00037 059 00045 055 000Fonds propres

  ديون التمويل
10 387 00011 743 00017 346 000Dettes de financement

000 614 00012 225 0006 165 4 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

01/01/1920

Filiale Publiqueشركة تابعة عامة 

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

EXPLOITATION DES MINES DE PHOSPHATES

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

GROUPE OCP SA

8 288 000MILLIERS DE DH

OCP  GROUPE  رمز المؤسسة

المجمع الشريف للفوسفاط ش م اسم المؤسسة
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
5 9616 3168 255Effectif

  تكاليف المستخدمين
1 081 8411 264 7701 379 661Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
1 372 1401 599 7971 616 378Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
1 668 3671 791 8081 984 517Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
1 392 6481 473 6211 765 893Valeur ajoutée

 
2 121210902Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
452 48126 489184 585Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
701 72135 599381 170CAF

  مجموع األصول
4 423 5354 540 3944 564 248Total actif

  األموال الذاتية
3 223 0483 259 3363 439 743Fonds propres

  ديون التمويل
---

000Investissements 400580 000374 436 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

   

اإل جمالية المساهمة العمومية  

  المباشرة

INDIRECTE

TOTALE

DIRECTE

غير المباشرة

01/05/1974

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

OFPPT رمز المؤسسة

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل  اسم المؤسسة

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 

LA PROMOTION DU TRAVAIL

4 081 534MILLIERS DE DH
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
7 7848 1507 846Effectif

  تكاليف المستخدمين
851 119918 761982 428Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
2 051 3222 499 1472 434 828Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
3 246 9143 573 7963 754 520Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
2 405 8212 608 8812 775 127Valeur ajoutée

 
16 35118 13218 880Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
-214 78570 90494 684Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
852 3351 218 1401 271 021CAF

  مجموع األصول
36 752 23939 984 31844 097 845Total actif

  األموال الذاتية
17 357 95918 750 10420 191 721Fonds propres

  ديون التمويل
15 420 75716 257 63415 838 363Dettes de financement

800Investissements 992 0005 401 0002 397 3 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

DIRECTE

INDIRECTE

اإل جمالية المساهمة العمومية  

  المباشرة

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

غير المباشرة

ONCF رمز المؤسسة

المكتب الوطني للسكك الحديدية اسم المؤسسة

TOTALE

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

598MILLIERS DE DH 101 29 أالف الدراهم 

05/08/1963
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
2 636 2 641 2 775Effectif

  تكاليف المستخدمين
566 941 573 502 585 011Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
1 169 8261 196 3421 254 571Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
2 601 386 2 822 519 2 741 787Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
2 145 231 2 326 487 2 205 782Valeur ajoutée

 
246 757 278 971 443 507Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
271 147 513 897 298 012Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
784 472 1 102 094 930 101CAF

  مجموع األصول
11 246 437  11 751 952  12 038 833Total actif

  األموال الذاتية
4 499 209 4 998 133 5 131 281Fonds propres

  ديون التمويل
3 951 853 3 849 143 3 760 724Dettes de financement

000Investissements 356861 437 0001 905 1 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

DIRECTE

INDIRECTE

اإل جمالية المساهمة العمومية  

  المباشرة

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

غير المباشرة

ONDA رمز المؤسسة

المكتب الوطني للمطارات اسم المؤسسة

TOTALE

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

820MILLIERS DE DH 064 2 أالف الدراهم 

06/05/1982
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البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية  

 

9 رقم الملحق

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%

-

201020112012Milliers DH

  عدد المستخدمين
15 93416 19516 673Effectif

  تكاليف المستخدمين
2 920 9863 220 7623 347 005Charges de personnel

  تكاليف اإلستغالل
18 096 03122 486 50225 221 455Charges d'exploitation HD

  رقم المعامالت
24 320 28126 226 72327 689 782Chiffre d'Affaires

  القيمة المضافة
9 593 3167 351 8996 225 286Valeur ajoutée

 
150 906172 188150 057Impôt sur les Sociétés

  الناتج الصافي
-313 793-3 620 551-4 351 575Résultat net

  قدرة التمويل الذاتي
6 098 1062 950 655-67 626CAF

  مجموع األصول
108 993 875113 692 264115 161 364Total actif

  األموال الذاتية
28 662 14525 884 77920 874 851Fonds propres

  ديون التمويل
44 227 81048 035 45051 621 742Dettes de financement

000 917 7177 323 0009 413 8 اإلستثمارات

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

05/08/1963

بأالف الدراهم

 الضريبة على الشركات

إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومية  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

ONEE رمز المؤسسة

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE

707MILLIERS DE DH 727 18 أالف الدراهم 
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 البطاقة الوصفية ألهم المؤسسات و المقاوالت العمومية

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

ACTIVITEالنقل الجوي نشاط المؤسسة

98,04%PARTICIPATION PUBLIQUE

53,94%

44,10%

201020112012Milliers DH

 
4 3743 8892 644Effectif

 
2 173 5892 128 2801 883 957Charges de personnel

 
11 903 37712 601 39812 031 205Charges d'exploitation HD

 
12 942 67712 964 53213 888 348Chiffre d'Affaires

 
3 252 0202 558 6693 818 506Valeur ajoutée

 
66 40466 66075 700Impôt sur les Sociétés

 
-929 183-1 735 799-43 324Résultat net

 
-656 978-767 6471 180 529CAF

 
17 902 78017 726 91316 652 420Total actif

 
2 012 702677 3121 839 717Fonds propres

 
5 712 1405 112 1945 318 520Dettes de financement

1 021 000466 0001 551 710Investissements

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

Milliards DHمليار الدرهم  

   

اإل جمالية المساهمة العمومية  

 تكاليف المستخدمين

 تكاليف اإلستغالل

 ديون التمويل

 اإلستثمارات

 الضريبة على الشركات

 قدرة التمويل الذاتي

 مجموع األصول

 األموال الذاتية

 رقم المعامالت

 القيمة المضافة

18/06/1957

TOTALE

 الناتج الصافي

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بأالف الدراهم

 عدد المستخدمين

RAM رمز المؤسسة

الخطوط الملكية المغربية- الشركة الوطنية للنقل الجوي اسم المؤسسة

Filiale Publique

TRANSPORT AERIEN

COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN- ROYAL AIR MAROC

127MILLIERS DE DH 628 3 أالف الدراهم 
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10 رقم الملحق

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 
AASLMمارشيكا بحيرة تهيئة وكالة
AAVBRرقراق أبي ضفتي تهيئة وكالة
ABHs (9) (9)  المياه حوض وكاالت
ADAالفالحية التنمية الوكالة
ADEREEالطاقية الفعالية و المتجددة الطاقات لتنمية الوكالة
AMDIاإلستثمار لتنمية المغربية الوكالة
AMDLالوكالة المغربية لتنمية اللوجستيات

ANAMالصحي للتأمين الوطنية الوكالة
ANAPECوالكفاءات الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة
ANCFCCوالخرائطية العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة
ANDAالمائية األحياء تربية لتنمية الوطنية الوكالة
ANDZOAواألركان الواحات مناطق لتنمية الوطنية الوكالة
ANLCAاالمية لمحو الوطنية الوكالة
ANPللموانئ الوطنية الوكالة
APDOالشرقية واألقاليم للعماالت واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة
ARCHIVESالمغرب أرشيف
AREFs (16) (16) والتكوين للتربية الجهوية  األكاديميات
AUs (30) (30) الحضرية الوكاالت
BNRMالمغربية للمملكة الوطنية المكتبة
CADETAFفكيك و لتافياللت المعدنية التنمية و الشراء مركزية
CAGs (16)(16) الفالحية الغرف
CARs (24)(24) التقليدية الصناعة غرف
CCالموازنة صندوق
CCISs (28)(28) والخدمات والصناعة التجارة غرف
CCMالمغربي السينمائي المركز
CFRالطرقي التمويل صندوق
CHUs (5)(5) الجامعية اإلستشفائية المراكز
CMPEالصادرات النعاش المغربي المركز
CMRللتقاعد المغربي الصندوق
CNESTENالنووية التقنيات و العلوم و للطاقة الوطني المركز
CNOPSاإلجتماعي اإلحتياط لمنظمات الوطني الصندوق
CNPACالسير حوادث من للوقاية الوطنية اللجنة
CNRSTالتقني و العلمي للبحث الوطني المركز
CNSSاالجتماعي للضمان الوطني الصندوق
CPMs (4)(4) البحري الصيد غرف
EACCEالصادرات تنسيق و للمراقبة المستقلة المؤسسة
EHTPالعمومية لألشغال الحسنية المدرسة
ENالوطني التعاون
ENAبمكناس  الفالحية الوطنية المدرسة
ENIMالمعدنية للصناعة الوطنية المدرسة
FFIEMالمعدنية للمقاوالت  المهني التكوين صندوق
IAVالبيطرة و للزراعة الثاني الحسن معهد
INRAالزراعي للبحث الوطني المعهد
INRHالبحري الصيد في للبحث الوطني المعهد
IPMالمغرب باستور معهد
ISAلإلدارة العالي المعهد

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة 

(228)المراقبة القبلية 
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10 رقم الملحق

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة 

(228)المراقبة القبلية 

ISCAEالمقاوالت إدارة و للتجارة العالي المعهد
ISMللقضاء العالي المعهد
ITPSMGEAالفالحية المقاوالت لتسيير محمد سيدي األمير  التقني المعهد
LOARCالكيماوية األبحاث و للتحاليل الرسمي المختبر
MAPلألنباء العربي المغرب وكالة
MDAالصانع دار
OCالصرف مكتب
OCEالتصدير و التسويق مكتب
ODCOالتعاون تنمية مكتب
OFECالبيضاء الدار معارض مكتب
OFPPTالشغل إنعاش و المهني التكوين مكتب
OMPICوالتجارية الصناعية للملكية المغربي المكتب
ONCAالمكتب الوطني للمجلس الزراعي

ONDAللمطارات الوطني المكتب
ONHYMالمعادن و للهيدروكاربورات الوطني المكتب
ONICLالقطاني و للحبوب المهني الوطني المكتب
ONMTللسياحة المغربي الوطني المكتب
ONOUSCالثقافية و اإلجتماعية الجامعية للخدمات الوطني المكتب
ONPللصيد الوطني المكتب
ONSSAالغدائية للمواد الصحية للسالمة الوطني المكتب
ORMVAs (9)(9)  الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب
RADEEs (11)(11) الكهرباء و الماء لتوزيع المستقلة الوكاالت
RAFCالبيضاء للدار  للتبريد المستقلة الوكالة
RATSالحضري للنقل المستقلة الوكاالت
TNMVالخامس محمد  مسرح
UNIVERSITES (15) (15) الجامعات

124



 

10 رقم الملحق  

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

BAMبريد المغرب

BIOPHARMAشركة اإلنتاج البيولوجي و األدوية البيطرية

CCGالصندوق المركزي للضمان

CDVMمجلس القيم المنقولة

FMDTالصندوق المغربي للتنمية السياحية

HAOمجموعة العمران للتهيئة

JZNشركة الحديقة الوطنية للحيوانات

MARCHICA MEDشركة تنمية بحيرة مارشيكا ميد

MASENالوكالة المغربية للطاقة الشمسية

MJSالمغربية لأللعاب والرياضات

ONCFالمكتب الوطني للسكك الحديدية

ONEEالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

RADEEMAالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش

SAPTشركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة

SARشركة تهيئ و تجهيز الرياض

SEFERIFشركة  استغالل معادن الريف

SGLNشركة تدبير اليانصيب الوطني

SIEشركة األستثمارات الطقية

SMITالشركة المغربية للهندسة السياحية

SNRTالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

SNTLالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

SODEAشركة التنمية الفالحية

SODEPشركة إستغالل الموانئ

SOGETAشركة استثمار األراضي الفالحية

SONACOSالشركة الوطنية لتسويق البذور

SONARGESالشركة الوطنية إلنجازوتسيرالمالعب

TM22- البحر األبيض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة
TMSAالبحر األبيض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة 

(28)المراقبة المواكبة 
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10 رقم الملحق  

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

ADERوكالة التخفيض من الكثافة و إعادة تأهيل مدينة فاس

ADMالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

ATALAYOUN GRمنتجع  كولف التاليون

BAB AL BAHRشركة باب البحر

BRG MARINAشركة مارينا أبي رقراق

CASA AMENAGEMENTشركة الدارالبيضاء للتهيئة

CASA TRANSPORTS شركة الدارالبيضاء للنقل

IDMAJ SAKANشركة إدماج سكن

OCP S.A.المجمع الشريف للفوسفاط

RAM الخطوط الملكية المغربية - الشركة الوطنية للنقل الجوي

SAO AGADIRشركة العمران لتهيئة أكادير

SAO AL BOUGHAZشركة العمران لتهيئة البوغاز

SAO AL JANOUBشركة العمران لتهيئة الجنوب

SAO BENI MELLALشركة العمران لتهيئة بني مالل

SAO CASAشركة العمران لتهيئة الدار البيضاء

SAO CHRAFATEشركة العمران لتهيئة الشرفات

SAO FESشركة العمران لتهيئة فاس

SAO LAKHIAYTAشركة العمران لتهيئة  ساحل لخيايطة

SAO MARRAKECHشركة العمران لتهيئة مراكش

SAO MEKNESشركة العمران لتهيئة مكناس

SAO OUJDAشركة العمران لتهيئة وجدة

SAO RABAT شركة العمران لتهيئة الرباط

SAO TAMANSOURTشركة العمران لتهيئة تمنصورت

SAO TAMESNAشركة العمران لتهيئة تامسنا

SOREADشركة اإلنجازات السمعية البصرية

SORECالشركة الملكية لتشجيع الفرس

SOSIPO شركة المخازن المينائية

STRSشركة طرامواي الرباط  سال

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة 

(28)المراقبة بمقتضى اتفاقية 
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10 رقم الملحق  

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

ADS وكالة التنمية االجتماعية

ALEMوكالة السكن و التجهيزات العسكرية

ANPMEالوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى و المتوسطة

ANRT الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

APDN وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

APDS وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

CRP 2 مركز موارد المحور الثاني لمخطط المغرب األخضر

FECصندوق التجهيز الجماعي

FDSHIIصندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

FMOSJالمؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل

FMVI ESC مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف

FMVI OSEF مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين

FMVI OSPSN مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين

FMVI PRمؤسسة  محمد السادس للخدمات الدينية

FNMالمؤسسة الوطنية للمتاحف

INCVT المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل

IRCAMالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية و هيآت أخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة

(17)المراقبة النوعية 
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