


  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
2 



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
3 

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

 

 15 ..................................................................................... العمومية المحفظة منجزات:  األول الجزء

 

 15 ....................................................................................................................... العمومية المحفظة -1
 16 .................................................................................... العمومية والمقاوالت المؤسسات أداء تقوية -2

 16 .................................................................. العمومية والمقاوالت المؤسسات ونتائج نشاط مؤشرات - 1.2

 16 ........................................................................................................................ االستثمارات - 1.1.2
 18 ..................................................................................................................... المعامالت رقم - 2.1.2

 19 .................................................................................................................... المضافة القيمة - 3.1.2
 19 ................................................................................................................. االستغالل تكاليف - 4.1.2

 20 ................................................................................................................... المالية التكاليف - 5.1.2

 21 ................................................................................................................... االستغالل نتائج - 6.1.2
 22 .................................................................................................................... الجارية النتائج - 7.1.2

 22 .................................................................................................................... الصافية النتائج - 8.1.2
 23 .......................................................................................................... الشركات على الضريبة - 9.1.2

 24 .......................................................................................................................... المالية البنية - 2.2

 24 .......................................................................................................... ـــولاألصـــــــــــــــــــــ - 1.2.2

 24 ..................................................................................................................... الذاتية األموال - 2.2.2
 25 ........................................................................................................................... المديونية - 3.2.2

 25 .............................................................................................................. والتوظيفات الخزينة - 4.2.2

 25 ............................................................ العمومية والمقاوالت والمؤسسات الدولة بين المالية العالقات - 3.2
 26 ...................................................... العمومية والمقاوالت المؤسسات لفائدة للدولة المالية التحويالت - 1.3.2

 28 .................................................................... العمومية والمقاوالت المؤسسات من المتأتية الموارد - 2.3.2
 30 ................................................... العمومية والمقاوالت المؤسسات لفائدة للدولة أخرى مالية إمدادات - 3.3.2

 

 33 . واالجتماعية االقتصادية السياسة في أساسي فاعل العمومية والمقاوالت المؤسسات:  الثاني الجزء

 

 33 ............................................................................................ التنافسية وتقوية التحتية البنيات تطوير -1
 34 ................................................................................................................... النقل شبكة تطوير - 1.1

 34 ................................................ (بالمغرب السيارة للطرق الوطنية الشركة) السيارة الطرق عبر النقل - 1.1.1

 35 ........................................................................... (الحديدية للسكك الوطني المكتب) السككي النقل - 2.1.1

 37 .......................................... (سال الرباط الترامواي وشركة الدارالبيضاء ترامواي) الحضرية التنقالت - 3.1.1

 38 ............................................. (المغربية الملكية الخطوط - الجوي للنقل الوطنية الشركة) الجوي النقل - 4.1.1
 40 .................................................................................... السير حوادث من للوقاية الوطنية اللجنة - 5.1.1

 41 ........................................................................................والمطارات للموانئ التحتية البنية تدعيم - 2.1
 41 ......................................................................................................... للموانئ الوطنية الوكالة - 1.2.1

 42 ............................................................................. المتوسط األبيض البحر طنجة الخاصة الوكالة - 2.2.1
 44 ................................................................................... "المغرب مرسى" الموانئ استغالل شركة - 3.2.1
 45 .......................................................................................................... المتوسط غرب اظورالن - 4.2.1

 46 .................................................................................. المدينة طنجة ميناء لتحويل التهيئة شركة - 5.2.1
 47 ....................................................................................................... للمطارات الوطني المكتب - 6.2.1

 48 ............................................................................. الوطنية اللوجيستيكية راتيجيةاالست تنفيذ تسريع - 3.1
 49 ............................................................................. اللوجيستيكية األنشطة لتنمية المغربية الوكالة - 1.3.1

 50 ........................................................................................... واللوجيستيك للنقل الوطنية الشركة - 2.3.1

 51 .............................................................. واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن صندوق تدخل - 4.1
 53 ..................................................................................... القطاعية االستراتيجيات إنجاز وتيرة تسريع - 2

 53 ...................................................................................................................... الفالحية نميةالت - 1.2



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
4 

 53 ........................................................................................................... الفالحية التنمية وكالة - 1.1.2

 55 .......................................................................................... الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب - 2.1.2

 56 ............................................................................................... البذور لتسويق الوطنية ركةالش - 3.1.2
 58 ................................................................... األركان وشجر الواحات مناطق لتنمية الوطنية الوكالة - 4.1.2

 59 .................................................................................................................. الصيد قطاع تحديث - 2.2
 60 ........................................................................................................... للصيد الوطني المكتب - 1.2.2

 62 ................................................................................ المائية األحياء تربية لتنمية الوطنية الوكالة - 2.2.2
 62 ............................................................................................................. والماء والطاقة المعادن - 3.2

 62 ..................................................... (للفوسفاط الشريف الُمَجّمع) الفـوسفـاط قطاع تطوير استراتيجية - 1.3.2
 65 ................................................................................ والمعادن للهيدروكاربورات الوطني المكتب -  2.3.2

 67 ............................................................................................................. الطاقية االستراتيجية - 3.3.2

 70 ............................................................................. للشرب الصالح والماء الكهرباء وتوزيع إنتاج - 4.3.2

 76 .............................................................................................................. السياحية االستراتيجية - 4.2

 76 ........................................................................................... السياحية للهندسة المغربية الشركة - 1.4.2
 77 .......................................................................................... السياحية للتنمية المغربي الصندوق - 2.4.2

 78 .............................................................................................. للسياحة المغربي الوطني المكتب - 3.4.2

 79 .................................................................. البصرية-والسمعية البريـدية والخدمـات االتصاالت تطوير - 5.2
 79 .......................................................................................................................... االتصـاالت - 1.5.2

 80 ................................................................................................................................. البريد -2.5.2

 83 ...................................................... االجتماعي والتماسك التضامن وتقوية األساسية الخدمات إلى الولوج - 3

 83 ...................................................................................................................... والصحة التربية - 1.3

 83 ........................................................................................والتكوين للتربية الجهوية األكاديميات - 1.1.3

 85 .......................................................................................................................... الجامعـات - 2.1.3

 87 .................................................................................................. الجامعية االستشفائية المراكز - 3.1.3
 88 ................................................................................. االجتماعي والتماسك المهني والتكوين الشغل - 2.3

 88 ......................................................................................... الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب - 1.2.3
 90 ................................................................................... والكفاءات الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة - 2.2.3

 91 ................................................................................................................... الوطني التعاون - 3.2.3
 92 ........................................................................................................ االجتماعية التنمية وكالة - 4.2.3

 93 ...................................................................................................... االجتماعي االحتياط صناديق - 3.3
 93 .................................................................................................... للتقاعـد المغـربي الصنـدوق - 1.3.3

 93 ........................................................................................ االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 2.3.3

 95 ................................................................................................................. القروي لعالما تنمية - 4.3
 95 .............................................................................................. الشاملة القروية الكهربة برنامج - 1.4.3

 95 ................................................................................ للشرب الصالح بالماء التزويد تعميم برنامج - 2.4.3
 96 ...................................................................................... القروية للطرق الثاني الوطني البرنامج - 3.4.3

 97 ............................................................................................... المدينة وسياسة والتعمير اإلسكان - 5.3

 97 ....................................................................................................... العمران التهيئة مجموعة - 1.5.3
 99 ........................................................................................ العسكرية والتجهيزات المساكن وكالة - 2.5.3

 99 ............................................................................................................ "سكن إدماج" شركة - 3.5.3

 100 .............................................................................................................. الحضرية الوكاالت - 4.5.3

 101 ............................ المغربي العرض وإنعاش االستثمارات تنمية في العمومية والمقاوالت المؤسسات دور - 6.3
 101 ........................................................................................ االستثمارات لتنمية المغربية الوكالة - 1.6.3

 102 .......................................................................................... الصادرات إلنعاش المغربي لمركزا - 2.6.3
 103 .......................................................................... الصادرات وتنسيق لمراقبة المستقلة المؤسسة - 3.6.3

 105 .............................................................. والمتوسطة الصغرى بالمقاولة للنهوض الوطنية الوكالة - 4.6.3

 106 ....................................المجالية والتنافسية الجهوية التنمية في العمومية والمقاوالت المؤسسات مساهمة - 4

 106 .......................................................................................................... الجهوية التنمية وكاالت - 1.4

 106 ..................................................................................................... الشمال مأقالي تنمية وكالة - 1.1.4
 107 .................................................................................................. الشرقية األقاليم تنمية وكالة - 2.1.4

 107 .................................................................................................... الجنوب أقاليم تنمية وكالة - 3.1.4



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
5 

 108 ......................................................................................................... الجهوية ميةوالتن التهيئة - 2.4

 108 ............................................................................................... رقراق أبي ضفتي تهيئة وكالة - 1.2.4

 109 ................................................................................................... مارشيكا بحيرة موقع تهيئة - 2.2.4
 111 .................................................................................... فاس لمدينة االعتبار ورد التنمية وكالة - 3.2.4

 112 ........................................................................................................ العمومية المالية المؤسسات - 5
 112 ............................................................................................. والتدبير اإليداع صندوق مجموعة - 1.5

 113 .......................................................................................................... للمغرب حيالفال القرض - 2.5
 114 ....................................................................................................... المركزي الضمان صندوق - 3.5

 116 ....................................................................................................... الجماعي التجهيز صندوق - 4.5

 

 119 ........................ العمومية والمقاوالت المؤسسات تسيير ونجاعة ةحكام تحسين:  الثالث الجزء
 

 119 ........................................... العمومية االستثمارات لتنمية رافعة:   والخاص العام القطاعين بين الشراكة  -1
 121 ........................................................................................ العمومية المحفظة وشفافية حكامة تعزيز -2

 الداخلية المراقبة وتعزيز العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة منظومة إصالح -1.2
 121 ................................................................................................................................. الهيآت لهذه

 123 .............................................................................. العمومية والمقاوالت المؤسسات شفافية تعزيز -2.2

 125 .............................................................................................. العمومية للمحفظة النشيط التدبير - 3.2
 

 127 .............................................................................................................................. الملحــقـــات

  



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
6 



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
7 

 عـامة مقـدمة
 

 
وبمناسبة الذكرى  2015 زيوليو 30 بتاريخعيد العرش خصوصا تلك التي جاءت في خطاب  ،الملكية السامية هاتيالتوج إن

لهدف من كل صيانة كرامة المواطن اضرورة جعل  علىت ، ركز2015 غشت 20والشعب  الملك الثانية والستين لثورة
خدمة المواطن هي الغاية من كل السياسات  بالمغرب وعلى أن اإلصالحات السياسية واالجتماعية، والمبادرات التنموية

أن النمو  كما أكد جاللة الملك على .ويتعلق األمر بتطبيق الجهوية المتقدمة الدنا على أبواب ثورة جديدةوبأن ب الوطنية
 .ى إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنيناالقتصادي لن يكون له أي معن

 
التنمية لبالدنا وتعزيز الثقة في االقتصاد الوطني وكذا تحسين تنافسيته على المستويين  نموذج اإلطار، يشكل تدعيمهذا وفي 

 الوطني والدولي أولويات أساسية للعمل الحكومي.
 

المحاور ذات األولوية التالية بغية االستجابة لتطلعات حول  2016 لسنة المبرمجةأهداف الحكومة  رتكزتوبهذا الصدد، 
 المواطنين :

 
 قضاءالتفعيل الجهوية المتقدمة وتسريع وتيرة اإلصالحات المهيكلة الكبرى وعلى الخصوص تلك المتعلقة ب -

 مقاصة ؛البنظام و جبائيالنظام البو

هة حالة الهشاشة التي يعيشها بعض المواطنين في الفوارق االجتماعية بالحفاظ على كرامة المواطن وبمواج تقليص -

 الجهات البعيدة والنائية ؛

 تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية ؛ -

 دعم الطلب وتعزيز العرض من أجل تنمية اقتصادية متوازنة. -

 
حات الكبرى ومجهوداتها لمواكبة االستراتيجيات القطاعية مع األخذ بعين االعتبار وهكذا، ستتابع الحكومة سياسة اإلصال

المتطلبات االجتماعية واالقتصادية وذلك في إطار ماكرو اقتصادي مستقر، مع السهر على الحفاظ على مجهود االستثمار 
اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام العمومي كمحرك لتنمية مستدامة. وسيتضاعف هذا المجهود االستثماري بالنظر إلى 

، مما يعكس اإلرادة القوية للحكومة لجعل 2015والخاص موضوع اإلطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي تم تفعيله في 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص رافعة فعالة في تسريع وتيرة االستثمار العمومي لتكثيف العرض فيما يخص البنيات 

 تحتية وخدمات ذات جودة عالية.ال
 

في هذا السياق، يكرس القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص القواعد المتعلقة بالمنافسة والشفافية في إسناد 
مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتقييم القبلي للمشاريع وكذا الحوار التنافسي لدعم فرص الحصول على 

عرض. كما يتميز هذا القانون باعتماد تقاسم المخاطر بين الشريكين لضمان توازن العقد وكذا آليات التتبع والمراقبة  أفضل
 خالل مراحل تنفيذ واستغالل المشروع.

 
وتساهم المؤسسات والمقاوالت العمومية كفاعل رئيسي في االقتصاد الوطني، بطريقة متميزة في تنفيذ السياسات العمومية 

نجاز المشاريع المهيكلة، وخلق الظروف المالئمة لتشجيع االستثمار الخاص وتسريع وتيرة التنمية االقتصادية وإ
واالجتماعية وتنويع مصادر النمو وتحسين ظروف عيش المواطنين. وبهذا الصدد، تهدف التوجهات الحكومية المتعلقة 

نامية االقتصادية واالجتماعية من خالل تسريع إنجاز برامجها بالمؤسسات والمقاوالت العمومية إلى تعزيز دورها في الدي
 االستثمارية وكذا تحسين أداءها وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين مع الحرص المستمر على تدعيم حكامتها.

 
عة وهكذا تم الشروع في تنفيذ العديد من األوراش من أجل تعزيز أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وتحسين نجا

تسييرها، خصوصا من خالل إصالح منظومة حكامة ومراقبة وشفافية المؤسسات والمقاوالت العمومية وعالقاتها التعاقدية 
 مع الدولة وإرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية.

 
ية، الذي تم نشره وهكذا، يقترح مشروع القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العموم

، تعزيز الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت 2015بالموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة في يناير 
العمومية والدفع بها إلى مرتبة أرقى من حيث المساءلة والشفافية. ويطمح المشروع كذلك إلى تحسين نجاعة المراقبة المالية 

يآت بتوجيهها نحو تقييم األداء والوقاية من المخاطر وذلك، على الخصوص، من خالل توضيح أهداف للدولة على هذه اله
 المراقبة ومسؤوليات الفاعلين واعتماد تصنيف جديد ومالئم للمراقبة.
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جة وبالموازاة، يعرف تكريس الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية تطوراً مسترسالً من خالل برم
أفضل وارتفاع وتيرة اجتماعات هيآت حكامها وتدعيم دينامية اللجان المتخصصة. وفيما يخص العالقات التعاقدية بين الدولة 
والمؤسسات والمقاوالت العمومية، يتواصل التعميم التدريجي لهذه المنهجية تماشياً مع البرنامج الحكومي لجعلها آلية لتعزيز 

 والت العمومية في السياسات العمومية.أفضل لدور المؤسسات والمقا
 

وفيما يخص التدبير النشيط للمحفظة العمومية، تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأطير أفضل لدور الدولة المساهمة من خالل 
ولة، بوضع تدبير نشيط للمحفظة العمومية التابعة للد متعلق قانوني جديد تحديد استراتيجية مساهماتية عمومية وإرساء إطار

 يتضمن المبادئ واألساليب الضرورية من أجل تأطير وتنظيم الوظائف األساسية المتعلقة بالتدبير النشيط لهذه المحفظة.
 

وفي سياق المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ األعمال والشفافية في تدبير الشأن العام، تم اتخاذ مجموعة 
ية المؤسسات والمقاوالت العمومية وتعزيز جودة تسييرها. وهكذا، مكنت المنظومة الجديدة من التدابير لتدعيم حكامة وشفاف

للصفقات العمومية التي تم توسيع مجال تطبيقها ليشمل المؤسسات العمومية مع األخذ بعين االعتبار خصوصياتها، من 
دالة في التعامل مع المتعهدين وكذا تبسيط تعزيز المساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية ومزيدا من الع

المساطر. كما يتم بذل الجهود لتسريع أداء الديون المستحقة للمؤسسات والمقاوالت العمومية في اآلجال القانونية. وقد تم 
بادئ تماشيا مع الم 2014تعزيز هذه اإلجراءات بإلزامية نشر حسابات المؤسسات العمومية بالجريدة الرسمية ابتداء من 

 المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة والشفافية وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة. 
 

ومن جهتها، يتوخى تحسين الشفافية المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل مالءمة أفضل مع المعايير المحاسبية 
وضع إطار موحد لتجميع الحسابات مما سيمكن من الدولية خصوصا عبر مراجعة المدونة العامة للتنميط المحاسباتي و

المنظم لمهنة  127-12تناسق الممارسات المحاسبية على الصعيد الوطني. وباإلضافة إلى ذلك، يهدف إرساء القانون رقم 
، إلى تعزيز الشفافية وتحسين 2015المحاسب المعتمد والمحدث لهيئة مهنية للمحاسبين المعتمدين، الذي تم نشره في 

 قروئية حسابات المقاوالت المغربية وذلك من خالل عصرنة كيفية اشتغال وحكامة مهنة المحاسب.م
 

األداء العملياتي والمالي للمؤسسات والمقاوالت   زيزوتساهم جميع اإلصالحات والتدابير المتخذة أو المعتمدة في تع
مليار درهم،  108، استثمارات تناهز 2016برسم سنة العمومية. وبالفعل، يتوقع أن تنجز المؤسسات والمقاوالت العمومية 

، مما يدل على مواصلة دينامية االستثمارات 2010مليار درهم في السنة منذ  100محافظة على مستوى مرتفع يتجاوز 
 العمومية.

 
إلى الزيادة في رأس مليار درهم موجهة  25كما أن التحويالت المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية ستناهز 

المال والتجهيز والتسيير خصوصا بالنسبة للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تشتغل في القطاعات االجتماعية والفالحية 
 9,5مليار درهم مقابل  8,3والبنيات التحتية. أما بالنسبة للموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية، فستناهز 

" التي 4G، مع اإلشارة إلى عدم تجديد الموارد المتعلقة بعملية منح رخصة الجيل الرابع لالتصاالت "2015 مليار درهم في
 .2015تم استخالصها  في 

 
وعلى صعيد آخر، وفي سياق يتسم بالتنافسية المتزايدة ويتطلب جودة عالية في الخدمات، يعتبر التوفر على قطاعات 

والتكوين والصحة وكذا قطاعات تنافسية ودينامية في مجال البنيات التحتية واللوجستيك  اجتماعية فعالة في مجال التعليم
متالئما مع االوراش التي ينجزها المغرب وذلك في افق تحسين تنافسية وإنتاجية نسيجه االقتصادي وتنمية ترابط  المجاالت 

 الترابية وجذب االستثمارات وتقليص تكاليف اإلنتاج.
 

على ضرورة إجراء  2015يوليوز  30تعلق بالتعليم، أكد جاللة الملك خالل خطاب عيد العرش بتاريخ وهكذا وفيما ي
إصالح شامل للتعليم بهدف إعادة االعتبار للمدرسة المغربية وجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب. كما أشار 

من خالل تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات  جاللة الملك إلى أن التكوين المهني يجب أن يحظى بأهمية خاصة
السيما التكنولوجيات الحديثة وصناعة السيارات والطائرات والمهن الطبية والفالحة والسياحة والبناء، وذلك بهدف توفير 

 تكوين مهني متجدد وعالي الجودة.
 

انخراطها بقوة في إنجاز البرامج التي تهدف  وبهذا الصدد، تشكل المؤسسات والمقاوالت العمومية فاعال أساسيا من حيث
إلى ولوج أفضل إلى التربية والتكوين وكذا في تفعيل اإلصالح المرتقب لنظام التعليم الذي من شانه أن يؤدي إلى إعادة 

ستيعابية النظر في مهن التربية والتكوين ومراجعة البرامج والطرق البيداغوجية وتثمين التكوين المهني وتوسيع الطاقة اال
 .وكذا النهوض الفعال والمستمر بالجامعة والبحث العلمي واالبتكار
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كما سيتم توطيد المكتسبات المنجزة في ميدان الصحة خاصة من خالل توسيع التغطية الطبية األساسية لتشمل الطلبة 
مستشفيات العمومية وتوسيع الشبكة وتسريع تنفيذ مخطط التكفل للمستعجالت الطبية وتحسين االستقبال والخدمات العالجية لل

 االستشفائية.
 

نفس األمر بالنسبة للعالم القروي، حيث من المتوقع تكثيف الجهود المبذولة لتمكين العالم القروي من الخدمات االجتماعية 
النتهاء من األساسية في مجاالت الماء والكهرباء والطرق القروية وذلك بهدف تعميم الولوج إلى خدمات الكهرباء عبر ا

وتعميم التزويد بالماء  2014في متم  %98,95مقابل نسبة  2017في  %99,7برنامج الكهربة القروية الشاملة وبلوغ نسبة 
وكذا فك  2014في سنة  %94,5مقابل نسبة  2017في سنة  %96,5الصالح للشرب بالعالم القروي برفع نسبة التزويد إلى 

ية في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يشمل بناء وتهيئة الطرق القروية العزلة عن الساكنة بالمناطق النائ
مع العلم أنه من  2015في متم  %80كلم وذلك باإلضافة إلى هدف تحقيق نسبة ولوج  15.599بطول إجمالي يصل إلى 

 كلم خالل العشر سنوات القادمة. 20.000المتوقع إنجاز 
 

ق الواحات وشجر األركان بنفس االهتمام، حيث سيمكن تنفيذ االستراتيجية الجديدة الُمعتمدة في هذا كما تحظى تنمية مناط
من التراب الوطني وذلك من خالل برامج  %40من تحقيق تنمية شاملة ومندمجة لهذا المجال الترابي الذي يغطي  ،السياق

منصب شغل  160.000مرات( وإحداث  2,5لفردي )محددة تستهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام المجالي والدخل ا
 .2020إضافي في أفق 

 
الحكومة لوضع مخطط عمل  2015يوليوز  30ومن جهة أخرى، دعا جاللة الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 

 20.800از مندمج "يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية" لتوفير وسائل تمويل وإنج
مليار درهم،  50مشروع على أساس دراسة أنجزتها وزارة الداخلية. تستهدف هذه المشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 

ألف دوار نائي وتهم قطاعات حيوية خاصة التعليم والصحة والماء والكهرباء  24مليون مواطن يقطنون بأزيد من  12
 والطرق القروية.

 
لدولة في مجال السكن والتنمية الحضرية، تعمل المؤسسات والمقاوالت العمومية المكلفة بتنفيذ هذه وفيما يخص سياسة ا

السياسة على تعزيز تدخالتها خصوصا في مجال تهيئة العقار وتجهيز األراضي وتوفير السكن االجتماعي ومحاربة السكن 
سقوط وترميم البنايات القديمة والتوسيع المنتظم للمدن وكذا غير الالئق والتأهيل الحضري. كما تعمل لمعالجة السكن اآليل لل

 إحداث أقطاب حضرية ومدن جديدة.
 

االستجابة النتظارات المرتفقين وتحسبا لالحتياجات المستقبلية لمختلف الفاعلين االقتصاديين ومن جهة أخرى، ومن أجل 
في إرساء برامج كبرى لتطوير بنيات النقل وذلك لمواكبة  فيما يخص البنيات التحتية ووسائل النقل واللوجستيك، تم الشروع

 التطور االقتصادي الذي تعرفه البالد وكذا تقوية تطلعاتها لالندماج في االقتصاد العالمي. 
 

كما يهدف االلتزام اإلرادي للسلطات العمومية إلى إنجاز بنيات نقل حديثة ستمكن من تسهيل المبادالت المحلية واإلقليمية 
مديرية على  مخططاتدولية وضمان مرونة وجودة وسالمة تنقالت األشخاص والبضائع. وفي هذا اإلطار، تم تحديد عدة وال

المدى المتوسط والبعيد وكذا العمل على الصياغة النهائية لمخططات أخرى، بهدف ترجمتها إلى برامج للتنمية في ميادين 
رادة قوية لتعزيز إوتعكس هذه المشاريع  .التحتية للموانئ والمطاراتالطرق والطرق السيارة والنقل السككي والبنيات 

وتحديث الشبكات الكبرى للبنيات التحتية مما يجعل المغرب بمثابة حلقة وصل متينة في المبادالت التجارية الدولية خصوصا 
على مستوى الربط البحري حسب  16بين القارتين اإلفريقية واألوربية والحوض المتوسطي. وهكذا، احتل المغرب المرتبة 

مما جعله يتبوأ الرتبة األولى على صعيد إفريقيا وأمريكا الالتينية  2014لسنة  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةتصنيف 
بلدا عبر القارات  63ميناء و 161وذلك بفضل الوقع اإليجابي الناجم عن استغالل ميناء طنجة المتوسط المرتبط حاليا مع 

 .مستوى أدائهم اللوجيستيكي مع تحسينفتح آفاق جديدة أمام المصدرين خمس مما سيمكن من ال
 

وفي هذا اإلطار، فإن المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية مدعوة لتعزيز تدخالتها الرامية إلنجاز البنيات التحتية 
كة السككية وكذا إنجاز البنيات التحتية للطرق السككية مع مواصلة إنجاز الخط فائق السرعة وتحديث وتعزيز قدرة الشب

كلم، وذلك باإلضافة  1.511، مع العلم بأن الشبكة المستغـلة حاليا تبلغ كلم 258مع مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز  السيارة
االستيعابية لهذا الميناء " مما سيمكن من رفع القدرة 2إلى المنشآت الفنية المتعلقة بالموانئ مع إنجاز "ميناء طنجـة المتوسـط 

ماليين حاوية، وإنجاز ميناء آسفي وإعطاء انطالقة أشغال إنجاز ميناء "الناظور غرب المتوسط" وكذا البنيات التحتية  8إلى 
للمطارات مع تطوير القدرات االستيعابية، موازاة مع تطور الحركية والمناطق اللوجستيكية خاصة منطقة زناتة وذلك من 

 التكاليف وتحسين تدفق السلع. أجل تخفيض
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وفيما يتعلق بمخطط المغرب األخضر، تستمر المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية في العمل من أجل تطوير القطاع 
بالمساهمة في إرساء فالحة ذات إنتاجية عالية موجهة للتصدير والتأهيل التضامني للنسيج اإلنتاجي للفالحين من أجل تحسين 

، عرفت الفالحة المغربية، التي أصبحت أنظمتها 2008وهكذا، منذ انطالقة مخطط المغرب األخضر في أبريل دخلهم. 
مرات.  1,7ومضاعفة وتيرة االستثمار في القطاع  %7,6اإلنتاجية أقل تعرضا للتقلبات المناخية، معدل نمو سنوي يناهز 
، مما سمح للمغرب باحتالل المركز الثالث بمنطقة %34بة ومكن هذا المخطط من زيادة صادرات الصناعات الغذائية بنس

 الشرق الوسط وشمال إفريقيا والمركز الرابع إفريقيا.
 

مخطط "هاليوتيس" من أجل الحفاظ على الثروات البحرية وتأهيل وعلى صعيد آخر، يتم تكثيف الجهود الرامية إلنجاح 
متياز )أكادير وطنجة أقطاب لالثالثة تماعية للبالد، مع إحداث القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية االقتصادية واالج

المؤسسات والمقاوالت وبهذا الصدد، ستعمل  مليار درهم. 10,5تناهز جذب استثمارات ستمكن من والداخلة( والتي 
بة مندمجة وشاملة العمومية الناشطة في هذا القطاع على تعزيز تدخالتها لتطوير البنيات التحتية للصيد وتدبيرها وفق مقار

 والمحافظة على جودة المنتوجات البحرية وتدعيم نظام المراقبة وتثمين الموارد باإلضافة إلى تنمية تربية األحياء البحرية.
 

تعزيز تهدف إلى  استراتيجية نهج الُمَجّمع الشريف للفوسفاط، وبالنظر لدينامية السوق العالمية للفوسفاط، يوفي مجال المعادن
رفع القدرات اإلنتاجية لالستجابة لطلب لريادي باالعتماد على ثالثة دعامات أساسية تجمع بين االستباق والمرونة ودوره ا

السوق والحفاظ على تنافسية أسعاره من خالل برنامج صناعي هام واستراتيجية إرادية تمكن من تطوير منتوجات وأنواع 
 اعلين دوليين كبار.جديدة من األسمدة بعقد شراكات استراتيجية مع ف

 
وفيما يخص االستراتيجية الطاقية، تكثف الهيآت العمومية المعنية جهودها من أجل تعزيز عرض الطاقة الكهربائية وذلك 
لمواكبة تطور حاجيات البالد مع الحرص على تنفيذ السياسة اإلرادية لتنمية الطاقات المتجددة، التي من المنتظر أن تمثل 

، وكذا البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية. مع اإلشارة إلى أن هذه 2020طاقية الوطنية في أفق من الرزمة ال 42%
من خالل إعطاء انطالقة مشروع مهيكل يهدف إلى إنجاز محطة للغاز التي سيتم  2015االستراتيجية تم تعزيزها في 

المؤهلة. وفي هذا اإلطار يتواصل تنفيذ عقد  تخصيصها في البداية إلنتاج الكهرباء، لتشمل فيما بعد األنشطة الصناعية
االستثمار بالمساهمة في تطوير  2017-2013بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة البرنامج 

ا التدخل وكذ ةفيما يخص وسائل اإلنتاج والبنيات التحتية بهدف تأمين تزويد البالد بالكهرباء طبقا لظروف السالمة الالزم
مدينة إضافية والرفع من قدرة المعالجة  47الناجع في مجال التطهير السائل عبر تحمل تدبير هذه الخدمة على صعيد 

المكتب الوطني للكهرباء متر مكعب/اليوم إضافية وذلك باإلضافة إلى تحسين الوضعية المالية وحكامة  147.000بحوالي 
 ن يعرف القطاع في غضون األشهر المقبلة إنشاء هيأة مستقلة لضبط قطاع الكهرباء.والماء الصالح للشرب. ومن الُمرتقب أ

 
في القطاع للمساهمة في زيادة  مومينالع يناتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل الفاعلتم ، لقطاع السياحة 2020رؤية وبالنسبة ل

، اتتحسين جودة الخدممع السياحية  الت الترابيةجالتطوير جاذبية الم المالئملترويج والتسويق ل يواءوتنويع قدرات اإل
 .ة الضروريةالموارد البشري كوينواستدامة هذا القطاع وتطوير وت

 
 محلي أوال ىمستوالعلى الناشطة  ةوميت العممقاواللمؤسسات والفإن االجهوية المتقدمة،  عالقة بورشو ،على صعيد آخرو

 الهيآت لتعزيز مساهمة هذه  مميزةفرصة ويشكل تعزيز جودة تدخالتها  ،وميةالعم حفظةثلثي الم مثل ما يقاربالجهوي ت
تنمية الو الطبية والتعليم ...( عالجاتالكهرباء والنقل الحضري والالماء و )توزيعفيما يخص توفير الخدمات األساسية 

)أبي بالمملكة مناطق يكلة لعدة إنجاز مشاريع كبرى مه كذا ...( و الترابية)وكاالت التنمية  الجهوية المنسجمة بالمناطق
 ....(ومارشيكا رقراق

 
التي تتوفر نمو البين المغرب وشركائه األفارقة وإمكانات  للمبادالتاالستراتيجية رهانات لذلك، وفيما يتعلق بالباإلضافة 

ة الملكية لتثمين ، في إطار تفعيل الرؤيالمؤسسات والمقاوالت العموميةة، تنجز بعض فريقيإلا عليها اقتصاديات الدول
المؤسسات هذه  ، بحيث تشكللتعاونمتعددة لومشاريع  هامة ستثماراتالعالقات بين المغرب وشركائه األفارقة، ا

لمكتب الوطني للكهرباء االمجمع الشريف للفوسفاط و متميزا للتعاون مع أفريقيا. وهكذا، فإن فاعال والمقاوالت العمومية
ميد"  مارشيكاشركة تنمية بحيرة "و وشركة اتصاالت المغرب المغربية للطاقة الشمسية والوكالة والماء الصالح للشرب

في  تساهممؤسسات ومقاوالت عمومية أخرى كذا و شركة الخطوط الملكية المغربيةو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلو
 ساسيةالقطاعات األنحو  ت هذه الهيآتدخالتيتم توجيه وهكذا، فريقيا. نحو إ اوجهم اومالي ااقتصادي قطباالمغرب  جعل

 اء الصالحوالم ءوالكهربا دن والسياحة واالتصاالتاعمالتحتية واإلسكان وال اتمثل البني ةكيشرال ةفريقياإل الدول القتصاد
ت كفاءاللمثمر التبادل بالالمؤسسات والمقاوالت العمومية هذه  استثماراتمواكبة  كما تتم. التطهير السائللشرب ول

 وتبادل التجارب والخبرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. كوينخالل برامج التمن  معرفة، خصوصا،وال

 

****** 
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-130رقم  تنظيميمن القانون ال 48للمادة  اقطب ادهعدإ ، الذي تمالمؤسسات والمقاوالت العموميةالمتعلق بيرتكز هذا التقرير 

 الثة أجزاء :على ثة، ليقانون الماالمتعلق ب  13
 
لمؤسسات الُمتوقعة من قبل ادراسة األداءات االقتصادية والمالية التعريف بالمحفظة العمومية و الجزء األوليهم  -

وتلك التي الزالت قيد اإلنجاز  2014 ةسنالمحققة في نجازات اإلوذلك في سياق  2016خالل سنة  والمقاوالت العمومية

 ؛ 2015خالل سنة 

 

التنمية االقتصادية واالجتماعية  ديناميةتحليل مفصل لدور المؤسسات والمقاوالت العمومية في ل ثانيالجزء الوُيخصص  -

، وذلك للبالد، وذلك من خالل الرهانات والبرامج االستثمارية ومخططات العمل ألهم المؤسسات والمقاوالت العمومية

 ؛ االستراتيجيات القطاعية للبالدفي إطار تنفيذ مختلف 

 
 خالل من وذلكالمؤسسات والمقاوالت العمومية تدخل ، فيتطرق إلى إجراءات تحسين حكامة ونجاعة لجزء الثالثا أما -

 العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية المراقبة منظومة وإصالحبين القطاعين العام  ةشراكتطوير ال

 تدبير نشيط للمحفظة العمومية. إرساء وكذاومية لمؤسسات والمقاوالت العمل الجيدة الحكامة ممارسات وتعزيز
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  الجزء األول : منجزات المحفظة العمومية

 
بانسجام  ، ستواصل المؤسسات والمقاوالت العمومية مساهمتها البّناءة في الدينامية االقتصادية للبالد  وذلك2016خالل سنة 

 تشجيع االستثمار الخاص الوطني واألجنبي.أهداف تام مع 
 

 التغييرات يدعم مما وكذا المنحى التصاعدي ألدائها العملياتي والمالي، العمومية المحفظة ويبرز هذا من خالل تطور
 .بالمغرب واالجتماعية االقتصادية التنمية نموذج التي تطبع النوعية

 المحفظة العمومية -1

 ون المحفظة العمومية من :تتك
 

الحيوية لالقتصاد الوطني  المجاالت في خصوصا مجموعات قطاعية، سبعأساسا  تغطي مؤسسة عمومية 212 -

 وهي : الفالحة والصحة والتعليم والتعمير والبنيات التحية والطاقة والقطاع المالي.

 
 72، تقليص عدد الغرف المهنية من 2015تم، خالل سنة د قأنه إلى وتجدر االشارة، نظرا العتماد التقسيم الجهوي الجديد، 

 للتجارة غرفة 12سالفا و 16فالحية مقابل  غرفة 12سابقا و 24التقليدية مقابل  للصناعة غرفة 12غرفة ) 40غرفة الى 
ء الوكالة (. كما عرفت المحفظة إنشا4البحري ) الصيد (، علما أنه لم يتم تغيير عدد غرف28والخدمات مقابل  والصناعة

 الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
 

%( تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها من 84منشأة )أي  37ذات مساهمة مباشرة للخزينة منها  مقاولة عمومية 44 -

أبرزها : المجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة التهيئة للعمران والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والقرض 

المغربية وبريد  الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية رب والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والشركةالفالحي للمغ

 المغرب.

 

 وحدة( : 256ويبرز المبيان التالي التوزيع القطاعي لمجموع هذه المؤسسات والمقاوالت العمومية )
 

 

مية أهمية القطاع االجتماعي والتربوي والذي يمثل وتتجلى من خالل هذا التوزيع القطاعي للمؤسسات والمقاوالت العمو
%. كما يشكل مجال الموارد الطبيعية 21% من المحفظة العمومية، يليه قطاع االسكان والتعمير والتنمية الترابية بنسبة 30

 %. 12% في حين يمثل قطاع الفالحة والصيد البحري نسبة 15)الماء والطاقة والمعادن( ما نسبته 
 

تمتلك فيها الدولة األغلبية  236وحدة، منها  442ك بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية شركات تابعة يبلغ عددها كما تمتل
شركة تابعة تمتلك فيها الدولة أقلية )مساهمة عمومية مباشرة  206%( و50)مساهمة عمومية مباشرة وغير مباشرة تفوق 

 %(.50وغير مباشرة أقل من 

 البنية التحتية والنقل
8% 

 الفالحة والصيد البحري
12% 

السكن والتعمير والتنمية 
 الترابية

21% 

 الطاقة والمعادن
15% 

 القطاع المالي
4% 

القطاعات االجتماعية 
 والصحية والتربية والتكوين

30% 

 السياحة والحرف المهنية
2% 

 قطاعات أخرى
8% 
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 مؤسسة ومقاولة عمومية 172بحضور قوي على المستويين المحلي والجهوي يتمثل في وجود مية وتتميز المحفظة العمو
شركة ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية(، مما  18شركات ذات مساهمة مباشرة للخزينة و 9مؤسسة عمومية و 145)

 عزيز التمركز والمركزية التدبير العمومي. يعكس مدى أهمية مساهمة المحفظة العمومية في التنمية الترابية ودورها في ت
 

 تقوية أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية -2

 مؤشرات نشاط ونتائج المؤسسات والمقاوالت العمومية - 1.2

 االستثمارات - 1.1.2

 ، محافظامليار درهم 108، بما يناهز 2016يقدر حجم استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية المتوقعة خالل سنة 
بذلك على مستويات عالية وذلك وفق اختيار إرادي للسلطات العمومية في هذا الشأن. ويتم إنجاز هذا البرنامج االستثماري 

% من طرف أربعين مؤسسة ومقاولة عمومية أو مجموعة من المؤسسات والمقاوالت العمومية كما هو مبين في 70بنسبة 
 الجدول أدناه :

 

 
 

حيوية، حيث  قطاعات في للبالد االستراتيجية الرؤى للمؤسسات والمقاوالت العمومية على تثمارياالس المجهود ويرتكز هذا
ستكون موجهة لقطاع البنيات  2016% من استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية لسنة 97يبين التوزيع القطاعي أن 

 لقطاعات االجتماعية.التحتية والماء والطاقة والمعادن وكذا القطاعات المالية والسكن وا
 

مليون الدرهمالمؤسسات والمقاوالت العمومية

000 20المجمع الشريف للفوسفاط

223 13المكتب الوطني للماء و الكهرباء

250 12صندوق اإليداع و التدبير

000 10المكتب الوطني للسكك الحديدية

000 7مجموعة التهيئة العمران

000 4الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

667 2الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء )12(

329 2المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي )9(

978 1األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين )16(

584 1الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

969 32مؤسسات و مقاوالت أخرى

000 108مجموع القطاع

توقعات أهم المؤسسات والمقاوالت العمومية المستثمرة لسنة 2016
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الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية تحسنا بالنسبة لجميع جهات  التوزيع الجهويوعالوة على ذلك، فقد عرف 

ها لتنتقل تسطات انخفاضا في حص-المملكة، مع إعادة التوازن لصالح بعض الجهات. وهكذا فقد عرفت جهة الدار البيضاء
لصالح جهات أخرى التي شهدت ارتفاعا في حصصها ونذكر على سبيل  2016سنة  %36,8 لىإ 2014سنة  % 40,5من 

مكناس -نقطة( وفاس 0,13واد نون )-نقطة( وكلميم 0,1تافياللت )-نقاط( ودرعة 4,8القنيطرة )-سال-جهة الرباط المثال
 نقطة(. 0,12واد الذهب ) -نقطة( والداخلة 0,25)
 

 
 

مليار  70متجاوزة بذلك  2014-2005فقد استمرت االستثمارات في االرتفاع، خالل الفترة فيما يتعلق بوتيرة اإلنجاز، 
 : درهم سنويا على مدى السنوات الثالث األخيرة، كما يبين ذلك الرسم البياني التالي

 
 
 

الحصة %المبلغالجهات

%73136,8 39الدار البيضاء - سطات

%49126,4 28الرباط - سال - القنيطرة

%21210,4 11طنجة-تطوان - الحسيمة

%6116,1 6مراكش - أسفي

%1304,8 5فاس - مكناس

%6863,4 3الجهة الشرقية

%3543,1 3سوس - ماسة

%0452,8 3بني مالل - خنيفرة

%4792,3 2العيون - الساقية الحمراء

%1892,0 2درعة - تافاللت

%4011,3 1كلميم - واد نون

%6700,6الداخلة - واد الذهب

%000100,0 108المجموع

التوزيع الجهوي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية

توقعات 2016 )بمليون الدرهم(



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
18 

 

 

 
 اوالت العمومية،للمؤسسات والمق الذاتي التمويل بواسطة قدرة %50في حدود  2014 برسم سنة االستثمار تمويل تم وقد

 مليار درهم. 80أكثر من  2015وتبلغ اإلنجازات المحتملة برسم سنة  .2013 سنة %47 مقابل

 رقم المعامالت - 2.1.2

% 6 قدرها زيادة 2016 سنة خالل المعامالت رقم يسجل أن المتوقع من
إلى  ويرجع هذا أساسا. درهم مليار 223,8 إلى ليصل ،2015 سنة مع مقارنة
 للكهرباء الوطني معامالت المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب مرق تحسن
المغربية  الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية والشركة للشرب الصالح والماء

 .والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة والوكاالت
 

ويؤكد ارتفاع إنتاج المؤسسات والمقاوالت العمومية التوّجه اإليجابي الُمالحظ 
 ارتفاع ،2015 لسنة االختتام احتماالت . وهكذا، تبين2014و  2015لسنتي 

 مليار 211,2 ليبلغ 2014 سنة مع مقارنة 7% بنسبة القطاع معامالت رقم
 . درهم

 
 الشريف المجمع معامالت رقم تزايد استمرار إلى االرتفاع هذا ويعزى

 الوطني بسبب تحسن رقم معامالته الموجه للتصدير والمكتب للفوسفاط
 والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة والوكاالت للشرب الصالح والماء للكهرباء

 المهني التكوين ومكتب للمطارات الوطني والمكتب العمران التهيئة ومجموعة
 .الشغل وإنعاش

 

 

 سنة درهم مليار 190,1 لينتقل من %4,2 بنسبة ارتفاعاً  ،2014 سنة المعامالت قد عرف في نهاية ويجدر التذكير أن رقم
 من% 25 لوحده يمثل والذي للفوسفاط الشريف المجمع معامالت بتزايد رقم وذلك، ارتباطا درهم مليار 198 إلى 2013

 التحول مع عالقة ،(2013 سنة درهم مليار 46,9 مقابل درهم مليار 48,9 بمبلغ %4)+ القطاع مجموع رقم معامالت
 المجمع من أبرزها المعامالت رقم من %80 من أكثر عمومية ومقاوالت مؤسسات 10 وتحقق. الفوسفاط ألسعار اإليجابي
( 2013 سنة مع مقارنة %6 بزيادة درهم مليار 29,6) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني والمكتب للفوسفاط الشريف
 (.%4 بزيادة درهم مليار 13,9) المغربية الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية والشركة

32,3 

40,9 

49,5 
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 2014-2005تطور االستثمارات المنجزة للمؤسسات والمقاوالت العمومية بمليار الدرهم 

190,1 198,0 
211,2 

223,8 

2013201420152016

رقم معامالت المؤسسات والمقاوالت العمومية 
 (مليار الدرهم)
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 القيمة المضافة - 3.1.2

المضافة للمؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة  يتوقع أن تبلغ القيمة
 لسنة مع احتماالت االختتام مقارنة %5 بزيادة درهم مليار 75 ما قدره 2016
هيآت  5، من المتوقع أن تنتج 2015. وخالل سنة (درهم مليار 71,4) 2015

 اع ويتعلق األمر بكل من المجمع% من القيمة المضافة للقط60ما يناهز 
 للشرب وصندوق الصالح والماء للكهرباء الوطني للفوسفاط والمكتب الشريف
المغربية  الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية والتدبير والشركة اإليداع

 والخرائطية. العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية والوكالة
 

 مليار 73 بحوالي استقراراً  2014 سنة لخال المضافة القيمة وقد سجلت
 القيمة من% 60 من أكثر عمومية ومقاوالت مؤسسات أنجزت خمس .درهم

 مليار 20,5) للفوسفاط الشريف المجمع خالل هذه السنة وهي للقطاع المضافة
 والمكتب( درهم مليار 8,4) االجتماعي للضمان الوطني والصندوق( درهم

 اإليداع وصندوق( درهم مليار 8,2) للشرب صالحال والماء للكهرباء الوطني
 والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة وكذا( درهم مليار 5,4) والتدبير
 (.درهم مليار 4,1) والخرائطية العقاري

 

 

 سنة في %7,9 مقابل 2015 سنة في الخام الداخلي الناتج من %7,3 العمومية والمقاوالت للمؤسسات المضافة القيمة وتمثل
 التالي : البياني ذلك الرسم يبين كما 2014

 

 

 تكاليف االستغالل - 4.1.2

 193 يناهز ما 2016 سنة في االستغالل، دون المخصصات، تكاليف ستبلغ
 الزيادة هذه وتعزى. 2015 سنة مع مقارنة %5 قدرها بزيادة أي درهم مليار
 الوطني والمكتب غربيةالم الملكية الخطوط شركة تكاليف ارتفاع إلى أساسا

 والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة والوكاالت للشرب الصالح والماء للكهرباء
 الحديدية للسكك الوطني والمكتب المغرب وبريد للموانئ الوطنية والوكالة
 .للمطارات الوطني والمكتب

 
 بنسبة ارتفاعا 2015 سنة برسم االستغالل تكاليف اختتام احتماالت وستعرف

 االرتفاع هذا ويرجع. مليار درهم 184لتصل الى  2014 سنة مع مقارنة 13%
 الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب استغالل تكاليف ارتفاع إلى بالخصوص

 للسكك الوطني والمكتب والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة والوكاالت للشرب
 الوطنية والشركة لموانئل الوطنية والوكالة للمطارات الوطني والمكتب الحديدية
 تكاليف في انخفاضات قابلتها االرتفاعات هذه أن بالمغرب. إال السيارة للطرق

 العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية كالوكالة أخرى هيئات استغالل
 الوطنية والشركة المتوسط االبيض البحر طنجة الخاصة والوكالة والخرائطية

 المغربية. كيةالمل الخطوط الجوي للنقل

 

 

72,5 72,7 71,4 
74,7 

2013201420152016

القيمة المضافة للمؤسسات والمقاوالت العمومية 
 (مليار الدرهم)

8,8 

11,9 

7,1 

8,9 
9,6 9,6 

8,3  7,9    
7,3 

200720082009201020112012201320142015(*)

 %() 2015-2007نسبة القيمة المضافة من الناتج الداخلي الخام 

 مؤقت (*)

160,0 163,7 

184,0 
192,6 

2013201420152016

تكاليف استغالل المؤسسات والمقاوالت العمومية 
 (مليار الدرهم)
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 إلى 2013 سنة درهم مليار 160 من انتقلت حيث 2014خالل سنة  %2 بنسبة ارتفاعاً  االستغالل تكاليف وقد عرفت
 :وذلك إثر  درهم مليار 163,7

 
مليار درهم( والمكتب الوطني للكهرباء والماء  38,1% بمبلغ 4+االرتفاع المسجل من قبل المجمع الشريف للفوسفاط ) -

بمبلغ  مليار درهم( والصندوق  %5)+مليار درهم( والصندوق المغربي للتقاعد  25,3% بمبلغ 7+لح للشرب )الصا

 المغربية الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية والشركةمليار درهم(  19,3% بمبلغ 14الوطني للضمان االجتماعي )+

 .(مليار درهم 2بمبلغ  %11+الشغل )ومكتب التكوين المهني وإنعاش  (مليار درهم 12,2% بمبلغ 4)+

مليار درهم( والوكالة الوطنية  4,3% بمبلغ 27لدى كل من مجموعة التهيئة العمران )ناقص  تكاليف االستغاللتراجع  -

والمكتب الوطني للسكك الحديدية  مليار درهم( 3,4% بمبلغ 16للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية )ناقص 

 (.مليار درهم 2,5لغ % بمب6)ناقص 

 
 بلغت حيث من إجمالي تكاليف االستغالل، 2014سنة  %19المؤسسات والمقاوالت العمومية  تكاليف مستخدميوتمثل 
من هذه  %60ما يقرب من  كبرى علىست مؤسسات ومقاوالت عمومية وتستحوذ . 2014سنة  في مليار درهم 30,9

مليار درهم( والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح  8,2% بمبلغ 3,3 ناقصالتكاليف وهي المجمع الشريف للفوسفاط )
 1,9% بمبلغ 5,3)ناقص  المغربية الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية والشركةمليار درهم(  3,5% بمبلغ 1,5للشرب )

المهني وإنعاش الشغل مليار درهم( ومكتب التكوين  1,7% بمبلغ 2,7مليار درهم( وصندوق اإليداع والتدبير )ناقص 
مليار  1,1بمبلغ  %3,6مليار درهم( والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ) 1,5بمبلغ  1,1%)

 ناقص مليار درهم( والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ) 1,1% بمبلغ 2,8درهم( والمكتب الوطني للسكك الحديدية )

 ، بشكل فردي، عتبة مليار درهم.حيث تجاوزت تكاليف المستخدمين لهذه الهيآت ،درهم(مليار  1,1% بمبلغ 1,8

 التكاليف المالية - 5.1.2

 2015 سنة مع مقارنة% 5 بنسبة 2016 سنة المالية التكاليف ترتفع أن ُيرتقب
 الوطني المكتب من كل تكاليف بارتفاع عالقة درهم مليار 24,7 الى لتصل

 بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة للشرب صالحال والماء للكهرباء
المغربية  الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية والشركة للموانئ الوطنية والوكالة

 .خصوصا
 

مقابل  2016% من رقم معامالت سنة 11يعادل  ما التكاليف هذه وستمثل
 .2013% في سنة 10,2و  2014في سنة  %10,4و 2015% سنة 11,2

 
مليار درهم بارتفاع  23,6ما قدره  2015لغ التكاليف المالية المحتملة لسنة وتب

مليار درهم(. وتعزى هذه الزيادة إلى  20,5) 2014% مقارنة مع سنة 15قدره 

للشرب  الصالح والماء للكهرباء  الوطني ارتفاع التكاليف المالية لكل من المكتب
بالمغرب  السيارة للطرق يةالوطن مليار درهم( والشركة 3,2% بمبلغ 16)+
والكهرباء  الماء لتوزيع المستقلة مليار درهم( والوكاالت 2,5% بمبلغ 16)+
مليون درهم( وذلك عالقة أساساً بتزايد مديونيتها المرتبطة  300% بمبلغ 6)+

 بمجهوداتها االستثمارية. 
 

 

 نتيجة درهم مليار 20,5 إلى 2013 سنة درهم مليار 19,4 من لتنتقل %5,7 بنسبة المالية التكاليف ارتفعت ،2014 سنة في
إلى  2013 سنة درهم مليار 7,8 من ارتفعت التي أخرى مالية وتكاليف التحويل عند الصرف وخسائر الفائدة الرتفاع أسعار

 لغب انخفاضا من جهتها سجلت المالية وتجدر االشارة الى أن المخصصات %،17 بنسبة أي 2014 سنة درهم مليار 9,1
  .%3 ناقص بنسبة أي درهم مليون 116,7

 
 للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب الزيادة : هذه في ساهمت التي العمومية والمقاوالت المؤسسات أهم ومن
 للطرق الوطنية والشركة (درهم مليار 2,6 بمبلغ% 56)+ للفوسفاط الشريف والمجمع( درهم مليار 2,8 بمبلغ% 1,4)+

 وصندوق( درهم مليار 1,8 بمبلغ% 1)+ للمغرب الفالحي والقرض( درهم مليار 2,1 بمبلغ% 29,7)+ بالمغرب رةالسيا
 والمكتب( 2014 درهم مليار 1,2 إلى 2013 سنة درهم مليون 221,5) واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن
 الوطني للمكتب المالية التكاليف ارتفاع أن اإلشارة تجدردرهم(. و مليون 768,3 بمبلغ% 7,6)+ الحديدية للسكك الوطني

 مليار 1,4 من) الفائدة ارتفاع تحمالت عن ناتج بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة للشرب الصالح والماء للكهرباء
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 2013 سنة درهم رمليا 1,9 ومن السيارة للطرق الوطنية للشركة بالنسبة 2014 سنة درهم مليار 1,5 إلى 2013 سنة درهم
المالية  كما عرفت المخصصات للشرب(. الصالح والماء للكهرباء الوطني للمكتب بالنسبة 2014 سنة درهم مليار 2 إلى

 في السيارة للطرق الوطنية للشركة بالنسبة 2014 سنة درهم مليون 568,2إلى  2013 سنة درهم مليون 164 زيادة من
 635,6 إلى لتصل %18 بنسبة انخفضت للشرب الصالح والماء للكهرباء لوطنيا أن المخصصات المالية للمكتب حين

 .2014 سنة درهم مليون
 
( درهم مليار 4,7 بمبلغ %4,3 ناقص) والتدبير اإليداع صندوق بفضل انخفاض تكاليف الزيادة، وقد تم الحد من هذه 

 المخصصات المالية للتوظيف في باالنخفاض عالقة درهم مليار 1,2 بمبلغ% 52,6 ناقص) للتقاعد المغربي والصندوق
 .(2014 سنة درهم مليار 1,2 إلى 2013 سنة درهم مليار 2,5 من انتقلت التي

 نتائج االستغالل - 6.1.2

بالنظر إلى التحسن  ارتفاعاً  2016 سنة االستغالل نتائج تعرف أن يتوقع
 للكهرباء طنيالو والمكتب للفوسفاط الشريف المجمع استغالل الُمنتظر لنتائج

 للطرق الوطنية والشركة للمطارات الوطني والمكتب للشرب الصالح والماء
 .بالمغرب السيارة

 
 ارتفاعا في النتائج اإليجابية 2015 المحتملة لسنة االستغالل نتائج وستعرف

(. درهم مليار 4,5 ناقص) السلبية وتقلصا في النتائج ،(درهم مليار 27,9)
 منها : المكتب نذكر سلبية، استغالل نتائج أفرزت التي المنشآت أهم ومن

الدار  وشركة الشمسية للطاقة المغربية والوكالة للسياحة المغربي الوطني
 للصيد. الوطني والمكتب للنقل البيضاء

 
 

 سنة درهم مليار 27 مقابل 2014 سنة درهم مليار 26,7إلى ليصل تراجعاً، االستغالل اإليجابية نتائجمجموع  عرف
)ناقص  للموانئ الوطنية الوكالة من كل استغالل نتائج انخفاض إلى الخصوص وجه على التراجع هذا ويعزى ،2013
)ناقص  الجنوب أقاليم لعماالت واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش ووكالة( درهم مليون 149,6 بمبلغ 90,4%
 615,6 بمبلغ% 22 المغربية )ناقص الملكية الخطوط الجوي لللنق الوطنية والشركة( درهم مليون 430,2 بمبلغ 48,7%
 .درهم( مليون

 
 مليار 5,3 ناقص إلى 2013 سنة درهم مليار 5,1 ناقص لينتقل من %4 بنسبة السلبية االستغالل نتائج مجموع تفاقم كما

 للتقاعد المغربي الصندوق في سلبية نتائجاً  سجلت التي العمومية والمقاوالت المؤسسات أهم وتتمثل. 2014 سنة درهم
 ناقص) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني والمكتب( 2013 سنة درهم مليون 3 مقابل درهم مليار 1,6 ناقص)

 مليون 421,6 ناقص) للسياحة المغربي الوطني والمكتب( 2013 سنة درهم مليار 2,2 ناقص مقابل درهم مليون 675,3
 315 ناقص مقابل درهم مليون 334,1 ناقص) للنقل الدار البيضاء وشركة( 2013 سنة درهم مليون 92 ناقص مقابل درهم
( 2013 سنة درهم مليون 88 ناقص مقابل درهم مليون 181,1 ناقص) للصيد الوطني والمكتب( 2013 سنة درهم مليون
 (.2013 سنة مدره مليون 170 ناقص مقابل درهم مليون 178,9 ناقص)  العسكرية والتجهيزات السكن ووكالة
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 النتائج الجارية - 7.1.2

لقطاع المؤسسات والمقاوالت  النتائج الجارية اإليجابيةيرتقب أن تناهز 
% مقارنة 1,3أي بزيادة قدرها  2016مليار درهم سنة  31,1العمومية مبلغ 

، ويرجع هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع النتائج الجارية لكل من 2015بسنة 
المتوسط  األبيض البحر-طنجة الخاصة مطارات والوكالةلل الوطني المكتب

 النتائج الجارية السلبيةبالمغرب، علما أن  السيارة للطرق الوطنية والشركة
 مليون درهم.  500عرفت تحسنا بمبلغ 

 
وبرسم احتماالت االختتام، سيبلغ مجموع النتائج الجارية اإليجابية، عند نهاية 

% مقارنة مع سنة 3,7هم بارتفاع يناهز مليار در 30,7، ما قدره 2015
ويرجع هذا التطور الى ارتفاع النتائج الجارية االيجابية للمؤسسات . 2014

 والوسائل للنقل الوطنية الموانئ والشركة استغالل والمقاوالت التالية : شركة
 المتوسط والوكاالت األبيض البحر-طنجة الخاصة اللوجيستيكية والوكالة

الكهرباء. كما سيحافظ مجموع النتائج الجارية السلبية  و الماء يعلتوز المستقلة
مليار درهم وهو نفس المبلغ المسجل خالل سنة  6,9على استقراره ليسجل 

2014  . 

 

 

، 2013مليار درهم سنة  28,4مقابل  2014مليار درهم خالل سنة  29,6ما قدره  النتائج الجارية االيجابية وقد بلغ مجموع
% بمبلغ 9,7)+ بارتفاع النتائج الجارية اإليجابية للمؤسسات والمقاوالت العمومية التالية : المجمع الشريف للفوسفاط متأثراً 

مليار درهم( والصندوق المغربي للتقاعد  7,5% بمبلغ 5,6مليار درهم( والصندوق الوطني للضمان االجتماعي )+ 9,5
والتدبير  اإليداع صندوقمليار درهم( و 1% بمبلغ 30,5للمطارات )+ يالوطن مليار درهم( والمكتب 3,4% بمبلغ 54,5)+

 والمسح العقارية للمحافظة الوطنية ( والوكالة2013مليون درهم سنة  279,9مقابل  2014مليون درهم سنة  877,7)
هذا االرتفاع  (. إال أن2013مليون درهم سنة  127,1مقابل ناقص  2014مليون درهم سنة  778,4والخرائطية ) العقاري

 للنقل الوطنية مليون درهم( والشركة 784,6% بمبلغ 12,9للمغرب )ناقص  الفالحي قابله انخفاض النتائج اإليجابية للقرض
 مليون درهم(. 513,9بمبلغ  %18,1المغربية )ناقص  الملكية الخطوط الجوي

 
 6,8الى  2013مليار درهم سنة  6,4لتنتقل من % 6، فقد تفاقمت بنسبة النتائج الجارية السلبيةأما فيما يخص مجموع 

 الوطني . ومن أهم المؤسسات والمقاوالت العمومية التي أفرزت نتائج جارية سلبية، نذكر المكتب2014مليار درهم سنة 
 مليار درهم( والمكتب 1,1بالمغرب )ناقص  السيارة للطرق الوطنية مليار درهم( والشركة 2,2والكهرباء )ناقص  للماء

 مليون درهم( والمكتب 339,4للنقل )ناقص  الدار البيضاء مليون درهم( وشركة 420,2للسياحة )ناقص  المغربي لوطنيا
 مليون درهم( ووكالة 208,7رقراق )ناقص  أبي ضفتي تهيئة مليون درهم( ووكالة 250,7الحديدية )ناقص  للسكك الوطني
 مليون درهم( وشركة 179,5 للصيد )ناقص  الوطني رهم( والمكتبمليون د 206,9العسكرية )ناقص  والتجهيزات المساكن

 مليون درهم(. 111الجماعي )ناقص  للتجهيز الوطنية مليون درهم( وكذا الشركة 155,4سال )ناقص  الرباط طرامواي

 النتائج الصافية - 8.1.2

متأثرة بزيادة طفيفة  2016يتوقع أن تستمر النتائج الصافية في االرتفاع سنة 
 الوطني والكهرباء والمكتب الماء لتوزيع المستقلة رباح كل من الوكاالتأل

 للضمان. المركزي للمطارات والصندوق
 

، أرباحا متزايدة 2015وتظهر احتماالت اختتام النتائج الصافية برسم سنة 
مليار درهم. ويرجع  5مليار درهم ونتائج سلبية تنحصر في مبلغ  18,2بلغت 

 الشريف ساس إلى االرتفاع المحتمل ألرباح كل من المجمعهذا االرتفاع باأل
-طنجة الخاصة والكهرباء والوكالة الماء لتوزيع المستقلة للفوسفاط والوكاالت

 الملكية الخطوط الجوي للنقل الوطنية المتوسط والشركة األبيض البحر
 المغربية.

 
، خصوصا 2015وفيما يخص النتائج السلبية فسوف تعرف تحسنا نسبيا سنة  

 للطاقة المغربية والكهرباء والوكالة للماء الوطني تلك المتعلقة بالمكتب
 اللوجيستيكية. والوسائل للنقل الوطنية الشمسية والشركة
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فيما عرفت النتائج  2013مليار درهم سنة  15,8مقابل  2014مليار درهم سنة  14,1وقد بلغت النتائج الصافية اإليجابية 

مليار درهم حيث تعد هذه النتائج حصيلة تطور أنشطة الخدمات واالستغالل المذكورة  5ية استقراراً في مبلغ الصافية السلب
 أعاله.

 
 فيما يلي : 2014وتتمثل أهم التطورات الُمسجلة سنة 

 
بمبلغ % 18,3للمطارات )+ الوطني زيادة األرباح المحققة من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية التالية : المكتب -

 للمحافظة الوطنية مليون درهم( والوكالة 498,9% بمبلغ 6,3العمران )+ التهيئة مليون درهم( ومجموعة 679,7

( 2013مليون درهم سنة 147,3 مقابل ناقص  2014مليون درهم سنة  487,2والخرائطية ) العقاري والمسح العقارية

 398,1% بمبلغ 46,6الموانئ )+ استغالل ( وشركةمليون درهم 430,4% بمبلغ 6,1للمغرب )+ الفالحي والقرض

 7,7% بمبلغ 10,5للفوسفاط )ناقص  الشريف مليون درهم(. وقد واكب هذه الزيادات تراجع أرباح كل من المجمع

 مليون درهم( ؛ 682,3% بمبلغ 29,3والتدبير )ناقص  اإليداع مليار درهم( وصندوق

 1,1 بالمغرب )ناقص السيارة للطرق الوطنية مقاوالت العمومية منها الشركةارتفاع النتائج السلبية لبعض المؤسسات وال -

 279,3الحديدية )ناقص  للسكك الوطني ( والمكتب2013مليون درهم سنة  148,4مقابل ناقص  2014مليار درهم سنة 

مليون  182,3الزراعي )ناقص  للبحث الوطني ( والمعهد2013مليون درهم سنة  44,7مقابل  2014مليون درهم سنة 

مليون  162,2رقراق )ناقص  أبي ضفتي تهيئة ( ووكالة2013مليون درهم سنة  18مقابل ناقص  2014درهم سنة 

مليون درهم  118,1)ناقص  والتصدير التسويق ( ومكتب2013مليون درهم سنة  78,1مقابل ناقص  2014درهم سنة 

 (.2013مليون درهم سنة  2,1مقابل  2014سنة 

 
 ارة إلى أن النتائج السلبية لبعض المؤسسات والمقاوالت العمومية عرفت تحسنا طفيفا ونذكر منها المكتبوتجدر االش

الهيكلة المنصوص عليها في العقد البرنامج المبرم  إعادة للشرب، وذلك عالقة بتنفيذ تدابير الصالح والماء الكهرباء  الوطني
 2,8للنقل حيث انتقلت النتائج السلبية لهاتين المؤسستين، على التوالي، من  الدار البيضاء ، وكذا شركة2014مع الدولة سنة 
 .2014مليون درهم سنة  184,5مليار درهم و 1,9الى  2013مليون درهم سنة  338,9مليار درهم و

 الضريبة على الشركات - 9.1.2

، بلغت الضريبة على الشركات المترتبة عن نشاط 2014خالل سنة 
مليار درهم سنة  4,4مليار درهم مقابل  3,9والت العمومية المؤسسات والمقا

. ويعزى هذا التراجع أساساً الى انخفاض %11,2أي بانخفاض قدره  2013
مليار  1,9% بمبلغ 13,3للفوسفاط )ناقص  الشريف مساهمات كل من المجمع

مليون  155,9بمبلغ  %35,5للمطارات )ناقص  الوطني درهم( والمكتب
 استغالل حب هذا االنخفاض ارتفاع في مساهمة كل من شركةدرهم(. وقد صا

للتهيئة  العمران مليون درهم( ومجموعة 238,4% بمبلغ 63,8الموانئ )+
 189,5للمغرب ) الفالحي مليون درهم( والقرض 211,4% بمبلغ 6,3)+

 الوطنية ( والوكالة2013مليون درهم سنة  36مقابل  2014مليون درهم سنة 
مليون درهم سنة  152,3والخرائطية ) العقاري والمسح اريةالعق للمحافظة

الجماعي  التجهيز ( وصندوق2013مليون درهم سنة  21,2مقابل  2014
 والماء الكهرباء الوطني مليون درهم( والمكتب 117,8% بمبلغ 10)+

 مليون درهم(. 101,5% بمبلغ 13,3للشرب )+ الصالح

 

4,4 

3,9 

20132014

الضريبة على الشركات للمؤسسات 

 (مليار الدرهم)والمقاوالت العمومية 
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 البنية المالية - 2.2

 ــــــــــــــــــــــــولاألص - 1.2.2

مليار  1.231يتوقع أن يبلغ مجموع أصول المؤسسات والمقاوالت العمومية 
 . ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى تحسن في أصول المجمع2016درهم سنة 

للموانئ  الوطنية الحديدية والوكالة للسكك الوطني للفوسفاط والمكتب الشريف
 االقتصادية للتنمية الثاني الحسن ياحية وصندوقالس للتنمية المغربي والصندوق

 للمطارات. الوطني واالجتماعية والمكتب
 

ويؤكد هذا االرتفاع في قيمة األصول الزيادات المهمة المسجلة برسم سنتي 
. وبالفعل، تظهر احتماالت االختتام لمجموع موازنات 2014و 2015

% مقارنة 5يادة قدرها ، ز2015المؤسسات والمقاوالت العمومية، برسم سنة 
مليار درهم معززة بذلك قيمة الممتلكات  1.200لتزيد عن  2014بسنة 

 العمومية.
 

 

، مسجلة 2014مليار درهم إلى غاية متم سنة  1.151وقد بلغ مجموع موازنات المؤسسات والمقاوالت العمومية ما قيمته 
هذه االرتفاعات أغلب المؤسسات والمقاوالت العمومية مع مقارنة بالسنة الفارطة. وقد همت  %8,1بذلك زيادة قدرها 

مليار درهم من  80% من األصول تملكها ست هيئات تجاوزت موازنة كل واحدة منها 60االشارة إلى أن أكثر من 
 الوطني مليار درهم( والمكتب 128للفوسفاط ) الشريف مليار درهم( والمجمع 202والتدبير ) اإليداع األصول وهي صندوق

 مليار درهم( والصندوق 89االجتماعي ) للضمان الوطني مليار درهم( والصندوق 118للشرب ) الصالح والماء للكهرباء
 مليار درهم(. 83للمغرب ) الفالحي مليار درهم( والقرض 88للتقاعد ) المغربي

 

 األموال الذاتية - 2.2.2
 

ومية خالل سنتي سيتواصل توطيد األموال الذاتية للمؤسسات والمقاوالت العم
على غرار ما تم تسجيله خالل السنوات الماضية. وهكذا، فقد  2015و 2016

ما  2014بلغت األموال الذاتية للمؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة 
. 2013% مقارنة بسنة 6,8مليار درهم أي بتحسن نسبته  452,5يعادل 

% 4,9للتقاعد )+ المغربي وتعزى هذه الزيادة خصوصا لكل من الصندوق
% 11,8)+ االجتماعي للضمان الوطني والصندوق مليار درهم( 86,5 بمبلغ
 51,7 % بمبلغ8,8للفوسفاط )+ الشريف والمجمع ليار درهم(م 70,3 بمبلغ

% 7,6واالجتماعية )+ االقتصادية للتنمية الثاني الحسن وصندوق مليار درهم(
 22,7 % بمبلغ16,8دبير )+والت االيداع وصندوق مليار درهم( 50,9 بمبلغ

مليار  21,9 بمبلغ% 2الحديدية )+ للسكك الوطني والمكتب مليار درهم(
 % بمبلغ5,3للشرب )ناقص  الصالح والماء للكهرباء الوطني والمكتب درهم(
 وتجدر اإلشارة إلى أن انخفاض األموال الذاتية للمكتب .مليار درهم( 18,8

شرب راجع باألساس الى تفاقم عجز رؤوس لل الصالح والماء للكهرباء الوطني
مليار  3,9مقابل ناقص  2014مليار درهم سنة  4,8األموال الذاتية )ناقص 

( وانخفاض طفيف في رؤوس األموال الذاتية المماثلة )ناقص 2013درهم سنة 
 مليار درهم(.  23,5% بمبلغ 1

 

1 064,6 
1 151,0 1 208,7 1 231,3 

2013201420152016

مليار )أصول المؤسسات والمقاوالت العمومية 
 (الدرهم

423,6 
452,5 

20132014

األموال الذاتية للمؤسسات والمقاوالت 
 (مليار الدرهم)العمومية 
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 المديونية - 3.2.2

ومية تطوراً موازياً لتطور استثمارات تعرف مديونية المؤسسات والمقاوالت العم
وأصول هذه الهيآت وكذا أموالها الذاتية. ومن الُمرتقب أن تعرف هذه المديونية 

التي سجلت  2014مقارنة بسنة  2015و 2016ارتفاعاً طفيفاً خالل سنتي 
مليار  214,7) 2013مقارنة بسنة  %15,6خاللها ديون التمويل ارتفاعاً بنسبة 

(. وتجدر اإلشارة إلى 2013مليار درهم سنة  185,8مقابل  2014درهم سنة 
 للكهرباء الوطني % من هذه الديون تخص ست هيآت وهي المكتب80أن 

 للطرق الوطنية للفوسفاط والشركة الشريف للشرب والمجمع الصالح والماء
-طنجة الخاصة الحديدية والوكالة للسكك الوطني بالمغرب والمكتب السيارة
 المتوسط والقرض الفالحي للمغرب. بيضاأل البحر

  

 ، باألساس إلى :2014ويرجع تطور هذه الديون خالل سنة 
 
% 3للشرب )+ الصالح والماء للكهرباء الوطني زيادات تتعلق أساسا بالمؤسسات والمقاوالت العمومية التالية : المكتب -

 للطرق الوطنية مليار درهم( والشركة 42,5بلغ % بم94,5الشريف للفوسفاط )+ مليار درهم( والمجمع 53,9بمبلغ 

مليار  19,3 بمبلغ% 11,5الحديدية )+ للسكك الوطني مليار درهم( والمكتب 37,5% بمبلغ 4,1بالمغرب )+ السيارة

مليار درهم(، وجميع هذه المقاوالت  11,5بمبلغ % 6,4المتوسط )+ األبيض البحر-طنجة الخاصة درهم( والوكالة

 طموحة ؛ استثمارية مومية منخرطة في برامجوالمؤسسات الع

مليار درهم( والشركة  7,5% بمبلغ 17,1انخفاضات همت على وجه الخصوص القرض الفالحي للمغرب )ناقص  -

مليار درهم( والمكتب الوطني للمطارات  4,1% بمبلغ 16,5الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية )ناقص 

مليار درهم( وشركة  3,6% بمبلغ 3,5ليار درهم( ومجموعة العمران للتهيئة )ناقص م 3,6% بمبلغ 0,03)ناقص 

 1,7% بمبلغ 2,5سال )ناقص -مليار درهم( وشركة طرامواي الرباط 1,8% بمبلغ 5,5ناقص الدار البيضاء للنقل )

 مليار درهم(. 

 الخزينة والتوظيفات - 4.2.2

 2015مليار درهم متم ماي  23,8مقابل  مليار درهم 22,2ات العمومية ، بلغ فائض الخزينة للمؤسس2015في متم يونيو 
مليار درهم وتهم كل من  11,3فيما يخص الخزينة المسجلة بالخصوم للمؤسسات العمومية، فقد بلغت %. 6,7بتراجع بلغ 

الحديدية بمبلغ  سككلل الوطني %( والمكتب67مليار درهم ) 7,6للشرب بمبلغ  الصالح والماء للكهرباء  الوطني المكتب
 %(.33مليار درهم ) 3,7

 
مليار درهم( مقارنة  19,9% )0,6بارتفاع  طفيف نسبته  2014تميزت خزينة المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة 

 2014مليار درهم في متم سنة  20,2مليار درهم(. وقد بلغت ودائعها لدى الخزينة العامة للمملكة  19,8) 2013مع سنة 
 . ومن أهم المؤسسات والمقاوالت العمومية المتوفرة على سيولة الخزينة : الوكاالت2013مليار درهم سنة  17,8ابل مق

 مليار درهم( والوكالة 3,1الشغل ) وإنعاش المهني التكوين مليار درهم( ومكتب 3,2والكهرباء ) الماء لتوزيع المستقلة
مليار درهم(  1,9للفوسفاط ) الشريف مليار درهم( والمجمع 2,2الخرائطية )و العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية

 المغربي مليار درهم( والصندوق 1,1الموازنة ) مليار درهم( وصندوق 1,3والقطاني ) للحبوب المهني الوطني والمكتب
 الجهوية ر درهم( والمكاتبمليا 1واالجتماعية ) االقتصادية للتنمية الثاني الحسن مليار درهم( وصندوق 1,1للتقاعد )
 مليار درهم(. 1والمعادن ) للهيدروكاربورات الوطني مليار درهم( والمكتب 1الفالحي ) لالستثمار

 
مليار درهم أي بزيادة طفيفة  187,6ما قدره  2014وفي المقابل، بلغت توظيفات المؤسسات والمقاوالت العمومية نهاية سنة 

% من هذه التوظيفات إلى الهيآت التالية : 90مليار درهم(. وتعود حصة  186,2) 2013% مقارنة مع سنة 0,7نسبتها 
 مليار درهم( وصندوق 48,4االجتماعي ) للضمان الوطني مليار درهم( والصندوق 84,7للتقاعد ) المغربي الصندوق

 مليار درهم(. 13,8اط )للفوسف الشريف مليار درهم( والمجمع 21,4واالجتماعية ) االقتصادية للتنمية الثاني الحسن
 

 والمقاوالت العمومية المالية بين الدولة والمؤسسات عالقاتال - 3.2
 

 العمومية هامة لموارد ونفقات الخزينةال من المكونات تحويالت المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العموميةالتشكل 
تحويالت المالية لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية التي في الالتي تتمثل  المالية من التدفقات أساسيينوذلك عبر نوعين 

185,8 

214,7 

20132014

مليار )مديونية المؤسسات والمقاوالت العمومية 
 (الدرهم
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توفير الخدمات  ذاو المخططات التنموية وكأهيكلة مُ يتطلب نشاطها دعما ماليا من قبل الدولة بهدف تمويل االستثمارات ال
 أرباحمقاوالت العمومية على شكل المؤسسات والالمتأتية من وارد ؛ بينما يتثمل النوع الثاني من التدفقات في الم العمومية

على  واإلتاواتعائدات االحتكار كذا رباح التي تدفعها المؤسسات العمومية وشركات المساهمة وحصص األ من متأتية
 العامة. األمالكاحتالل 

 المؤسسات والمقاوالت العموميةالتحويالت المالية للدولة لفائدة  - 1.3.2

مليار  25 ما قدره 2016لسنة برسم قانون المالية الموجهة للمؤسسات والمقاوالت العمومية  المالية تناهز توقعات اإلمدادات
 .درهم

 
إلى مواكبة استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية بالمشاريع االستراتيجية المالية  وتهدف تعبئة هذه اإلمدادات

طاقة والمعادن، إعادة تأهيل البنيات التحتية....( والبرامج االجتماعية والمهيكلة )برنامج الطرق السيارة، الرفع من إنتاج ال
والتربوية )تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، إنشاء مراكز استشفائية جامعية جديدة، مهام الخدمات العمومية وكذا 

 البرامج المخصصة للعالم القروي.....(.
 

اإلنجازات فيما يخص إمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية  ، فقد بلغت2015أما برسم قانون المالية لسنة 

( أي 2014مليون درهم في نهاية شهر غشت  16.078)مقابل  2015في نهاية شهر غشت  مليون درهم 17.295ما قدره 

 مليون درهم.  25.772البالغة  2015من توقعات سنة  %67بنسبة إنجاز بلغت 

، اعتماداً على المبلغ اإلجمالي وعلى أهم مكونات هذه 2015ات المتراكمة حتى نهاية شهر غشت وتتجلى أهم اإلمداد
 اإلمدادات، فيما يلي :

 
مليون درهم مخصصة للتسيير  2.574مليون درهم منها  4.474 : األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  -

توقعة اإلمدادات الم مليون درهم مخصصة للتجهيز أي مجموع 1.901و
 ؛2015قانون المالية لسنة برسم 

 المكتب الوطني للسكك الحديدية  -
 

اإلمدادات  مليون درهم برسم مخصصات رأس المال أي مجموع 1.659 :
 ؛ 2015قانون المالية لسنة المتوقعة برسم 

مقابل  مليون درهم برسم التجهيز 1.358مليون درهم منها  1.423 : المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي -
 مليون درهم ؛ 2.215توقعات إجمالية قدرها 

 2.267مليون درهم موجهة للتسيير مقابل توقعات إجمالية بمبلغ  1.305 : المراكز اإلستشفائية الجامعية  -
 مليون درهم ؛

 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة -
 

مليون  600مليون درهم برسم التجهيز و 300مليون درهم منها  900 :
 مليون درهم ؛ 1.100مقابل توقعات إجمالية بمبلغ  برسم التسيير درهم

مليون  302مليون درهم برسم التسيير  530مليون درهم منها  831 : الجامعات ومؤسسات التعليم العالي -
 مليون درهم ؛ 1.495درهم برسم التجهيز مقابل توقعات إجمالية بمبلغ 

درهم برسم مخصصات رأس المال مقابل توقعات قدرها مليون  710 : شركة الطرق السيارة للمغرب -
 مليون درهم ؛ 1.140

المكتب الوطني للكهرباء والماء  -
 الصالح للشرب

مليون  200مليون درهم موجهة للتسيير و 500مليون درهم منها  700 :
 مليون درهم ؛ 1.200درهم موجهة للتجهيز مقابل توقعات إجمالية بمبلغ 

مة الصحية المكتب الوطني للسال -
 للمواد الغذائية 

 

 360مليون درهم مخصصة للتسيير و 280مليون درهم منها  640 :
مليون  836مليون درهم برسم التجهيز مقابل توقعات إجمالية بمبلغ 

 درهم.
 

ومية ما المالية الموجهة للمؤسسات والمقاوالت العم اإلمداداتبلغت فقد ، 2014لسنة فيما يخص تنفيذ قانون المالية أما 
للتسيير. وتمثل هذه  %48المال و رأسمنها للتجهيز والزيادة في  %52تم تخصيص مليون درهم  25.519مجموعه 
الميزانية العامة للدولة بما في ذلك نفقات االستثمار. ويوضح الرسم البياني  نفقاتمن مجموع  9,7%ما قدره  اإلمدادات

 : 2014سسات والمقاوالت العمومية خالل سنة التالي بنية التحويالت المالية لفائدة المؤ
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وتجدر اإلشارة إلى أن التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية موجهة أساساً نحو القطاعات ذات 

 3.887الحة )مليون درهم( والف 4.272مليون درهم( والطاقة والمعادن )  11.702األولوية متمثلة في القطاع االجتماعي )
 . 2014مليون درهم(. ويبين الرسم البياني التالي التوزيع القطاعي لهذه اإلمدادات المالية إلى متم شهر دجنبر 

 

 
 
 

: األكاديميات  2014وتشكل المؤسسات والمقاوالت العمومية التالية أهم المستفيدين من إمدادات الدولة حتى نهاية دجنبر 
مليون درهم(  3.845مليون درهم( والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ) 4.519) الجهوية للتربية والتكوين

شركة الطرق السيارة ومليون درهم(  1.617مليون درهم( والجامعات ) 1.957والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي )
والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  (هممليون در 936)المكتب الوطني للسكك الحديدية مليون درهم(  و 1.000)للمغرب 

 549والوكاالت الحضرية ) مليون درهم( 747والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية ) مليون درهم( 936)
 مليون درهم(. 451مليون درهم( والمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية )

 
  %24ارتفاعا بنسبة  2014دولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية برسم سنة وقد سجلت التحويالت المالية من ال

مليون درهم( مما يعكس تعزيز المجهودات المالية فيما يخص مواكبة الدولة  20.598) 2013مقارنة بإنجازات نهاية سنة 
ة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية للمؤسسات والمقاوالت العمومية. ويوضح الرسم البياني التالي تطور تحويالت الدول

 والتي تضاعفت خاللها : 2015-2005في الفترة 
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بنية الت ويالت المالية من الدولة  لى المؤسسات والمقاوالت العمومية 
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 المؤسسات والمقاوالت العموميةمن  المتأتيةالموارد  - 2.3.2

وقد ارتفع مجموع الموارد  .مليون درهم 8.330,4ما قدره  2016لسنة برسم قانون المالية الموارد تناهز توقعات هذه 
مقارنة بموارد السنة الماضية  %4، بنسبة 2016من المؤسسات والمقاوالت العمومية المبرمجة برسم قانون المالية المتأتية 

خدمة إطالق مليون درهم( لعملية  1.500)توقعات بمبلغ  2015وذلك إذا لم يتم احتساب العائدات االستثنائية الُمسجلة في 
مساهمة بنك المغرب وشركة استغالل الموانئ االرتفاع إلى الزيادة في . ويعزى هذا (4G) الجيل الرابع من األنترنيت

موازاة مع برمجة مساهمات جديدة لبعض المؤسسات والمقاوالت العمومية وهي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 
عرفته نتائجها وكذا واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والصندوق المركزي للضمان وذلك تبعاً للتحسن الذي 

 خزينتها.
 

من توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل  %67ما يقارب  وحصص األرباحتشكل األرباح و
 . وتضم الئحة المساهمين األساسيين، المؤسسات والمقاوالت العمومية التالية :2016سنة 

 
 ع الشريف للفوسفاطالُمَجمّ  - : األرباح ؛ برسممليون درهم  2.000

 اتصاالت المغرب - : األرباح ؛ مليون درهم برسم 1.450منها مليون درهم  1.550

لمحافظة الوكالة الوطنية ل - : ؛ عائدات االحتكار برسمدرهم مليون  1.500

والمسح العقاري  العقارية

 والخرائطية

ن مليو 360مليون درهم برسم حصص األرباح و 300منها  مليون درهم 660
  ؛ درهم برسم عمولة الصرف

 بنك المغرب - :

 صندوق اإليداع والتدبير      -  ؛ برسم حصص األرباح مليون درهم 350

 المكتب الوطني للمطارات - : ؛مليون درهم برسم األرباح  400 مليون درهم منها 500

 شركة استغالل الموانئ - : مليون درهم برسم األرباح. 250

 
نهاية بلغت الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية، حتى ، فقد 2015مالية لسنة قانون الأما فيما يخص 

مليون  9.517مقابل توقعات قانون المالية قدرها  %67أي بنسبة إنجاز تناهز  مليون درهم 6.376، ما قدره 2015شتنبر 
رية. وتتمثل أهم المؤسسات والمقاوالت العمومية درهم علماً أنه سيتم تحصيل ما تبقى من الموارد قبل متم السنة الجا

 المساهمة فيما يلي :
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 الفاعلين في ميدان االتصاالت - : ؛ االتصاالتمليون درهم برسم عائدات تراخيص  1.670
 50و  األرباح مليون درهم برسم 1.546,8منها مليون درهم  1.596,8

 ؛ ةتاوة على احتالل األمالك العموميمليون درهم برسم اإل
 اتصاالت المغرب - :

 الُمَجّمع الشريف للفوسفاط - : األرباح ؛ برسممليون درهم  1.000

 بنك المغرب - : ؛ مليون درهم برسم حصص األرباح 264منها مليون درهم  560

على احتالل  اإلتاوةمليون درهم برسم  100مليون درهم منها  400
 ؛ األمالك العمومية

 المكتب الوطني للمطارات - :

      شركة استغالل الموانئ - : ؛ حاألربا برسممليون درهم  250

 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت - : مليون درهم برسم حصص األرباح ؛ 200
مليون درهم برسم  60منها  مليون درهم برسم حصص األرباح 200

  ؛ على احتالل األمالك العمومية اإلتاوة
 الوكالة الوطنية للموانئ  - :

 مكتب الصرف - : .ليون درهمم 150
   

 

 وقد تميزت الُعشرية األخيرة بتطور بارز لهذه الموارد كما يبرز ذلك من خالل الرسم البياني التالي :
  

 
 

ويعتبر تطور الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل هذه العشرية، نتيجة للتحسن المستمر لمكونات هذه 
مليون درهم  3.369مليون درهم مقابل  6.716لكي يبلغ  2014اعف حجم حصة األرباح خالل سنة الموارد حيث تض

(. ويعتبر التطور المهم لحصص األرباح نتيجة 2005في سنة  %61مقابل  2014في سنة  %69) 2005خالل سنة 
تحسن وضعيتها المالية وكذا  لعمليات إعادة الهيكلة وتطوير طرق تدبير المؤسسات والمقاوالت العمومية مما أدى إلى

 إنتاجياتها.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,5 9,8 

13,3 
11,5 

10,5 
8,9 

10,5 

7,8 7,8 7,7 
5,5 

2015 * 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2015و 2005بين سنتي  درهم ما الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية بمليار  

 توقعات:  *

2005 2014 

61% 
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 مليون درهم

39% 
2 121 

 مليون درهم

 األرباح وحصص األرباح

 األتاوى على احتالل األمالك العمومية وموارد أخرى

69% 
6 716  

 مليون درهم

31% 
3 062 

 مليون درهم

 االأرباح وحصص األرباح

 األتاوى على احتالل األمالك العمومية وموارد أخرى 
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 المؤسسات والمقاوالت العمومية إمدادات مالية أخرى للدولة لفائدة - 3.3.2

شبه  ر وم، فإن بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية تستفيد من الميزانية العامة للدولة المالية من التحويالت إلى باإلضافة

 لفائدتها.ة مخصصضر بية 

 

حيث  2014و 2008وقد عرفت أهم الرسوم شبه الضريبية ارتفاعا بمبلغ يقدر بأكثر من مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 

 .2014مليون درهم في متم  3.581إلى  2008مليون درهم سنة  2.360انتقلت من 
 

طة المتعلقة بالتكوين واإلنعاش أو الوقاية. وتتمثل أهم ويوجه جزء من هذه الرسوم إلجراءات المواكبة النوعية وبعض األنش
 : في ما يلي 2014المؤسسات والمقاوالت العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية خالل سنة 

 

 المهني ؛ التكوين على الضريبة مليون درهم برسم 2.002بمبلغ  الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب -

مليون درهم برسم الضريبة المتعلقة بإنعاش المجال السمعي البصري  318بمبلغ  التلفزةالشركة الوطنية لإلذاعة و -
شركات الالوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكاالت التوزيع والتي يتم تحصيلها من طرف المكتب 

 ؛المفوض إليها 

ومكتب  قاولة الصغرى والمتوسطةالوكالة الوطنية للنهوض بالمو المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات -

 مليون درهم برسم الضريبة على التصدير ؛ 230التصدير ودار الصانع بمبلغ 

 ؛مليون درهم برسم الضريبة على األسماك  189المكتب الوطني للصيد بمبلغ  -

 ؛ لحبوب والقطانيامليون درهم كرسم التسويق على 139بمبلغ  المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني -

مليون درهم برسم مختلف الضرائب المحدثة لفائدته )الرسوم  139بمبلغ  اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير -

 ( ؛مراكز الفحص التقني وتعليم السياقةالمتعلقة بالتأمين والوقود و

 .المغربي الرهان التعاضدي الحضريون درهم برسم ملي 113التعاون الوطني بمبلغ  -

 
 
 
 

 

  

https://www.facebook.com/CNPAC.maroc?fref=nf
https://www.facebook.com/CNPAC.maroc?fref=nf
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 المؤسسات والمقاوالت العمومية 

 فاعل أساسي في السياسة االقتصادية واالجتماعية
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 : المؤسسات والمقاوالت العمومية فاعل أساسي في السياسة االقتصادية واالجتماعية ثانيالالجزء 

 

مؤسسات والمقاوالت العمومية في صلب تنفيذ المشاريع المهيكلة والسياسات العمومية الهادفة إلى تكثيف توفير تتواجد ال
خدمات عمومية ذات جودة للمواطنين والمقاوالت وكذا إنجاز البنيات التحتية التي تساهم في تحسين التنافسية االقتصادية 

 والمجالية للبالد.
 

دينامية متزايدة في العديد من القطاعات سواء تعلق األمر على الخصوص ببرامج تطوير البنيات وهكذا، تتميز هذه الهيآت ب
التحتية أو االستراتيجيات في مجال الطاقة والمعادن والسكن والسياحة وكذا البرامج االجتماعية التي تهم باألساس التربية 

 والتكوين والصحة وفك العزلة عن العالم القروي.
 

د، وفي مجال البنيات التحتية، برمجت المؤسسات والمقاوالت العمومية استثمارات مهمة من خالل مشاريع وبهذا الصد
السكك الحديدية والنقل الجوي والطرق السيارة والموانئ والمطارات وكذا في مجال التنقالت الحضرية. األمر الذي سيمكن 

ذا من مواصلة إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين الدار من تسريع وتيرة إنجاز مقاطع الطرق السيارة المبرمجة وك
البيضاء وطنجة وتفعيل التصميم المديري لمختلف الخطوط وكذا توفير خدمات مينائية تنافسية تمكن من خفض تكاليف 

 المرور وتحسين جودة الخدمات.
 

خطط المغرب األخضر من تنفيذ العديد وعلى المستوى الفالحي، سيمكن تدخل المؤسسات والمقاوالت العمومية في إطار م
من المشاريع لدعم السالسل الفالحية ذات القيمة المضافة العالية وكذلك المشاريع المجدية اقتصاديا لتحسين دخل الفالحين. 

 قل تعرضاأإنجازات الفالحة المغربية التي أصبحت أنظمتها اإلنتاجية إن هذه المشاريع تهدف إلى الرفع من ، فللتذكيرو
ومضاعفة  2014-2008في الفترة  %6,7يبلغ  اسنوي اعرف نموالقطاع ا ذه ، مع العلم أنوتسريع نموها للتقلبات المناخية
 مرات.  1,7 بما قدره وتيرة االستثمار

 
وكذلك األمر بالنسبة لتنفيذ مخطط "أليوتيس" جراء تدخل المؤسسات والمقاوالت العمومية مثل المكتب الوطني للصيد أو 

 وكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية اللذان يعطيان أولوية أكثر لتثمين اإلنتاج وتعزيز تنافسية قطاع الصيد.ال
 

وعلى الصعيد الطاقي، فإن تدابير أهم المؤسسات والمقاوالت المعنية المتمثلة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
لشمسية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وشركة االستثمارات للشرب والوكالة المغربية للطاقة ا

تهدف إلى تعزيز قدرات اإلنتاج الطاقي وتنمية  ةالطاقية ووكاالت التوزيع والمركز الوطني للعلوم والطاقة والتقنيات النووي
 برامج الطاقات المتجددة وكذا تعزيز النجاعة الطاقية.

 
قطاع المعدني، تهدف االستراتيجية المعتمدة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط إلى تعزيز دوره الريادي في السوق وفي ال

العالمية للفوسفاط باالعتماد على ثالثة ركائز تهم رفع قدرات اإلنتاج والتثمين وتعزيز تنافسيته عبر تقليص التكاليف 
 رادية والهجومية.العملياتية وتفعيل االستراتيجية التجارية اإل

 
في تنفيذ البرامج االجتماعية في قطاعات التربية والتكوين  دورا مهماالمؤسسات والمقاوالت العمومية بعض  لعبكما ت

)األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل...( والصحة ) المراكز االستشفائية 
ية الصحية وكذا البرامج المستهدفة لتنمية العالم القروي )برنامج الكهربة القروية الشاملة وبرنامج تعميم الجامعية( والتغط

التزويد بالماء الصالح للشرب والبرنامج الوطني الثاني للطرق(. وكذلك األمر بالنسبة لتدخالت المؤسسات والمقاوالت 
وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية وخصوصا عبر وكاالت التنمية العمومية الرامية إلى بروز أقطاب للتنمية الجهوية 

 الجهوية ومؤسسات ومقاوالت عمومية مثل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أو مارشيكا ميد.
 

  التنافسية وتقوية التحتية البنيات تطوير -1
 

شبكة النقل عبر الطرق السيارة والنقل  تحسين البنيات التحتية وذلك عبر تطوير همفيما ي مهمةقام المغرب بمجهودات 
ومواكبة المتزايدة  االحتياجاتتلبية ل ذلكو، السككي والنقل الجوي وكذا تعزيز شبكات البنيات التحتية للموانئ والمطارات

 وتيرة النمو الجهوي والقطاعي وخصوصا القطاعات ذات األولوية.
 
 .نجازإلر السياسات القطاعية في طور افي إطا أساساالبنيات التحتية  في مجالمستثمرين لل
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  النقل شبكة تطوير - 1.1
 

 )الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب( السيارة الطرق عبر النقل - 1.1.1
 

كلم بما فيها  1.800يبلغ طولها  التي تقوم الشركة الوطنية للطرق السيارة ببناء وصيانة واستغالل شبكة الطرق السيارة
 كلم توجد في طور اإلنجاز. 181و 2015الشروع في استغاللها في أواخر شتنبر  تم كلم 1.588

 
 
 

 
 

مليار  33 تفوقالموقع مع الدولة إلى إنجاز استثمارات بقيمة إجمالية  2015-2008وتهدف الشركة من خالل العقد البرنامج 
مضمونة من طرف الدولة وكذا مساهمة  تمويلها عن طريق اللجوء لالقتراض الخارجي وإصدار سندات الدين سيتمدرهم 

 الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية على شكل مخصصات رأس المال.
 

مليار درهم من أجل إنهاء أشغال برنامج الطرق السيارة  4 حوالي 2016وتبلغ نسبة االستثمارات المتوقع إنجازها سنة 
مليون درهم( والطريق  500آسفي )-بما فيها مقطع الجديدة اإلنجازالسيارة قيد  مقاطع الطرق االستثماراتهذه وتهم الحالي. 

مليار  2,02مليون درهم(. فيما سيخصص مبلغ  783برشيد )-مليون درهم( وكذا مقطع تيط مليل 862المداري للرباط )
 400التي توجد قيد االستغالل )بناء ممرات جديدة بمبلغ درهم من أجل إنجاز مشاريع أخرى تهم أساسا الطرق السيارة 

 مليون درهم...(. 250برشيد بمبلغ  -ممرات بالنسبة للمقطع الدار البيضاء 3إلى  2مليون درهم والتوسيع من 
 

 ةدمقاطع جدي إنجاز أجلالشروع في إعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والشركة وذلك من  2016هذا، ويتوقع خالل سنة 
من الطرق السيارة والتي يقوم تحديدها حاليا من طرف السلطات المختصة. بالتزامن مع ذلك، تم الشروع في دراسة متعلقة 

المالية للشركة وسيتم االعتماد على نتائج هذه الدراسة من اجل صياغة االلتزامات التي ستكون موضوع العقد  الهيكلةبإعادة 
 شركة.البرنامج المقبل بين الدولة وال

 

نجاز برنامج الطرق إ لمواصلةمليار درهم مخصصة  5حوالي  2015وتبلغ قيمة االستثمارات التي سيتم تنفيذها خالل سنة 
مليون درهم(. وقد تم خالل سنة  135البنيات التحتية بالنسبة للطرق السيارة التي توجد رهن الخدمة ) زالسيارة وكذا إنجا

والذي بلغت تكلفة إنجازه  في وجه حركة السيركلم(  77رابط بين برشيد وخريبكة )الطريق السيار ال فتح مقطع 2015
 مليار درهم. 2,9حوالي 

 
مليون  17,6مليون عربة كلم /اليوم مقابل  19بحوالي  2015وفي مجال حركة النقل، يقدر معدل السير اليومي خالل سنة 

 .2014عربة كلم / اليوم سنة 
 

بني مالل والذي تتراوح فيه  -كلم موزعة بين مقاطع الطرق السيارة برشيد 935جاز أشغال تهم ، تم إن2014بالنسبة لسنة 
وكذا إنهاء أشغال التوسيع إلى ثالث ممرات بالنسبة للشطر التكميلي من  %100و %77نجاز مختلف االشطر بين إنسبة 

التفريغ المحمدية باإلضافة، للطريق المداري  الدار البيضاء وذلك بين الطريق المداري لعين حرودة ونقطة-مقطع الرباط 
والذي تتراوح فيه نسبة انجاز  أسفي-وكذا مقطع الجديدة %66و %36التي تتراوح فيها نسبة انجاز األشغال بين و للرباط

كلم( التي  95بني مالل ) -، تدشين مقطع خريبكة2014. عالوة على ذلك تم خالل سنة %45و %40مختلف االشطر بين 
 تحها في وجه مستعملي الطريق السيار.تم ف
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مليون عربة كلم  17,6إلى ما يناهز  2014السير اليومي خالل سنة  حركة فيما يخص استغالل الشبكة، فقد وصل معدل

 2,4%مليار درهم ساهم في الرفع من رقم معامالت الشركة بنسبة  2,32/اليوم مما مكن الشركة من در مدخول قدره 
 .2013مقارنة بسنة  3,5%مليار درهم( بنسبة  1,66) إلستغاللل الخام فائض، باإلضافة إلى تحسين ال2013مقارنة بسنة 

 

 
 

منصب شغل مباشر وقار،  1.800أما بالنسبة للتشغيل، فإن نشاط استغالل الطرق السيارة يساهم في إحداث ما يقارب 

 .باإلضافة إلى المناصب المحدثة خالل مراحل األشغال
 

درهمبمليون   

 

 بمليون درهم

 

 
 

 )المكتب الوطني للسكك الحديدية( السككي النقل - 2.1.1

 

حددت السلطات العمومية األهداف والبرامج المسطرة للمكتب والمتعلقة بسياسة النقل السككي في إطار العقد البرنامج المبرم 
 .2015و 2010بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة الممتدة بين 

 
والتزم المكتب من خالل هذا العقد البرنامج بالرفع من حصة النقل عبر السكك الحديدية داخل السوق الوطنية وذلك فيما 

المساهمة في تحسين تنافسية  أجليخص نقل المسافرين ونقل البضائع، باإلضافة إلى ضمان تنمية المنصات اللوجستيكية من 
 االقتصاد الوطني.

 
مليار درهم الشبكة  12,8مليار درهم، تخصص منها  32,8ر، يتوقع إنجاز استثمارات بقيمة إجمالية قدرها في هذا اإلطا
من أجل إنجاز مليار درهم(  2,9)مع عدم األخذ بعين اإلعتبار التكلفة المرتقبة والتي تقدر بمبلغ مليار درهم  20والمعدات و

رفع من هذا الغالف المالي من أجل إدماج مشاريع محطات القطار الكبيرة القطار فائق السرعة. ويجب التذكير على أنه تم ال
ذا إنجاز مشاريع سياحية كمليون درهم و 450مختلف اآلليات المتنقلة بمبلغ  واقتناءمليار درهم  1,5بكلفة إجمالية قدرها 

إلضافة إلى تطوير محطات القطار مليون درهم با 400مليون درهم وبرنامج تنمية المنصات اللوجستيكية بمبلغ  500بمبلغ 
 مليون درهم. 300مليون درهم والربط السككي بميناء آسفي بغالف مالي قدره  300الصغيرة والمتوسطة بغالف مالي قدره 

 
إعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج عمل المكتب للفترة الممتدة بين ويتم حاليا 

وذلك من أجل دعم الشبكة الموجودة حاليا واالستثمار في إنجاز القطار فائق السرعة وكذا إنجاز أشطر  2020و 2016
جديدة ستساهم في تحسين الربط بين مجموعات مختلفة من األقطاب االقتصادية الجهوية للمملكة باإلضافة إلى المساهمة في 

 تحسين  و تقوية العرض اللوجستيكي.
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مليون درهم  2.979مليون درهم منها  10.000بحوالي  2016ف المالي المخصص لبرنامج االستثمارات لسنة ويقدر الغال
 3.801مليون درهم برسم مشاريع البرنامج العام باإلضافة إلى  3.220ستخصص ألشغال مشروع القطار فائق السرعة و

 لمستقبلي.مليون درهم ستخصص إلطالق مشاريع جديدة مقررة في مخطط التنمية ا

 
وذلك ليصل عدد المسافرين  2015مقارنة بسنة  %5ارتفاعا قدره  2016خالل سنة ويتوقع أن يعرف نشاط نقل المسافرين 

فيما يخص نقل البضائع والفوسفاط وذلك بنقل  2015مليون مسافر وسيتم الحفاظ على نفس الوتيرة المسجلة سنة  1,44إلى 
مليون درهم  3.670ن من الفوسفاط مما سيؤدي إلى تحقيق رقم معامالت يصل إلى مليون ط 21مليون طن من السلع و 10

 . 2015مقارنة مع سنة  3,3%مسجال ارتفاعا بنسبة 

 
 : درهممليار  7,5في إنجاز أهم المشاريع المكونة لبرنامج استثماراته بغالف مالي قدره  2015سنة ويستمر المكتب خالل 

 

 ؛ (2015عند نهاية غشت  %72) مليون درهم 4.010:  ءالبيضا الدار - جةفائق السرعة طنالقطار مشروع  -

مليون 435 الثابتة والتجهيزات مليون درهم تخص  2.952مليون درهم منها  3.489البرنامج العام بغالف مالي قدره  -
 .النظام المعلوماتيمليون درهم مخصصة للتجهيزات و 103وكذا اآلليات المتنقلة درهم برسم 

 
مليون درهم خصصت  4.528مليون درهم منها  6.245ما يناهز  2014متم سنة  عندبلغت االستثمارات المنجزة وقد 

 مليون درهم برسم البرنامج العام. 1.717لمشروع القطار فائق السرعة و

 
 في ما يلي : 2014وتتمثل أهم إنجازات سنة 

 ؛استكمال أشغال مشروع القطار فائق السرعة  -

 لتثنية الكاملة للخط الرابط بين سطات ومراكش ؛انطالق أشغال ا -

 ؛ طنجة المتوسط ءلمينا مركز األعمال متعدد الخدماتاستخدام  -

 قيد الخدمة. ميتا -وضع الشطر األول من المنصة اللوجيستيكية الدار البيضاء -
 

 13.154منها  2014 سنةم مليون درهم عند مت 23.166حوالي  2010وقد بلغت االستثمارات اإلجمالية المنجزة منذ سنة 
 (.%73مليون درهم برسم البرنامج العام ) 10.012( و%66مليون درهم تخص القطار فائق السرعة )

 
 بنقل :  2014المكتب في  قامعلى مستوى نشاط النقل السككي 

 

 ؛ 2013مقارنة بسنة  %4مليون مسافر بزيادة قدرها   39,5 -

 ؛ 2013مقارنة بسنة  %4,7مليون طن من السلع بتحسن قدره  9,1 -

وذلك ألسباب متعلقة بالظرفية العالمية لسوق  2013مقارنة بسنة  %8 بنسبةمليون طن من الفوسفاط بتراجع   25,5 -
 الفوسفاط المتسمة بالتراجع خالل السنوات األخيرة.

 
 

 
 

 2013مقارنة مع  1,4% بةمليار درهم مسجال ارتفاعا بنس 3,6وقد ساهم النشاط السككي في تحقيق رقم معامالت قدره 
 مقارنة بالهدف المسطر في العقد البرنامج. 1,1% وتحسنا بنسبة
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 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 
 

 
 (شركة الترامواي الرباط سالوالدارالبيضاء  ترامواي) التنقالت الحضرية - 3.1.1

 

كلم  51قدرها شبكة إجمالية على نشاطهما ط سال" شركة الترامواي الربا"ل شركتا الترامواي " الدارالبيضاء للنقل" وزاوت
سنة  فيمليون مسافر  63,4 بنقلنشاطا مهما وسجلتا  للرباط وسال. بالنسبةكلم  20كلم بالنسبة للدارالبيضاء و 31منها 

ون ملي 33و "لشركة الدار البيضاء للنقل" بالنسبة مليون 30,4 يعادل ماأي ( 2013 سنة مليون مسافر في  (201454,5
لشركة الدار "مسافر في اليوم بالنسبة  250.000الحركية المستهدفة يناهز حجم ن أمع العلم  "سال-لشركة ترامواي الرباط"

 ."لشركة الترامواي الرباط سال"مسافر في اليوم بالنسبة  180.000و "البيضاء للنقل
  

ع يصنتديدة وجالحديدية ال أشغال المنصةانطالقة  أن تتم ترامواي الدار البيضاءبالنسبة ل 2016ومن المتوقع خالل سنة 
مليون درهم. وتتعلق خصوصا بإنجاز الخط الثاني  800وقعة حوالي تاالستثمارات الم ميزانية ويبلغ حجماآلليات المتنقلة. 

نه أارة إلى كلم. وتجدر اإلش 17على طول إنجازه أشغال  الشروع فيسيتم الذي واكتملت وسلمت الدراسات المتعلقة به الذي 
وذلك أمام أنظار صاحب الجاللة الملك  بمدينة الدارالبيضاء، تم توقيع اتفاقية تتعلق بالتنقل الحضري وتحسين النقل الجماعي

عبر الترامواي أو خطوط سريعة ( نجاز خمس خطوط جديدةإيتوقع بموجبها والتي  2014شتنبر  28محمد السادس بتاريخ 
 مليار درهم. 16 بتكلفة تناهزكلم و 80 هجمالي قدرطول إب للنقل عبر الحافالت(

 
منصب شغل مباشر  4.000إحداث  الهادفة إلى توسيع الشبكةسينتج عن مرحلة الدراسات واألشغال  ،فيما يخص التشغيل

 منصب شغل مباشر وقار. 600منصب غير مباشر مع العلم أن نشاط االستغالل يحدث حوالي  6.000و
 
مليون درهم خصصت أساسا لدراسات الشبكة الشاملة واألعمال  487ما يقارب  2015ات خالل سنة حجم االستثمار يبلغو

 إلى ضبط المشاريع والمساعدة على إدارتها.التحضيرية لتوسيعها وكذا تغيير مسار الشبكات، باإلضافة 
 

مليون  5.922الدار البيضاء حوالي  ترامواياإلجمالية لالستثمارات المتراكمة المتعلقة بإنجاز واستغالل وبلغت التكلفة 
 بشروط قرض إلى باإلضافةمليون درهم(  4.000) تم تمويلها عن طريق التمويل الذاتي للشركة 2014نهاية سنة إلى درهم 
 مليون درهم. 1.650بقيمة  ةتفضيلي

 
 : تتلخص كما يلي فإنها التي شهدت نموا مضطردا، 2014نجازات سنة إفيما يتعلق ب

 

 ؛ (2013عند نهاية  0,82) 0,44كلم  10.000الحوادث في كل عدد بلغ  -

 ؛  2013نسبة  3,94%مقابل   1,92% نسبةب األداءسبة التهرب من تقدر ن -

 ؛ 2013مليون مسافر سنة  23مقابل  30,4 الىعدد المسافرين وصل  -

 ؛ 2013مليون درهم خالل سنة  134مليون درهم مقابل  172 المداخيلقيمة بلغت  -

 مليون درهم. 244اليف االستغالل تك بلغت -

 
 مليون درهم خصصت من أجل إنجاز مختلف أشغال 5,4فقد بلغت  ،2014ة نبرسم س فيما يخص ميزانية االستثمار أما

 .التجهيز والتهيئة
 

، 2020و 2015تتوقع الشركة، طبقا لبرنامجها متعدد السنوات للفترة الممتدة بين ف ،سالو ترامواي الرباطبفيما يتعلق  أما
كلم  20,4سال بطول يبلغ -نجاز عمليات توسيع لخطي ترامواي الرباطإوذلك من خالل  المتوفرة الشبكةطول الرفع من 

 والمخاطر(.التهيئة أشغال تكاليف العقار و )بدون احتساب مليار درهم 4بكلفة متوقعة تصل إلى 
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ع عند يد الدراسات القبلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من التوسوإعدا 2كلم من الخط  7لتمديد وستنطلق أشغال المرحلة األولى 
مليون درهم فيما يخص الدراسات  45كلم و 7لتمديد مليون درهم بالنسبة  1.855 هوذلك باستثمار قدر 2015نهاية سنة 
 .مليون درهم 1.900 هااألخرى أي بكلفة إجمالية قدرمديدات المتعلقة بالت

 

جديدة رهن الخدمة )دراسات حول التعريفة، مقاطع الشبكة ووضع  طويرالتي ستواكب تملة الدراسات المك فيما يخص
فعال من النقل الحضري  ذجومجل توفير نأمن إعطاء انطالقتها ( فسيتم والجدوى النوعية الترامواي/الحافلة التصميم المالي

 تمارة. –سال  –رهن إشارة المستعملين في الرباط 
 
مليار  3,6 ما قدرهسال  -مشروع ترامواي الرباطوتشغيل  من أجل إنجازالمتراكمة ارات اإلجمالية قيمة االستثمبلغت و

 .2014سنة في نهاية  ،درهم
 

 :في ما يلي  2014سال خالل سنة  –المتعلقة بترامواي الرباط  اإلنجازاتأهم وتتمثل 
 

 ؛ 2013سنة  مليون درهم 124مقابل درهم مليون  127لتبلغ حوالي  %3 نسبةب''تذاكر التنقل'' مداخيل ارتفعت  -
 ؛ شتراكإ 152.562مسجلة  2013 سنةمقارنة ب 11%ارتفعت مبيعات االشتراك بنسبة  -
 ؛ 2013 سنةمقارنة ب %5مليون مسافر بزيادة نسبتها  33تنقل  -
 ؛ مما يبين إبقاءها في مستويات منخفضة %1نسبة التهرب من األداء لم تتعدى  -
 12تبلغ في فرنسا  السنة هذهعلما أن مسافر/كلم وهي نسبة تدل على األداء الجيد  24 حواليارية بالتجتناهز الفعالية  -

 ؛ مسافر/كلم
 ؛ 2014و 2013 نما بي  17%انخفض عدد الحوادث بنسبة -
 ؛ (مقعد154( وبالعرفان )مقعد 196بحي كريمة )محطتين للتوقف فتح  -
 مليون درهم المتوقعة. 8,9بل مليون درهم مقا 2,4 مبلغمداخيل الملصقات بتقدر  -

 
إمكانية  دراسة تم حاليات ،الرباط والدار البيضاء اللتان تم تمكينهما من خط التراموايعالوة على نه أإلى  وتجدر اإلشارة

صرية والتي تعتبر كمشروع مهم عل استفادتها من وسيلة نقل حضرية جأفي مدن أخرى من  خطوط الترامواي توفير
 .لمدنتطور ابالنسبة ل

  
 الخطوط الملكية المغربية( -الجوي )الشركة الوطنية للنقل الجوي  النقل - 4.1.1

على تدعيم أساسا رتكز يي ذوال 2025و 2016للفترة الممتدة بين مخطط تنموي ، تعتزم الشركة تنفيذ 2016سنة نطالقا من ا
 في السوق.حصة الشركة لرفع من البعد اإلفريقي من خالل إنشاء خطوط جوية جديدة على مستوى القارة وا

طائرة  105إلى  2014طائرة في سنة  47عن طريق الزيادة في األسطول )المرور من  التنموي هذا المخططوستتم مواكبة 
 اقتناء وكراء األسطول.بما في ذلك مليار درهم لنفس الفترة  36 يناهزبرنامج استثمارات إنجاز ( و2025في 

% خالل الفترة 7رقم المعامالت بنسبة سنوية قدرها  ارتفاعالنقل والزيادة في حركة إلى  يالتنمو وسيؤدي هذا المخطط
 مليون درهم. 770 يناهزصافي بربح مليار درهم  30حوالي قم معامالت الشركة من المتوقع أن يبلغ رو. 2015-2025

معدل ن يالمعامالت مع العمل على تحس ورقم لحركة النقل المنحى التصاعدي ستقوم الشركة بتعزيز ،2015بالنسبة لسنة 
بمعدل أي  2015مليون مسافر عند متم شهر أكتوبر 6,6. وسيسجل نشاط النقل التكاليف األحاديةالطائرات والتحكم في ملء 
 .%72 يناهزالطائرات ملء 

الصعيد على المعروفة  ،“ سكاي تراكس”  هيئةعلى تصنيف أربعة نجوم من طرف  2015حصلت الشركة خالل سنة قد و
سنة واحدة بعد أن منحت نفس التصنيف الجديد العالمي بتدقيقاتها وتقييماتها لمستوى الخدمات لمهن الطيران. ويأتي هذا 

على المجهودات المبذولة من طرف الناقل الوطني من يدل نجوم لشركة الخطوط الجوية الملكية مما  3مة تصنيف ظالمن
  .هجل الرفع من جودة خدماتأ

، تمكنت شركة الخطوط الملكية المغربية من تسجيل ربح صافي قدره 2014تسم بتنافسية حادة خالل سنة سوق ا لظفي 
، مؤكدة بذلك نجاح مخططها إلعادة الهيكلة ومتجاوزة األهداف 2013مليون درهم خالل سنة  168مليون درهم مقابل  184

. ويبقى الهدف األساسي  2016 -2011للفترة  2011ولة في شتنبر عقد البرنامج الذي تم إبرامه مع الدالالمحددة في إطار 
االستراتيجية وذلك في من خالل تنفيذ مختلف التوجهات وإعادة توازناتها المالية تحسين تنافسية الشركة  عقد البرنامج، هولل
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نجاز مخطط إو 2013- 2011مخطط إعادة الهيكلة للفترة  إنجاحإلى  ويهدف العقد البرنامج قطاع يتسم بتنافسية شديدة.
 .2014للتنمية للفترة ما بعد 

% فيما يخص النقل اإلجمالي 5,8 نسبةبنموا  2014في هذا اإلطار، فقد حققت شركة الخطوط الملكية المغربية خالل سنة 
ر إلى هذا التطو ىمليون مسافر على مستوى الخطوط الدولية. ويعز 5٫4مليون مسافر من بينها 6,2 للمسافرين مسجلة 

وعلى مستوى الخطوط األوربية )بدون احتساب  %17فريقيا جنوب الصحراء بنسبة إتحسن النقل على مستوى خطوط 
 %.20وكذا على مستوى النقل المحلي بنسبة  %6فرنسا( بنسبة 

نسبة للشركة بتسجيله مليون مسافر مما يجعل منه السوق الثاني بال 2014فريقي نموا سريعا خالل سنة إلعرف القطاع اكما 

االرتفاع  ىويعز .%(31%( وفرنسا )26بعد أوروبا )فيما يخص النقل %( 16والثالث ) %(24فيما يخص المداخيل )
باإلضافة إلى  المنتجاتن يفريقيا جنوب الصحراء وتحسإ%( إلى تقوية العرض على مستوى 17الملحوظ في النقل )
 العروض التفضيلية.

هذا االرتفاع إلى عقد اتفاقيات  ودمسافر ويع 790.000ملحوظا بتسجيل نموا توى المحلي النقل على المسحركة  تعرف وقد
 جل تقوية الخطوط الداخلية.أشراكة مع مجموعة من جهات المملكة من 

من المقاعد العرض اإلجمالي  ذلك أن المحيط المتسم بالتنافسيةالنقل رغم  حركة فينموا وقد سجلت الخطوط الجوية الملكية 
مع العلم أن حركة النقل على  %10 نسبةنموا ب عرف ى المستوى الخارجي لكل الشركات التي تعمل في السوق المغربيعل

على مستوى وقد اشتدت المنافسة . 2014و 2013% فقط بين 6,7 نسبةمستوى مطارات المملكة سجلت ارتفاعا يقدر ب
 . %16نسبة بنموا توى هذا المحور سجلت عروض الشركات األخرى على مسحيث محور الدار البيضاء 

صلب قامت الشركة بتعزيز موقعها على المستوى التجاري بوضعها الزبون في المنافسة، جل مواجهة هذه أومن 
 .هجوميةوذلك عن طريق تحسين جودة الخدمات وتبني سياسة تجارية  استراتيجيتها

 

 

مليار درهم من ضمنها  13,9مستقرا عند  %3,8قدره ا نمو 2014و  2013عرف رقم المعامالت المسجل بين سنتي قد و
 مليار درهم بالنسبة لنشاط النقل. 12,9

المالية للشركة مقارنة بأهداف العقد البرنامج. وتتجلى هذه االنجازات  اإلنجازاتبتحسن ملموس في  2014تميزت سنة كما 
 فيما يلي:

 ؛ مليون درهم 3.628 بلغالذي  االجتماعيتعزيز رأسمالها  -

%( وكذا التمويل الذاتي 3,7%( والقيمة المضافة )+5,5)+ االستغالل ارتفاع مؤشرات التدبير ويتعلق األمر بفائض -
 ؛ %(36)+

 ؛ 2013سنة  3,46مقابل  2,71تحسن مؤشر المديونية الذي ناهز  -

مليون  43دره وعجز ق 2013مليون درهم سنة  168مليون درهم مقابل  184 بلغتحسن ملموس للربح الصافي والذي  -
 . 2011سنة  1.736وكذا عجز قدره  2012درهم سنة 
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  السير حوادث من للوقاية الوطنية اللجنة - 5.1.1

 

الطرقية وكذا الوقاية من  حول السالمة  السير في نشر الوعي والتحسيس حوادث من للوقاية الوطنية اللجنة يتمثل دور
 .الحوادث

 

 إذا كبيرا، يظل التقليص هامش أن علما هيكليا، طابعا السير وإعطائها حوادث انخفاضات استدامة هو المنشود ويبقى الهدف
 الوفيات عدد تقليص يمكن إذ العالمي، بالمعدل مقارنة المغرب في السيارات وأسطول السكان حجم االعتبار بعين أخذنا

 %.50 بنسبة الحالي

 

 زيادة مخصصة، درهم، مليون 140 يناهز ما ،2016 سنة برسم السير، حوادث من للوقاية الوطنية نةاللج ميزانية وتبلغ
 التحسيس عملية تدعيم إلى يهدف درهم مليون 75 بمبلغ تربوي لبناء مركز التحسيس، وحمالت الدراسات مختلف على

 .الحوادث معدل في مهم اضانخف تحقيق استطاعت التي الدول مختلف غرار على الطرقية، وذلك والتربية
 

 مشروع وإدراج إعداد تم واحد، فاعل على مستوى الطرقية بالسالمة المتعلقة العمليات تركيز أجل ومن أخرى، جهة من
 مع الطرقية للسالمة وطنية وكالة إلى السير حوادث من للوقاية الوطنية اللجنة بتحويل المصادقة يتعلق مسطرة قانون في
 أجل من للقطاع والقانوني المؤسساتي اإلطار ومن شأن هذا المشروع تعزيز. زيز وسائلها الماليةوتع أوسع صالحيات

من المشاورات  لمسلسل نتيجة المشروع هذا ويعتبر. السير حوادث محاربة بهدف الحكومية االستراتيجية تطبيق مواكبة
 أفضل مع يتماشى بما الطرقية السالمة مستوى على الحكومي العمل تنسيق لتحسين مستقل جهاز إنشاء إلى يهدف

 .الدولية والمعايير الممارسات
 

وتتمثل أهم اإلجراءات المبرمجة في ما  درهم. مليون 153تقارب  استثمار ميزانية تخصيص 2015هذا وقد عرفت سنة 
 : يلي

 

 درهم ؛ مليون 25يناهز بمبلغ والرباط وتزنيت كرسيف مستوى على الطرقية للتربية مسارات 3 وتهيئة بناء -

 درهم؛  مليون 15 ببنسليمان بمبلغ الطرقية للسالمة وعملي تربوي مركز بناء أجل من أرضية بقعة اقتناء -

 وجهاز محاكاة السرعة ؛ الطرقية والتربية للتحسيس متنقلة ووحدة السرعة لمراقبة رادارات اقتناء -

 .اإلعالمية التوعية عمليات -

 

 :التطورات التالية 2014السير سنة  وضحايا حوادث عرفت حصيلة، 2013 سنة مع معطيات وبالمقارنة

 

 ؛ %0,5 قدرها بزيادة أي حادثة 68.279 إلى 67.926من  الحوادث عدد في طفيف ارتفاع -

 حادثة ؛ 3.021 إلى 3.265 من انتقالها و% 7,5 بنسبة المميتة الحوادث انخفاض -

 ؛ %8,9 ، أي بنسبة2014 في 3.489 إلى 2013 في 3.832 من القتلى عدد انخفاض -

 في 10.185 إلى 2013 في 11.641 من انتقل والذي% 12,5 خطيرة بنسبة حالة في الجرحى عدد في انخفاض -

2014. 

 

 درهم، مليون 63البالغ  ،2014 برسم السير حوادث من للوقاية الوطنية للجنة االستثماري البرنامج تخصيص تم وقد
 :التالية  للعمليات باألساس

 

 االعالمي ؛ والتواصل للتحسيس أنشطة عدة تنظيم -

 بمليون درهم
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 (المهنيين الفاعلين ومختلف والتكوين للتربية الجهوية األكاديميات) شركاء عدة مع بتعاون الطرقية التربية حمالت -

 ؛

  كبير ؛ بشكل السير حوادث فيها تقع التي المناطق لتحديد دراسات إنجاز -

 ....( للتحسيس والفتات السرعة لقياس ويةترب رادارات) الطرقية للسالمة تجهيزات اقتناء -

 
 لموانئ والمطاراتل البنية التحتيةتدعيم  - 2.1

 
 للموانئ الوطنية الوكالة - 1.2.1

 

مناخ مينائي تنافسي يمكن من خفض تكاليف حركة  خلقالمتبعة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ إلى  االستراتيجيةتهدف 
مناخ مينائي تنافسي يمكن من خفض تكاليف حركة  خلقطرف الوكالة الوطنية للموانئ إلى المتبعة من  االستراتيجيةتهدف 

 . 2030الوطنية المينائية في أفق  االستراتيجيةالتنقل وتحسين جودة الخدمات تماشيا مع أهداف 

 
مشاريع مهمة في  جازانئ بإنومن جهة أخرى وتنفيذا لالتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجاللة، تم تكليف الوكالة الوطنية للمو

 :وهي  إطار المشروع الكبير "وصال"

 
 مليون درهم( ؛ 900وراش إصالح السفن لميناء الدار البيضاء )أمشروع تحرير الوعاء العقاري وتحرير منطقة  -

 مليون درهم( ؛ 650مشروع تحرير الوعاء العقاري وتثمين ميناء الصيد الجديد للدار البيضاء ) -

 مليون درهم(. 200محطة جديدة خاصة بالرحالت البحرية بميناء الدار البيضاء ) بإنجازعلق المشروع المت -

 
في حدود  هدرهم، سيتم تمويل ارملي 5,9 ، ما قدره2019-2015فترة للالبرنامج االستثماري للوكالة الوطنية للموانئ  ويبلغ

 ة للوكالة الوطنية للموانئ.بموارد داخلي %48مليار درهم وبنسبة  2,9من تمويل خارجي أي  52%

 

نشاء محطة لغاز إباألساس  تهممليار درهم،  3,1 قدرها اتنجاز استثمارإ، تتوقع الوكالة الوطنية للموانئ 2015فيما يخص 
 170 مبلغمليون درهم، ومبنى إداري بلدي في ميناء الدار البيضاء )وصال( ب 350 مبلغل في ميناء المحمدية بئالبترول السا

مليون درهم، وتعزيز رصيف الميناء  150 مبلغدرهم وربط المكون البحري بشبكة طرق ميناء الدار البيضاء ب مليون
 110 مبلغمليون درهم والمساهمة في رأسمال شركة "الناظور غرب المتوسط" ب 140 مبلغالرئيسي للجرف األصفر ب

 مليون درهم. 1,3 غمبلصالح السفن لميناء الدار البيضاء )وصال( بإمليون درهم وورش 

 

 : كالتالي 2015يونيو 30لى غاية إويمكن تقديم حصيلة النشاط المينائي 
 
ويرجع هذا  .مليون طن 47,5ليصل الحجم اإلجمالي إلى  2,8%نسبة سجل نشاط الموانئ منذ بداية السنة تراجعا ب -

، 2014مقارنة بنفس الفترة من  6,1% نسبة)االستيراد والتصدير( ب نخفاض باألساس إلى تراجع الحركة الداخليةإلا
 ؛ مليون طن 34,4أي 

 7,7%مليون طن من السلع، بانخفاض  30,2سجلت الموانئ المسيرة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، عبور  -
( %9 ناقص( والصادرات )7,5%ناقص الواردات ) إلى انخفاضهذا التراجع ويعزى  .2014مقارنة بنفس الفترة من 

 ؛

والكبريت  (19,1%ناقص ( والمحروقات )22,8%ناقص حركة الشحن أساسا بانخفاض واردات الحبوب ) تأثر تطور -
( 6,4%ناقص ( والمحروقات )7,4%ناقص ( واألسمدة )13,1%ناقص ( وتطور صادرات الفوسفاط )1,4%ناقص )
  ؛

مقارنة بنفس  2,3%خفاض قدره مليون حاوية، بان 0,5 ما قدره 2015 متم مايفي بلغت الحركية االجمالية للحاويات  -
 .2014الفترة من 

 
 : فيما يلي 2015نجازات المالية إلى متم يونيو تتجلى اإلو
 
 ؛ من التوقعات السنوية 36,7%مليون درهم أي  546موارد االستغالل:  -
 ؛ من التوقعات السنوية 34,5%مليون درهم أي  437تكاليف االستغالل:  -

 ؛ من التوقعات السنوية 66,5%هم أي مليون در 125,7الناتج الجاري:  -
 من التوقعات السنوية. %38مليون درهم أي  545,5رقم المعامالت:  -
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 : تشهد عليه التحوالت التالية كماالسنوات األخيرة  فقد عرفت الخدمات المينائية تحسنا ملموسا على غرار ،لإلشارة
 
 17إلى  15حاوية في الساعة بدل  27الخصوص حوالي ارتفاع إنتاجية المناولة التي سجلت فيما يخص الحاويات ب -

 ؛ 15-02حاوية في الساعة قبل إعادة هيكلة القطاع المينائي موضوع القانون رقم 
 ؛ تحسن ورفع العرض المينائي من خالل مشاريع توسعة البنيات التحتية الحالية -

 مناولة.التحكم في كلفة العبور المينائي من خالل إدراج التعاريف الموحدة لل -
 

برنامج  إنجازإلى  في طور اإلعداد، يوجد هذا ويهدف مشروع عقد البرنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ الذي
استثماري طموح يمكن من دعم وتطوير العرض المينائي الوطني والحفاظ على الممتلكات المينائية الحالية وتنفيذ توصيات 

 .2030 في أفق اإلستراتيجية المينائية
 

 
 

 :، فقد عرفت تطورا إيجابيا 2014نجازات المالية للوكالة الوطنية للموانئ برسم سنة إلافيما يخص 

 

 2013 مقارنة بسنة 13,7%بالنسبة للتوقعات السنوية و %8مليون درهم، أي بزيادة قدرها  1.413بلغ رقم المعامالت  -
 ؛

سنة  بالنسبة لتوقعات 10,7%و 2013مقارنة بسنة  7,8%ادة مليون درهم، أي بزي 1.023,7بلغت تكاليف االستغالل  -
 ؛ 2014

يرجع و .2013برسم سنة درهم مليون  1.067,2مقابل  مليون درهم 66,3حقق النشاط اإلجمالي نتيجة صافية بلغت  -
دار لميناء ال 3 حق الدخول المتعلق بمحطة الحاويات مليون درهم مقابل منح 1.800مبلغ  هذا الفارق إلى تحصيل

 ؛ مليون درهم( 33هي  2013البيضاء )بدون هذا المدخول تكون النتيجة الصافية المسجلة في 

مليون درهم متوقع،  2.214 ضمن توقعات قدرها مليون درهم من 2.073بلغ مجموع االلتزامات في ميزانية االستثمار  -
 .%93أي بنسبة التزام قدرها 

 

 
 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 
 

 
 الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط - 2.2.1

 

وتسيير المنطقة االقتصادية الخاصة "طنجة المتوسط" )المركب  تطويرتتكلف الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بتهيئة و
كلم مربع والموجودة على موقع مضيق  550قدرها  مساحةالمينائي طنجة المتوسط والمنصة الصناعية المرتبطة به( على 

ل طارق، في شرق مدينة طنجة. ويكمن الهدف من هذا المشروع االستراتيجي في تقوية تموقع ميناء طنجة المتوسط جب
كمنصة مرجعية في البحر األبيض المتوسط. ووجبت اإلشارة إلى أنه بفضل ميناء طنجة المتوسط، تم تصنيف المغرب من 
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لسادس عشر عالميا من حيث الربط البحري )الميناء متصل طرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في المركز ا
 دولة(. 60ميناء و 161مع
 

 : 2016وتهم توقعات الوكالة برسم سنة 

 
 ؛ مليون درهم 1.533مليون درهم مصدره األساسي النشاط المينائي بما قدره  1.944تحقيق رقم معامالت قدره  -
وحدة( وسلع أخرى  343.042مليون( ومحطات العربات ) 3) فيما يخص التوقعات المتعلقة باألنشطة : الحاويات -

وحدة( والمسافرين  235.753طن( والنقل الدولي الطرقي ) 4.180.000طن( والمحروقات ) 434.000)
 ؛ (12.115( والحافالت ) 721.213( والعربات )2.412.995)

مليون درهم(  424طنجة المتوسط الثاني ) مليون درهم تهم أشغال بناء وتهيئة ميناء 1.584إنجاز استثمارات قدرها  -
مليون درهم وبناء  62مليون درهم( وتهيئة وتشغيل المنصات الصناعية بمبلغ  244ونزع الملكية العقارية )

مليون درهم  54أرضية التصدير بمبلغ  مليون درهم وتهيئة 21مستودعات ومباني إدارية في هذه المناطق بمبلغ 
 مليون درهم(. 12,5) ميناء المسافرينومظلالت ماقبل اإلركاب ب

 

 : فيما يلي 2015يونيو  30وتتجلى اإلنجازات التقنية إلى غاية 

 
مسجال ارتفاع  2014حاوية في نفس الفترة من  1.496.380حاوية مقابل  1.542.047الحجم المعالج  بلغ : الحاويات -

 ؛  3,1%قدره
وحدة  128.905مقارنة بالسنة الماضية وانتقل من  %23 دره: سجل نشاط هذه المحطات ارتفاعا ق محطات العربات -

 ؛ 2015وحدة مسجلة أواخر يونيو  158.716إلى  2014أواخر يونيو 

، أي 2014طن مسجل في نفس الفترة من  271.002طن مقابل  331.235 معالجحجم البلغ ال:  سلع أخرىمواد و -
 ؛ %22بارتفاع قدره 

، أي 2014طن مسجلة في نفس الفترة من  1.962.197طن مقابل  1.979.391 معالجحجم البلغ الالمحروقات :  -
 ؛ %1بارتفاع قدره 

على مستوى نشاط النقل الدولي الطرقي  5,6%ميناء المسافرين : سجل العدد المعالج في هذه الفترة ارتفاعا قدره  -
على مستوى العربات وارتفاع  %14بالنسبة للمسافرين. كما تم تسجيل انخفاض كذلك قدره  6,3%وانخفاضا قدره 

 فيما يخص الحافالت. %17قدره 

 
 فيما يلي : 2014وتتجلى أهم أحداث سنة 

 
مليون درهم، ناتج باألساس عن النشاط المينائي للسلطة المينائية لطنجة  1.633مجمع للمجموعة البلغ رقم المعامالت  -

 مليون درهم ؛ 1.464المتوسط التي حققت رقم معامالت قدره 
على البدء سنوات فقط  7طاقتهن القصوى وذلك بعد مرور  يعادل ما حاوية أي 3.078.008قت محطة الحاويات حق -

 ستغالل ؛في اال
وحدة مسجلة بذلك زيادة  210.960ما مجموعه  ،فيما يخص حركة نقل العربات 2014حققت محطة "رونو" بمتم  -

 م تشغيل الخط الثاني لإلنتاج لمعمل "رونو"؛، علما انه ت2013مقارنة بنفس الفترة من سنة  %43قدرها 
 ؛ 2013مقارنة بنفس الفترة من  %6مليون طن، مسجال انخفاضا قدره  3,8المحروقات  منبلغ الحجم المعالج  -
. فيما يخص 2014في متم  مسافر 2.321.358مسجلة  2013مقارنة بسنة  %8عرفت حركة نقل الركاب نموا بنسبة  -

وذلك راجع إلى النتائج الجيدة التي سجلها الموسم  %11قي، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة حركة النقل الدولي الطر
 وكذا إلى تقدم حركة صناعة السيارات ؛ 2013/2014الفالحي 

وصل رقم المعامالت خالل التصدير المنجز من طرف الفاعلين الصناعيين المتواجدين في مختلف مناطق األنشطة،  -
منصب  4.740مليار درهم مما مكن من إحداث  1,7غت االستثمارات الخاصة غالفا قدره مليار درهم فيما بل 43إلى 

 شغل جديد ؛
الخاصة بصناعة السيارات بمدينة طنجة مما أدى إلى  المنطقة الحرة للتصدير وحدات جديدة على مستوى 4تم وضع  -

 منصب شغل. 600ث مليون يورو، مكن من إحدا 33هكتار باستثمار إجمالي قدره  3,4تعبئة حوالي 
 

 : تجب اإلشارة إلى 2فيما يخص مشروع بناء طنجة المتوسط 
 
متر طولي( والحاجز  1.200ثر انتهاء األشغال المتعلقة بالرصيف )إالمرحلة األولى من المشروع على  إنجاز -

الثانوي  متر طولي( باإلضافة إلى الحاجز 954متر طولي( وبالردوم ) 2.710الرئيسي بالصناديق الخرسانية )
 ؛ متر طولي( 380بالردوم )
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متر من محطة الحاويات  800من المشروع والتي تخص بناء  2الصفقات المتعلقة بالمرحلة ة إنجاز إعطاء انطالق -
متر وعملية إزالة  18متر على عمق  830متر طولي ورصيف بطول  580الثالثة )حاجز األمواج ثانوي طوله 

 شهرا. 36( مع مدة تنفيذ تجهيزاتو الصخور

  
 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 

 شركة استغالل الموانئ "مرسى المغرب" - 3.2.1

 

نظرا للتحوالت الكبيرة التي يعرفها قطاع الموانئ في المغرب )إصالح الموانئ مع تحرير تسييرها ومخطط قطاعي جديد 
تأثير مهم على رقم المعامالت وأرباح شركة وكذا بناء ميناء كبير جديد في شمال المملكة )طنجة المتوسط( والذي له 

 حول : راستغالل الموانئ( قامت الشركة بوضع مخطط استراتيجي يتمحو

 
 ؛ على الدار البيضاء واضحتطوير األعمال التجارية الخاصة بالحاويات مع تركيز  -
 ؛ صفر/أسفيحول مركب الجرف األ عقد شراكات مع الفاعلين الصناعيين في ما يخص المواد والمحروقات -

حسين جودة الخدمات على مستوى نشاط نقل السيارات واقتراح خدمات جديدة )موقف السيارات وخدمات ذات قيمة ت -
 مضافة( وكذا تدعيم الشراكات التجارية خاصة على مستوى الناظور وأكادير.

 
درهم مخصصة للتجهيزات مليون  721,3، غالفا ماليا قدره 2017-2015تضمن البرنامج االستثماري للفترة يهذا و

وتبلغ االستثمارات . مليون درهم درهم( 37مليون درهم( والدراسات ) 142) مليون درهم( والبنيات التحتية 542,3)
مليون  540,5مليون درهم والبنيات التحتية :  91,5:  مليون درهم )التجهيزات 331ما مجموعه  2016المخصصة لسنة 

 رهم(.مليون د 6,20درهم والدراسات : 
 

 التجهيزاتمليون درهم، موزع باألساس على مشاريع  454,3ما قدره  2015ويناهز البرنامج االستثماري المتوقع خالل 
  مليون درهم(. ويتوقع إنجاز ما مجموعه 24,7مليون درهم( والدراسات ) 87,1مليون درهم( والبنيات التحتية ) 342,5)

 .2015ماري خالل مليون درهم من هذا البرنامج االستث 280
 

مليون  18,5 حركية شحن إجمالية قدرها 2015يونيو  30وفي مجال األنشطة، فقد حققت شركة استغالل الموانئ إلى غاية 
مليون  1.037. أما رقم المعامالت، فبلغ %9أي بانخفاض قدره  2014مليون طن في نفس الفترة من 20,3 طن مقابل 

 2015سنة  نهايةأما برسم توقعات  .%2أي بارتفاع  2014ى غاية نهاية يونيو مليون درهم إل 1.014,8درهم مقابل 
 مليون درهم متوقع سلفا. 2.133مليون درهم مقابل  2.094فسيصل رقم المعامالت إلى 

 
مليون درهم مسجلة خالل نفس  311,7مليون درهم مقابل  383، ما قدره 2015يونيو  30كما بلغ ناتج االستغالل إلى غاية 

مليون درهم مقابل  667,8في  2015ومن المتوقع أن يستقر ناتج االستغالل بنهاية  %.23أي بارتفاع  2014لفترة من ا
 490مليون درهم مقابل  489,3فسيبلغ  2015 رأما الناتج الصافي المتوقع بنهاية ديسمب مليون درهم متوقعة سلفا. 685

 .مليون درهم كانت متوقعة سلفا
 

مليون طن في  35,77 مليون طن مقابل 38,4زات التقنية لشركة استغالل الموانئ، فقد تمت معالجة وفيما يخص المنج
إلى  2013في  %49فيما يتعلق بحصتها من السوق، فقد عرفت تراجعا طفيفا وانتقلت من  7%.، أي بارتفاع قدره 2013

 . 2014في  46%
 

 وع النشاط وبالمقارنة مع حركة الشحن بالموانئ الوطنية :ويبرز الجدول التالي اإلنجازات التقنية للشركة حسب ن
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 % الحصة شركة استغالل الموانئ السوق الوطني 

 62 694.134 1.116.234 الحاويات

 3 6.508 228.855 النقل الدولي الطرقي )وحدة(

 29 89.889 306.717 عربات وآليات )وحدة(

 51 2.230.465 4.395.267 المسافرين )وحدة(

 
أي بارتفاع  2013مليون درهم في  515، مقابل 2014مليون درهم خالل سنة  560ن جهة أخرى، بلغ ناتج االستغالل م

مليون درهم  272مقابل  2014مليون درهم في  398محققا بذلك  %47. كما عرف الناتج الصافي ارتفاعا بنسبة %9 قدره
 .2013في 

 
 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 
 

 اظور غرب المتوسطالن - 4.2.1
 

يتمثل المشروع الذي يتم تنفيذه من طرف شركة "الناظور غرب المتوسط" في تطوير مركب صناعي ومينائي مندمج يوفر 
هكتار ومنطقة للتنمية خارج المنطقة الحرة  1.500بنيات تحتية مينائية في منطقة حرة ومنصة صناعية حرة على مساحة 

 هكتار. 2.500على مساحة تقارب 
 

 حول ثالثة محاور أساسية : 2016ويتمحور مخطط العمل المتوقع لسنة 
 
من أجل تقديم وإبراز تموقع وتسويق  لقاءاتإعداد مخططات للتواصل والتسويق موجهة للفاعلين المحتملين وتنظيم  -

 المشروع ؛
ل التموقع وكذا دراسة إنجاز دراسات متعلقة بالمنطقة الحرة والتي تتعلق بإعطاء انطالق دراسة استراتيجية حو -

 تمهيدية للوظائف والتقسيم ودراسة لتهيئة هذه المنطقة ؛

 بدء األشغال المتعلقة بالبنية التحتية المينائية. -
 

من مشروع "الناظور غرب المتوسط"  1ومن ناحية أخرى، مكنت عملية التأهيل المسبق للمقاوالت إلنجاز أشغال المرحلة 
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق العربي  ج تمت إحالتها على مؤسسات التمويل األجنبية.مقاولة والنتائ 13من اختيار 

مليون دينار كويتي )ما يعادل  60اتفاقية قرض قيمته  على 07/04/2015للتنمية االقتصادية واالجتماعية قد صادق بتاريخ 
 100إلعادة البناء والتنمية على مبدأ منح قروض قدرها  مليار درهم( كما وافق البنك اإلفريقي للتنمية والبنك األوروبي 1,8

 مليون أورو على التوالي. 200و
 

متر  1.200الحاجز الثانوي )ومتر طولي(  4.200وتشمل المرحلة األولى من المشروع، أساسا، إنجاز الحاجز الرئيسي )
متر(  18متر طولي بعمق  1.520متر طولي لكل مركز( ورصيف للحاويات ) 110طولي( وثالثة مركبات نفطية )

 متر( وموصل العربات والشاحنات 16متر ذات عمق  300متر طولي منها  600ورصيف موجه للفحم والسلع األخرى ) 

على أن تنتهي أشغال  2020هكتار(. ويتوقع االنتهاء من أشغال البناء بنهاية  100ورصيف للخدمات والمسطحات المائية )
 ذلك.البنيات الفوقية سنة بعد 

 
متر  800ثاني يهم إنجاز رصيف بطول  شطرباإلضافة إلى هذا، يشتمل طلب العروض الذي تم إعطاء انطالقته على 

 متر. 16متر طولي وعمق  320متر ومركز للسلع بطول  18طولي وبعمق 
 

. كما 2015ي من مليار درهم، في النصف الثان 9,88من المشروع، بمبلغ  1ويتوقع أن يتم الشروع في أشغال المرحلة 
 5,1مليار درهم( وعلى شكل قروض تفضيلية ) 4,6ترتكز التركيبة المالية للمشروع على مساهمات من األموال الذاتية )

 مليار درهم(.
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وفيما يخص المنطقة الحرة، فقد عملت الشركة على إنجاز دراسة حول تهيئة المنطقة الخاضعة لتأثير الميناء مما مكن من 

 ولي لتقسيم المنطقة الحرة آخذا بعين االعتبار المساحات المأهولة بالسكان.إنجاز مخطط أ
 

 مليون درهم.  1.400هكتار(  480وناهز مبلغ أشغال تهيئة المرحلة األولى من المنطقة الحرة )
 

يع هكتار، فقد باشرت الشركة انجاز دراسة لتحديد جم 2.982على مساحة  توجدفيما يخص المناطق الصناعية التي 
المناطق الصناعية المتواجدة في مخطط التهيئة وكذا الروابط الحالية أو التي يمكن إنجازها من أجل ربط هذه المناطق 

 بالميناء.
 

 4.500مليون درهم( والسكك الحديدية ) 5.440أما عن األشغال الخارجة عن الموقع والتي تهم البنيات التحتية الطرقية )
 150مليون درهم( والحماية من الفيضانات ) 90مليون درهم( ومناطق للتفريغ ) 130الكهرباء )مليون درهم( وشبكة الماء و

غرب المتوسط في  ، فقد شرعت شركة الناظور2018مليون درهم( والتي يجب أن يتم الشروع في استغاللها ابتداء من 
 دراسة حول كيفيات اإلنجاز وكذا التمويل مع الهيئات العمومية المعنية.

 
 شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة - 5.2.1 

 
هذا المشروع، الذي تم إسناد  هدفيهكتار. و 84تناهز  ةيمساحة إجمال نةيلطنجة المد ةينائيالمنطقة الم ليمشروع تحو غطيي

ائدة في طنجة كوجهة ر نةي، إلى تموقع مد2010في مارس  نةيطنجة المد ناءيم ليلتحو ئةيلشركة الته رهيإنجازه وتطو
 :نياثن نيالمشروع حول بعد تمحوريالمتوسط. و ضيعلى مستوى البحر األب ةيوالرحالت البحر ةيهيالترف احةيالس

 

 ؛ ديوالترفيهية والص ةيعلى الرحالت البحر رتكزي نائييبعد م -
 والساحات ةياحيوالس ةيالثقاف زاتيومنحها أحسن المجاالت الحتواء التجه نةيعلى المد ناءيإلى فتح الم طمحيبعد حضاري  -

 وكذا قطب للسكن والمكاتب. ةيهيوالترف ةيالتجار العامة والمساحات
 

 درهم اريمل 4,2و ةينائيدرهم مخصصة للمكونات الم اريمل 2درهم منها  اريمل 6,2 للمشروع ةيوتبلغ التكلفة اإلجمال
 . ى للمشروعرخاأل للمكونات

 
 : وتشمل درهم مليون 200 قدرها ماراتاستث نجازإ فيتوقع ،2016 سنةب يتعلق وفيما

 

 ؛ 2015 نهاية مع به األشغال انتهاء بعد الجديد الميناء إلى الصيد أنشطة حويلت -
 ؛ المدينة سور ترميم أشغال من االنتهاء -
 ؛ الكهربائي للمصعد المسير الفاعل مع اتفاقيات توقيع -
 .الجديد الترفيهي الميناءانطالق استغالل  -
 

 : التالية العمليات باألساسيخص  درهم مليون 206 مجموعه ما 2015برسم سنة  االستثماري امجالبرن يبلغهذا و

 

 ؛ درهم مليون 9 قدره إجمالي بمبلغ السور من واألخير الثالثالشطر  ترميم أشغال طالقعطاء انإ -
 مليون 33) درهم مليون 121 بلغبم بها االلتزام الباقي األشغال طالقعطاء انإ طريق عن وذلك للصيد الجديد الميناء بناء -

 (.للصيد الجديد الميناء إلى الصيد أنشطة لتحويل درهم مليون 80و الفوقية للبنيات درهم مليون 8و التحتية للبنيات درهم
 

 : ليي مايف 2015طنجة إلى متم يونيو  ناءيم ليلمشروع تحو ةيإنجاز المكونات األساس ةيوتتجلى وضع
 

الحالي  ناءيالم لي% من المرحلة األولى ألشغال تحو80و د،يالجد هييالترف ناءيللم ةيلتحتا اتي% من البن90إنجاز  -
 ؛ 2016( كما يتوقع البدء في استغالل هذين الحوضين بحلول صيف ناي)مار إلى مرفأ نهري ديللص

 إلى صلي فيفر على رصمن التو ناءيالم مكني( مما س5)المرفأ رقم  ةيهيمركز الرحالت الترف عياالنتهاء من أشغال توس -
 ؛ رةيفي مسارات سفنهم الكب نةيطنجة المد ناءيمالكي السفن على إدراج وجهة م عيمتر وتشج 350

% من 50برج دار البارود( واالنتهاء من و األسوار)برج الحجوي مياالنتهاء من األشغال المتعلقة بالشطر األول من ترم -
 ؛ أشغال الشطر الثاني

 )خدمات ومباني( ؛ ةيالفوق اتي% من البن60و ديللص ديالجد ناءيللم ةيالتحت اتي% من البن92إنجاز  -
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 المستثمرين مع جارية فالمفاوضات خواص، فاعلين طرف من تطويره سيتم الذي الكهربائي المصعد إنجاز يخص فيما -
 ؛ المسيرين

 أشغال من% 96 إنجاز تم فيما لطنجة، حرةال المنطقة إلى أنشطتها جميع تحويل تم فقد المينائية الحرة المنطقة وحدات أما -
 .ةينائيالم الحرة بالمنطقة إخالءها تم التي اتيالبن هدم

 
 المكتب الوطني للمطارات - 6.2.1

 

 مع الثقة إرساء تهم كبرى استراتيجية محاور خمسة تحديد تم للمطارات الوطني للمكتب االستراتيجية التوجهات إطار في
 أسلوب على أكبر دينامية إضفاء وكذا الزبون ثقافة وتعزيز االستثمار لمخطط االستراتيجي التأطير وإعادة المعنية األطراف
 .الدولي والتعاون والتنظيم الحكامة

 

 المجلس اجتماعاتدورية  تحسن في تتجلى عالية بحركية ،2015و 2014جانبها خالل  من المكتب حكامة تميزت وقد

 ووضع( واالستثمار االستراتيجية ولجنة الحكامة ولجنة التدقيق ولجنة المديرية للجنةا) المختصة اللجان وتفعيل اإلداري
 .الحكامة لمنظومة خارجي تقييم  وإعداد المكتب حكامة حول االول التقرير

 

 مليار 8 مالي قدره بغالف ،2020 ـ 2015 الفترة الذي يغطي للمطارات الوطني للمكتب االستثماري المخطط وقد تم إعداد
 بالمطارات المتعلقة والتجهيزات التحتية للبنيات والمتناسق العقالني التطوير إلى ويهدف هذا المخطط باألساس درهم.

 المطارات واستغالل( درهم مليون 5.368) المطارات قدرات تنمية مشاريع:  وذلك على المنوال التالي الجوية، والمالحة
 الدولية واألكاديمية( درهم مليون 100) المعلوميات وأنظمة( درهم مليون 1.334) الجوية والمالحة( درهم مليون 724)

( درهم مليون 24) والجودة( درهم مليون 306) الجوي والقطب( درهم مليون 151) المدني للطيران السادس محمد
 (.درهم مليون 29) البشري والرأسمال

 

 إنجاز استكمال أجل من درهم مليار 2الستثمار تناهز ميزانية ل للمطارات الوطني المكتب ، خصص2016وبرسم سنة  هذا
 الجهوي المركز و مراكش لمطار 3 والمحطة الخامس محمد لمطار 1 المحطة الخصوص على منها المبرمجة العمليات أهم

 .ألكادير للمراقبة
 

 أجل من الخامس حمدم لمطار 1 المحطة وتهيئة توسعة أشغال باستكمال 2015 خالل للمطارات الوطني المكتب كما قام
 :باألساس فتهم األخرى المشاريع أما المحور. هذا قدرة مضاعفة

 

 بناء المشروع هذا يتضمن و. السنة في مسافر مليون 9 إلى لتصل االستيعابية طاقته رفع أجل من مراكش مطار تطوير -
 وتجهيزاتها ؛ التحتية وبنياتها الحالية المحطة تهيئة وإعادة  جديدة محطة

 5.000 قدرها مساحة على الحالية المحطة تهيئة وإعادة توسعة في باألساسيكمن  والذي الناظور مطار بنايات تطوير -
 مسافر ؛ مليون 2 الستيعاب طاقة تشكل مربع متر 20.000 قدرها إجمالية مساحة إلى للوصول مربع متر

 الطاقة من والرفع الجوية المراقبة لمصلحة الالمركزي الطابع إضفاء أجل من بأكادير جديد للمراقبة مركز جهوي بناء -
 باستمرارية اإلخالل دون التشويش خطر من التقليص وكذا التحليق يخص فيما المغربي الجوي للفضاء االستيعابية

 محتملة ؛ طبيعية أو كوارث متوقعة غير ألعمال نظرا النشاط توقف حالة في الخدمة
 المدني ؛ رانللطي الدولية السادس محمد أكاديمية تطوير -
 .السياحي النشاط تطور مواكبة أجل من والراشدية زاكورة ومطارات كلميم مطار تطوير -
 

التي  سايس ـ فاس لمطار الجديدة المحطة استغالل فيء البد ،2015خالل  للمطارات الوطني المكتب يتوقع أخرى، ناحية من
 .مسافر مليون 2 إضافية قدرها استيعابية طاقة تتيح

 

 :يتجلى فی للمطارات الوطني المكتب لنشاط إيجابيا تطورا 2014 سنة عرفت باألنشطة، علقيت فيما

 

 النقل حركة سجلت كما. 2013 سنة مع مقارنة% 5,8 بزيادة أي مسافر مليون 17,5 إلى المسافرين عدد ارتفاع -

 أن إلى اإلشارة وتجدر%. 16,34 بنسبة هاما تطورا الداخلي النقل حركة عرفت حين في ،%3,71 بنسبة نموا الدولي
 يمثل األوروبي السوق وأن الخامس محمد مطار مستوى علىتحقيقها  تمت قد المسافرين نقل حركة من% 46,1

 للمسافرين ؛ الدولي النقل حركة من% 80

 ؛ 2013بسنة  مقارنة% 4 بزيادة أي 156.719 إلى الطائرات حركة ارتفاع -

 طن ؛ 54.394 إلى ليصل 2013بسنة  مقارنة %2,8 بنسبة الشحن تحسين -
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 .وحدة 194.538 ليبلغ% 11,5 بنسبة المباشر التحليق تزايد -

  

 
 

 %8,5 قدره ارتفاعا بذلك مسجال درهم مليار 3,2 قدره معامالت رقم 2014 في للمطارات الوطني المكتب هذا وقد حقق
 رقم وقد شهد للمطارات. الوطني المكتب شاطن مكونات مختلف بفعل تحسن اإلنجاز وقد تم تحقيق هذا ،2013 بسنة مقارنة

 ليصل% 11بنسبة  ارتفاعا المحقق( المعامالت رقم إجمالي من% 19 يمثل الذي الطيران نشاط )دون احتساب المعامالت
 .وخدمات الدعم األرضي" الحرة السوق" عائدات مستوى بتحسين باألساس االرتفاع هذا ويفسر درهم. مليون 569,7 إلى

 

بنسبة  ارتفاعا بذلك مسجال درهم مليون 1.804 قدره خام استغالل فائض 2014 في للمطارات الوطني المكتب سجلكما 
 مؤونات بمخصصات الصافي الناتج تأثر فيما. االستغالل وضبط تكاليف المعامالت رقم بتطور باألساس عالقة% 10,6
 محققا درهم مليون 680 لغ هذا الناتج الصافي ما قدرهحالية. وقد ب بنزاعات مرتبطة درهم مليون 253 قدرها عادية غير
 .الماضية بالسنة مقارنة% 18,2بنسبة  نموا

 

درهم على  مليون 919,5 منها درهم مليون 3.637 فقد وصلت إلى 2014 خالل للمطارات الوطني المكتب مديونية أما
 وهو% 55" األموال الذاتية/الصافي اضاالقتر" نسبة وتبلغ التمويل. مؤسسات طرف من ممنوحة أجنبية قروض شكل
 التمويالت فاعلية تحسين أجل من جهود بذلحاليا  يتم ذلك ومع للمطارات، الوطني المكتب لنشاط نظرا مقبول معدل

 .المعبئة
 

 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

  
 

 
  الوطنية اللوجيستيكية االستراتيجية تنفيذتسريع  - 3.1

 

في إطار استراتيجية  ةجل تنمية األنشطة اللوجيستيكيأوطنية للنقل واللوجستيك والوكالة المغربية من تندرج أنشطة الشركة ال
تنمية التنافسية اللوجيستيكية للمغرب والتي تهدف إلى تخفيض الكلفة اللوجيستيكية بالمغرب وتسريع نمو الناتج الداخلي الخام 

 نمية المستدامة عبر تقليص اآلثار السلبية لتدفقات السلع.بفضل الرفع من القيمة المضافة والمساهمة في الت
 

هكتار في أفق  3.300وتتمثل هذه االستراتيجية في إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجيستيكية ممتدة على مساحة 
 مع تعزيز بروز فاعلين في اللوجستيك وتوفير خدمات لوجيستيكية ذات جودة عالية. 2030
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 لة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكيةالوكا - 1.3.1

 
، بتنسيق وتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال 2013تتكلف الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية، منذ تفعيلها في سنة 

 تطوير التنافسية اللوجيستيكية.
 

حيث ستتواصل أنشطة الوكالة خالل  درهم. مليون 338ما يناهز  2016وتبلغ االستثمارات المتوقعة للوكالة برسم سنة 
 في المجاالت التالية: 2016و 2015سنتي 

 
 تطوير المناطق اللوجيستيكية عبر: -

 

  القيام باإلجراءات الضرورية إلعطاء االنطالقة إلنجاز الشطر الثاني للمنطقة اللوجيستيكية زناتة بالدار البيضاء
 ؛هكتار 100إلى  80على مساحة تقدر بما يناهز 

 تعبئة الموارد الضرورية لتطوير أولى المناطق اللوجيستيكية بمختلف الجهات ؛ 

 .إعداد المعايير المتعلقة بالتهيئة والبناء وظروف استغالل المناطق اللوجيستيكية 
 

 إضفاء المهنية على قطاع اللوجيستيك عن طريق: -

 

 لوجيستيكية لتدفقات المنتجات الفالحية والطاقية ؛إبرام العقود التطبيقية القطاعية المرتبطة بتحسين التنافسية ال 

 االنتهاء من دراسة هيكلة اللوجيستيك الحضري بالمغرب ووضع أولى مخططات العمل لبعض المدن ؛ 

  التحسيس بالممارسات الجيدة في مجال اللوجيستيك من خالل ورشات لفائدة المقاوالت المتوسطة والصغرى
ة اللوجيستيكية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل والتنمية المستدامة وسلسلة المكلفة بالشحن : تفويض األنشط

 التبريد والتتبع الخ......؛

 إعداد والتعريف بالمعايير المغربية األولى في مجال اللوجيستيك والمتعلقة بالمعدات والخدمات اللوجيستيكية؛ 

  ألجل إعطاء انطالقة الدراسات الموضوعاتية ونشر دعم المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية، المحدث مؤخرا
 المؤشرات.

 
وتعمل الوكالة حاليا على إعداد ست مخططات جهوية بكل من وجدة والحسيمة وبني مالل وسطات وآسفي والعيون. وسيتم 

طات األولية هكتار. باإلضافة إلى الدراسات التقنية والمخط 690إنجاز المشاريع المدرجة في هذه المخططات على مساحة 
الموجودة في طور اإلنجاز، تعمل الوكالة بتنسيق مع مديرية أمالك الدولة ألجل تحديد وتعبئة الوعاء العقاري الالزم 

 للمناطق اللوجيستيكية.
 

 في : 2015وتتمثل أهم األنشطة المنجزة سنة 
 

 ؛ طقة اللوجيستيكية المتعددة التدفقات لزناتةإعطاء االنطالقة للدراسة المعمقة القانونية والمالية المتعلقة بإنشاء المن -

 إعطاء االنطالقة لمشروع تطوير مناولة األنشطة اللوجيستيكية بالمغرب ؛ -

 ؛ إعطاء االنطالقة لدراسة قطاعية للتكوين في قطاع اللوجيستيك -

 مواصلة الدراسة المتعلقة بهيكلة اللوجيستيك الحضري بالمغرب ؛ -

 مجال اللوجستيك مع كل من السنغال وساحل العاج. عقد اتفاقية إطار للتعاون في -
 

 مليون درهم. 44ما قدره  2015وتبلغ ميزانية االستثمار المرصودة برسم سنة 
 

، نشاطها المتمثل في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية 2014وللتذكير فإن هذه الوكالة واصلت، خالل سنة 
تم تسريع مجموعة من األوراش التي تؤكد التزام الدولة لجعل قطاع اللوجيستيك رافعة اللوجيستيكية. وفي هذا الصدد، 

 للتنمية وخلق القيمة المضافة.
 

هكتار من  2.700وفيما يخص الوعاء العقاري الضروري لتنمية مناطق األنشطة اللوجيستيكية، فقد تم تحديد ما يقارب 
( بتشاور مع الفاعلين المحليين في %82)أي ما يعادل  2030في أفق هكتار المتوقعة في إطار المخطط الوطني  3.300

 مختلف الجهات.
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ومن جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك ووزارة االقتصاد والمالية خالل 
ي الضروري لتطوير الشبكة الوطنية للمناطق حفل تدشين منطقة األنشطة اللوجيستيكية لزناته، بهدف تعبئة الوعاء العقار

 اللوجيستيكية المتعددة التدفقات.
 

باإلضافة إلى الدراسات التي انطلقت لتحضير وتطوير الشطر الثاني لمنطقة زناتة التي تعد أكبر منطقة لوجيستيكية بالمملكة 
هكتار، فقد تم  323والممتدة على مساحة  والمبرمجة في إطار المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية المتعددة األروجة

إعطاء اإلنطالقة لدراسات السوق والهيكلة بهدف وضع المخططات وآليات تطوير المشاريع األولى للمناطق اللوجيستيكية 
 بعدة جهات بالمملكة. 

 
سالسل اللوجستيكية وذلك المتعلقة بتنمية ال 2020و 2014كما تم الشروع في تنفيذ مخططات العمل القطاعية الممتدة ما بين 

 على عدة مستويات .
 

وفيما يخص تطوير اإلطار القانوني وتنميط قطاع اللوجيستيك، عملت الوكالة بتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس على 
 والتي تتكون من فاعلين عموميين وخواص. 2014إحداث لجنة التقييس لقطاع اللوجستيك في نهاية 

 
رامية إلى إنعاش اإلستراتيجية اللوجستيكية المغربية على الصعيد الدولي من جعل المغرب أول كما مكنت المجهودات ال

 دولة غير أوروبية عضوا كامل العضوية في الجمعية األوروبية للوجيستيك.

 
 

 واللوجيستيك للنقل الوطنية الشركة - 2.3.1

 

اللوجيستيك الذي يعتبر بمثابة أولوية إستراتيجية لتعزيز تسهر الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك على مواكبة تطور قطاع 
تساهم الشركة في تأهيل نظم النقل عن طريق طفرة حقيقية للخدمات  تنافسية االقتصاد المغربي. وفي هذا الصدد،

 السلسلة اللوجيستيكية. أداء اللوجيستيكية ورفع وتيرة
 

 :وهي شطة مصنفة في ثالث أقطاب مهنيةالشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك في عدة أن وتتدخل
 

 ؛ سلسلة التوريد والشحنواللوجيستيك وإدارة سلسلة التوريد التي تتضمن النقل  -

 حطاتتدبير المحطات الطرقية والمو( "ماريلوجيس"دعم التطور الجهوي : تطوير الوعاء العقاري اللوجيستيكي ) -
 ؛ للوجيستيكية التجارية والخدماتيةا

 التأمينات وتدبير المخاطر.و: تدبير األسطول  المشتركةمركز الخدمات  -
 

لنقل مثل عمليات عبور البضائع في المستودعات مع كافة الخدمات باة طتبمرعالوة على ذلك، توفر الشركة خدمات جديدة 
اجع ووضع مع ما يتطلبه ذلك من تسجيل المر البضائع الضرورية انطالقا من خدمات استالم الطلبات إلى تحضيرها وشحن

)الدار  ات لوجيستيكية جهويةحطولالستجابة لحاجيات الزبناء، تعتمد الشركة على بنية تحتية تتكون من خمس م .الملصقات
الشركة الوطنية للنقل " أكادير ومراكش( وكذا شركتان تابعتان مختصتان وهماو فاسو مكناسو طنجةو البيضاء

 السلسلة اللوجيستيكية". -واللوجيستيك"الشركة الوطنية للنقل وعقار" –واللوجيستيك
 

الخاصة  ات اللوجيستيكية خاصة في المنطقة الحرة للتصديرحطإنجاز عدد من الم 2016وتهم المشاريع المبرمجة لسنة 
 مليون درهم. 90 مبلغفي إطار استثمار يقدر ب بصناعة السيارات بمدينة طنجة

 
 المشاريع في ما يلي :هذه وتتمثل أهم  .مليون درهم 181شاريع المبرمجة أن يبلغ الغالف المالي للم 2015ويتوقع في سنة 

 

بالموقع  322الشمال التي تربط الطريق الجهوية رقم  طريقنجاز تهيئة مقطع إل مليون درهم 50 بلغبمالمالية  ةساهمالم -
كلفة التهيئة ت ناهزنجاز. وتيل واإلطار اتفاقية شراكة تحدد طرق التموإذ هذا المشروع في ينفيتم ت: و اللوجيستيكي لزناته

 مليون درهم ؛ 600

 ؛ مليون درهم 24السلسلة اللوجيستيكية" بمبلغ  -الرفع من رأسمال الشركة التابعة" الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك -

نقل مليون درهم مخصصة في البداية للرفع من رأسمال "الشركة الوطنية لل 54نجاز مراكز لوجيستيكية جديدة )إ -
 عقار"(. -واللوجيستيك
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بالنسبة لتوقعات  %91 قدرهانجاز إمليون درهم، مسجلة نسبة  733,3ما يعادل  2014سنة لستغالل إلا موارد وقد بلغت
 مليون درهم(. 831,7) الميزانية

 
عتبار تحقيق ، مع األخذ بعين اال2014نهاية سنة  %94بنسبة  )دون احتساب المخصصات( ستغاللإلتكاليف ا نجازإ مكما ت
هذا  برسمنجازه إعتمادات الخاصة ببند "شراء خدمات النقل" تبعا لرقم المعامالت الذي تم إلمن ا %91نجاز تبلغ إنسبة 

 من النفقات المرتبطة بأسطول الشركة تبعا الرتفاع حجم رقم المعامالت المرتبط باألسطول الخاص. %109نجاز إالنشاط و

 
مليون درهم ونتيجة  26 ناقص وتحقيق نتيجة استغالل بلغت 1%فيف لرقم المعامالت بلغ بانخفاض ط 2014وتميزت سنة 

مليون درهم ويمكن تعليل هذه الوضعية  16,5ناقص صافية البلغت النتيجة  كما .مليون درهم 11,5 قدرهاغير جارية سلبية 
 الكبرى. مليون درهم ضمن الحسابات  52,9تحصيل التي تبلغ ال صعبةباحتساب الديون ال

 
 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةتدخل  - 4.1

 

على شكل دفعات مالية وتسبيقات وقروض وإما دعمه المالي إما  صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية يمنح
 االستثمار والتشغيل.على شكل مساهمات مالية غير قابلة لالسترجاع لفائدة كل مشروع يساهم في إنعاش 

 

 30.094,3مليون درهم، ليبلغ مجموع األداءات المتراكمة  1.771,8، يتوقع الصندوق أداءات بقيمة 2016وخالل سنة 
 .2016مليون درهم الى متم سنة 

 
ءات مليار درهم وأدا 37,6إلى ما قدره  2015، فسيصل مجموع االلتزامات المتراكمة في نهاية 2015أما فيما يخص سنة 
 (.2015مليار درهم برسم سنة  2,1درهم )توقعات أداءات بقيمة  ارملي 28,3تقدر بما قيمته  2015متراكمة في نهاية 

 
مليون درهم وذلك بمساهمة  788عقود استثمار بمبلغ إجمالي قدره  9بتوقيع  2015وقد تميز النصف األول من سنة 

 مليون درهم. 86,7الصندوق بمبلغ 
 
مليار درهم بما فيها تحويالت الدولة التي تصل  49، ما يعادل 2014ارد المتراكمة للصندوق حتى نهاية سنة المو قد بلغتو

 درهم. ارملي 9,2درهم وموارد مالية بمبلغ  ارملي 38,7إلى 
 

صل إلى أي بمعدل التزام سنوي ي درهم ارملي 37,6ما قدره  2014سنة في نهاية وقد بلغت االلتزامات المتراكمة للصندوق 
 مليون درهم. 800عرفت هذه السنة التزاماً واحداً بمبلغ  . كما2014-2000فترة في المليار درهم  512,

 

 
 
 

من  %69,9مليون درهم أي  26.274,4ما قيمته  2014أما فيما يخص األداءات المتراكمة، فقد بلغت إلى غاية متم 
 مجموع التزامات الصندوق. 

4195 

252 

1844 2066 

3135 

4601 

1302 

406 

2680 

5062 

6725 

2875 

1750 

20 

800 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

 (مليون درهم)التوزيع السنوي اللتزامات صندوق ال سن الثاني 



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
52 

 
من طرف الصندوق بالتنوع الكبير، فيما يتجلى العامل المشترك بين هذه المشاريع في كونها جد  وتتميز المشاريع الممولة

وتعد أهم القطاعات المستفيدة من الدعم المالي  .مهيكلة إلى جانب أثرها المهم على المستويين االقتصادي واالجتماعي
كذا و (درهمون ملي 16.121,7)ودعم االستثمار  (درهم ونملي 15.516,8)للصندوق تلك المرتبطة بالبنيات التحتية الكبرى 

 (.درهمون ملي 5.942,3)اإلنعاش االجتماعي والثقافي والرياضي 
 
مليون درهم لتمويل عدة مشاريع كبرى، تهم  15.516,8هكذا، وفي مجال البنيات التحتية الكبرى، فقد تم تخصيص  

هيئة المناطق السقوية والغابوية والتهيئة الحضرية الكبرى. وقد تم الموانئ والطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية وت
من هذا المبلغ لمشاريع تطوير البنيات التحتية  المرتبطة بالطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية  %74,1رصد حصة 

 والموانئ. 
 

وص القطاعات الصناعية مليون درهم( على الخص 16.121,7) وتهم المساهمات المخصصة لمجال إنعاش االستثمار
)برنامج إنشاء المنصات الصناعية المندمجة وآليات دعم االستثمار.....( والسياحة )المنتجعات السياحية المتعلقة بالمخطط 
األزرق والصندوق المغربي للتنمية السياحية...( والطاقة )برامج تطوير الطاقة الشمسية والريحية...( والنقل )تطوير شركة 

  جوية الملكية المغربية(.الخطوط ال

 
فيما يخص مجال اإلنعاش االجتماعي والثقافي والرياضي فقد استفادت عدة مشاريع من الدعم المالي للصندوق. وتتمثل أهم 

مليون  1.615مليون درهم( ومشاريع مجال اإلنعاش الرياضي ) 2.232,5اإلنجازات في هذا المجال في مشاريع السكن )
مليون درهم( متمثلة في  1.282,7شاريع إنهاء مالعب مراكش وطنجة وأكادير وفي المجال الثقافي )درهم( ونذكر منها م

إنجاز المسارح الكبرى للرباط والدار البيضاء والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وفي تشييد مقر المعهد الملكي للثقافة 
 االمازيغية ومنشآت ثقافية أخرى.

 
، أما التسبيقات غير القابلة لالسترجاع %45,3تزامات المتراكمة، تبلغ حصة المساهمات نسبة وفيما يتعلق بمجموع االل

 .%19,1و %35,6والتسبيقات القابلة لالسترجاع /القروض فتبلغ نسبها على التوالي 

  
)الطرق والموانئ مليون درهم وتهم مشاريع البنيات التحتية  13.381,5وتبلغ التسبيقات غير القابلة لالسترجاع ما قدره 

والتهيئة الحضرية( وتشجيع االستثمار )البنيات التحتية المعدة لالستقبال وبرامج دعم االستثمار( واإلنعاش االجتماعي 
 2والثقافي. وتتمثل أكبر المساهمات الممنوحة على هذا الشكل في تشييد البنيات التحتية بالمركب المينائي طنجة المتوسط )

 1.060مليون درهم( وبرامج السكن االجتماعي ) 2.495رنامج المتعلق بتشجيع االستثمار الصناعي )مليار درهم(، والب
مليون درهم(  800مليار درهم( ومخطط المغرب األخضر ) 1مليون درهم( ومشروع تهيئة وتنمية ضفتي أبي رقراق )

مليون  7.166ر القابلة لالسترجاع والقروض مليون درهم(. وتبلغ التسبيقات غي 860,5ومشاريع تنمية المواقع السياحية )
 درهم.

 
مليون درهم وتتوزع بين قرض لفائدة شركة "رونو طنجة  3.498,9أما بالنسبة للقروض، فتصل االلتزامات ما قيمته 
مليون درهم( وتسبيق في الحساب الجاري للمساهمين ُموجه  2.261,4المتوسط" إلنجاز وحدة إنتاج السيارات بملوسة )

مليون درهم(  350مليون درهم( والقروض المرصودة لصندوق التمويل الطرقي ) 650كالة الخاصة طنجة المتوسط )للو
إلنجاز عدة مشاريع طرقية )طرق ذات طابع سياحي في أقاليم ورزازات وزاكورة، وتثنية وتهيئة المقطع الطرقي الرابط 

الرابطة بين طنجة وتطوان( وكذا  2وتثنية الطريق الوطنية رقم أكادير عبر شيشاوة، -بين الصويرة والطريق السيار مراكش
 مليون درهم(. 237,5لشركة امنسوس المكلفة بتهيئة وتدبير المساحة المسقية للكردان )

 
 13.048مليون درهم بما فيها اكتتابات في الرأسمال في حدود  17.033فيما يخص المساهمات، فتبلغ االلتزامات ما قدره 

 .مليون درهم
 

ويتسم تدخل صندوق الحسن الثاني بطابع وطني وجهوي. حيث تمثل البرامج والمشاريع ذات اإلشعاع الوطني في متم 
المتراكمة للصندوق. كما تستحوذ المشاريع ذات الطابع الجهوي  تمن المبلغ االجمالي لاللتزاما %31,4، حصة 2014

من االستثمارات اإلجمالية  %87,7اكمة للصندوق وتمثل من المبلغ اإلجمالي لاللتزامات المتر %68,6على حصة 
 المتوقعة.

 
تطوان والدار -جهات طنجةهمت أساسا مساهمة الصندوق  فإنعلماً أن جميع جهات المملكة قد استفادت من مشاريع نوعية، 

معة بما يبلغ درعة التي تستفيد مجت-ماسة-زعير وسوس -زمور -سال-البيضاء الكبرى والجهة الشرقية وجهة الرباط
من المساهمة اإلجمالية للصندوق. ويرجع ذلك باألساس إلى تمركز المشاريع الكبرى بهذه الجهات )الوكالة  56,7%
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الناظور وشبكة الطرق السيارة وشركة "رونو طنجة  -الخاصة طنجة البحر االبيض المتوسط والخط السككي تاوريرت
 ة مارشيكا والمركب المينائي الناضور غرب المتوسط (.وبحير تهيئة ضفتي وادي أبي رقراقو المتوسط"

 

 االستراتيجيات القطاعية إنجازتسريع وتيرة  - 2
 

 ةالفالحي التنمية - 1.2
 
، عرف القطاع الفالحي نموا متواصال. وقد تم إبراز 2008إعطاء االنطالقة لمخطط المغرب األخضر في أبريل  ذمن

، خالل المناظرة الوطنية الثامنة للفالحة التي تم 2014و 2008الفترة الممتدة بين الحصيلة اإليجابية لتطور القطاع في 
 تحت الرعاية السامية لجاللة الملك محمد السادس. 2015أبريل  27تنظيمها بمكناس يوم 

 
في 6,7 %  وقد سجل القطاع الفالحي الذي أصبح نظامه اإلنتاجي أقل ارتباطا بالتغيرات المناخية، معدل نمو سنوي بنسبة

 مرات. 1,7يرة االستثمار في هذا القطاع بنسبة ت. كما تضاعفت و2014و 2008الفترة الممتدة بين 
 
 

 ،للدخل الفردي في الوسط القروي ومن جهة أخرى 48%أكثر جاذبية وربحية مسجال نموا بنسبة  كما أصبح هذا القطاع
 ن سوء التغذية.مخطط المغرب األخضر في ضمان األمن الغذائي والحد م ساهم

 
وبفضل نمو الناتج الداخلي الخام الفالحي الذي يفوق نمو االقتصاد الوطني، أصبحت الفالحة المغربية تلعب دورا أساسيا 

 كقاطرة للتنمية .
 

ر والفاصوليا بّ الصناعة الفالحية )نبات الكُ و ةخر، ساهم مخطط المغرب األخضر في الرفع من صادرات الفالحصعيد آ ىعل
من احتالل المرتبة الثالثة على صعيد الشرق األوسط  مغربللخٌول ، مما 34%بات الزيتون والحوامض...( بنسبة ومعل

 وشمال إفريقيا والمرتبة الرابعة إفريقيا.
 

وإذا كانت السنوات السبع األولى من المخطط المذكور قد مكنت من وضع أسس فالحة فعالة وشاملة، فإن الهدف المتوخى 
 :  التحديات التاليةرفع هو تقوية وتوطيد هذا المخطط مع تعزيز اإلنجازات من خالل  2020في أفق 

 

 ؛ جات الفالحيةومواصلة عصرنة القطاع ومضاعفة االستثمارات التي من شأنها دعم وتثمين المنت -

 ؛ جديدةترسيخ المكتسبات ومواصلة تقليص مستوى الفقر في المجال القروي من خالل إعطاء انطالقة مشاريع  -

 ؛ تعبئة اإلمكانيات لفائدة الفالحة وتنويع المصادر -

 تقنين مالئم لمواكبة تطور القطاع. مواجهة التحديات المؤسساتية وضمان -
 

 : وسيمكن تنفيذ هذه االستراتيجية من
 

تحقيق  بدو. وي2020مليار درهم في أفق  140إلى  2008مليار درهم سنة  70الرفع من القيمة المضافة الفالحية من  -
 ؛ من الهدف71% مليار درهم أي  99ما قيمته  2014لكون هذه القيمة قد بلغت سنة واقعيا هذا الهدف 

مليار درهم( والدعامة  75برسم مشاريع الدعامة األولى ) 2020مليار درهم في أفق  95استقطاب استثمارات قدرها  -
من  52%مليار درهم )ما يقارب  49,67ما قدره  2015 مليار درهم(. وقد بلغت اإلنجازات في متم يونيو 20الثانية )

من الهدف( وتلك المتعلقة بالدعامة الثانية  47%مليار درهم،  35الهدف(، موزعة فيما بين مشاريع الدعامة األولى )
 .من الهدف( 73%مليار درهم،  14,7)
 
 الفالحية وكالة التنمية - 1.1.2

 
الفالحية في اقتراح مخططات عمل على السلطات الحكومية تتعلق بدعم المشاريع التي تتمثل المهام المنوطة بوكالة التنمية 

تندرج في إطار الدعامتين المكونتين لمخطط المغرب األخضر وكذا تدبير عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 حول األراضي الفالحية.

 
سالفتي الذكر تها إلنجاز مشاريع مبرمجة في إطار الدعامتين ال، ستواصل وكالة التنمية الفالحية مجهودا2016خالل سنة 

 خصوصا فيما يتعلق بتحديد وإعداد مشاريع جديدة.
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لتعبئة أراضي فالحية  2016وبخصوص عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستخصص سنة  ن جهة أخرى،م
وض إلسناد مشاريع جديدة للشراكة لمستثمرين خواص وسيتم إعطاء انطالقة طلب عر .أخرى موازاة مع توفير العقار

 والتوقيع على اتفاقيات الشراكة فيما يتعلق بالمشاريع التي تم إسنادها على إثر طلبات العروض المنجزة سلفا.
 

مشروعين للدعامة األولى بمبلغ استثماري  2015وقد همت إنجازات مخطط المغرب األخضر برسم النصف األول من سنة 
مشروعا تم إطالقه في  50مستفيد مقابل  327هكتار لفائدة  2.155مليون درهم يتم إنجازه على مساحة  160ي قدره إجمال

هكتار لفائدة  36.792إطار الدعامة الثانية من المتوقع أن يستقطب استثمارا بقيمة مليار درهم يتم إنجازه على مساحة 
 مستفيد. 49.693

 
اعين العام والخاص حول األراضي الفالحية التي تم إعطاء انطالقتها برسم النصف بخصوص عمليات الشراكة بين القط

 ، فتهم العمليتين التاليتين:2015األول من سنة 
 

 هكتار؛ 1.783مشروعا يتم إنجازه على مساحة  30يهم  دطلب عروض واح -

هكتارات  5لتي تقل مساحتها عن طلب عروض واحد متعلق بقطع أرضية صغيرة تابعة لألمالك العمومية بما فيها تلك ا -
 هكتار. 428مساحة  مشروع على 113هكتارات بورية مكن من تخصيص  10مسقية وأقل من 

 

 : مليون درهم وتهم العمليات التالية  93، ما يناهز2015وتبلغ ميزانية االستثمار لوكالة التنمية الفالحية، برسم سنة 
 

 تنمية وإنعاش المنتوجات المحلية ؛ -

 ات والمساعدات التقنية ؛الدراس -

 دعم مشاريع مخطط المغرب األخضر من طرف مؤسسات التمويل األجنبية ؛ -

  .التواصل ومختلف التجهيزات -
 

والبالغة  2015مليون درهم مقابل توقعات اختتام لسنة  31,1، ما يناهز2015وقد بلغت التزامات الوكالة في متم يونيو 
 .90%مليون درهم أي بنسبة التزام  85,4

 
 2010ويمكن تلخيص اإلنجازات المتراكمة برسم المشاريع المسجلة في إطار مخطط المغرب األخضر للفترة الممتدة بين 

 : فيما يلي 2015ومتم يونيو 

مليار درهم يهم مساحة قدرها  35 مشروع في إطار الدعامة األولى باستثمار إجمالي يصل إلى 163المصادقة على  -
 :على المنوال التالي  2020مستفيد أي بنسبة إنجاز األهداف المحددة في أفق  293.891ة هكتار لفائد 408.310

 %17 ؛ فيما يخص عدد المشاريع 

 %46 ؛ فيما يتعلق باالستثمار 

 %64 ؛ فيما يخص المساحة 

 %52 .فيما يتعلق بعدد المستفيدين المستهدفين 

 

مليار درهم يهم مساحة تناهز  14,7ثمار إجمالي يصل إلى مشروع في إطار الدعامة الثانية باست 542إعطاء انطالقة  -
 : بنسبة 2020هداف المحددة في أفق األ إنجاز ما يعكس مستفيد أي 771.535هكتار لفائدة  784.527

 

 99؛ % فيما يخص عدد المشاريع 

 73؛ % فيما يتعلق باالستثمار 

 48؛ % فيما يخص المساحة 
 81تهدفين% فيما يتعلق بعدد المستفيدين المس.  

 
ومتم يونيو  2005ويمكن تلخيص اإلنجازات المتراكمة برسم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للفترة ما بين 

 : حول االراضي الفالحية التابعة للملك الخاص للدولة فيما يلي 2015
 

نجازهما إعمليتان اللتان تم الما فيها ب 2015ومتم يونيو  2005عملية شراكة في الفترة الممتدة بين  11إعطاء انطالقة  -
مشروعا يمتد على مساحة  948. وهمت هذه العمليات إطالق 2007و 2005من طرف شركة التنمية الفالحية بين 

مليار درهم وأن تحدث  25,02هكتار من المرتقب أن تستقطب استثمارات إجمالية قدرها  111.199هز تناإجمالية 
 ؛ منصب شغل 74.003
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هكتار تهم  7.540يزت نفس الفترة بإعطاء االنطالقة لعدد من العمليات ذات طابع جهوي أو نوعي على مساحة كما تم  -
 واألراضي الفالحية التابعة للملك الخاص للدولة واألراضي الفالحية التابعة لألحباس. األراضي الفالحية الجماعية

 
 75,8مليون درهم من ضمن ميزانية متوقعة قدرها 50,6 ما قدره  2014كما بلغت التزامات ميزانية االستثمار للوكالة سنة 

 مليون درهم كاعتمادات األداء. 55,9مليون درهم منها 
 

مشروعا في إطار الدعامة األولى باستثمار  15، 2014وفيما يخص مشاريع مخطط المغرب األخضر، أنجزت الوكالة سنة 
مشروع تم  65مستفيد مقابل  25.719هكتار لفائدة  104.022تناهز  مليون درهم على مساحة إجمالية 730إجمالي قدره 

مليار درهم يتم إنجازه على مساحة  1,14انجازه في إطار الدعامة الثانية من المتوقع أن يستقطب استثمارا يصل إلى 
 مستفيد. 191.652هكتار لفائدة  80.890إجمالية قدرها 

 
 5، فقد همت إعطاء انطالق 2014ها سنة اؤن العام والخاص التي تم إجرأما فيما يخص عمليات الشراكة بين القطاعي

 223هكتار. وقد مكنت هذه الطلبات من تخصيص  8.734مشروعا بمساحة إجمالية قدرها  1.008طلبات عروض تهم 
اث مليار درهم مع إحد 1,13هكتار، من المرتقب أن تستقطب استثمارات إجمالية تناهز  6.422مشروع على مساحة 

 منصب شغل. 3.784

 
  الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب - 2.1.2

 

بما يناهز  2015مليون درهم مقابل توقعات االختتام برسم سنة  2.329بمبلغ  2016يقدر البرنامج االستثماري المتوقع لسنة 
 مليون درهم. 2.233

 
الفالحي في اطار التدابير االفقية لالستراتيجية الفالحية في  من بين المشاريع المهمة التي تنفذها المكاتب الجهوية لالستثمارو

 550.000تحويل  إعادة ببالغ األهمية ويهدف الى "البرنامج الوطني لتوفير مياه الري"مخطط المغرب األخضر، يحظى 
 عمليات هكتار عبر 220.000تحويل فردي في مزارع خاصة و عمليات  هكتار عبر 335.000منها  2020هكتار في أفق 
 تحويل جماعي.

 
مليون درهم. ويهم هذا البرنامج أساسا  3.504ما قدره  2015المتوقع لسنة قيد اإلنجاز وويبلغ البرنامج االستثماري 

مليون درهم(  566مليون درهم( وخدمة الماء ) 1.725المشاريع المتعلقة بأشغال التجهيزات الهيدرومائية الكبرى )
مليون درهم( وكذا أنشطة  193درهم( ومشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر )مليون  169وعمليات الدعم )
مليون درهم الهيدرومائية الصغيرة  457مليون درهم(. وتتعلق اإلجراءات األخرى للبرنامج بمبلغ  48التنمية الفالحية )

 .جهيزاتتبال الفالحي رشادوالمتوسطة والتهيئة الهيدروفالحية في منطقة البور واإل
 

فيما يتعلق باستغالل التجهيزات العمومية الخاصة بالري، قامت المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي بسقي مساحة قدرها 
مليون متر  1.922مليون متر مكعب بما في ذلك  3.071مع ضمان توزيع مياه حجمها  2014هكتارا خالل سنة  555.477

كنسبة نجاعة على مستوى استغالل الشبكة ونسبة استخالص  2013% سنة 76بل % مقا63مفوترة للفالحين، أي ما يعادل 
 مليون درهم. 970صدارات السنة بمبلغ إ% من ضمن 76قدرها 

 
مليون درهم  2.160ومن أجل ضمان خدمة الماء، بلغ البرنامج االستثماري للمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي ما قدره 

 .2012مليون درهم سنة  1.940و 2013درهم سنة مليون  1.927مقابل  2014سنة 
 

 "مشروع تحديث السقي بحوض أم الربيع"وعالقة بالشطر األول من البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري المسمى 
فالح بمناطق دكالة  12.055هكتار لفائدة  41.048تحويل مساحة إعادة فهو يهم  والذي يوجد حاليا في طور اإلنجاز،

 وتادلة. والحوز
 

مستفيد لدى  9.300هكتار لفائدة  30.000ويهم الشطر الثاني للبرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري تحويل ما يناهز 
مليون  150مليون دوالر منها  187,5 قدرها المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي لدكالة والغرب والحوز وتادلة بتكلفة

 .لبنك الدوليعبارة عن قرض صادق عليه ا دوالر
 
البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه "هم المشاريع في إطار أيعتبر مشروع تمديد ري قطاع "دار خروفة" باللوكوس من و

مليون درهم حيث يتم التمويل أساسا عن  2.822هكتار بتكلفة إجمالية تقدر بقيمة  21.000. ويشمل مساحة قدرها "الري
 قيقة وكذلك من الميزانية العامة للدولة. طريق هبات من الدول العربية الش
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البئر الجديد -نجاز وتهم مناطق أزمورباإلضافة لذلك، توجد ثالثة مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد اإل

 خروفة )اللوكوس(. )دكالة( وشتوكا آيت باها )سوس ماسة( ودار
 

تمويل وبناء واستغالل نظام الري لفائدة الفالحين في المنطقة الساحلية وقد تم تفويض المشروع األول المتعلق بالمساهمة في 
 ."للشركة الجديدة دكالة للمياه" (هكتار 3.200) الواقعة بين أزمور والبئر الجديد

 
 2015وفيما يخص مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شتوكا آيت باها، فقد أعطيت االنطالقة في يونيو 

 روض الختيار الشريك الخاص من ضمن المرشحين العشرة المؤهلين.لطلب الع
 
 خروفة، فقد أعطيت االنطالقة للمرحلة الثانية من طلب العروض الختيار المفوض إليه. أما بالنسبة لمشروع الشراكة لدار 

 
 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 

 
 الشركة الوطنية لتسويق البذور - 3.1.2

 
السوق الوطنية بالبذور المعتمدة وتحسين نسبة استخدام هذه البذور من بين أهداف مخطط المغرب  يعتبر تأمين تزويد

 األخضر.
 

 وتروم استراتيجية الشركة الوطنية لتسويق البذور إنجاز ستة أوراش كبرى مهيكلة وهي :
 

 تأمين تزويد األسواق بالتعاقد مع الشركاء التجاريين ؛ -

 عية ؛تعزيز وتطوير اآلليات الصنا -

 مالءمة شبكة التوزيع وتطوير قوة المبيعات من أجل بيع كميات كبيرة ؛ -

 إنعاش االستعمال الجيد للُمدخالت الفالحية والقيام بالحمالت التسويقية ؛ -

 ترشيد الخزينة عبر تدبير أحسن للمخزون ؛ -

 االستراتيجية الجديدة للتنمية. مالءمة الموارد البشرية مع احتياجات -
 

قنطار من  2.660.000 تسويقمن  ،2020االستراتيجية السالفة الذكر الشركة الوطنية لتسويق البذور، في أفق ستمكن هذه 
التي تمثل  وحيد اإلنبات، ردنشموحدة من بذور ال 100 000من حصة السوق، و %95والتي تمثل لمعتمدة ابذور الحبوب 

حصة السوق( وكذا بلوغ رقم معامالت قدره من  %26سمدة )من األ قنطار 2.623.000من حصة السوق و 100%
مليون درهم واستثمار تراكمي  219مليون درهم ونتيجة صافية قدرها  314مليون درهم ونتيجة استغالل قدرها  3.025

 مليون درهم. 620قدره 

 

مليون درهم  80,61ما قدره  2015/2016ويتوقع أن تبلغ ميزانية االستثمار للشركة الوطنية لتسويق البذور برسم سنة 
مليون درهم( وتهيئة مختلف المراكز  32مخصصة أساسا لبناء مركز جهوي على مستوى المجمع الفالحي لبركان )

 مليون درهم(. 31,7مليون درهم( واقتناء المعدات التقنية ) 9,5الجهوية )
 

من البذور المعتمدة من خالل  مليون قنطار 2,2نتاج إ 2015/2016وتعتزم الشركة الوطنية لتسويق البذور خالل موسم 
قنطار من البذور المعتمدة بالنسبة للحبوب  1.917.000تسويق أيضا كما تعتزم الشركة  ي.تعاقدر افي إط ةمضاعفعمليات 
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مليون  62,5مليون درهم، ونتيجة االستغالل تناهز  1.697قنطار من األسمدة وتحقيق رقم معامالت قدره  1.200.000و
 . مليون درهم 17,8ة قدرها درهم ونتيجة صافي

 

 : ساسية التاليةبذور المنجزات األال، عرف نشاط الشركة الوطنية لتسويق 2014/2015وبرسم سنة 

 

هكتار خالل  65.000إلى  2009/2010هكتار خالل  35.000ارتفاع المساحة المخصصة لمضاعفة إنتاج البذور من  -
 ؛ 2014/2015موسم 

 ؛ 2011/2012قنطار خالل  700.000ار من البذور المعتمدة بالنسبة للحبوب مقابل قنط 2.100.000إنتاج أكثر من  -

قنطار خالل  1.117.250قنطار من البذور المعتمدة بالنسبة للحبوب مقابل متوسط قدره   1.294.000يناهزتسويق ما  -
 األخيرة ؛ مواسمالخمس 

 نطار خالل الخمس سنوات األخيرة.ق 667.900قنطار من األسمدة مقابل متوسط قدره  710.000تسويق  -
 

  : 2014/2015برسم السنة المالية النتائج التالية وقد مكنت هذه اإلنجازات من بلوغ 
 

 ؛ 2009/2010مليون درهم في سنة  858و 2013/2014مليون درهم سنة  965مقابل  1.078رقم معامالت قدره  -

مليون  81و 2013/2014مليون درهم سنة  132ابل مق 2014/2015مليون درهم سنة  99,85 قدرهاقيمة مضافة   -
 ؛ 2009/2010درهم في سنة 

 7,75و 2013/2014مليون درهم سنة  5,79مقابل  2014/2015مليون درهم سنة  13,65ناقص  قدره ناتج صافي -
 .2013/2012مليون درهم في سنة 
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 ركاناألمناطق الواحات وشجر  الوكالة الوطنية لتنمية - 4.1.2
  

 شرعتقد و. 2013أكتوبر  4جاللة الملك بتاريخ أمام أنظار ستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر األركان اتم تقديم 
والترابي،  القطاعي المستويين على الشركاءمختلف  مع عمل منهجية إرساء خالل من االستراتيجية تنفيذ هذه في الوكالة

 .الوكالة تدخل مجال ساكنة لصالح للعمل الشركاء مختلف مع والوساطة والتنسيق تشاورال أساس على
 

التراب الوطني  من %40 يقارب ما تغطيوتجدر اإلشارة إلى أن مناطق الواحات وشجر األركان تشكل مساحة واسعة 
 في إطارالمجالية للوكالة  تيجيةاالستراجماعة. وفي هذا اإلطار، تندرج  400إقليما وأكثر من  16وجهات  وهي تضم خمس

تنموية تهدف إلى تفعيل محاور  ثالثة على وترتكز ،استراتيجية التنمية الشاملة والمندمجة لمناطق الواحات وشجر األركان
  جاالت :م ثالثة

 
الساكنة وتحفيز سبل ازدهارها وذلك عن طريق  ظروف عيشمجال جذاب : ويتجلى رهان هذا المحور في تحسين  -

 في متناول الجميعوجعله  ميوالتعلي وتطوير العرض الصحيالكهرباء، الطرق...( والخدمات األساسية )الماء  يزعزت
 ؛ إلى إنشاء البنيات التحتية الثقافية والرياضية باإلضافة

 ةالمباشر ادةاالستف ن الساكنة المحلية منيتمكلمجال تنافسي : يعتمد في اقتصاده على تثمين الثروات الطبيعية والثقافية  -
من خالل  أساساقطاعات أولوية )الفالحة والغابات والسياحة والمعادن( وذلك  ةمن هذه الثروات. ويتم استهداف ثالث

 ؛ عتماد على تثمين الثروات المحليةرة للدخل باالدهيكلة نسيج الفاعلين ومواكبتهم في تصميم وتنمية األنشطة الم

تعبئة وتدبير الثروة المائية والمحافظة على التربة باإلضافة إلى برامج و مجال محمي : يعتمد على برامج ترشيد -
 .(العمراني للواحات تأطيرالالمحيط الحيوي و حمياتحماية مخاصة المحافظة على التنوع البيولوجي )

 

)أي ما  ار درهمملي 93رصدت لها استثمارات بقيمة  للتنمية برنامجا 45 وفي هذا الصدد، تم تنزيل هذه المحاور من خالل
مليار درهم سنويا على مدى ثماني سنوات(. وترمي هذه المحاور إلى تحقيق األهداف الطموحة التالية في أفق  11,5يعادل 
2020  : 

 

 ي مرتين ونصف ؛والدخل الفرد مجاليالناتج الداخلي الخام ال مضاعفة -

 منصب شغل إضافي ؛ 160.000إحداث  -

 ة.يربووالت الطبية العروضالمتعلقة بالخدمات األساسية )الماء والكهرباء( وءمة مع المعايير الدولية الالم -
 

قامت الوكالة بوضع إطار تعاقدي على ثالثة مستويات من شأنه أن يمكن من تحقيق التنمية المجالية وإنجاز  وهكذا،
 االستراتيجية من خالل مقاربة مندمجة :

 

 ومة والمصادقة على األهداف المسطرة ومبادئ عمل االستراتيجية ؛المستوى األول على شكل اتفاقية إطار مع الحك -

المستوى الثاني مع القطاعات الوزارية المعنية ويهدف إلى المصادقة على تفاصيل برامج العمل حسب كل قطاع  -
 ؛ (والتمويل والتخطيط المشاريع )مضامين

 من المندمج لالستراتيجية التنفيذ ضمان إلى ويهدف بيلمجالها الترا التابعة األقاليم أو/و الجهات الثالث مع المستوى -
 .مقاربة ترابية العمل وفق برامج دعم خالل

 
 الجهات عملت الوكالة على بذل مجهودات هامة للبحث على التمويالت لدى، الترابية التنمية استراتيجية تنفيذ ولضمان
يمول برنامج  صندوق التنمية القروية والمناطق الجبليةأن وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى  .والدولية الوطنية المانحة

جماعة تتواجد في األقاليم الستة عشر المكونة لمجال تدخل الوكالة. كما أن سبعة مشاريع يناهز مبلغها  126تأهيل وتنمية 
 .مليون درهم تم تمويلها أو هي في طور التمويل في نفس اإلطار من طرف ممولين دوليين 350اإلجمالي 

 
على تعبئة القروض  صندوق التنمية القروية والمناطق الجبليةفي إطار  2016-2015وستعمل الوكالة خالل الفترة 

المخصصة لبرنامج تنمية وتأهيل الجماعات القروية المنتمية لمجال تدخل الوكالة. وتبلغ التمويالت المزمع تعبئتها في هذا 
مليون درهم بالنسبة لمناطق  336مليون درهم بالنسبة لمناطق الواحات و 344مليون درهم بما في ذلك  680اإلطار نحو 

 شجر األركان.
 

وترتكز حصيلة إنجازات استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر االركان، فيما يخص االستثمارات المنجزة خالل الفترة 
زارية والهيئات العمومية إلى جانب ، على المشاريع والبرامج الممولة من طرف ميزانية القطاعات الو2012-2014

 مشاريع مندرجة في إطار مخطط العمل الخاص بالوكالة. ويشمل هذا األخير عنصرين :
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 الميزانية الذاتية للوكالة مع مساهمة الفاعلين المحليين والتي تندرج في إطار برنامج من مشاريع الشراكة الممولة -
 56و 2012اتفاقية سنة  29اتفاقية منها  187. تم التوقيع على 2014و 2012للوكالة : خالل الفترة ما بين  اتاألولوي

 ؛ 2014اتفاقية سنة  102و 2013اتفاقية سنة 

المشاريع الممولة من طرف صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بمساهمة الجماعات القروية ومجالس  -
الث اتفاقيات إطار تتضمن برنامج عمل يهدف إلى تأهيل وتنمية األقاليم والعماالت. وقد كانت هذه المشاريع موضوع ث

 جماعة قروية. 126
 

وفي إطار مهامها المتعلقة بدعم المجال القروي، ساهمت الوكالة بشراكة مع الفاعلين المحليين في وضع مشاريع تنموية 
مشروعا في هذا اإلطار.  102بقبول  2014اقتصادية واجتماعية ومشاريع المحافظة على البيئة. وقد قامت الوكالة في سنة 

 وتتوزع اإلجراءات المقررة حسب المحاور االستراتيجية للوكالة كما يلي :
 

 14جماعات قروية وإنجاز  7نقطة مائية بألواح شمسية على مستوى  13اتفاقية( من خالل تجهيز 86تحسين الجاذبية )
متر مكعب وحوض مائي وساقيات من أجل تجميع  150طفية" بحجم مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشرب وكذا إنشاء "م

مزرعة على طول محور  42متر مكعب والتزويد بالكهرباء لفائدة  100مياه المنابع إلى جانب إعادة تأهيل صهريج بسعة 
طة األلواح الشمسية بودنيب. هذا، باإلضافة إلى توسيع شبكة الكهرباء بالنسبة لجماعتين قرويتين والكهربة بواس -الراشدية 

 حافلة للنقل المدرسي ؛ 14لجماعة قروية واقتناء عشرة معدات من أجل فك العزلة عن إقليمين إلى جانب اقتناء 

 المعدات إلى باإلضافة، ودولية وطنية مهرجانات أربعة لتنظيم والدعم التمويل في المساهمة( اتفاقية 11) التنافسية تعزيز -
 لتنظيم والدعم التمويل وكذلك الحرف في المهني للتدريب مركز بناء في والمساهمة تثمارلالس اإلمارات مجموعة من

 اليدوية ؛ والحرف السياحة حول والجلوس المهرجان

مهرجانات وطنية ودولية  4تحقيق المساهمة في تمويل ودعم تنظيم  خالل اتفاقية( من 11التنافسية ) تعزيز القدرة -
منفعة اقتصادية والمساهمة في إنشاء مركز للتكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية إلى  باإلضافة إلى تجهيز تجمع ذو

 جانب تمويل ودعم تنظيم مهرجان ومعرض في مجالي السياحة والصناعة التقليدية ؛

ر مشروعا تتعلق بإنشاء وتهيئة ساقيات وخطارات وعتبات انحصا 17اتفاقيات عبر إنجاز  5المحافظة على البيئة ) -
المياه وحفر آبار وإنجاز نقط المياه الجوفية وبناء حيطان وقائية ودعامات وكذا بنايات وقائية من الفيضانات لصالح 

 ألف مستفيد، باإلضافة إلى إنجاز مشروعين للتطهير السائل. 54حوالي 
 

 تحديث قطاع الصيد  - 2.2

 
وذلك  .ئهالتنافسية والرفع من أدا تهقطاع الصيد وتحسين قدرس" إلى تأهيل وتحديث مختلف ميادين يليوتأتهدف استراتيجية "

 :  من خالل
 

 8,3درهم مقابل  مليار 21,9لى ما قدره إ 2020الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام الوطني في أفق  -
 مليار درهم ؛

 ؛ 2007سنة  61.650مقابل  115.000عدد مناصب الشغل المباشرة إلى في زيادة  -

 ؛ 2020في أفق  510.200إلى  488.500لرفع من عدد مناصب الشغل غير المباشرة من ا -

 .2007مليار دوالر سنة  1,2مليار دوالر مقابل  3,1بلوغ قيمة صادرات المنتوجات البحرية ألكثر من  -
 

ألداء وتقوية القدرة وترتكز تنمية استراتيجية قطاع الصيد على ثالثة محاور أساسية وهي استدامة الموارد والرفع من ا
ؤكد على البعد البيئي ترتكز على مبادئ التنمية المستدامة وتمشروعا مهيكال  16 إنجازالتنافسية. وفي هذا اإلطار، يتوقع 

 :  يتوفر على المواصفات التالية بطريقة تجعل كل مشروع
 

لصيد الجائر والحرص على إعادة تكوين الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتصدي لالمسؤولية البيئية من خالل  -
المخزونات من األصناف التي يتم استغاللها بطريقة مفرطة والحفاظ على بعض األصناف المهددة وكذا إنعاش طرق 

 ؛ الصيد المستدام

تثمين منتوجات الصيد وإحداث مناصب الشغل وتحسين تنافسية المنتوجات المغربية في من حيث  ةقتصاديالجدوى اال -
 من خالل ولوج أسواق جديدة. سواق التقليدية ونمو الصادراتاأل

 

الداخلة وأكادير -حداث ثالثة أقطاب بامتياز على مستوى العيونإحول  "سيليوتأوتتمحور المشاريع الرائدة الستراتيجة "
 مليار درهم. 9وطنجة والتي ستمكن من جذب استثمارات قدرها 
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ن المشاريع التي تهدف إلى تنمية تربية األحياء المائية والبنيات التحتية ومعدات وتتضمن هذه االستراتيجية أيضا عددا م
 التفريغ وتهيئة مصايد األسماك.

 
كما تتعلق التدابير المواكبة على الخصوص بتوضيح المنظومة القانونية وتطوير نظام المراقبة وتتبع المسار على امتداد 

 .ةالمهني يةتمثيلسلسلة القيمة وتعزيز الكفاءات وتنظيم ال

 

 المكتب الوطني للصيد - 1.2.2
 

، يعتزم المكتب الوطني للصيد مواصلة إنجاز المشاريع التي تم االلتزام بها وإعطاء االنطالقة 2016فيما يخص سنة 
 لمشاريع جديدة بهدف تطوير البنيات التحتية للصيد البحري.

 
 30)مليون درهم( وتطوان  58,4اء أسواق الجملة للسمك بإنزكان )وهكذا، يعتزم المكتب الوطني للصيد مواصلة إنجاز بن

( وإدخال المعلوميات في مسلسل التسويق على مليون درهم 30)وبناء محالت لفائدة بائعي السمك ببوجدور  (مليون درهم
هيز المواقع وتج لمملكة،اتركيب معدات الطاقة الشمسية في بعض قرى الصيد جنوب مستوى نقط التفريغ وقرى الصيد و

ضافة إلى مواصلة اإلجراءات الهادفة إلى صيانة البنيات التحتية المينائية والتجهيزات ضرورية باإل ةتقنيوتجهيزات بمعدات 
 س".يليوتأالتقنية وذلك بغية بلوغ األهداف المحددة في استراتيجية  "

 
لمفاوضات مع الوكالة الوطنية للموانئ متقدمة وتهم ويعتزم المكتب الوطني للصيد أيضا التكفل بموانئ الصيد األخرى حيث ا

 باألساس موانئ العرائش والصويرة.
البرنامج االستثماري والمتعلق باألسواق من الجيل الجديد المحدد من طرف المكتب الوطني  نجازإباإلضافة إلى ذلك، يتم 

 :نجاز وتهم والتي هي في طور اإل مليون درهم 277بلغ بم اتللصيد والذي يشمل استثمار
 

 180:  البنية الفوقية للميناء الجديد للصيد لطنجة )سوق وبنايات إدارية وتجهيزات ومحالت مخصصة لمهنيي الصيد( -
 ؛ مليون درهم

 (.مليون درهم 22مليون درهم( والعرائش ) 30مليون درهم( وطانطان ) 35الداخلة )بأسواق جديدة  -

 
 ستعمال الحاويات المنمطة على جميع موانئ الصيد. يسعى المكتب إلى تعميم ا ،خرىأومن جهة 

 
أفضل ونجاعة أكبر للبنيات التحتية والتجهيزات وبهدف تزويد المواقع المسيرة بالوسائل المادية الضرورية،  وفرةمن أجل 

برنامجه االستثماري الذي يهم على الخصوص إرساء عقود الصيانة وتأهيل  إنجازيواصل المكتب الوطني للصيد 
 التجهيزات ووسائل المناولة.

 

أسواق الجملة للسمك وبعد الشروع في استغالل كل من أسواق الدارالبيضاء  10وفقا للبرنامج الوطني إلنجاز شبكة من و
لى المكتب إها في إطار برنامج تحدي األلفية، ؤبتحويل أسواق الجملة للسمك التي تم بنا 2014-2011ووجدة، تميزت الفترة 

مليون درهم( وبني مالل  55مليون درهم( ومكناس ) 86مليون درهم( ومراكش ) 53,9يد في كل من تازة )الوطني للص
 مليون درهم(. 56,8)

 
نه يوجد حاليا في إمليون درهم، ف 70,5فيما يتعلق بإنجاز سوق الجملة للسمك بالرباط، بكلفة تصل إلى من جهة أخرى، و

على اتفاقية الشراكة المتعلقة باستغالل وتسيير السوق، بين المكتب الوطني للصيد التشغيل الفعلي، بعدما تم التوقيع  طور
 .2015زعير بهدف االستغالل الفعلي في  ىوالجماعة الحضرية للرباط والجماعة القروية لسيدي يحي

 
مليون  58,4غ ، بكلفة تقدر بـمبل2015من جهة أخرى، سيتم الشروع في إنجاز سوق الجملة للسمك إلنزكان، خالل سنة 

مليون درهم، قد تم تأجيله  40درهم. كما أن إنجاز سوق الجملة للسمك لطنجة، الذي رصدت له في البداية اعتمادات بلغت 
أما فيما يخص سوق ووذلك على إثر تغيير الوعاء العقار المخصص لهذا المشروع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة. 

مليون درهم. أما فيما يتعلق بسوق الجملة للسمك  30بمبلغ  2015برسم ميزانية  الجملة للسمك لتطوان، فسيتم إنجازه
للدارالبيضاء، وبعد النشاط القوي الذي تم تسجيله في السنوات األخيرة ومن أجل ضمان تنظيم أحسن للتسويق وكذا تتبع 

 مليون درهم. 17كور بمبلغ يصل إلى مسار جودة المنتوجات المعروضة للبيع، فقد تم الشروع في أشغال توسعة السوق المذ

 
ليه، أعد المكتب الوطني للصيد برنامجا استثماريا لتأهيل إ هاسناد تسييرإي تم تال داخل الموانئ وباعتباره "الفاعل الشامل"

 وتنمية البنيات الفوقية والتجهيزات المينائية.
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إلى المفاوضات الجارية حاليا مع الوكالة الوطنية  ميناء للصيد إلى المكتب الوطني للصيد إضافة 15تم إسناد  ،ذاكهو
 المتبقية.الصيد التسعة للموانئ لمنح المكتب امتياز تدبير موانئ 

 
 خصوصا، إنجاز ،كتبرها الميسيالموانئ التي على مستوى العديد من االستثمارات إنجاز  2014-2011ت الفترة عرفوقد 

مليون درهم(  16مهدية )ومليون درهم(  22,5ادير )كأودرهم(  مليون 40,8) سيدي إفنيالتقليدي بصيد للالبنية التحتية 
 مليون درهم(. 9,8مليون درهم( والمحمدية ) 15,5طرفاية )ومليون درهم(  15,6ان )طان طو
 

ما في مليون درهم ب 180بمبلغ طنجة ب ء الصيداينتمويل البنية التحتية لم المكتب الوطني للصيديتحمل باإلضافة إلى ذلك، 
 مليون درهم سنويا. 45أي  2016و 2015سنتي في  تسديده من قبل والباقي سيتم تسديدهتم  الذيمليون درهم  90مبلغ ذلك 

 
استثمارات متعلقة بوحدات لتدبير الحاويات المنمطة خصوصا  2014-2011وقد أنجز المكتب الوطني للصيد خالل الفترة 

مليون  6,5مليون درهم( والمضيق والعرائش ) 6,6درهم( والدارالبيضاء ) مليون 8,4في طرفاية والعيون وبوجدور )
مليون  3,2) مليون درهم( وأكادير 5,3مليون درهم( والمحمدية وآسفي والصويرة ) 6,4درهم( وسيدي إفني وطانطان )

الوحدات السالفة الذكر  نشركما تم العمل على  مليون درهم(. 3,1ور والحسيمة ظمليون درهم( والنا 3,2درهم( والداخلة )
 مليون درهم. 12على مستوى موانئ الداخلة والعيون وبوجدور بمبلغ 

 

 38مليون درهم( وآسفي ) 70إنجاز أشغال بناء وتأهيل أسواق من الجيل الجديد بأكادير ) 2014-2011كما عرفت الفترة 
مليون  6,1الدارالبيضاء والجديدة ولحديدة )مليون درهم( و 10مليون درهم( والمحمدية ) 27,2مليون درهم( وبوجدور )

 مليون درهم(. 0,7درهم( وطنجة وأصيال والمضيق والفنيدق ومارتيل والقصر الكبير )
 

مسلسل التسويق على مستوى قرى الصيد  فيباإلضافة إلى ذلك، تم إنجاز استثمارات تهم باألساس، إدخال المعلوميات 
ان وإمي وضار وإموتالن وأجتي لغازي وأفتيسات ولقرعة وأمغريوي إضافة الى جبهة والفنيدق وإمسوالس كبدانة وأبر

الصيد تهم تحسين نظام ورصد التتبع لتعزيز الكفاح ضد أخرى سوق الجملة للسمك لبني مالل. كما تم إنجاز استثمارات 
 المصطادات. المصادقة على  غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه وتحسين تطبيق مساطير شهادة 

 
المشاريع المتعلقة ببناء نقاط التفريغ في كل من  2014-2011من جهة اخرى، أنجز المكتب الوطني للصيد في الفترة 

مليون درهم(  29,8مليون درهم( وأمتار ) 39مليون درهم( وتارغة ) 40,4سراس )أ مليون درهم( وقاع 62,4بليونش )
مليون  39,3عابد )المليون درهم( وسيدي  40,5مليون درهم( وبحيبح ) 40,5)مليون درهم( وسال  15,2والقصر الصغير )
المكتب أيضا قام مليون درهم(. كما  30,7وأخفنير ) (مليون درهم 43,5مليون درهم( وتيفنيت ) 25,2درهم( وتافضنا )

 مليون درهم. 3,6ببناء منصات لتصنيف األسماك الصناعية في كل من العيون والداخلة بمبلغ 

 
نيابة  ةرسيمال /الحساباتر المالي والمحاسبي للصناديقالتدبي، 2014 سنة المكتب الوطني للصيد باإلضافة إلى ذلك، واصل

 : الصيد البحري، وهي عاقطعن 
 

 صيداللتحسين القدرة التنافسية لقطاع الساحلي والتقليدي لصيد ال ووتحديث أسط إلى تأهيليهدف الذي  "إبحار"برنامج  -
 ؛

، ومنح تعويضات غير القانونية شباكالوطني للقضاء على العمل ال إطار مخطط في عائمة"شباك الحذف "ال برنامج -
 للمهنيين لتشجيعهم على المضي قدما في التخلص منها.

 

سجلت نتيجة االستغالل والنتيجة وبالمقابل  11%بنسبة  المكتب ارتفاع رقم معامالت 2014من جهة أخرى، عرفت سنة 
ترجع هذه النتائج باألساس إلى ارتفاع تكاليف على التوالي. ومليون درهم  57مليون درهم و 1,181جزا يناهز الصافية ع

وكذا  (%72+)ستخماد إلرتفاع مخصصات اتبعا المليون درهم(  122)+ 2013مقارنة بسنة  33%ستغالل بنسبة إلا
 الجديدة. هذه المواقعتي يتكفل بها المكتب لتسيير المرتبطة، على الخصوص، بالصيانة والحراسة والنظافة ال كاليفللت
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 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 

 
 

 الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية - 2.2.2

 
يندرج نشاط الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية في إطار إنعاش وتنمية تربية األحياء المائية في المغرب وذلك وفقا 

 المتعلق بإحداثها. 52-09مهام المسندة إليها بموجب القانون رقم لل
 
 على المحاور األساسية التالية : 2015-2014ويرتكز مخطط عمل الوكالة للفترة  
 

، بهدف الشروع في تنفيذها عن طريق عرض 2013استكمال مخطط تنمية تربية األحياء المائية الذي انطلق منذ سنة  -
 ؛ مجال تربية األحياء المائية مشاريع االستثمار في

 ؛ ة في ميادين تربية األسماك والمحار واألعشاب البحريةـإعداد مشاريع االستثمار في مجال تربية األحياء المائية، خاص -

المساهمة في تنفيذ أعمال البحث والتطوير التي تلبي تطلعات القطاع، خصوصا، فيما يتعلق بإدخال تكنولوجيات حديثة  -
 تحويل وتثمين منتوجات تربية األحياء المائية ؛ ب تهميدة، وتشجيع الشراكات للقيام بتجاروأنواع جد

 مواكبة المستثمرين وإنعاش تربية األحياء المائية على الصعيدين الوطني والدولي. -
 

يتعلق األمر،  كما يتم اتخاذ إجراءات تكميلية أخرى من قبل الوكالة للمساهمة في تنمية قطاع تربية األحياء المائية.
 خصوصا، بالتدابير التالية :

 

 الستراتيجية تنمية تربية األحياء المائية ؛ "االستراتيجيوالتقييم البيئي "إنجاز دراسة حول  -

ي كان موضوع بروتوكول خاص بتصنيف المناطق في مجاالت ذإنجاز التصنيف الصحي لمناطق تربية المحار وال -
 بموقع كاال آيريس وخليج الداخلة وتربية المحار األمر ليا ألعمال التصنيف. ويتعلقالتي تخضع حا سالمة تربية المحار،

 واد الو ؛ –الفنيدق  بمنطقة

وهي مشاريع  .نجاز مشروعين رائدين في إطار برنامج التدبير المندمج  للمناطق الساحلية وبشراكة مع قطاع البيئةإ -
طن من المحار.  180طن من األعشاب البحرية الرطبة و 1.300هز بإنتاج سنوي يناالصيد التقليدي  موجهة لتعاونيات

وسيتم تمويل إنجاز هذه المشاريع بشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة من خالل الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء 
 المائية والبنك الدولي ؛

البحرية في المغرب للبنيات التحتية إلنتاج البذور  إعطاء اإلنطالقة إلنجاز التفريخ البحري لتجهيز تربية األحياء المائية -
 ؛ الالزمة لمزارع تربية األحياء المائية

واد -إطالق دراسة جدوى إلنجاز مركب للبنيات التحتية لدعم نشاط تربية األحياء المائية في منطقة سينترا )جهة الداخلة -
 الذهب(.

 
مد في األ ةتحاد األوروبي، تم إعطاء اإلنطالقة لتوأمة مؤسساتية قصيروأخيرا، وفي إطار الشراكة بين المملكة المغربية واال

أورو لفترة تصل إلى  250.000تهدف إلى تعزيز تربية األحياء المائية في المغرب بتمويل يصل إلى  2015سنة من فبراير 
 أشهر. 6
 

 الماء و الطاقةو المعادن - 3.2

  

 الشريف للفوسفاط( الُمَجّمع) استراتيجية تطوير قطاع الفـوسفـاط - 1.3.2
 

في  لُمَجّمعإلى تعزيز الدور الريادي ل جديدة تهدف استراتيجية، 2009منذ سنة  نهج الُمَجّمع الشريف للفوسفاط،
وتتمحور هذه االستراتيجية الجديدة حول ثالثة عناصر أساسية وهي رفع القدرات  .السوق الدولية للفوسفاط
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وتعزيز تنافسية الُمَجّمع عبر تخفيض التكاليف العملياتية  بالمغرب الفوسفاطيةروة تثمين أفضل للثاإلنتاجية مع 
برنامج االستراتيجية أوال، على إنجاز المحاور األساسية لهذه ترتكز وتبني استراتيجية تجارية فعالة وقوية. و

الفوسفوري  لحامضا)معالجة الفوسفاط  وإنتاج الفوسفاط وقدرةاالستخراج طاقة  تدعيمجل أالتجهيز من 
 واألسمدة(.

 
استراتيجية تهدف  الشريف للفوسفاطوفي هذا اإلطار وبعد دراسة الدينامية البنيوية للسوق الدولية، تبنى المجمع 

حاجيات السوق ومالئمة لمرنة و، مع االحتفاظ بوضعية متوازنة (االسمدة) التي تعرف نموا المنتوجاتتدعيم إلى 
الفوسفوري  الحامضالفوسفاط الخام و)من حصة السوق لكافة المنتجات  %40الحصول على  مع توخي

 واألسمدة(.
 

 وتعتمد البرامج والمشاريع المهيكلة المتعلقة بهذه االستراتيجية على المحاور التالية : 
  
 ؛ 2025مليون طن في أفق  50حاليا الى مليون طن  30من  لتلبية حاجيات السوق رفع القدرة اإلنتاجية -

ز الريادة العالمية في ما يخص التكاليف وذلك بواسطة البرنامج الصناعي الذي يهدف الى إدماج وترشيد تعزي -
 ؛السالسل االنتاجية والعمل على تطوير فعالية المستخدمين 

ست بناء الرفع من مرونة السلسلة اإلنتاجية لالستجابة لحاجيات الزبناء ومتطلبات السوق المضطربة. ويعكس  -
الفوسفوري واألسمدة تصميما على بلوغ الهدف المتمثل في جعل الجرف االصفر  الحامضتاج إلنوحدات 

 قطبا عالميا لكيمياء الفوسفاط مخصصا الستقبال االستثمارات الخارجية المباشرة. كما يتم تطوير موقع أسفي

ة بين المغرب والغابون، من أجل تحويله إلى محطة لتثمين ومعالجة الفوسفاط. وترتكز اتفاقية الشراكة الموقع
إلنجاز وحدة إلنتاج األسمدة، على تكامل ذكي للموارد )الغاز المتوفر لدى الغابون والفوسفاط المغربي(. كما 

وتعرف نموا طريق النمو تمكن هذه االتفاقية المجمع من تموقع هام ومناسب في السوق اإلفريقية التي توجد في 
 ؛للطلب المستقبلي 

لجديدة للمجمع من أجل تطوير منتجات جديدة وأنواع من األسمدة مالئمة لألرض الفالحية في االستراتيجية ا -
إطار شراكات مع بلدان مختلفة خاصة في إفريقيا وذلك عبر إنجاز برنامج للبحث والتطوير من أجل تموقع 

 نهائي في هذا السوق الذي يمنح آفاقا واعدة للنمو المستقبلي لصناعة الفوسفاط ؛

 مية المستدامة من خالل اتخاذ كل التدابير الهادفة الى التطوير المستدام ألنشطة المجمع. التن -

 
هذا ولبلوغ أهدافه االستراتيجية، اعتمد المجمع برنامجا استثماريا هاما يرتكز على إنتاج الفوسفاط الخام والصناعة 

 ذي يمثل قفزة تكنولوجية نوعية.نقل الفوسفاط اللالمائي  األنبوبالكيميائية، خاصة عن طريق مشروع 
 

مليار درهم على ثالثة مراحل خالل الفترة  190ويرتكز البرنامج االستثماري للمجمع بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 
 2020-2016مليار درهم للفترة  86و 2016-2008مليار درهم للفترة ما بين  62) 2025-2008الممتدة من 

 ( ويهم أساسا :2025-2020مليار درهم للفترة  41و

 
 فتح أربع مناجم جديدة وإنجاز أربع وحدات لغسل الفوسفاط ؛ -

ربط موقـع خريبكة بالماء انطالقا من سد أيت مسعود )المغرب األوسط( وموقـع الكنتور انطالقـا من سد المسيرة  -
 ؛

 ؛ يض تكاليف النقلمكن من تخفيمما  خط األنبوبعبر الفوسفاط من وحدات الغسل الى المواقع الكيميائية  نقل -

 ؛ (لوحدات األسمدة مشتركةبنيات تحتية للفوسفاط )صفر وأسفي األجرف أقطاب ال إنشاء   -

 ؛ تحلية مياه البحر لتلبية حاجيات األقطاب -

 ؛ الستقبال لباب الفوسفاطمندمجة الشراكة الع يرامشفوسفور" وبوجدة "المغرب التجهيزات الموجودة  مالءمة -

 ؛المستخرجة منه  ا هالموجه للتصدير وإعادة استخدام المي  لباب الفوسفاط تجفيف -

 ؛ بناء مركبات مندمجة إلنتاج األسمدة -

 .الزيادة في الطاقات االستيعابية المينائية -
 

وتتمثل المرحلة األولى من هذا البرنامج الذي يوجد في طور اإلنجاز في تصميم وبناء عدة مشاريع مترابطة بينها على 
بما فيها  2014مليار درهم في نهاية  50الجرف األصفر(. وقد تطلبت هذه المشاريع تعبئة أكثر من -ريبكةمحور الشمال )خ

 جزء تم تفعيله كاألنبوب المائي الذي يربط خريبكة بالجرف األصفر والوحدة األولى لتثمين لباب الفوسفاط بجرف األصفر.
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العيون  -أسفي وبوكراع-ر الدراسة وتهم باألساس محاور كنطوروفيما يخص مشاريع المرحلة الثانية، فإنها توجد في طو

خاصة من خالل وضع التجهيزات الجديدة المتعلقة بالمعادن والمعالجة وقطب جديد للفوسفاط بآسفي وكذا وحدات جديدة 
  :ص ما يلي لتثمين الفوسفاط الخام. وتشمل أهم المشاريع المنجزة أو في طور اإلنجاز في إطار هذا البرنامج بالخصو

 
 ؛ 2011مليار درهم، تم الشروع في استغاللها في  2,5مغسلة مراح لحرش بميزانية قدرها  -
متر مكعب في السنة لتزويد التجهيزات المنجمية لخريبكة  45مشروع محطة المغرب األوسط الذي يمكن من نقل  -

 ؛ 2013في استغالله خالل مليار درهم وتم الشروع  1,05انطالقا من سد ايت مسعود بميزانية قدرها 
 2,54طن في الساعة لكل واحد منهما بمبلغ  120خطي إنتاج السماد ثاني األمونياك بالجرف األصفر بقدرة تصل  -

 ؛ 2013مليار درهم حيث تم الشروع في استغاللهما خالل 
جرف األصفر الذي يمكن مشروع األنبوب المائي لنقل الفوسفاط الذي يربط بين مناجم خريبكة واألرضية الصناعية لل -

مليار درهم.  5,31مليون طن في السنة، بتكلفة قدرها  38مليون طن في السنة إلى  18من رفع قدرة نقل الفوسفاط من 
كلم وطول األنابيب  187ويعتبر هذا األنبوب أكبر أنبوب مائي لنقل الفوسفاط في العالم )يصل طول األنبوب الرئيسي 

 ؛ 2014روع في استغالله خالل كلم(. تم الش 48الثانوية 

. تبلغ 2015مليار درهم ومن المتوقع الشروع في استغالله خالل  3,78مشروع مغسلة بني عمير )الحالسة( بتكلفة  -
مليون طن في السنة وبذلك تعتبر أكبر مغسلة للفوسفاط في العالم. وتزود هذه المغسلة مباشرة  12القدرة اإلنتاجية 

من المياه المستعملة هي مياه تتم إعادة تدويرها، مما يساهم في التقليل  %80وب المائي. كما أن المحطة الرئيسية لألنب
 ؛ من تأثير استغالل المناجم على البيئة

مع استعمال لباب الفوسفاط وبناء وحدة جديدة للحامض  4و 3مغرب فسفور الحامض الفسفوريمالءمة منشآت مصنع  -
 Eالخط  وقد تم تشغيل .مليار درهم 2,33ميزانية المشروع  بلغتو. في اليومن ط 1400 بطاقة (E)خط  الفسفوري

 ؛ 2016في دجنبر  االنتهاءأن يتم بصفة تدريجية على  4و 3للخطوط الحالية  أن تتم مالءمةيتوقع و. 2014خالل سنة 

ا بصفة تدريجية ابتداء شغيلهسيتم ت (ODI-1)منها وحدة مليار درهم  19,53تبلغ  بميزانيةسمدة وحدات لأل 4نجاز إ -
  ؛ 2015من 

من المتوقع مليار درهم والتي  3,21 بلغت بتكلفةنابيب األنجاز وحدة للتصفية وتجفيف لباب الفوسفاط المنقول بخط إ -
 .2016في  شغيلهات

 مليار درهم . 2,9 تبلغئية  للجرف األصفر بميزانية ات المينآع المنشيمشروع توس -

 

وكذا على ، فيما يتعلق باألسواق الواعدة لتمثيل التجاري واليقظةل ةالتجارية على شبك راتيجيةاالستتعتمد من جهة أخرى، 
 تعزيز معة موازاوذلك  عقد شراكات إلنجاز وحدات تحويل تستهدف األسواق التي تعرف نموا متزايدا )البرازيل...(

 .اإلفريقية منها خاصة النمو طريق في توجد التي األسواق

 
التي تعرف نموا يمارسون باألسواق  دوليينبفضل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع فاعلين  االستراتيجيةهذه  وسيتم تعزيز

موزع لألسمدة بالبرازيل واتفاقية شراكة مع الفاعل  "هيرينكر" التي تعتبر ثالث رأسمال شركةفي   %10مساهمة  : متزايدا
 من المجمع الشريف للفوسفاط. الفوسفاطيةتوجات نلشراء جميع أنواع الم"بوتاش كورب" األمريكي

 

من خالل إصدار  ناجحة جديدة استراتيجية نهجفي  للفوسفاط الشريف جمعفقد نجح الم ،وفيما يخص تمويل برنامجه التنموي
مما أدى إلى  ،مرضية جد اكتتاب( مع مستويات 2015 سنةمليار دوالر  1و 2014 سنةمليار دوالر  1,5) دولية سندات
 .التنموي برنامجه تمويل مصادر في وتنوعا واضحة رؤية أعطىو العالمي المالي السوقمريح للمكتب في تموقع 

 
نسيج  إنشاءإلى  باألساس فهي تهدف للفوسفاط، الشريف جمعللم االقتصادي النظام بتطوير المتعلقة االستراتيجية وبخصوص

 تنافسيته. جمع لتعزيزلما تكاليفخفض آخر يكمن في وبموازاة ذلك تحقيق هدف حول قطاع الفوسفاط  يتمحور صناعي

بهدف نقل  كبر المؤسسات العالميةأمشاريع مشتركة مع  إنجاز (1 :على  أهم األعمال التي أنجزت في هذا اإلطار وترتكز
إطار مع -اتفاقية نجازإ) 2 تكلفة. بأقلالتفوق العملي و أجل منواستدامة الخبرة في ميدان الهندسة والخدمات الضرورية 

 إنجاز اتفاقية حاليا يجري( االقتصادي للمجمع النظام في سيعملون الذين الفاعلينالتدابير التحفيزية لصالح  مختلف تهمالدولة 
 أجل من أجانب صناعيين فاعلين مع عقود إبرام) 3 .(الملموسة التحفيزية التدابير مختلف تحديد أجل من للتطبيق خاصة
تعزيز ) 4 .الوطنية الُمناولة المقاوالت لتطوير مخطط أو( الناقلة األحزمة صناعة) مغرببال صناعية وحدات تمركز

. المكتسبة المعرفةمع تشجيع تحسين  والخدمات في نشاط محدد فيما يخص المنتجات محليينالفاعلين من طرف البتكار اإل
عقود مع  ( إبرام6محددة.  وخدمات منتجات يخص افيمبتكار االمع فاعلين مغاربة لتشجيع  المشتركة تنميةالتوقيع عقود  (5
 .رهن إشارة الفاعلينالموارد المالية المالئمة بناك لوضع ألا
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 استمراريتوقع  كما .2016 سنة مليار درهم في 20 تناهزنجاز برامجه التنموية واالستثمارية بميزانية إ مجمعال سيواصلو
 .2016سنة  خاللو 2015 سنةفي النصف األول من  ألسعارواالطلب  انتعاشمتميزة بالو المالئمة الظرفية

 

 هذه وتهممليار درهم.  20,37 أداء معمليار درهم  28,65 بمبلغ االلتزامفيتوقع  ،2015نة سل فيما يخص ميزانية االستثمار
مليار   (3,62الداعمة طةواألنش) لألداء مليار درهم 16,76) والكيميائية المعدنية ألنشطةل الصناعية التنمية برامج المشاريع

 .درهم مليار 17 قدره بمبلغ استثماري برنامج إنجاز فيتوقع ،2015 سنة اختتام توقعات وبرسم). لألداء درهم

 

 
 

 

 
 

 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 
 
 

 المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن -  2.3.2
 

هذا القطاع عن طريق تطوير البنية التحتية الجيولوجية )البرنامج جديدة ل دفعة عطاءقطاع المعادن إلى إ استراتيجيةتهدف 
الوطني للخرائط الجيولوجية( وتشجيع تثمين وتحويل المعادن على الصعيد المحلي وتحفيز االستثمار في مجال البحث مع 

من خالل إصدار قانون جديد يقوم ك الفاعلين الوطنيين والدوليين في إرساء اإلطار التشريعي المناسب والمبسط وذلك اشرإ
 المتعلق بقانون المعادن. 1951بتغيير وتعويض ظهير سنة 

 
وتكمن األهداف المتوخاة من هذه االستراتيجية في الرفع من رقم معامالت قطاع التعدين )دون احتساب الفوسفاط( وتعزيز 

 لقطاع الخاص.تواصل لمك اشرإالبرامج والميزانيات المخصصة للبحث والتنقيب المعدني وذلك ب
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 تموقعالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن دراسة إلعادة تحديد استراتيجية التنمية وإعادة  جزوفي هذا اإلطار، أن
الحفاظ على السيادة الوطنية على الموارد المعدنية، والتقاسم العادل للمخاطر  في األساسية فاهدحيث تم تحديد األالمكتب، 

فإن المكتب ، وهكذا والتنقيب وتموقع واضح للمكتب في مسلسل التثمين. ،لبحثمشاريع االخاص فيما يتعلق بمع القطاع 
سيمكن هذا النموذج و المعدني. واالستكشاف ثالبحأنشطة الترويج وهيكلته على أساس متجدد يروم تعزيز إعادة مطالب ب

 لتنقيب التي يديرها المكتب حسب مجاالت تدخالته :من تعامل أفضل مع المخاطر المرتبطة باستراتيجية البحث وا
 

إلى شراكات من أجل  قبل اللجوءإنجاز أشغال البحث والتنقيب األولية  فيتدخل المكتب  كمنبالنسبة للتنقيب المعدني، ي -
 تطوير البحث واستغالل المواقع التي من الممكن استغاللها وتثمينها ؛

ما  اليف العالية للتنقيب عن النفط، ترتكز االستراتيجية المتبعة على ترويج إمكانياتبالنسبة للهيدروكاربورات ونظرا للتك -
 د تنفيذ برامج التنقيب إلى فاعلين خواص.اسنتم إيختزنه باطن التراب الوطني حيث ي

 
 . مليون درهم 426إلى  2016لسنة  اإلستثمارات ومن المتوقع أن تصل 

 
هذا ويتم تخصيص )مع احتساب أشغال التنقيب الداخلية(.  مليون درهم 426 ما قدره 2015ميزانية االستثمار لسنة هز ناتو

من المسح االهتزازي ثنائي األبعاد  كلم 10.000اقتناء ومعالجة القيام بالبرنامج لمواصلة األبحاث الجارية وخصوصا 
 مليون درهم. 162المغربي بغالف القاري متعلقة بمشروع توسيع المرتفع ال
 
مما يؤدى االستغالل  مواردمليون درهم بالنسبة ل 687مليون درهم مقابل  782إلى  2015كاليف االستغالل لسنة تصل تس

 مليون درهم. 111ناقص مليون درهم وناتج صاف قدره  95تسجيل ناتج لالستغالل سلبي قدره إلى 
 

رخصة للبحث  130كلم مربع تهم  353.467,9النفط مساحة إجمالية تناهز  ن، شملت أنشطة التنقيب ع2014وفي سنة 
 وأربع مذكرات تفاهم بحرية( 3برية و 2رخص لالستكشاف ) 5لمنح امتياز االستغالل و اعقد 11بحرية( و 90برية و 40)

 96درهم منجزة من طرف الشركاء و ارملي 6,6لبترول عن اوقد بلغت االستثمارات في التنقيب  النفطية.ر والصخمتعلقة ب
 المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. طرف زة منمليون درهم منج

. 
مليون متر  44,34ما قدره جهات الصويرة والغرب ب الذي يتواجد بصفة مركزة وقد بلغ اإلنتاج الوطني للهيدروكاربورات

اإلنتاج ما قدره  ، فقد بلغبالنسبة للغاز المكثف . أما2013مليون متر مكعب سنة  45,16مكعب بالنسبة للغاز الطبيعي مقابل 
 .2013طن في  5.936طن مقابل  5.184

 
مليون درهم في  185,3مليون درهم مقابل  190,5 ما قدره 2014لهيدروكاربورات في ل بالنسبة وقد سجل رقم المعامالت

 .2,8%بزيادة  2013

 

وتتوخى  .الشركاءمع  امشروع 16بالمكتب و اخاص امشروع 27وفيما يخص نشاط التنقيب المعدني، همت األشغال 
متعلقة  6و األورانيومبالمعادن األساسية و 10و نفيسةمتعلقة بالمعادن ال 10هدفا منها  27 لمشاريع الخاصة بالمكتبا

 8هدفا منها  16قد شملت ف ،عمليات الشراكةأما  بالجيوحرارية. خاصواحد مشروع وبالصخور والمعادن الصناعية 
 بالصخور والمعادن الصناعية. ينمتعلق 2ينة وللمعادن الثم 6للمعادن األساسية و

 
مليون درهم  3,6ناقص  قدرهمليون درهم وناتج استغالل  112,1 قدره للمكتب اصافي اناتج 2014نجازات قد أبرزت إو

غ وقد بل االستغالل.لموارد مليون درهم بالنسبة  724,2مليون درهم مقابل  727,8 ناهزعلما أن مجموع تكاليف االستغالل يُ 
% 9 بنسبة امليون درهم مسجال انخفاض 231 ، ما قيمته2014رقم المعامالت )مبيعات الغاز على الخصوص( برسم سنة 

 مليون درهم(. 253)2013 مقارنة بسنة 

 
 بمليون درهم
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 مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك - 3.3.2

  
في  جديدةاستراتيجية تنموية  قديمتتم  ،منطقة تافياللت وفكيك في منظومة التنمية المعدنيةالمعدني لالنشاط لضمان انخراط 

عصرنة اإلطار القانوني المنظم عبر هدف العمل على تأهيل النشاط المنجمي بمنطقة تافياللت وفكيك ب 2015سنة أوائل 
 .للنشاط المعدني

 
السالفة الذكر.  الذي أنشئت بموجبه المنطقة المعنية 1960دجنبر  ظهير فاتحوتتمحور االستراتيجية الجديدة حول تعديل 

 : وتتجلى األهداف األساسية في ما يلي

 
مين المعادن ثانفتاح القطاع على االستثمار الخاص مع الحفاظ على عقود المعدنيين التقليديين لغاية استخراج وت -

مع اإلمكانيات المالية والتقنية المحدودة لدى المعدنيين جد متطورة بالمقارنة  االموجودة في أعماق مهمة تستوجب طرق

 ؛ التقليديين

مع حذف احتكارها في مجال التسويق وتحويل  "مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك على اإلبقاء -

 مهامها إلى التركيز على مواكبة المشاريع وتسيير الشراكة ما بين المستثمرين والصناع

 ؛لمعدنيين ا

اعتمادا على أهمية المشاريع وقيمة حق الدخول  حتملينار المستثمرين الميوض الخترتبني مقاربة المنافسة وطلب الع -

 ومبلغ األتاوة ؛

 لمشاريع االستثماريةات المؤداة من طرف اإحداث صندوق لتنمية منطقة تافياللت وفكيك يتم تمويله عن طريق اإلتاو -

بهذه الواقعة في أماكن غير مغطاة أو تلك ن مغطاة بتراخيص االستغالل المنجمي التقليدي، الواقعة في أماك سواء

 التراخيص.

 

  : وتتجلى األهداف المتوخاة من هذه االستراتيجية في

 

مليون درهم سنويا كاستثمارات في مجال البحث والتنقيب المعدني، أي ما يعادل ربع ما يصرف  100ما يناهز  إنجاز -

 ؛ ميدان البحث المعدني على المستوى الوطني حاليا في

 451) 2014مرات الرقم الحالي برسم سنة  2مليار درهم كرقم معامالت في مرحلة االستغالل أي ما يعادل  1تحقيق  -

 ( ؛مليون درهم

أن االستغالل  نتاجية بإضافة مواد أخرى كالنحاس والفضة والنيكل والحديد والمنغنيز والفليورين، علماتوسيع القاعدة اإل -

 ؛ التقليدي يهم فقط ثالث مواد وهي الرصاص والزنك والبارتين

 المحدثة حاليا( ؛مرات المناصب  3منصب ) 3.000إحداث مناصب شغل جديدة تقدر بحوالي  -

 .تاواتإلالمساهمة في التنمية المحلية من خالل إحداث صندوق لتنمية المنطقة يتم تمويله عن طريق ا -

 

 اتيجية الطاقيةاالستر - 3.3.2

 
التقليل من االعتماد على الطاقة الكهربائية وضرورة تنويع مصادر  على ضرورة 2012اإلعالن الحكومي في يناير  نص

 %97التبعية الطاقية من قليص كما حث على تطوير النجاعة الطاقية. مما سيؤدي الى ت .إنتاج الطاقة وخفض تكاليف اإلنتاج
 .2020في  %84الى 

 

من القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية، في أفق % 42هذه االستراتيجية إلى بلوغ نسبة  ص الطاقات المتجددة، تهدففيما يخ
للطاقات الشمسية والريحية التي تهدف  ، بواسطة مصادر طاقية متجددة، خاصة من خالل البرامج الوطنية المندمجة2020

 ما. ميغاواط بالنسبة لكل واحدة منه 2.000إلى بلوغ 
 

من خالل إعطاء انطالق مشروع مهيكل يهدف إلى إنجاز محطة الغاز التي  2015وقد تم تعزيز هذه االستراتيجية في 
 ستخصص في البداية إلنتاج الكهرباء لتشمل بعد ذلك األنشطة الصناعية المؤهلة.
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 )الوكالة المغربية للطاقة الشمسية( برنامج الطاقة الشمسية - 1.3.3.2
 

نتاجية تناهز إلمشروع المندمج إلنتاج الكهرباء إلى تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية من أصل شمسي بقدرة يهدف ا
، تم إسناد إنجاز مشروع تطوير مشاريع الطاقة الشمسية إلى "الوكالة المغربية 57-09ميغاواط. وطبقا القانون رقم  2.000

السالف القانون  تطبيقشروط وكيفية  2010أكتوبر 26ة والوكالة بتاريخ الدولين االتفاقية المبرمة بللطاقة الشمسية". وتحدد 
 الذكر.

 
الشروع في استغالل الوحدات األولى  2015خالل سنة  سيتمكما  .مليار درهم 70وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 

المشروع المذكور في موقع ورززات . وسيتم إنجاز 2019المنجزة، على أن يتم تشغيل جميع المحطات المبرمجة في متم 
 إضافة إلى مواقع أخرى الزالت الدراسات وأشغال التأهيل المتعلقة بها في طور اإلنجاز.

 
  .2015سنة في مليون درهم  2.105مقابل  مليون درهم 847إلى  2016لسنة االستثمار  ميزانية ومن المتوقع أن تصل

 
طلبات  ، موضوعمشاريع إعطاء االنطالقة لثالثة للطاقة الشمسية في غربيةمالوكالة الذا البرنامج، شرعت في إطار هو

 :" اإلنتاج المستقل للطاقة" على طريقة هازانجم إتيالتي سو ،2015في أكتوبر التي من المتوقع إطالقها عروض 
 

 ؛ اواطغمي 70في ورززات بقدرة قصوى  4نور  -

 ( ؛اواطغمي 500جمالية هي )القدرة اإل اواطغمي 80في العيون بقدرة قصوى  Lنور -

 (.اواطغمي 100)القدرة اإلجمالية هي  اواطغمي 20بوجدور بقدرة قصوى في  Bنور -
 

 :لتمويل برنامج الطاقة الشمسية، اعتمدت الوكالة على و
 

سمال رأتم رفع )المتعلقتين بالمقر لتسيير واالستثمار ا تمويل ميزانيتيتعبئة الموارد من طرف المساهمين لسد حاجيات  -

 ؛ (نصفها دفع تم مليون درهم 2.250ليصل مليون درهم  500الوكالة من 

 1.200و 1لنور  مخصصة وروأمليون  1.000مانحين الدوليين مختلف ال لدى ت المعبئةتمويالال ت: بلغ المديونية -

 .3و 2لنور مليون أورو موجهة 
 

مشروع  (i)منفصلين وهما من جزأين ميغاواط(  350اقة المرحلة الثانية من مركب الطاقة الشمسية لورزازات )بط تكونوت
ميغاواط. وعلى غرار المرحلة األولى من مشروع  150" بقدرة 3مشروع نور " (ii)ميغاواط و 200" بقدرة 2نور "

على شكل قروض  %80من األموال الذاتية و %20"، سيتم تمويل االستثمارات على الشكل التالي: 1ورزازات نور"
 المانحين الدوليين وتحويلها بنفس الشروط لفائدة الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.  لدىتم تعبئتها تفضيلية ست

 
مارس الوثائق التعاقدية والمالية في على  توقيعالو 2015 يناير" في 3و نور " 2نور"هذا وقد تم االنتهاء من إسناد مشاريع  

. 2017والبدء في تشغيله ابتداء من  2015من سنة  الثالثفصل ومن المتوقع الشروع في األشغال في ال. 2015 ومايو
 .وروأمليون  1.500إلى للمشروعين  اإلجمالياالستثمار مبلغ  يصلو
 

في إعطاء انطالقة مجموعة من المشاريع  المتعلقة بتأهيل  للطاقة الشمسية المغربيةالوكالة بالموازاة مع ذلك، شرعت  
كما سيتم   .لكل واحدة اواطغمي 400 تفوق قدرات طاقيةذات  بميدلت وطاطاقة الشمسية مشاريع الطامواقع جديدة خصوصا 

 بالنسبة لميدلت وسنة بعد ذلك لطاطا. 2015الشروع في مسلسل االختيار المسبق لمستثمرين في الربع األخير من 
 

"( والتي تهم إنجاز 1)مشروع "نور االنطالق الفعلي ألشغال المرحلة األولى بورزازات  2013في هذا اإلطار، سجلت سنة 
 500ميغاواط )من أصل  160المحطة الحرارية الشمسية باستعمال التكنولوجيا الكهروضوئية ذات قدرة إنتاجية تناهز 

بقدرة تخزين تصل إلى ثالث ساعات . وسوف يتم إنجاز هذا وميغاواط مبرمجة ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية( 
المحدثة من طرف تجمع الشركات " "اإلنتاج المستقل للطاقة" من طرف "شركة الطاقة الشمسيةالمشروع على طريقة 

هذا المشروع في اكتوبر الشروع في تشغيل الدولية الذي تم اختياره بعد إجراء مسلسل من المنافسة  في هذا الصدد. وسيتم 
2015. 

  

ارية حاليا والمتعلقة بتأهيل مواقع شمسية أخرى، شرعت الوكالة فيما يتعلق بتتمة المشروع المذكور وموازاة مع األشغال الج
قتراح خريطة طريق لتنمية المشاريع الشمسية تستعمل التكنولوجيا الكهروضوئية العملية تقييم المغربية للطاقة الشمسية في 

لمختلف حاجيات تقوية ميغاواط(، وذلك بهدف االستجابة  1.000و 800" بقدرة إجمالية تتراوح ما بين 4نور ")مشروع 
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الشبكة الكهربائية الوطنية، خصوصا أطراف الشبكة وتزويد المراكز الثانوية لُمرّكب الطاقة الشمسية في إطار "مخطط 
 نور" وكذا احتياجات األنشطة االقتصادية )السقي والتكييف والصناعات...(.  

 

يحها في مجال اإلدماج الصناعي، إذ تمثل فرصة لتطوير شعبة وتتميز التكنولوجيا الكهروضوئية باإلمكانيات المهمة التي تت
صناعية جديدة بالمغرب وذلك وفقا لرؤية مندمجة لتطوير "مخطط نور". في هذا الصدد، تتبنى الوكالة المغربية للطاقة 

بتطوير صيغة "محطات زائد مصنع". وفي هذا اإلطار، يمكن أن يتم توسيع مسلسل طلبات العروض المتعلقة  الشمسية
 المحطات في إطار عقد "االنتاج المستقل للطاقة" لتشمل بناء معامل لتصنيع الخاليا الكهروضوئية.

 
 الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية - 2.3.3.2

 

الوطنية  الطاقية السياسة نفيذت في المساهمة في الطاقية والنجاعة المتجددة الطاقات لتنمية الوطنية الوكالة استراتيجية تتمثل
 .الطاقية والنجاعة المتجددة الطاقات تعزيز عبر البيئة على والمحافظة الطاقية التبعية تقليص إلى تهدف التي

 
 الطاقات لتنمية الوطنية الوكالة ، قامت2030 أفق في للمغرب الطاقية النجاعة استراتيجية تحديد أجل ومن وفي هذا اإلطار،

من تحديد  وقد مكنت هذه الدراسة للنجاعة الطاقية. العامة الوضعية بإنهاء دراسة 2014 خالل سنةالطاقية  لنجاعةالمتجددة وا
 اقتصادية وبيئية واجتماعية في العديد من القطاعات الهامة )الصناعة آثارامن شأنها أن تنتج  إجراء وتدبير 220أكثر من 

ة....(. وسيتم تنفيذ التدابير واإلجراءات ذات األولوية ضمن مخطط عمل الوكالة والفالحة والصيد واإلنارة العمومي والبناء
 .2016-2014للفترة 

 
الطاقية، تعمل الوكالة على تنفيذ عدة برامج هامة خصوصا برنامج المضخات الشمسية  باإلضافة إلى الشق المتعلق بالنجاعة

الطاقية  كانات الطاقة الشمسية الحرارية وتنفيذ مدونة النجاعةلفائدة الفالحة وبرنامج "شمسي" الذي يهدف إلى تثمين إم
 وإنجاز مشروع أطلس للطاقات المتجددة.

 
 مخصصة درهم مليون 35 منها درهم، مليون 77 قدره ما للوكالة اإلجمالية الميزانية تناهز ،2016 سنة توقعات وبرسم

االعتماد وسيتم تمويل هذه الميزانية خصوصا من خالل  الل.االستغ لميزانية مخصصة درهم مليون 42و االستثمار لميزانية
 إمدادات الدولة.  على

 

مليون درهم، العديد من البرامج والمشاريع التي تركز  100، الذي تناهز كلفته 2016-2014ويتضمن مخطط العمل للفترة 
  :على

 
 تنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية ؛ -

 ؛ الطاقية المتجددة والنجاعة الطاقات مشاريع الجهات لتطوير إلى دعم فيهد الذي  "جهتينو" مشروع مواكبة -

المساحة  رفع إلى يهدف والذي بالمغرب الشمسية الطاقة بواسطة الماء تسخين لتطوير "شمسي" برنامج تنفيذ -
 ؛ متر 1.700.000 إلى مربع متر 300.000 من المغطاة

 ؛ المحتملة المواقع أهيلوت الريحي الرصيد لتقييم الريحي" طلساألمشروع " -

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

 .االستغالل كميزانية درهم مليون 35و االستثمار كميزانية درهم مليون 20 قدره تخصيص ما 2015 سنة برسم تم وقد

 

 أجل من وذلكالتربية الوطنية والنقل، وائدة في قطاعات الصحة، مشاريع ر ،أساسا ،االستثمار لهذه السنة تشتمل برامج
 :واقتصاديا تقنيا القطاعات هذه تأهيل على المتجددة والطاقات الطاقية جاعةنال عمليات قدرة مدى إظهار

 
 ؛ مليون درهم 8مشروع الترشيد الطاقي في المستشفى الكبير بالرباط بمبلغ  -

 ؛ لشحن الدراجات الكهربائية بمليون درهم ةيكهروضوئ مراكز إلنشاءمشروع رائد  -

 ؛ مليون درهم 2 بمبلغ مدارس بمنطقة تادلة ازياللالوإنارة  الساخنماء الإلنتاج  مشروع -

 درهم؛ مليون 2 بمبلغ الضوء محاكاة أجهزة اقتناء -

 ؛ مليون درهم 2.7جديدة الفروع الدراسة تنمية  -

 مليون درهم. 2,5 مبلغب 9001 إزو نظام مطابقة على المصادقةبرنامج  -

 

 ةالطاقي اتشركة االستثمار - 3.3.3.2
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 ة التي تم إحداثهاالطاقي اتشركة االستثمارتم تكليف  ،مين وتنمية الطاقات المتجددةثالوطنية وت االستراتيجيةفي إطار تفعيل 
 الطاقية. النجاعة  وتعزيزلطاقات المتجددة انتاج جال إأساسا بإنعاش االستثمار في م 2010في سنة 

 
المشاورات مع الشركاء وكذا إجراء دراسات النجاز إعلى التفكير والتحليل و الشركةفقد ارتكزت أنشطة  إحداثها،منذ و

 المعنيين بغية تحديد نظام اقتصادي ومالي للشركة وتحديد تموقعها االستراتيجي.

 
وضع مقاربة فيتوجب عليها  ومن أجل ضمان استمراريتها، شركةللضعف الموارد المالية المتعلقة بكراهات لإلونظرا 
مستويات محفزة  فيها اتالتزام يدحدونجاعتها باإلضافة إلى تالمخاطر المرتبطة بمردودية المشاريع تدبير في مجال  واضحة

 لشركائها.
 

 ها عن طريق مصادر ذاتيةمليون درهم سيتم تمويل 399ما قدره  2016لسنة االستثمارات  بلغ ميزانيةومن المتوقع أن ت

 للشركة.

 
إلى هذا البرنامج يهدف و .مليون درهم 584 تناهزمشاريع تنموية يشمل برنامج إنجاز تتوقع الشركة  ،2015 وبرسم سنة

ية برنامج النجاعة الطاق تنفيذالنفايات الصلبة والمنبثقة من طاقات ال تثميننجاز مشروع وإ صندوق للطاقات المتجددة إحداث
 لمجاالت المتعلقة بالبنايات واإلنارة العمومية.في ا

 
 الصالح للشرب إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء - 4.3.2

 
  2017-2014 للفترة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برنامجالعقد  - 1.4.3.2

 

برسم الفترة ما  2014مايو  26اء الصالح للشرب بتاريخ تم توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والم
ويهدف هذا العقد إلى إرساء التدابير الالزمة لتسوية الوضعية المالية الحرجة للمكتب الناتجة عن عجز  .2017و 2014بين 

 ة هذا النشاط.مستويات مقلقة خاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء بحيث أصبح يشكل خطرا على استمراري ،2013 سنة بنيوي بلغ

 
رافعات وتتوخى المقاربة التي تم إتباعها في هذا العقد البرنامج، التسوية التدريجية للوضعية المالية للمكتب عبر ثالث 

 الحالية.  ةتشمل، خاصة، اتخاذ تدابير داخلية من طرف المكتب وتدابير مواكبة من طرف الدولة وإعادة هيكلة للتعريف
 

استثماري، برنامج و مخطط للتنميةوإنجاز ضبط الطلب على الكهرباء والماء  في التحكم فيلمكتب اتزامات هكذا، تتمثل ال
تحسين حكامة المكتب وكذا إخراج والمكتبين السابقين المؤشرات التقنية والعملياتية وتفعيل التدابير المتعلقة بتجميع وتحسين 

  .ين الوضعية الماليةتحسوهيكلة التوزيع  مع إعادةالصندوق الداخلي للتقاعد 

 
ر تطويوللفيول  بالنسبة المقاصة لحذفاستراتيجيات الطاقة والماء ووضع آليات  هم أساسافهي ت ،فيما يخص التزامات الدولة

النجاعة و ومواكبة البرنامج االستثماري للمكتبمكتب مراجعة التعريفة ودعم األموال الذاتية لل تدابيروالغازي  القطاع
 الديون وإعادة هيكلة التوزيع.حصيل تودابير الجبائية التوالطاقية 

 
يتم وفقا عقد البرنامج هذا الإنجاز أن عقد البرنامج بين الدولة والمكتب  لجنة تتبع وتقييميستخلص من خالل أعمال و

ذا اإلطار وفي هالعمل المتواصل للمكتب. كذا واألهداف المسطرة، وذلك بفضل تضافر جهود كافة الشركاء وتزامات لالل
 ،2015، إلى نهاية شتنبر ومن أجل مواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتنفيذ التزاماته، عبأت الدولة

 مليون درهم منذ توقيع عقد البرنامج.  3.839ا قدره إجمالي امالي اغالف
 

 ء(الكهربا قطاع ) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - 2.4.3.2

 
 امجنبرعلى التوالي تنفيذا لعقد ال مليار درهم 7,7و مليار درهم 6,3حوالي  ،2016و 2015 تياالستثمار لسنبلغت ميزانية 

 وذلك، الطاقة الكهربائيةالمتنامي على  لطلباخاصة إلى مواجهة  هذه االستثمارات تهدفو .المكتبوالدولة المبرم بين 
ذلك مشاريع إنتاج الكهرباء التي سينجزها  بما في) 2017-2014خالل اواط غمي 3.692 قدرها قدرة إنتاجية إضافيةبتحقيق 

(. ومن ضمن هذه المشاريع اإلضافية التي تبلغ حوالي هذه الفترةخالل مليار درهم  77قدره باستثمار القطاع الخاص 
 ددةجالمتمصادر الطاقات من  طاواغمي 1.890(، توجد 2014من القدرة المثبتة سنة  %46)أي بزيادة اواط غمي 3.692

الوحدة توسيع محطة جرادة ووذلك باإلضافة إلى  لجرف األصفربا الفحمبمحطة  6و 5الوحدات اواط من غمي 1.715و
 والداخلة.ووحدات الديزل بتزنيت الفيول عبر استعمال اواط غمي 88,5 إنتاجاواط وغمي 693محطة أسفي األولى ل
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الطاقة الريحية من اواط غمي 1.220، على الخصوص، على ددةجالمتهرباء باستخدام الطاقات توليد الك محطاتهذا، وتشتمل 
اواط من الطاقة الشمسية غمي 500و( 13-09قبل القطاع الخاص بموجب القانون رقم ن يتم إنجازها ماواط سغمي 220)منها 

المنزل  –ز لميدالهيدرومائي لت والمركب مشروع تافيال إطارفي عبر الطاقة الشمسية  اواطغمي 75و مشروع نورفي إطار 
 .اواطغمي 170بقدرة 

 
 كذا االنخفاض الملموس لحصة ج الطاقي وهامش االحتياط ويالمزسيتأتى تحسين  اإلنتاجية، نجاز هذه المشاريعومن خالل إ

 .على الكهرباء الطلبفي تلبية الفيول 

 
اإلنتاج للتجهيز بوسائل  امخططبهذا المكتب الكهرباء قطاع  د وضعفقولالستجابة للطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، 

 .2018-2015بين  الفترة الممتدة مافي تنفيذه  يتم
 

 من اواطغمي 1.706منها  2015-2018ما بين اواط غمي 3.765 إضافية تبلغ ة إنتاجنجاز قدرإلى إمخطط هذا، ويهدف ال
ووحدات الديزل بالعيون لفيول من ااواط غمي 88,5واواط غمي 693 قةبطاجرادة ومحطتين بأسفي مركز لفحم مع توسيع ا

سيتم انجازها من قبل القطاع الخاص بموجب القانون اواط غمي 220منها من الطاقة الريحية )اواط غمي 1.120و والداخلة
في  قة الشمسيةالطاعبر اواط غمي 50و 3و 2و 1 مشروع نورفي إطار اواط من الطاقة الشمسية غمي 500و( 13-09رقم 
 مشاريع نور تافياللت ونور أطلس. ميغاواط في إطار 300و 4مشروع نور  إطار

 
ويتعلق األمر  2016و 2015يتم تشغيلها بين ساواط غمي 569ثبتة بحوالي م درةق نجازالمشاريع التي هي في طور اإلوتهم 

 300( وتوسيع المحطة الحرارية لجرادة )اطاوغمي 72( ووحدة الديزل بالعيون )اواطغمي 17بوحدة الديزل للداخلة )
 (.  الوطنية للطاقة الشمسية الوكالة) ( من المجمع الشمسي بوارزازات.اواطغمي 160( وكذا المرحلة االولى بقدرة )اواطغمي
 

 3.586ما قدره  2018-2015فترة الفي وتبلغ القدرة المثبتة للمشاريع في طور اإلنجاز من طرف المكتب )قطاع الكهرباء( 
 اواطغمي 300 تبلغ مثبتة درةبق "عقد اإلقتناء والتشييد" على طريقةعلى مشاريع ستنجز  شتمل، من جهة،وت .اواطغمي

 اواط غمي 200)مشاريع الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية نور أطلس ونور تافياللت بقدرة إنتاجية تبلغ على التوالي 
 2.286شاريع ستنجز على طريقة "اإلنتاج المستقل للطاقة" بقدرة تثبيت تبلغ ( ومن جهة أخرى، على ماواطغمي 100و
بطنجة  اواطغمي 900( ومشاريع الطاقة الريحية بحوالي اواطغمي 1.386)المركب الحراري بأسفي بحوالي  اواطغمي

 وتيسكراد وتازة وميدلت(.
 

ريع إلنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية التي تقوم طرف جهات أخرى، فتشتمل على مشا لمشاريع المنجزة منأما بالنسبة ل
بوارزازات بقدرة   4ونور 3ونور   2) نور  اواطغمي 610بطاقة إنتاجية قدرها  الوطنية للطاقة الشمسية الوكالةبتطويرها 

 120رة ( ومشاريع الطاقة الريحية التي ستنجز من طرف الخواص )جبل خالدي بقد2017يتم تشغيلها سنة  اواطغمي 390
 .(2016يتم الشروع في استغاللها نهاية  اواطغمي 100بقدرة  IIوأخفنير  اواطغمي
 

محطة و (اواطغمي 350 × 2) لفحم الحجري بالجرف األصفرا من مركب 6و 5بتشغيل الوحدات  2014وقد تميزت سنة 
مع تلبية الطلب هامش المناورة وخاصة  وتقوية المثبتةمما أدى إلى ارتفاع القدرة ميغاواط،  300 الطاقة الريحية لطرفاية

 اللجوء إلى الفيول. من التقليل
 

أي  2013عند متم دجنبر  اواطغمي 6.992مقابل  2014عند متم دجنبر اواط غمي 7.992حوالي الطاقة المتبثة هكذا، بلغت 
 .14,3%بزيادة 

 

 اواط فيغمي 4.732مقابل ) حطات الحراريةالمعبر  اواطغمي 5.432المشاريع على نوعية وتتوزع الطاقة المثبتة، حسب 
 790، وبواسطة محطات معالجة المياه العادمةاواط غمي 464و، مائيةلوحدات الهيدروا عبر اواطغمي 1.306( و2014

 .(2014اواط في غمي 490) ريحيةالطاقة الاواط من غمي
 

هذه  أن إلى اإلشارةمع  %68 بحوالي اقة الحراريةهيمنة إنتاج الط المثبتة،يرة الطاقة الكهربائية ظحويتبين من خالل رصد 
 .2018في  بأسفيووحدات محطات الفحم  2017الوضعية سيتم تكريسها بتشغيل وتوسيع محطة جرادة في 

 
. ومن 2013مقارنة مع  4,7%اواط/الساعة بزيادة غجي 33.530حوالي  2014في  الطاقة الكهربائيةوقد بلغ الطلب على 

 :اآلتية يمكن استخالص المالحظات  ،2014على الطاقة عند نهاية دجنبر  الطلبلتلبية  لخالل البيان المفص
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مكن مما  2014خالل سنة اواط/ساعة غجي 9.505 قطاع الكهرباء -للمكتب اإلجمالي لوحدات اإلنتاج التابعة بلغ اإلنتاج -
 (%32)ناقص  مائيةالهيدرواج الطاقة إلى تراجع إنتهذا االنخفاض . ويعزى من الطلب على الطاقة 28,3%تلبية من 

 .(%69خاصة تراجع اإلنتاج من الفيول )ناقص و
أي  2013سنة  اواطغيج660,4 مقابل اواط /ساعة غيج 781للمكتب قطاع الكهرباء حوالي  إنتاج الطاقة الريحيةبلغ  -

 ؛ %18بزيادة 

 حوالي إنتاجب 2014د نهاية دجنبر على الطاقة عن من الطلب %20تلبية من  الطاقة من أصل حراري إنتاجمكن  -
 ؛ اواط/ساعةغيج 6.691

  .2013مقارنة بسنة  %31اواط/الساعة بزيادة غيج 17.376طرف مشاريع القطاع الخاص إنتاج الطاقة من بلغ  -

 
وقد بلغت حصيلة . 2013مقارنة بسنة  10,6%أي بزيادة  2014دجنبر نهاية اواط جيغ 6.138استيراد الطاقة وقد بلغ 

 .17,9% الساعة التي ساهمت في تلبية الطلب بنسبة/جيغا واط 6.010بادالت الم
 

، ليبلغ عددهم 2013سنة  رنة معمقا 2014دجنبر  31عند  4,5%فيما يتعلق بعدد زبناء المكتب، فقد ارتفع بنسبة 
ناء الجدد بلغ حوالي أن عدد الزبمع اإلشارة إلى ''نور''.  من زبناء الدفع المسبق 920.704منها زبونا  5.140.974

 (.''نور'' من زبناء الدفع المسبق 3.936زبونا )من بينهم  223.207
 

سنة مقارنة مع  3,8%الساعة بزيادة /اواطغيج 28.845 حوالي 2014خالل سنة مبيعات الطاقة الكهربائية كما بلغت 
)وكاالت التوزيع وشركات التدبير للموزعين اآلخرين  %42بنسبة  الزبائن نوعية هذه المبيعات حسبوتتوزع  .2013

 قام بتوزيعها المكتب الوطني للماء والكهرباء.  43,2%مخصصة للزبناء الصناعيين و  14,9%المفوض( و
 

 .2013مقارنة مع  5,7%مليار درهم بزيادة  22,9حوالي  2014بيعات الطاقة لسنة وبلغت قيمة م

 
 

مليار  1,12 بلغت ناقص استغاللنتيجة مع ، 2014ء( فقد كانت سالبة سنة )قطاع الكهرباوضعية المالية للمكتب بالنسبة لل
التحمالت الناتجة عن فوائد القروض مما أدى إلى نتيجة صافية مليار درهم بسبب  0,92ناقص  بلغت نتيجة ماليةو درهم

  .مليار درهم 2,51بلغت ناقص 
 
 (الماء قطاع ) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - 4.4.3.2 

 
على تنفيذ تدابير  2012بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد ركز التصريح الحكومي في يناير 

تستهدف تجنب مخاطر عدم التوازن بين العرض والطلب، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية 
 وضمان بيئة صحية سليمة للساكنة. 

 
ندرج في إطار هذه التوجيهات تي تالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )قطاع الماء( والاستراتيجية وخى تتو

استدامة وتأمين وتعزيز المرافق الموجودة لضمان التوازن بين العرض والطلب وتجنب العجز  -(1 : تحقيق األهداف التالية
الموارد للمشاريع للمساهمة في المحافظة على  التقنيةمستويات المؤشرات  تحسين -(2 ،الحاصل في تزويد الساكنة بالماء

، تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية وفقا لمبدأ "الحق في الماء"  -(3، المائية وترشيد االستثمارات
 ارد المائية والحد من تدهور جودتها.على المومحافظة التدخل المستمر في مجال التطهير السائل الذي يساهم في ال -(4و
 

هذا، وفي إطار مواكبة التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد وطبقا للعقد البرنامج، يعتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء 
 2017-2014مليار درهم خالل الفترة  20الصالح للشرب )قطاع الماء( تنفيذ برنامج استثماري طموح بغالف مالي قدره 

 . 2016مليار درهم في سنة  5,5و 2015مليار درهم في سنة  4,6منها 
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متر مكعب/ثانية،  19,3في تجهيز صبيب إضافي يصل إلى  2017-2014وتتمثل أهم أهداف برنامج االستثمار برسم الفترة 
شروع محطة تحلية بما فيها م البحر تحلية مياهلمحطات  7محطة لمعالجة المياه و 28وذلك على الخصوص عبر تشغيل 

متر مكعب/ثانية في إطار الشراكة بين  1,2مياه البحر من أجل تعزيز تزويد أكادير الكبرى بالماء الصالح للشرب بحوالي 
. 2013متر مكعب/ثانية سنة  56أن الصبيب المجهز من طرف المكتب بلغ  إلىالقطاعين العام والخاص. وتجب اإلشارة 

 هات السلطات العمومية. لهذا فإنييضا إلى الحفاظ على الموارد المائية الجوفية وفقا لتوجأ 2017-2014كما يهدف برنامج 
 سيتم تجهيزها عبر تعبئة الموارد السطحية وتحلية مياه البحر.الصبيب من  %90 أكثر من

 
لبرنامج والتي تتعلق إلى االستمرار في تحقيق األهداف المسطرة في العقد ا 2016و 2015وتهدف ميزانية االستثمار لسنتي  

خصوصا بتقوية الصبيب المجهز، وتنمية المراكز القروية، واالستمرار في برنامج تزويد العالم القروي بالكهرباء والماء 
 مركز. 20الصالح للشرب وتحمل تدبير قطاع التطهير السائل بالنسبة لحوالي 

 
 1.891 عدد الزبناءيتوقع أن يبلغ ومليون متر مكعب.  1.100حوالي  الصالح للشرب الماء ، يبلغ إنتاج2015 لسنةبالنسبة  
 933,7ما قدره  2015المبيعات المتوقعة خالل حجم  وتناهز .2015يونيو عند نهاية  لف زبونأ  1.854,1لف زبون منهاأ

 .2015 يونيومن المبيعات تم تسجيلها في نهاية متر مكعب  مليون  431,8متر مكعب  منها مليون
 

مليون درهم. وتتوزع  4.648بلغت ميزانية  مليون درهم من أصل 3.977إلى  2014عت اإلنجازات برسم سنة ارتفوقد 
 ، على النحو التالي :اإلستراتيجيةاالستثمارات المنجزة حسب المحاور 

 
مليون  2.225استدامة وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية حيث بلغت االستثمارات المنجزة  -

من موارد المياه السطحية أو  %80 أكثر من لتر/ ثانية، منها 2.900 قدرهتجهيز صبيب إضافي ، مكنت من درهم
المشاريع التي تم  أهم من بين الجوفية. من األمالح، مما يساهم في الحفاظ على الموارد المائيةالتصفية التحلية أو 

( تزويد 2(، لتر في الثانية 1.600)اط على مستوى هضبة الفوسفاط الشريف للفوسفالمجمع  تآتزويد منش( 1 تشغيلها:
الماء ( تزويد مركز أيت أورير ب3(، لتر في الثانية 100)لبحرعبر تحلية مياه ا الماء الصالح للشربمدينة طانطان ب
  ( ؛لتر في الثانية 300والقطب الحضري الجديد الشويطر ) الصالح للشرب

، 2014، سنة مليون درهم، الشيء الذي مكن 770استثمار عبر وية بالماء الصالح للشرب تعميم تزويد المناطق القر -
مركز قروي جديد  14( وكذا التدخل في 2013في سنة  %94)مقابل  2014 94,5% الربط الى حوالي نسبة رفعمن 

 نسمة ؛ 115.000لفائدة ساكنته التي تزيد عن 

معالجة جديدة لمحطة  11إنجاز مليون درهم، مكنت من  982حوالي ئل التطهير الساالمتعلقة ب ستثماراتوبلغت اال -
مدينتين  على مستوىالعمل على إدارتها متر مكعب/اليوم و 45.800بلغ حوالي بصبيب إجمالي المياه العادمة، 

 نسمة.  52.500لفائدة ساكنة تقدر بحوالي تين إضافي

 
 إلى  2013مليون متر مكعب سنة  1025,8إذ انتقل من هاما، هذا وقد عرف حجم إنتاج الماء الصالح للشرب تزايدا 

 .2013عن سنة  4,1%بزيادة قدرها  2014 متر مكعب سنة 1067,9

 
مليون متر مكعب  846,4مقابل  2014مليون متر مكعب سنة  891,6ارتفعت الى أما مبيعات الماء الصالح للشرب، فقد 

مليون متر مكعب في  75، مقابل 2014خالل سنة  من المياه العادمة مليون متر مكعب 82. كما تمت معالجة 2013سنة 
زبون  1.806.700إلى  2013زبون سنة  1.716.800مستمرا من نموا . وفي نفس السياق، عرف عدد الزبناء 2013سنة 

 .  2014في نهاية 
 

الخام لالستغالل بحوالي  والفائض 9,4% نسبةللقيمة المضافة ببالنسبة لقطاع الماء بتحسن ملموس  2014وقد تميزت سنة 
االيجابي الى النمو  من جهة ،هذا التحسن أساسامقابل السنة المنصرمة. ويعزى  12,7% بنسبة الصافية والنتيجة %14,3

للزيادة في التعريفة المقررة من السلطات نتيجة التأثير المزدوج  9,7%ارتفعت بحوالي لمبيعات الخدمات والسلع الذي 
 المبيعات، ومن جهة أخرى التحكم في تكاليف االستغالل.ارتفاع حجم العمومية و
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 وكاالت التوزيع - 5.4.3.2
 

تعمل وكاالت التوزيع المستقلة على توفير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطهير السائل لفائدة 
 . ئهانابز
 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمدن والمراكز المتواجدة داخل محيط تدخلها إلى مواكبة  هذه الوكاالت وتهدف استراتيجيات
مع  الحرص على استمرارية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والحفاظ على الموارد، خاصة عبر تحسين مردودية 

 ادة استخدام مياه التطهير السائل.شبكات الماء والكهرباء. كما تتكلف هذه الوكاالت بإنجاز المشاريع األساسية لمعالجة وإع
 

 2.661على التوالي  فتبلغ ، 2016في سنة المتوقعة  وأ 2015 خاللفي طور اإلنجاز  توجدالتي أما بالنسبة لالستثمارات 
 مليون درهم 1.559 بلغت 2014برسم سنة  المنجزةالستثمارات . كما أن امليون درهم 2.667 و مليون درهم

 
مليون زبون   3,58 من (سائلوماء صالح للشرب وتطهير  كهرباء) زبناء هذه الوكاالتل اإلجمالي عددلاقد انتقل هكذا، فو

منها  2015مليون زبون في متم  4,66 ويرتقب أن يصل هذا العدد إلى  .2014مليون زبون سنة  4,44إلى  2009سنة 
 1,36مليون زبون بالنسبة للماء مقابل  1,79و 2009مليون زبون سنة  0,86مليون زبون بالنسبة للكهرباء مقابل  1,19

. ويقدر عدد 2009مليون زبون سنة  1,35مليون زبون بالنسبة للتطهير السائل مقابل  1,66و 2009 مليون زبون سنة
 مليون زبون. 4,8 بما يناهز 2016الزبناء في 

 
مليون متر مكعب سنة  232مقابل  2014 مليون متر مكعب سنة 259فيما يتعلق بحجم المياه التي تم بيعها، فقد بلغت 

نظرا الرتفاع عدد الزبناء وزيادة االستهالك، الشيء الذي مكن من تحسين مردودية شبكات الماء بنقطتين حيث بلغ  2009
 .2016% في 67إلى  مردوديةومن المتوقع أن تصل هذه ال .2015و 2014% في 66معدلها 

 
 3.614إلى  2009جيغاواط/ساعة في سنة  2.885م الكهرباء الموزعة من الكهرباء، فقد انتقل حجخص فيما يأما  

. ويتوقع الوصول إلى نسبة 2015و 2014 % في93 يصل إلىشبكة للمعدل مردودية ب 2014جيغاواط/ساعة في سنة 
 .2016سنة  94%

 
سبة لمردودية شبكة بالن %96جميع الوكاالت وضعت مخططات عمل للوصول إلى نسبة قدرها  وتجدر اإلشارة إلى أن 
 الماء الصالح للشرب. شبكة % بالنسبة لمردودية80لكهرباء وا

 
 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 

 
 

وتشمل االستثمارات المنجزة من طرف هذه الوكاالت تطوير البنية التحتية )محطات المعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة 
ب وإحداث مراكز توزيع الكهرباء...( وتعزيز الصيانة وإعادة ترميم الشبكات بعد تصفيتها ورفع قدرة تخزين مياه الشر

 واقتناء معدات االستغالل.

 -
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مليون 350 وتتمركز أهم المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في طور اإلنجاز في كل من أكادير )محطة المعالجة بمبلغ 

قناة ) والجديدة (متر مكعب في اليوم 100.000مياه قدره مليون درهم لمعالجة حجم  780درهم( وفاس )محطة بمبلغ 
مليون درهم إلنجاز محطة المعالجة وعدد من القنوات(  530مليون درهم( ووجدة ) 350لصرف المياه بالبحر بمبلغ 

 متر مكعب في 90.500مليون درهم برسم برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المصفاة بسعة قدرها  1.000ومراكش )
القنوات توجد طلبات العروض المتعلقة بها في طور من مليون درهم إلنجاز محطة المعالجة وعدد  600اليوم( والقنيطرة )
الوعاء بعد استكمال الشروع فيه  من المرتقبمليون درهم لفائدة مشروع محطة المعالجة الذي  100اإلعداد( وتازة )

مليون درهم إلنجاز محطة  50) نجاز محطة المعالجة( وسطاتمليون درهم إل 70( وبني مالل )الضروري العقاري
 محطات خاصة بالمعالجة في مراكز مختلفة(.  7المعالجة بمركز لخيايطة، علما أن هذه الوكالة قامت بإنجاز 

 
 %21في رقم المعامالت )+ طورات متباينة خاصة، فقد تم تسجيل ت2014-2009المالية خالل الفترة  المؤشراتوعالقة ب
( والتمويل 2013مليار درهم سنة  2,9لتصل إلى  13%( والقيمة المضافة )+2014مليار درهم في سنة  7,2 حيث بلغ
بما  %69( مع تسجيل انخفاض الناتج الصافي )ناقص 2014مليون درهم سنة  103 بما قدره ناقص %107ناقصالذاتي )

وذلك ( 2014مليون درهم في  462 ليستقر في حدود %46)ناقص  ( وناتج اإلستغالل2014مليون درهم في  217 قيمته
يوليوز  لمنح رواتب التقاعد في في النظام الجماعي اعى للتقاعدملصندوق الجإدماج اعملية عالقة، على وجه الخصوص، ب

 .(مليار درهم  1,5بمبلغ يكبقرض بنجزئيا  مليار درهم تم تمويلها 3تحويل بلغت بكلفة ) 2014
 

 بمليون درهم

 

ليون درهمبم  

 

 
 

 

 وكاالت األحواض المائية - 6.4.3.2
 

الموارد المائية والملك في تدبير وتعبئة وتخطيط  في مجاالت تدخلها تتمثلمهام أساسية  وكاالت األحواض المائيةيناط ب
 مكانيات والموارد. إلمازالت تواجه ضعف اهذه الوكاالت  أن . غيريهاعل افظةحموكذا الالعمومي المائي 

 
رادية في مجال اإلسياسة ال، آليات لتنفيذ على المستوى الوطنيتمثل وكاالت األحواض المائية التسعة، التي تم إنشائها و

بإشراك جميع المتدخلين في قطاع الماء على مستوى الحوض المائي، وذلك من أجل الحرص على تنمية وتدبير  مركزيةالال
ام المائي في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية واالقتصادية المقررة بالقانون والحفاظ على الموارد المائية والملك الع

 المتعلق بالماء وبانسجام مع التوجهات واالختيارات في هذا المجال.

 
للموارد المائية والمنجزة من طرف وكاالت األحواض  ةالتهيئة المندمج اتن مخططنبثقة عإن برامج العمل الموبالفعل، ف

أي  ،2016-2013مليار درهم للفترة  2بقيمة  (التسعة)يهم األحواض ة تتضمن إنجاز برنامج استثماري إجمالي المائي
الممنوحة اإلمدادات  عن طريقيتم أساسا علما أن تمويل ميزانيات هذه الهيآت مليون درهم  500بغالف مالي سنوي يناهز 

 الدولة.  من طرف
 
 تاواتإالملك العمومي المائي )محاصيل  غاللتاوات استالتي تتشكل من إالذاتية ضعف الموارد  نهذه الوضعية عتنتج و

لضعف معدل هذه اإلتاوات وعدم إصدار النصوص التطبيقية نظرا إصدارات المياه العادمة(  إتاواتالمختلفة و ستعماالتاإل
التابعة للنفوذ عة المناطق اسشملين وعدم قبول المستعكما يساهم  .لبعض اإلتاوات )من بينها إصدارات المياه العادمة(

  .البشريةووالتي يتعذر عليها مراقبتها بالنظر إلى ضعف اإلمكانيات المادية الترابي لألحواض، 
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، على الموارد المائية ومحاربة الفيضانات وصيانة الملك العمومي المائي ةفظاحملل الموجه يبرنامج االستثمارالص وخصبو
 417و 2015سنة  مليون درهم 521 درهم مقابلمليون  403 ما قدره 2016 سنةلفائدته برسم عة المتوق الميزانية تبلغ

 .2014 سنة مليون درهم
 

تقريرها المتعلق بمشروع المخطط الوطني للماء الذي يتضمن تحديد  الوزارية للماءم اللجنة يتقد 2015عرفت سنة وقد 
هذا المخطط بمرسوم بعد على المصادقة ه تمت مع التذكير ان 2030 في أفقاألولويات وبرنامج التدخل في قطاع الماء 

 المجلس األعلى للماء. عرضه على

 
لبرامج تدبير   مخصصة درهم مليار 98 منها ،مليار درهم 280 بحوالي 2030في أفق كلفة المخطط الوطني للماء  قدروت

 .المياه الموارد لحماية درهم ليارم 93و العرض لتدبير وتنمية درهم مليار 98و الطلب وتثمين الماء،
 

التعريفة الخاصة بمساهمة المستعملين ولدولة لقطاع الماء الممنوحة من اوسيمول هذا البرنامج بواسطة اإلمدادات السنوية 
 العام والخاص. عيناللجوء إلى الشراكة بين القطاخاصة و
 

التدابير المتضمنة مة ءمالإلى يهدف أساسا  10-95 رقم ءماالإعداد مشروع لتعديل قانون  2015 سنة نه قد تم خاللأكما 
حكامتها  النظر فيوإعادة  ةض المائياحواألوكاالت  هذا القانون مع متطلبات القطاع وتحديد مهام ومجاالت تدخل في
  (.الموضوعاتية...جن للا إحداثعدد أعضاء المجلس اإلداري وقليص )ت

 السياحية االستراتيجية - 4.2

 الشركة المغربية للهندسة السياحية - 1.4.2

تتبع كذا تنفيذها وو اسياحية وتوظيفهالمشاريع بالالتعريف ب المتعلقةتنمية المنتوج السياحي للمغرب  استراتيجيةفي إطار تنفيذ 
 "2020ؤية ر"منتوج وتيرة عملها المضطردة لتطوير الجانب المتعلق بإنجازها، تواصل الشركة المغربية للهندسة السياحية 

 :السهر على  من خالل
 
 ؛ 2020في إطار رؤية المحددة   المجاالت الترابية تموقع ُيجسدي ذ" المنتوجات" ال تطوير مفهوم -
الجديدة وذلك بغية إسناد منتوجات  االستراتيجيةتجارية مهيكلة )إنعاش وتوظيف( نابعة من التوجهات  إرساء استراتيجية -

 تسييرها بشكل أفضل ؛ ين لمؤهل إلى مستثمرين بعينهاسياحية 

 على أرض الواقع. 2020رؤية  ترجمةالمشاريع من أجل تتبع ضمان مواكبة و -
 

 على الخصوص ما يلي :  ، أنجزت الشركة2015وفي إطار مخطط العمل برسم سنة 
 
 والتخطيط االستراتيجي واليقظة : فيما يخص هندسة المشاريع -

 
  ؛ " مدينتي"التحضير إلعطاء انطالقة برنامج " قريتي" وببرنامج تصور وإعطاء انطالقة الدراسات المرتبطة 

 إنجاز دراسات متعلقة بكل من ورزازات والحسيمة وتازة في إطار تفعيل مفهوم "أندية بالدي" ؛ 

 إنهاء دراسة معرض مدينة طنجة ؛ 

 غرب ؛إنجاز دراسات حول المفهوم األولي للمدينة "التاريخية" لمكناس وكذا لمنتجع تاريخ الم  

 تحديد موقع إنشاء محطة أغرود وكذا اقتراح تصور لها ؛ 

 .إنهاء الدراسة المرتبطة باستراتيجية إنشاء صندوق الضمان الخاص بالمشاريع السياحية 

 
 االستثمارات السياحية والتوظيف :فيما يخص  -

 

  خمس نجوم بكل من بوزنيقة مليار درهم لتطوير وحدتين فندقيتين من فئة  1,16توقيع اتفاقيتي استثمار بقيمة
 والرباط ؛

  لتوظيف  تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوتوشركة  الشركة المغربية للهندسة السياحيةتوقيع تفويض لمواكبة
 نجوم. 4مركب فندقي 

 
 التطوير :فيما يخص  -

  مليون درهم( ؛ 97,5بقعة بأكادير وتحصيل ما تبقى من أثمنة البيع ) 25بيع 
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  ة تم تخصيصها لشركة "خليج أكادير" ؛تجزئ 18بيع 

 إعالن طلب إبداء اهتمام من أجل توظيف مناطق ربط المحطة السياحية تغازوت ؛ 

 بيع تجزئتين بمدينة طنجة )تجزئة طنجيس وتجزئة هاريس( وتحصيل ما تبقى من أثمنة البيع ؛ 

 درهم وتحرير الربع من هذا المبلغ. مليون  100بمبلغ قدره  تهيئة ضفتي واد مارتيلفي رأسمال شركة  االكتتاب 

 

مليون درهم بينما ستناهز موارد االستغالل ما  458، فسيصل رقم المعامالت مبلغ 2015وفيما يخص احتماالت اختتام سنة 

 مليون درهم. 425يقارب 

 

  ، بتوقيع عدة عقود واتفاقيات تتعلق بالمشاريع المهمة التالية :2014ولقد قامت الشركة خالل سنة 
 
 تأهيل محطة رأس الماء ؛ -

إنشاء المدينة الثقافية والترفيهية بوسط مدينة الدار البيضاء )في إطار التثمين السياحي لميناء الدار البيضاء باستثمار  -
مليار درهم(. ويشمل هذا المشروع مكونات اإليواء السياحي ومرفأ نهري )مارينا( وكذا مكونات  6إجمالي يناهز 
 مليون درهم ؛ 900بمبلغ إجمالي قدره  الترفيه الثقافي

 مليون درهم( ؛ 650مليون درهم( وتثمين ميناء الصيد بالدار البيضاء ) 200البحرية ) الرحالت إنجاز محطة -

 مليون درهم( ؛ 300التثمين السياحي للمدينة العتيقة للدار البيضاء ) -

سرير وكذا نادي بحري وملعب كولف  1.300درها إنجاز ثالثة فنادق من خمس نجوم وقرية سياحية بطاقة إيوائية ق -
 مليون درهم ؛ 3.297ونادي ترفيهي باإلضافة إلى مكونات أخرى باستثمار قدره 

 التثمين السياحي لمضايق تودغة ؛ -

إنجاز المدينة الثقافية والترفيهية لمدينة الرباط مما سيسمح بتطوير الشطر الثاني من ضفتي أبي رقراق بمبلغ استثماري  -
 53مليون درهم( ومرفأ نهري )مارينا( ) 290مليار درهم. ويضم هذا المشروع مكونات اإليواء السياحي ) 9ناهز ي

 مليون درهم( ؛ 300مليار درهم( وكذا متحف اآلثار وعلوم األرض ) 1,35مليون درهم( والمسرح الكبير )

 ياحي بالمغرب. الشراكة مع الفدرالية الصينية لالستثمار من أجل تطوير المنتوج الس -
 

 الصندوق المغربي للتنمية السياحية - 2.4.2
 

شركة دولة تم إنشاؤها بهدف المساهمة في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل الصندوق المغربي للتنمية السياحية ُيعد 
 رهم. مليار د 150لقطاع السياحة والتي تناهز حوالي  2020االستثمارات التي تندرج في إطار رؤية 

 
من  %10مليار درهم أي ما يعادل  15سنوات القادمة ليصل إلى  10وسيتم الرفع من رأسمال هذا الصندوق على مدى 

 . 2020حاجة التمويل اإلجمالية لرؤية 
 

 :التوجيهية الثالثة التالية  محاورعلى  ال استثمار الصندوق المغربي للتنمية السياحية وترتكز استراتيجية
 
 ؛ وإعادة تموقع المحطات السياحية لمخطط المغرب األزرقجاز إناستئناف  -
رؤوس ديمومة إلى جانب المحافظة على  تشاركيإنعاش االستثمار الكذا واصة الوسائل المالية الدولية والخ تعبئة -

 ؛ األموال التي تمت تعبئتها بالمغرب
الذي من شأنه أن يؤدي إلى تموقع الوجهات  يجياالسترات تنشيطتنويع العرض السياحي المغربي وتنمية ال المساهمة في -

 .الجديدة السياحية
  

مسلسل اسثمار ُمهيكل يتكون من مجموعة من المراحل تشمل جميع المغربي للتنمية السياحية بهذا الصدد، وضع الصندوق 
ويشكل النموذج المثالي أوجه المشروع وتحدد جميع مراحل الصفقة ابتداء من تحديد الفرص إلى إنهاء مسلسل خلق القيمة. 

مع ثالث  المغربي للتنمية السياحيةلالكتتاب في المشاريع التي ستمكن من تحقيق أفضل عائد لالستثمار لفائدة الصندوق 
 دراسة الجدوى التقنية والمالية لكل فرصة استثمار.  مستويات للتدقيق القبلي بهدف

 

التي تعد  مزيجاً مثالياً من المرونة والتنويعالمغربي للتنمية السياحية  وهكذا، تشكل آليات الخروج التي سيعتمدها الصندوق

أنسب طريقة تستجيب النتظارات المساهمين والسوق. ومن بين االختيارات التي ستتم دراستها في الوقت المناسب، البيع 

اليين وكذا اللجوء إلى التحويل المباشر لبعض األصول أو مجموعات من األصول إلى الشركاء في القطاع أو إلى مستثمرين م

 إلى سندات مالية )التسنيد( باإلضافة إلى بيعها أو استئجارها واإلدراج في البورصة.
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، حول ثالثة أهداف 2015، خالل سنة الصندوق المغربي للتنمية السياحيةوباإلضافة إلى ذلك، تتمحور استراتيجية استثمار 
لصناديق السيادية لدول الخليج( من خالل التقرب من المكاتب المختصة في الشرق : توسيع دائرة المستثمرين الحاليين )ا

 "وصال وكذا صناديق التقاعد خصوصا بآسيا وطرح آليات جديدة لالستثمار على غرار تجربة األوسط والصناديق السيادية
 . وتنويع أشكال األصول االستثمارية "كبيتال

 

)اإلمارات بار" آ" الذي يجمع بين الصناديق السيادية "كبيتال "وصال مع مجموعة يهدف اتفاق الشراكةوفي هذا اإلطار، 
 %25والصندوق المغربي للتنمية السياحية وذلك بنسبة  )الكويت( و"قطر هولدينغ" و"األجيال لالستثمار"العربية المتحدة( 

رات في مشاريع رائدة تخدم الرؤية كل صندوق على حدة، إلى إنعاش وتنمية القطاع السياحي المغربي وذلك باستثمال
 .2020لسنة  االستراتيجية

 
" بإحداث أربع شركات تابعة، بما في ذلك ثالث شركات  كبيتال "وصاللترخيص لشركة ومن أجل تدبير هذه المشاريع، تم ا

وشركة  وصال كابيتال"تدبير ، ويتعلق األمر بشركة ""وصال"مشاريع وشركة واحدة مخصصة لتسيير محفظة مشاريع 
وتتكون المشاريع المزمع تطويرها من  وصال طنجة"."" وشركة الميناء-البيضاء وصال الدار" "وصال أبي رقراق" وشركة

 سياحية وترفيهية وسكنية ومكاتب باإلضافة إلى مشاريع تجارية.مختلفة طرف هذه الشركات من مشاريع 
 

مليون درهم مخصصة باألساس لتحرير رأس المال  486 قدرهاميزانية استثمار ، 2015، خالل سنة الصندوق وينجز
 وكذاالمكتتب في شركات المشاريع : المنتجع السياحي للسعيدية والمنتجع السياحي لتغازوت والمنتجع السياحي لكسوس 

 .كبيتال " وصال"مشاريع 
 

وقد شرعت شركة  2014في ماي اإلطار الخاصة به  ستثمارالا ةاتفاقي على توقيعالمشروع أبي رقراق، تم وفيما يتعلق ب
مليون درهم كما قامت بتوقيع  1.625بمبلغ  2014في اقتناء العقار الُموجه لهذا المشروع في شتنبر "وصال أبي رقراق" 

بهدف إنجاز مركز تجاري مهم بالرباط وكذا إعطاء انطالقة أشغال المرحلة األولى من  مذكرة تفاهم مع شركة "أكسال"
 ودار للثقافة ومكتبة وطنية لألرشيف(.إقامات سكنية ومحالت تجارية نون وللف فندقالمشروع )

 
وشرعت  2014بشأنه في أبريل اإلطار  ستثمارالا ةاتفاقيعلى توقيع التم  "،البيضاء مارينا الدار"وبخصوص مشروع 

 مليون درهم 1.300بلغ بم 2014في اقتناء العقار موضوع هذا المشروع في دجنبر وصال" مارينا الدار البيضاء "شركة 
وإعطاء انطالقة أشغال منطقة ميناء الصيد وحوض بناء السفن لميناء الدار البيضاء وكذا إعطاء انطالقة مجموع الدراسات 
التقنية والجيوتقنية والطبوغرافية ودراسات السوق ودراسات الوقع البيئي وكذا المخطط الرئيسي وذلك لحصر تموقع 

 سي له وكذا مراحل تنفيذه.المشروع والمخطط الرئي
 
 المكتب الوطني المغربي للسياحة - 3.4.2 
 

 ،السياحي " للقطاع2020في إطار "رؤية  2016-2014للفترة  المكتب الوطني المغربي للسياحةيندرج مخطط عمل 
والتواصل  ويطمح إلى المساهمة في ترجمتها على أرض الواقع من خالل تحسين الطاقة االستيعابية وتدعيم التوزيع

 والجودة. 
 

 : على الرهانات التالية 2016-2014برسم الفترة االستراتيجية الكبرى وترتكز أهم التوجهات 
 
 ؛والتوزيع تقوية النشاط التسويقي الذي يهدف إلى تنمية حضور المغرب على مستوى القنوات الجديدة للمعلومة  -
 مواكبة الفاعلين المحليين والدوليين ؛ -
 وتلك التي يجب العمل على كسبهاولوية األاألسواق ذات التمييز بين األسواق المستهدفة عن طريق وتحديد رتيب إعادة ت -

 لنمو؛ل تشكل محطات أخرى وأسواق
 .الداخلية إنعاش السياحة -
 

مليون درهم تهم خصوصا حمالت ووصالت إشهارية  641ما قدره  2015وتبلغ ميزانية االستثمار المتوقعة برسم سنة 
مليون درهم وعقود شراكة مع منظمي  137مليون درهم وعقود شراكة مع شركات طيران بمبلغ  142ف مالي قدره بغال

 40,2مليون درهم وكذا عقود شراكة مع المراكز الجهوية للسياحة بمبلغ  65الرحالت السياحية ووكاالت األسفار بمبلغ 
 مليون درهم.  63هرات والمهرجانات والمواسم بمبلغ مليون درهم باإلضافة إلى التنشيط عبر المساهمة في التظا

 
 مليون سائح. 11,2أي ما يعادل  %8، إلى إنجاز نسبة نمو قدرها 2015ويهدف المكتب خالل سنة 
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إعادة تنظيم هياكله لضمان تنفيذ استراتيجيته المتعلقة يقوم ب المكتب، فإن 2015أما فيما يخص التدابير االستراتيجية لسنة 
 التالية : المحاورحيث ترتكز هذه االستراتيجية على  ،أحسن الظروف وذلك في يق وكذا تتبعها وتقييمهابالتسو

 

المغرب كوجهة سياحية من خالل مواصلة المقاربة الهجومية فيما يخص توفير خدمة النقل الجوي  إلى الولوجتحسين  -
 سبانيا( ؛إألسواق ذات األولوية )المملكة المتحدة وألمانيا وبا

)دول أوروبا الوسطى والشرقية والبرازيل  للسياح األسواق الُمصدرة)العائالت والمسنين...( وكذا الزبناء  فئاتتنويع  -
وسائل )الرباط والداخلة ...( وذلك من خالل سياسة تسويقية متعددة القنوات )السياحية وجهات والوالصين وإفريقيا( 
 قات العامة وكذا التوزيع التقليدي وعبر األنترنيت( ؛الرقمي والتظاهرات والعال اإلعالم واالتصال

للتواصل  مالئمةمواكبة سياسة الدولة فيما يخص السياحة الداخلية التي تهدف إلى دمقرطة السفر من خالل مقاربة  -
 وتحسين نجاعة توزيع المنتوجات السياحية.

 
التوقعي  عملالي، يهدف مخطط اإلقليمالمستوى  الجيوسياسي الذي أثر على النشاط السياحي على السياقوبالنظر إلى 

بحمالت تواصل ُموجهة لألسواق ذات العالقات العامة والقيام إلى تكثيف تدابير التواصل و لمكتب الوطني المغربي للسياحةل
وذلك  جديدةالسياحية الوجهات اللى إنعاش عرض السياحة الداخلية وتطوير إاألسواق الصاعدة باإلضافة  بعضاألولوية و

خطوط جوية بين باريس والراشيدية  إعطاء انطالقةضمان الرفع من الحركة الجوية ) من أجلربطها باألقطاب الدولية ب
 ين باريس والداخلة(.وبين مدريد وورزازات وكذا ب

 
 ، من خالل المؤشرات التالية : 2014ويمكن تقييم إنجازات قطاع السياحة، في متم 

 
 مليون ؛ 10حيث وصل عدد السياح إلى  2013مقارنة بسنة  %4فدين بنسبة ارتفاع عدد السياح الوا -

 ؛ 2013مقارنة مع سنة  %1,7مليار درهم أي بارتفاع بلغ  57بلغت عائدات السياحة ما قدره  -

    مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.  %3,2بارتفاع قدره  مليون أي19,6 وصل عدد ليالي المبيت إلى  -

 
 .بوضع الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة 2014سنة  وقد تميزت

 
-مع المجالس الجهوية واإلقليمية للسياحة )كلميم 2014سنة  خالل المكتب عقدهان الشراكات التي إوفيما يتعلق بالجهات، ف

 درهم. مليون 8 يناهز( تطلبت تعبئة غالف مالي سال-الرباطدرعة و-ماسة-سوس-كاديرأتانسيفت و-السمارة ومراكش
 

 ، بإعطاء انطالقة العمليات التالية : 2014كما قام المكتب، خالل سنة 
 
اتفاقية شراكة مع منظمي الرحالت السياحية التقليديين المتخصصين في  31وزيع والتواصل، تم توقيع على مستوى الت -

لة تعريف بالمنتوج السياحي حم 45بلدان الخليج وكذا مع منظمي الرحالت على شبكة األنترنت باإلضافة إلى تنظيم 
صحفي  570رحلة صحافة لفائدة  86منظمي الرحالت السياحية وكذا وكيل سفر و 1.650بمشاركة أكثر من  المغربي

معرض عام ومتخصص عبر العالم مع اإلشارة إلى مشاركة المغرب  77أوروبي وأمريكي وعربي والمشاركة في 
 ألول مرة في معرضين بساحل العاج ؛

طرق جديدة خاصة بصيف  10و 2013/2014طريق جديدة خاصة بفصل شتاء  20تم إحداث ، مستوى الجويعلى ال -
شراكة تهدف إلى تقوية الربط بصيغة  11باإلضافة إلى إتمام  2014/2015طرق جديدة خاصة بشتاء  7وكذا  2014

ه الشراكات في الرفع من العرض فيما "نقطة إلى نقطة" القادمة من أهم الوجهات الُمصدرة للسياح. وقد ساهم توقيع هذ
 يخص عرض المقاعد الُمخصصة لألسواق ذات األولوية كالمملكة المتحدة وألمانيا واسبانيا.

 

 البصرية-تطوير االتصاالت والخدمـات البريـدية والسمعية - 5.2
  

 االتصـاالت - 1.5.2
 

 18الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت المنعقد بتاريخ ة ، صادق مجلس إداراالتصاالت فيما يخص اآلفاق المستقبلية لقطاع

تهدف إلى إعطاء الرؤية الضرورية للفاعلين الحاليين  2018-2014على مذكرة توجهات عامة في أفق  2015مارس 
ولوج والمحتملين للقطاع وتحديد التدابير واإلجراءات التي يجب تفعيلها لتطوير القطاع ودعم الجهود الرامية لتعميم ال

لخدمات االنترنت ذات الصبيب العالي والصبيب العالي جدا لكل الساكنة مع تمكين القطاع من االنخراط في دورة جديدة من 
 النمو اإليجابي.
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إضافة إلى جردها لحصيلة الفترة السابقة، التي كانت إيجابية في مجملها، تعرض مذكرة التوجهات الجديدة الخالصات 
 والتكنولوجيات وتحدد محاور تنمية القطاع التي ترتكز على ما يلي : الحاجياتسواق والمتعلقة بتطوير األ

 
 ؛تشجيع االستثمار وتقوية السوق الوطنية لالتصاالت  -

 ؛مواصلة التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتطوير الصبيب العالي والعالي جدا  -

 ؛ن تنويع عروض الخدمات لعامة السكان نماذج تهدف إلى تقاسم البنيات التحتية لتمكن م تنفيذتطوير و -

 التقنين لتمكين االنفتاح الفعلي على المنافسة لبعض قطاعات سوق االتصاالت. تفعيل رافعات -

 
 : 2018ومن حيث األهداف المسطرة، تتوقع المذكرة السالفة الذكر بلوغ النتائج المرقمة التالية في أفق 

 
 ؛مليار درهم  34رقم معامالت قدره  -
 ؛مليون مشترك في خدمة الهاتف المحمول  50من أكثر  -

 ؛ مليون مشترك في خدمة الهاتف الثابت 2 -

 في خدمة االنترنت. مليون مشترك 22 -

 
ومن أجل تحقيق هذه األهداف، سيتم تعزيز تفعيل بعض رافعات التقنين. كما سيتم الشروع في مقاربة جديدة لتمويل 

ولوجيات الحديثة في إطار سياسة الخدمة الشاملة لالتصاالت. ومن جهة أخرى، المشاريع، تسعى إلى تكثيف استعمال التكن
سيتم بذل جميع الجهود لتسريع تفعيل المخطط الوطني لتطوير الصبيب العالي والعالي جدا. ويتوقع هذا المخطط، الذي تم 

سنوات من  10على األقل، بعد   2MB، تمكين كافة الساكنة من الولوج إلى االنترنت ذي صبيب يعادل2012إطالقه سنة 

 الشروع الفعلي في إنجازه.
  

، ستمكن من صبيب عال 2015في هذا اإلطار، فإن تكنولوجيات الجيل الرابع للهواتف المحمولة، التي دخلت المغرب سنة 
بكات الهواتف بما فيه الكفاية بالمقارنة مع تلك المعمول بها حاليا، وضمان جودة أفضل للخدمات والمساهمة في تجديد ش

 الحالية والرفع من قدرتها.
 

وفي ما يتعلق بعملية منح التراخيص المتعلقة بالتكنولوجيا المذكورة، يجدر التذكير بأن الفاعلين الوطنيين الثالثة قاموا بإيداع 
م باإلضافة إلى مليار دره 2ملفات الترشيح تبعا لطلب المنافسة وتم منح كل منهم رخصة مقابل قيمة مالية إجمالية بلغت 

 مليون درهم. 860,4مصاريف إعادة تهيئة طيف الترددات بمبلغ 
 

 ، تدعيم أداءاته. وهكذا تتمحور أهم إنجازاته كما يلي :2014وقد واصل القطاع، خالل سنة 
 
 %4، محققا بذلك نموا يصل إلى 2013مليون مشترك برسم سنة  42,4مليون مشترك مقابل  44,1الهاتف المحمول :  -

، مسجال بذلك 2013سنة  %130مقابل  %133معدل اختراق )عدد االشتراكات بالنسبة للعدد اإلجمالي للساكنة( يبلغ ب
 ؛تطورا بثالث نقاط 

بمعدل  %73، أي بارتفاع يصل إلى 2013مليون مشترك برسم سنة  5,78مليون مشترك مقابل  10األنترنيت :  -
تكنولوجيا لالجيل الثالث من المشتركين على  %90وفر نسبة . وتت2013سنة  17,6%مقابل  %30اختراق يبلغ 

 ؛ خطوط المشتركين الرقمية الالتناظرية، فيما ينخرط الباقي في الهواتف المحمولة
 .2013مقارنة مع سنة  14,7%مليون مشترك، بنسبة انخفاض بلغت  2,49الهاتف الثابت :  -
 

 22%. حيث تم تسجيل انخفاضات بنسبة 2014رات هامة في نهاية أما فيما يخص أسعار االتصاالت، فقد تم تسجيل تغيي

. وبخصوص (جيل الثالثالفيما يخص  %14منها انخفاض بنسبة ( بالنسبة لالنترنت 36%بالنسبة للهاتف المحمول و

وبالنسبة  .%5بنسبة  نخفضتوالهاتف الثابت، فقد ا خطوط المشتركين الرقمية الالتناظريةالفاتورة المتوسطة لتكنولوجيا 

 .% 1ارتفعت بنسبة فإن المردودية المتوسطة في الدقيقة  للهاتف الثابت،
 

  بريدال -2.5.2
 

، إجراءات ترمي إلى تحسين توازن 2017-2013، سيتخذ بريد المغرب، في إطار تنفيذ عقد البرنامج 2016بالنسبة لسنة 
وتطوير إنتاجية المستخدمين ووسائل اإلنتاج وترشيد  حساباته وإرساء مردودية مهنه، خصوصا من خالل المجهود التجاري

التكاليف وكذا تدبير نشيط لخزينته. وفي هذا اإلطار، سيحرص بريد المغرب على تطوير مهنه الحالية باالرتكاز على 
ابعة رافعات نمو جديدة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة بتطوير أنشطة التسويق المباشر والبريد المختلط عبر شركته الت

 "بريد مديا".
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كما سيحرص بريد المغرب على تطوير نشاط البريد الرقمي والتحول إلى رائد في قطاع اإلرساليات وأن مع تموقع أفضل 

 في مجال لوجستيك التوزيع.
 

مليون درهم منها لمشاريع  182مليون درهم، سيتم تخصيص مبلغ  331وتتوقع مجموعة بريد المغرب أن تستثمر مبلغ 
مليون درهم والحواالت البريدية  33مليون درهم والنقل واللوجستيك بمبلغ  122تهم تطوير شركة البريد البنكي بمبلغ  جديدة

 مليون درهم. وسيتم تمويل هذه االستثمارات حصريا من الموارد الذاتية. 10والرسائل بمبلغ 
 

مليون درهم وتهم مشاريع  324ب، فهي تبلغ من طرف مجموعة بريد المغر 2015بالنسبة لالستثمارات المتوقعة لسنة 
متعلقة بجودة الخدمة وتحسين فعالية وسائل اإلنتاج مثل البريد الرقمي وتعزيز وتأمين نظام المعلومات وكذا تطوير النشاط 

 اللوجستيكي.
 

لة، خاصة تلك المبرم مع الدو 2017-2013تجسيد األوراش والمشاريع المندرجة في عقد البرنامج  2014وقد شهدت سنة 
 المتعلقة بتحديث وسائل اإلنتاج والتسيير.

 
المتعلقة بالنشاطات البريدية قد همت، من جهة، تنفيذ وإعطاء االنطالقة الفعلية  2014وهكذا فإن األحداث البارزة لسنة 

يهدف هذا المشروع إلى  للمنصة اللوجستيكية األولى المخصصة لتدبير التدفقات اللوجستيكية الداخلية لفائدة المجموعة، حيث
بالنسبة  2008نسخة  9001إضفاء الطابع المهني على سلسلة التزويد، ومن جهة أخرى، شملت تمديد شهادة المصادقة إيزو 

 لنشاط البريد المختلط ونشاط "أمانة" الوطنية.
 

، 2013ن درهم سنة مليو 1.056مليون درهم مقابل  1.005برقم معامالت قدره  2014وقد اختتم بريد المغرب سنة 

(، عكس نشاط الحواالت البريدية %2مليون درهم )ناقص  15ويرجع هذا االنخفاض أساسا الى تراجع نشاط البريد بحوالي 

. وفي ما يخص النشاط الرقمي، رغم تحقيقه لنتائج جيدة، إال أنه  %10واللوجستيك الذي عرف ارتفاع رقم معامالته بنسبة 

 لوبة بسبب تأخر إنشاء اللوجستيك المخصص له.لم يبلغ بعد السرعة المط
 

مليون درهم مما مكن بريد المغرب  152كما سجلت أنشطة بريد المغرب نتائج مالية ايجابية، وهكذا، بلغت النتيجة الصافية 
يخص .  وفيما 2017-2013مليون درهم للخزينة كحصة من األرباح، وهذا طبقا اللتزامات عقد البرنامج  60من دفع مبلغ 

 .مليون درهم 123فقد بلغت  ،2014االستثمارات المنجزة في سنة 

 

المجال السمعي البصري -3.5.2  
 

 والتلفزةالشركة الوطنية لإلذاعة  - 1.3.5.2
 

 التالية : األساسية االستراتيجية للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة حول المحاور التدابيرتكز ستر ،2016سنة بالنسبة ل

 
 ؛ الخدمات المعروضةجميع البرامج والخطوط التحريرية ل اتشبكإغناء  -
وكذا البرامج  مجتمعن على مستوى المعلومة أو على مستوى مجالت الإمفاهيم جديدة تتمحور حول القرب،  ريطوت -

 ؛ الثقافية والترفيهية

 ؛ نتاج الوطنيإلاستراتيجية دعم ا مواصلة -

 والتكاليف.  وترشيد المواردالحكامة  تحسينمواصلة التدابير الرامية الى  -
 

من أجل  في إطار تشاركي بين الجهات المعنية طار مرجعيإعداد إومن أجل تيسير تنفيذ دفتر التحمالت الجديد للشركة، تم 
عقد البرنامج اليندرج من المنتظر أن و برام عقد برنامج جديد بين الدولة والشركة صادق عليه المجلس اإلداري للشركة.إ

تحسين اإلنتاجية الداخلية من خالل إنتاج لك لذو ي إطار مقاربة ديناميكية تعتمد على منطقي حسن األداء والنتيجة،الجديد ف
اإلنتاجية الخارجية من خالل تحسين نسبة المشاهدة وتلبية  رفع، ومن جهة تحمالت،الدفتر ل طبقابأقل تكلفة عالية و جودةب

 الجمهور من جهة أخرى. انتظارات
 
والتي خصص لها غالف استثماري قدره  ،2015خالل سنة  اإلنجازاإلجراءات المنجزة أو التي هي في طور  أهم رتكزتو

 :حول المحاور التالية  ،مليون درهم 135
 
 ؛ نتاج الوطنيإلدعم ا مهمة الخدمة العمومية للشركة ومواصلة تعزيز -
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 ؛ البرامج والخطوط التحريرية شبكاتإغناء  -

وكذا البرامج  مجتمععلى مستوى المعلومة أو على مستوى مجالت ال سواءتتمحور حول القرب،  مفاهيم جديدة إرساء -
 ؛ الثقافية والترفيهية

 .الترفيهيةالبرامج  جودة تحسين -
 

يوجد إعطاء انطالقة قناة األولى ذات الجودة العالية والشروع في  ،2015ومن بين أهم المشاريع التي انطلقت سنة 

 " وتحديث الموقع اإللكتروني للشركة.W7اقة الشركة على القمر الصناعي "التحضيرات لعرض ب

 
تعتزم الشركة  النقل، وتحسين شبكات النقل والبث وإضفاء المصداقيةتحديث ب المتعلقة الجهود المبذولةمتابعة وفيما يخص 

 التالية : شاريعالم مواصلة
 
 ؛حزم الهرتزية هم محاور شبكة الأمن رقمنة  االنتهاء -
 ؛ توسيع مجال تغطية التلفزة الرقمية األرضية لتشمل المناطق النائية -

ذاعية األربعة وذلك بعدة أقاليم إلقنوات االبالنسبة لبرامج  يحورمتردد الإلذاعة ذات الع مجال تغطية ايتحسين وتوس -
 ؛ بالمملكة

 ؛ التسيير عن بعد لشبكات البث -

 الجديدة. مشاريعبائية من أجل تلبية حاجيات الالتحتية والتجهيزات الكهر إعداد ودعم البنيات -
 

 وص تعزيز التجهيزاتخصوبال ،وتواصل الشركة إجراءاتها أساسا فيما يتعلق بتأهيل تجهيزات اإلنتاج وما بعد اإلنتاج

التغطية  جديد الوسائل المتنقلة لتلبية الحاجيات المتزايدة في مجالتوتعزيز و (HD)سمعية والبصرية ذات الجودة العالية ال

 . معالجة الصور واألصواتالمباشرة لألحداث والتشغيل اآللي لعملية 
 

 .مليون درهم 135 ما قدره 2015 برسم سنةة االستثمار ينازيم تبلغو قد 

 

 :، فقد تم تسجيل ما يلي2014 أما فيما يتعلق بسنة

 
 ؛ البرامج شبكاتتعزيز وإثراء  -
 ؛ تغطية األحداث الوطنية والدولية -
 خدمة البث من ساعة  70.000و 2013 سنةساعة  29.438 مقابل ةالتلفزبساعة  54.000 يعادل أكثر منبث ما  -

 ؛ 2013 سنةساعة  67.474 ي مقابلذاعاإل
 ؛ الحفاظ على وضع تنافسي فيما يخص نسبة المشاهدة -

 .االنتاج والنقل والبث ورقمنة وسائل تحديث -

 

 عبر تحديث شبكات النقل والبثفيما يخص الجهود المبذولة مواصلة  2014 سنة تسجلفقد  بث،واللنقل اوفيما يخص 

 التالية : شاريعالم
 
 ؛ النائية جهاتتوسيع مجال تغطية التلفزة الرقمية األرضية لتشمل ال -
  ؛  AMالعادي تجديد أجهزة اإلرسال -
 ؛حزم الهرتزية رقمنة شبكة ال -
 ؛ تقوية شبكة األقمار الصناعية -

 .للمراكزالبنية التحتية  أهيلت -

 

البث  تجهيزات لتحديثتم تخصيصها باألساس مليون درهم  61 ما قدره 2014 سنة نجزةبلغ حجم االستثمارات المكما 

 السمعي البصري.و يالتلفز
 

 شركة الدراسات واالنتاجات السمعية البصرية ) القناة الثانية( -2.3.5.2
 

في إطار االستمرارية ويرتكز حول  2016بصرية برسم سنة يندرج مخطط عمل شركة الدراسات واإلنتاجات السمعية ال
 المحاور التالية:

 
 مواصلة التطبيق التدريجي لدفتر التحمالت الجديد للشركة ؛ -
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 المتواصل للشبكة البرامج ؛ ءاالغنا -
 تعزيز االستراتيجية الرقمية ؛ -
 .مواصلة ترشيد التكاليف -
 

ج والبث، فإن اإلنجازات تهم دعم اإلنتاج السمعي البصري والسينمائي ، وباإلضافة إلى أنشطة اإلنتا2015بالنسبة لسنة 
 مليون درهم. 165الوطني. وتبلغ توقعات نفقات االستثمار بالنسبة لهذه السنة ما قدره 

 
ساعة من برامج الحوار والنقاش  177وساعة من نشرات األخبار  642في بث  2014وتتجلى أهم االنجازات برسم سنة 

ساعة  128ساعة من البرامج الدينية و 149ساعة البرامج الموجهة للشباب و 37من البرامج الموجهة للنساء وساعة  6 1و

 13ساعة من البرامج التربوية والترفيهية لألطفال و 121ساعة من البرامج التربوية و 101من البرامج الثقافية والمعرفية و

ساعة  29ساعة من البرامج الفنية والترفيهية و 294ن برامج الخدمة وساعة م 121ساعة من البرامج التربوية للمراهقين و

 ساعة من البرامج لضعيفي السمع. 470ساعة من البرامج الرياضية و 149من برامج تشجيع واكتشاف المواهب و
 

 حمالت الجديد.لالستجابة اللتزامات دفتر الت 2014برنامج جديد خالل سنة  13وفي نفس السياق، فقد قامت الشركة بتطوير 
 

 الوطني من خالل : يلقد قامت الشركة كذلك بالمساهمة في ترويج اإلنتاج السمعي البصري والسينمائ
 
 فيلم سينمائي طويل ؛ 25فيلم وثائقي و 62عروض حية و 4مسلسالت و 8فيلم تلفزي و 21بث  -

 مسلسالت فكاهية.  ثائقي وفيلم و 12تلفزية و  أفالم 8مسلسالت و  5اإلنتاج أو اإلنتاج المشترك لنحو  -

 

من جهتها على التطوير التدريجي لشبكتها بهدف تأمين برمجة عامة وغنية ومتنوعة لمستمعيها.  2Mكما حرصت إذاعة 

 56وهكذا قامت بإنجاز وبث برامج إخبارية وبرامج حوارية تهم الجوانب الثقافية واالجتماعية والترفيهية بحجم زمني قدره 

 في ترويج وتغطية أهم األحداث والمهرجانات الثقافية والفنية بالمغرب. ساعة. كما ساهمت
 

بالخصوص تعويض بعض التجهيزات وصيانة شبكة البث التلفزي بمبلغ  2014وقد شمل االستثمار المنجز برسم سنة 
 مليون درهم. 8إجمالي قدره 

 

 عيالولوج إلى الخدمات األساسية وتقوية التضامن والتماسك االجتما - 3

 
 التربية والصحة - 1.3

 

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - 1.1.3

 
 2012 ذكرى ثورة الملك والشعب لعامي يباتماشيا مع التوجيهات السامية الواردة في الخطب الملكية، خصوصا خط

والتي  2014أكتوبر  10منعقدة في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية ال بمناسبة، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية 2013و
المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى وضع خارطة للطريق من أجل إصالح المدرسة، فقد جاللته دعى فيها 

 2015الرؤية االستراتيجية إلصالح المدرسة المغربية للفترة الممتدة بين  2015مايو  20 قدم المجلس لصاحب الجاللة في

 .2030و
 

وتطويرها. ويمكننا أن نذكر على  وفي هذا الصدد، فإن المدرسة المغربية قد حققت مجموعة من المكتسبات يتعين توطيدها

تعميم التمدرس ووضع بنيات مؤسساتية للحكامة  وجه الخصوص، تحديث اإلطار القانوني والمؤسساتي والتقدم الكمي في

المدرسة المغربية تعاني من اختالالت مزمنة وقف عليها  ذلك، فال تزال الالمركزية مع تطوير األكاديميات الجهوية. ومع

لديه حول " تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين  المجلس خصوصا من خالل التقرير التي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم

  المكتسبات والمعيقات والتحديات". : 2013-2000والبحث العلمي 

 

ن جوهر الرؤية االستراتيجية لإلصالح الجديدة في إرساء مدرسة جديدة قوامها اإلنصاف وتكافؤ الفرص وفي هذا الصدد، يكم

 والجودة للجميع واالرتقاء بالفرد والمجتمع.

 

والتكوين الذي يتطلب مدرسة ناجعة لها القدرة على  وتستهدف هذه الرؤية التطبيق المتساوي والمنصف للحق في التربية

ية بين مستلزمات التعميم السريع والشامل والذي يرتكز على مقومات الجودة ووجوب توفيرها لكل المزاوجة العضو
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المتعلمات والمتعلمين. وفي هذا الصدد، فإن اإلصالح يقدم مجموعة من محاور التقدم ومن التدابير لتحقيق هدف اإلنصاف 

 وعلى األخص :

 

مل على إدماجه التدريجي في السلك االبتدائي وكذا إشراك الجماعات لزاميا للدولة واألسرة والعإ جعل التعليم األولي -
سنوات من الولوج إلى  6و 4الترابية. إن جهود هؤالء الشركاء الثالثة ستمكن جميع األطفال المتراوحة أعمارهم بين 

 ؛ التعليم األولي واالستفادة من تحضير دراستهم المستقبلية

األولي تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، يتحمل مهام التنسيق وتحقيق  إحداث إطار مؤسساتي يختص بالتعليم -
 ؛  االنسجام بين مختلف المؤسسات التربوية المعنية بهذا النوع من التعليم

فتح المجال أمام أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قدر اإلمكان، لالستفادة من تعليم مواز يضمن لهم تعزيز هويتهم  -
 عددة المكونات وانتمائهم للوطن وتنمية ثقافتهم األصلية ؛المت

 إدماج األطفال المعاقين في المدارس إلنهاء وضعية اإلقصاء والتمييز التي يعانون منها ؛ -

إحداث مسار للتعليم المهني ينطلق من اإلعدادي، يمكن المتعلمين الراغبين في ذلك، وذوي الميول، من التوجه نحو  -
 ؛ انوي التأهيلي، يتوج ببكالوريا مهنية ويعزز المرور الى مستوى التعليم العاليمسلك مهني بالث

االستثمارات القطاع الخاص في مبادئ القطاع العام مع اإلشارة إلى أن االستثمارات بما فيها  انخراطالتأكيد على  -
 .ضمن أهداف المشروع الوطني للتربية والتعليموتندرج قطاع عمومي  تدخل فيتالخاصة 

 

وكذا  يتجلى في محدودية جودة التربية والتكوين هذا وتعتبر اللجنة أن االختالل البارز للمدرسة، في مختلف مكوناتها،

من أولويات الرؤية االستراتيجية. وفي هذا اإلطار، فإن  االشتغال على الجودة. ولذلك يعتبر المردودية الداخلية والخارجية

تدبير يعتبر أساسيا للرفع من جودة النظام التربوي. وهكذا فسوف يتم على المدى المتوسط تجديد مهن التدريس والتكوين وال

وبشكل تدريجي اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية في انسجام مع النهج لمنظومة التربية والتكوين ومع توجيهات الجهوية 

كل هيئة، وذلك مع العمل على توسيع نظام لالمركزي لاالمتقدمة. وموازاة مع ذلك، فسيتم وضع شبكة جديدة مفتوحة للترقي 

 الساللم على نحو يضمن تحفيز الفاعلين التربويين طيلة مسارهم المهني.

 

وفي هذا  .جودة التعلم لضمان ومن جهة أخرى، فإن الرؤية تؤكد على ضرورة التمكن من اللغات ومن تنويع لغات التمدرس

عل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي متمكنا من اللغة العربية وقادرا على اإلطار، فإن الرؤية تحدد كهدف لها ج

باللغة األمازيغية ومتقنا للغتين أجنبيتين على األقل، وذلك ضمن مقاربة متدرجة تنتقل من االزدواجية اللغوية إلى  التواصل

 التعدد اللغوي.

 

ردي والمجتمعي الذي يظهر كخيار استراتيجي ضمن خارطة طريق اإلصالح وتسعى هذه الرؤية إلى بناء مدرسة االرتقاء الف

التعليمي. وهكذا، فإنها تؤكد على أهمية ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني. وتؤكد الرؤية أيضا على 

الحتياجات المختلفة لإلدماج مالئمة التكوين مع المتطلبات االقتصادية للبالد والمهن الجديدة والمستقبلية وكذلك مع ا

 الثقافي وإلى االنخراط االقتصادي.االجتماعي و

 

األهداف  2016-2015وفي هذا اإلطار، يحدد مخطط عمل األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للسنة الدراسية 

 التالية :

 

 في إطار "برنامج التربية المالية" ؛ تلميذة 100.000تلميذ في إطار برنامج "روح المقاولة" و  25.000تكوين  -
 31وكذا  2016-2015مؤسسة التي من المتوقع أن تفتح أبوابها في سنة  310االنتهاء من األشغال الجارية إلنجاز  -

 إعدادية بالعالم القروي والتي تم إنجازها في إطار التعاون مع اليابان ؛

جديدة وكذا تجديد تلك الموجودة وذلك في إطار اتفاقيات التنمية  مؤسسة تعليمية 90إعطاء إنطالق عمليات بناء أزيد من  -
 الموقعة أمام صاحب الجاللة خاصة تلك التي تهم مدن الدار البيضاء والرباط و طنجة ومراكش ؛

 ؛ 2020مؤسسة في أفق  4.800إطالق المرحلة األولى من مخطط تهيئة  -

لمجالس اإلدارية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سير اي تحسين حكامة النظام التربوي من خالل إعادة النظر ف -
وآليات التعاقد وتطوير القدرات التدبيرية للفاعلين ومواصلة الجهود المبذولة فيما يخص األنظمة المعلوماتية وتقييم 

 .المكتسبات

 

 درهم. يمليار الجهوية للتربية والتكوينلفائدة األكاديميات  2016في هذا الصدد، سيبلغ الغالف االستثماري المتوقع لسنة 

المحاسبة  استعمالسوف تتميز بتعميم  2016فان سنة  ،وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار تعزيز الحكامة المالية لألكاديميات

ل رنامج التدبير المحاسباتي وذلك لضمان مراقبة أفضالُمستندة إلى ب وضع المحاسبة التحليلية إرساءالشروع في و امةالع

 لتدبير األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
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 4,4رصد غالف قدره تم ، فقد 2015من حيث الموارد المالية المخصصة لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 

 ر.االستثما في مجال ألكاديميات الجهوية للتربية والتكوينامليار درهم لتدعيم جهود  9,1مليار درهم بما فيها 

 

األكاديميات الجهوية للتربية تسوية ديون بمجهود  2015ومن جهة أخرى، تميز التدبير المالي لألكاديميات برسم سنة 

الديون  من حجموقد مكنت هذه العملية من التخفيض الممونين. والتكوين، مما سمح بتسديد أغلب المتأخرات المتعلقة بمختلف 

درهم في نهاية  مليار 1,6لى إ 2014مليار درهم عند نهاية  3,7لتربية والتكوين من ألكاديميات الجهوية للدى ا المستحقة

 .2015يونيو 

 

 : الهامة منها على الخصوص نجازاتمجموعة من اإل 2015كما سجلت سنة 

 

ذلك من لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد و الترابيمة والتنظيم ءمواصلة مشروع المال -
لوحدات القديمة إلى من ا خالل وضع إجراءات إلعادة توزيع الموارد البشرية والمالية، وضمان إدماج وانتقال سلس

 الجديدة ؛الوحدات 
 "االنجليزية"و 2013تعزيز المسالك الدولية للبكالوريا التي تتضمن ثالث خيارات " الفرنسية" التي تم إطالقها في سنة  -

 ؛ 2014انطلقت في سنة التي  "االسبانية"و

تكوينات تتعلق بالصيانة الصناعية والصناعة الميكانيكية وصناعة  4إرساء البكالوريا المهنية التي تهم في مرحلة أولى  -
 إرساءهو  2015-2016األوراش الرئيسية للدخول المدرسي  فمنالطائرات واالستغالل الفالحي. وفي هذا اإلطار، 

ؤسسات الخاضعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يدخل في إطار الرؤية الشاملة البكالوريا المهنية في الم
 17إلصالح نظام التربية والتكوين الذي يهدف إلى التفاعالت اإليجابية بين التعليم وسوق الشغل. وهكذا، فقد تم تحديد 

 في سنة 140.000لكي تصل إلى  2015ة شاب في سن 3000قطاعات رئيسية، وتهم  10تكوين للبكالوريا المهنية في 

2020. 

 

، بلغت التزامات األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما 2014ومن جهة أخرى، وعلى مستوى اإلنجازات المالية برسم سنة 

 . مليار درهم لالستثمارات 3,7مليار درهم، بما فيها ما يقارب  6,3قدره 

 

 
 

 الجامعـات - 2.1.3
 

من الضروري العمل على تمكين  إنهف (2030-2015) جيهات الرؤية الجديدة إلصالح المدرسة المغربيةتماشيا مع تو
لميثاق التربية والتكوين.  االستراتيجيةفي التوجهات  االنخراطاالستمرار في  منومختلف مؤسسات التعليم العالي  ةالجامع
والوطنية وتمكنيها من المساهمة في  الجهويةطرة حقيقية للتنمية قا الرقي بالجامعات لجعلها في المقام األول إلى ذلك ويهدف
 صاعدة.بالدنا في مجتمع المعرفة واقتصاديات الدول ال إدماج

 
 عليم العالي والبحث العلمي يرتكز على المحاور التالية:تن العمل االستراتيجي في مجال الإ، فهكذا

 
باإلضافة إلى مختلف و .وطنية للتعليم العالي خريطةن خالل وضع رؤية واضحة تتعلق بشبكة الجامعات المغربية م -

في كل جهة من جغرافيا واجتماعيا  نه من الضروري إحداث مركب جامعي متكاملإاألقطاب الجامعية الحالية، ف
 ؛ ظروف التعلم والبحث والصحة والتنشيط الثقافي والرياضي مختلف جهات المملكة يوفر

0
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األطر  الخصاص فيجل تلبية أ، من 2030أستاذ باحث في أفق  15.000وين وتشغيل وضع برنامج عمل يهدف إلى تك -
 ؛ البحوث في المجاالت ذات األولوية حفيزوتالمتعاقدين جل تعويض أالبحث من  المتعلقة ببنيات

لى ع %1إلى جل الوصول أالخام المخصص لتمويل البحث العلمي من  داخليالزيادة التدريجية لحصة الناتج الضمان  -
وذلك مع االتجاه نحو تنويع مصادر التمويل في  2030 سنة في %2و 2025 سنة في 1,5%و المدى القصير،

 ؛ مؤسسات التعليم العالي التي تستهدف أساسا البحث والعمل

التعليم العالي والتكوين المهني ومؤسسات البحث على مستوى  قطاعاتتطوير نظام التوجيه والجسور بين مختلف  -
 ؛ ت ومعادلة الشهادات بناء على معايير علمية ودفتر تحمالت دقيقالتكوينا

وتشجيع البحث  العالي البحث والتكوين بنياتوالتخصصات وشعب في مختلف ال عروضةتنويع الخيارات اللغوية الم -
غات بحث متخصصة في الللل بنياتحداث فروع للتكوين وإو االنجليزيةجميع التخصصات باللغة في العلمي والتقني 

 ؛ مازيغية واللغات األجنبيةالعربية واأل

جل التقدم لمباريات القبول في مؤسسات التعليم العالي أفتح إمكانية للطالب في القطاع الخاص للتعليم العالي المعتمد من  -
 العمومي.

 
دت المجاالت حد 2016-2013في مخطط عمل  رمجةالمب االستراتيجيةإلى أن اإلجراءات  ،تجدر اإلشارة في هذا الصدد

 : والسيما كمكتسبات من الواجب تعزيزها ذات األولوية
 
 ؛ المشاريعطلبات تقديم البحث العلمي من خالل  تحسين -
 ؛ الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي أهيللجامعات العمومية والخاصة، وتحكامة ا آليات وطيدت -

 ا من خالل وضع نظام التغطية الصحية األساسية.طالب، والسيملل الظروف المعيشيةتحسين جودة  -

 
المتعلق بالتعليم العالي،  01.00باإلضافة إلى إرساء وكالة التقييم وإصالح التعليم العالي من خالل مر اجعة القانون رقم 

 : تتمثل اإلجراءات األساسية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المحاور األساسية التالية

 
األجانب مثل  متدخلينة عن اتفاقيات الشراكة مع القبعين االعتبار الجيل الجديد من المؤسسات الجامعية المنبثاألخذ  -

 ؛ لفاس يةورو متوسطالمدرسة المركزية للدار البيضاء والجامعة األ
فران إوإعادة تنظيم المشهد الجامعي من خالل إحداث أقطاب جامعية كقطب فاس الذي سيشمل جامعات مكناس وفاس  -

 ؛ مل جامعة محمد الخامس المدمجة ومدارس المهندسين والجامعة الدولية للرباطشذا قطب الرباط الذي سيكو

بالبحث العلمي  ةالمتعلق نميةوالمالي والت تربويتعزيز حكامة الجامعات بهدف جعلها أكثر فعالية في مجال التدبير ال -
 ؛صدر للموارد المالية الذاتية لكون هذه المجاالت تشكل أهم موالتكوين المستمر 

 جل ضمان تمويل البحث العلمي.أتطوير الشراكة مع المؤسسات الدولية من  -

 
ة في الميزانية المخصصة سكادير وطنجة وبني مالل والزيادة الملموأومن المتوقع كذلك افتتاح ثالث كليات للطب بكل من 

  .2015-2014خالل موسم  284.512عوض  2016-2015فيما يخص موسم طالب  330.000للمنح الدراسية لفائدة 
 

 2.609ما قدره  2016الجامعات لسنة  كافةالميزانية المتوقعة بالنسبة ل تناهز ،االستثماراتالمتعلق ب الشق وفيما يخص
 مليون درهم.

 
لشراكة بين التي تطمح إلى جعل ا األنشطةمجموعة من المشاريع و 2016-2013 القطاع للفترة مخطط عمل كما يتضمن

للبحث  بديلالشباب وتمويل  قابلية تشغيلفروع التكوين وتحسين  إلضفاء المهنية رافعة أساسيةالعام والخاص  ينالقطاع
 العلمي واالبتكار.

 
 .مليون درهم 836 ما يناهز 2015استثمار الجامعات عند نهاية سنة توقعات االختتام لميزانيات  تبلغ

 

إدماج جامعة الحسن الثاني عين  من خالل تم إحداثهااألقطاب الجامعية التي من مجموعة  انبثاق 2015سنة  وقد عرفت

 كدال والسويسي بالرباط من جهة أخرى.أمحمد الخامس  تيالشق بالدار البيضاء وجامعة المحمدية من جهة وجامع
 

 :  وقد ساهمت إعادة هيكلة الجامعات في
 
 ؛كبرى متجانسة إحداث أقطاب جامعية جهوية  -
 ؛ الرفع من قدرات الجامعات -
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البحث العلمي وكذا الترتيب العالمي للجامعات المغربية من خالل الزيادة في عدد مراكز الدكتوراه  ضرعتحسين  -
 البحوث العلمية. شرون

 
ليم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التع"إضفاء الطابع المؤسساتي على التقييم من خالل إحداث تم ، ومن جهة أخرى

ة والخاصة ومؤسسات البحث العلمي مع يممووتتمثل مهمتها في تقييم مؤسسات التعليم العالي الع "العالي والبحث العلمي
 دبيرجل ترسيخ إرادة حقيقية لتأخصص كل مؤسسة والسيما مشاريعها البيداغوجية والعلمية من تاألخذ بعين االعتبار 

 على النتائج.يرتكز  قطاعي
 

مكوناتها وذلك وفقا لألهداف الجديدة  تحديدتمت إعادة  حيثجامعة القرويين بإصالح فقد تميز القطاع ، زيادة على ذلك
 الديني بالمغرب. حقللل
 

مع العلم أن عدد الطلبة الجامعيين قد عرف بدوره  2015-2014في سنة  284.512ما يفوق حين وقد بلغ عدد الطلبة الممنو
 .2016-2015سنة  677.391إلى  2014-2013سنة  607.145تطورا ملموسا حيث انتقل من 

 

 .56% قدرهانجاز إمليون درهم، أي بنسبة  1.651نجازات من حيث التزامات االستثمار ، بلغ مجموعة اإل2014برسم سنة 

 
دة هيكلتها وإعا ،من جهة للتنميط المحاسباتي المنظومة المالية للجامعات مع المدونة العامة للمحاسبة العمومية مالءمةن إ

المشاريع،  مقروئية تحيينعلى  تبالتعليم العالي والبحث العلمي والخدمات األخرى قد ساعد تتعلقبرامج  ةحول ثالث
 رتكز على النتائج.ي اماليدبيرا بالموارد المالية التي تم رصدها معززة بذلك ت عالقةوتسهيل تتبع تقييم نجاعة البرامج 

 
 

 ة الجامعيةالمراكز االستشفائي - 3.1.3

 

، وذلك تدعيماً 2016-2012 لصحة للفترةلالقطاعية  االستراتيجيةفي إطار يندرج مخطط عمل المراكز االستشفائية 

 .هدف إلى تنمية القطاع الصحيي المسلسل الذي مواصلةلو الُمسجلة للمكتسبات
 

تحقيق ذلك  أن االستراتيجية، إالئيسية لهذه الولوج إلى العالجات وتنظيم الخدمات من بين األهداف الر هذا، ويعتبر تحسين
 القروي. بالعالم طوير الصحةوتشريعي العالجات، وتعزيز اإلطار الت فروعيتطلب تنظيم أفضل ل

 

وفيات األمهات  تقليصالقطاعية إلى تعزيز صحة األم والطفل من أجل  االستراتيجيةباإلضافة إلى ذلك، تهدف هذه 
الصحة العقلية والسرطان خصوصا تعجالت الطبية والتكفل باألمراض المعدية وغير المعدية واألطفال وإعادة هيكلة المس

 محاربة االضطرابات العقلية.كذا الوقاية ومراقبة األمراض المزمنة و من خالل

 
اليف أجل تك من  40%)منهاباالستغالل  فيما يتعلق درهممليون  4.200 إلىالتوقعات المالية  تصل ،2016بالنسبة لسنة 

 الستثمار.لتعلق  ي فيما مليون درهم 990و (المستخدمين

 
 الجديد مستشفىوطنجة وال أكاديرومن جهة أخرى، من المتوقع مواصلة إنجاز أشغال بناء المراكز االستشفائية الجامعية ب 

الذي يتوخى  الطبية وطني للتكفل بالمستعجالتالمخطط ال تنفيذبالرباط والتابع للمركز االستشفائي الجامعي ابن سينا 
مصالح المساعدة الطبية  تشغيلو االستشفائيةالمستعجالت الطبية  وتأهيلالقرب  تمن أجل وضع مستعجالالتدابير  مواصلة

    االستعجالية.
 

 بواسطة إمدادات ميزانيةفيتم تمويل جزء منها  ،2015برسم  الجامعية االستشفائية لمراكزااستغالل  لميزانية أما بالنسبة

  .مليون درهم  436,3في حدود مليون درهم وموارد ذاتية 2.165 ة في حدودالدول

 
 فيما يلي :  2015-2014المسجلة برسم سنة  تتجلى أهم اإلنجازات السياق،وفي هذا 

 
من  99%، وهو ما يمثل  نسبة إنجاز  تناهز صمليون شخ 8,78 الذي شمل "راميد"المساعدة الطبية  تعميم نظام -

 أسرة(.  3.287.230)تم تسجيل  مليون مستفيد 8,5 بحوالي المقدروجمالي الهدف اإل
المصابين ى التكفل الطبي والعالج المجاني للمرضإلى إطالق مبادرة "الكرامة" في مجال الصحة العقلية والتي تهدف  -

 ؛والعقلية األشخاص المصابين باألمراض النفسية  باالضطرابات واألمراض العقلية وإعادة منح الثقة ألسر
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المرضى وعدد السريرية الجامعية، وال سيما القدرة  االستشفائيةالرئيسية للمراكز  األساسية تحسين المؤشرات التقنية -
 ؛ 2014 سنة في 565.000و 6.830مقابل  570.000و 6.890ما قدره  2015في نهاية سنة  ستبلغالتي  المقبولين

ش التي ترتكز على سيارات اإلسعاف وغرف حقيقية لإلنعا "واإلنعاشالمصلحة الطبية للمستعجالت " تطوير مفهوم  -
مراكش ووجدة ومستشفى العيون في من  لبكالجامعي  االستشفائيلمركز فائدة اثالث مروحيات لوالشروع في استغالل 

ون في الذين يتواجدو ى في حالة حرجةالتي تستخدم لنقل المرض بواسطة مروحية للمستعجالت واإلنعاش خدمة إطار
 ومنعزلة ؛ مناطق نائية

 ؛ الطبية القرب وحدة لمستعجالت 46وإحداث  االستعجاليوحدة للنقل الطبي  226اقتناء  -
من خالل السياسة الوطنية المتبعة في هذا اإلطار والتي صوصا تحسين  الولوج  إلى األدوية والمنتجات الصيدلية خ -

 ؛ 80%و 20%سبة تتراوح بين دواء بن 2.000 ةمن تخفيض أثمن 2015مكنت في سنة 
 73وتوفير  ةالمراكز الجهوي عبر مواصلة أشغال بناء وتجهيز صوصاتعزيز اليقظة الصحية ومكافحة األمراض خ -

مستشفيات لألمراض النفسية ومستشفيين جامعيين  3و ومصلحة األمومة للوالدة دار 12مؤسسة جديدة للصحة منها 
 .للسرطان

 

 
 

 والتماسك االجتماعي المهنيالشغل والتكوين  - 2.3

 
 

 الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب - 1.2.3
 

إلى تكوين  2016و  2010 ترمي األهداف المحددة من طرف السلطات العمومية في إطار مخطط التنمية للفترة الممتدة بين
في  أساسي مكون المهني يؤكد أن التكوين ، الشيء الذيلمليون متدرب من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغ

 التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب. مسلسل
 

تحسين القابلية لتشغيل خريجيه من خالل  وتندرج التنمية االستراتيجية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في أفق
 .كيفيالكمي والالتكوين المقدم على المستوى  منظومةوفتح أوراش جديدة لتطوير االستفادة من المكتسبات 

 
قطاعية تتماشى مع حاجيات المشاريع المهيكلة   في أداءه بدينامية التكوين المهني وإنعاش الشغل وهكذا يستمر مكتب

قطاعات البناء واألشغال العمومية ية مثل وتلك الموجهة للقطاعات ذات األولخصوصا لالقتصاد الوطني من الكفاءات 
 .التوزيع والطاقة والبيئةمهن والسياحة و ناعة الطيرانصوالصناعة الغذائية والسيارات و

 
يأتي لتعزيز التزامات المكتب من أجل تلبية احتياجات  2015/2016لسنة  عمل المكتب وفي نفس السياق، فإن مخطط

 .من الخريجين القطاعية تمختلف االستراتيجيا
 

 : ويرتكز هذا المخطط على المشاريع األساسية التالية
 
 2016-2015 برسم سنةمقعد بيداغوجي  405.000 قدرهظومة التكوين التي تمكن من التوفر على عرض تطوير من -

 مع السنة الدراسية الماضية ؛بالمقارنة  9,4% ارتفاعأي ب

، بالموازاة قطاعية ومركز للتكوين في السجون. 11متعددة الخدمات و 3 منهامؤسسة جديدة للتكوين المهني  15إحداث  -
 ؛داخليات  6تب على توسيع أربع مؤسسات وبناء سيعمل المك
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مهنية التي البكالوريا والتكوين المهني للبشراكة مع وزارة التربية الوطنية  مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلوضع  -
 ؛ التكوين المهني في المغرب مكانةتعزيز  ومسارا جديدا سيساهم فينظام التربية والتكوين  تاريخ في تمثل تحوال

المساهمة في التنمية االجتماعية من خالل الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن مما سيمكن من إحداث مؤسسة  -
 ؛ في الوسط السجني بسال ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء من خالل مركز جديد للتكوينجديدة للتكوين 

وتطوير  كفاءاتحصيلة ال )إدارةالمؤطرين كفاءات طوير المبرمجة لت نشطةاأل تنفيذتحسين جودة التكوين من خالل  -
 إنهاء مسلسلجودة مؤسسات التكوين المهني و تدبيرأنظمة التصديق على (، وتسريع ةالبيداغوجي ةالتقنيالقدرات 
والمواكبة منظومات الجسور  على أنظمة التدبير والتنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية وكذلك تقوية المصادقة

 لوحدات التكوين. تدامةالهندسة المس في نطاق مسلسل إعادة مكتسباتال تقييموالبيداغوجية 

 
التعاون مع الشركاء في قطاع التكوين المهني في الدول اإلفريقية عالقات بتعزيز  من جهة، ،2015/2016ستتميز سنة و

 االتحاد في مشاريع تعاون جديدة مع دولمن خالل الشروع  ،( ومن جهة أخرى.)مالي وساحل العاج وغانا والغابون..
 األوروبي وآسيا على الخصوص.

 
لصالح المستفيدين  وتطوير القدراتفي عمليات التكوين  خاصعالقات التعاون بين المكتب والدول اإلفريقية بشكل  وتترجم

 رين من هذه الدول وإحداث مراكز التكوين المهني في إفريقيا.منحدال
 

الذاتية قد  دهموار طويرالتي بذلها من قبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وت الترشيد أن جهودوتجدر اإلشارة إلى 
 .سنة الخامسة على التواليلالدولة لإمدادات ميزانية  مكنت من تمويل مخطط التنمية دون اللجوء إلى

 
درهم   14.200، حيث انتقلت من 2001منذ سنة  %50 ما قدرههذا المجهود من خالل انخفاض تكاليف التكوين ب برزوي

 .2015في سنة لكل متدرب درهم  6.000إلى 
 
وتوفر على مجموع التراب الوطني  تتوزعمؤسسة للتكوين  337على  حاليايتوفر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و 
إحداث من خالل مضاعفة  تيعابية للمكتبالسا ةطاقالجهود من أجل تعزيز يتم بذل  صصات كمالتكوين في مئات التخا

 دينامية السياسة  الجهوية.في مع حضور قوي  الحالية مؤسسات التكوين وتقوية منظومة التكوين
 

 ن صناعة الطيران والفرس.لمه مخصصين مركزين للتكوين تدشين 2014-2013شهدت سنة وقد 
 

ويتوقع استثمارات بقيمة  2014الل سنة مليون درهم خ 194ارتفاعا متواصال حيث أنجز المكتب  االستثماراتعرفت كما 
 .2016و 2015خالل سنتي  التواليعلى  مليون درهم 561درهم ومليون  545

 
وسيرافق هذه الزيادة  .الماضية في السنة 370.000مقابل  2016-2015في سنة  405.000سيصل عدد المتدربين إلى و

 .2015-2014في  337مقابل  2016-2015في سنة مؤسسة للتكوين  352التكوين التي ستصل إلى  ومةتوسيع منظ
 

فقد تميزت سنة  ،والمتوسطة ىال سيما المقاوالت الصغر االقتصادين لصالح الفاعلين المستمر فيما يتعلق بالتكوينأما 
ل ملحق دلييونيو من قبل وزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني على  2بالتوقيع في  2014

  :إلى الح ـهذا اإلص االستشارة. ويهدفمساطر المتعلقة بالعقود الخاصة للتكوين المتعلق بالمجموعات المهنية للمساعدة في ال
 
 ؛ التكوين المستمر تطوير تسهيل الولوج إلى آليات -

 ؛ ولألجراء المستفيدين وللمقاوالتأكبر من  الولوج لعددتوسيع  -

 . عالية عله أكثرإعادة النظر في حكامة النظام لج  -
 

 مخطط تنميةمختلف الجهود المبذولة وبفضل ل النظرك بلالخريجين، وذالشباب من  543.329تم تكوين  وفي هذا الصدد
 .2011في سنة  الذي تم إرساءهالمكتب 
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 الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات - 2.2.3

 
إلى  2016و  2013خالل تفعيل مخططها التنموي للفترة الممتدة ما بين تهدف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات من 

انتها في السوق كوسيط في ميدان الشغل من خالل مواصلة دعم مهنية نشاطها وتطوير كفاءة مواردها البشرية كم تعزيز
غزو أسواق شغل شغل والهذا المخطط خاصة إلى تغطية أهداف جديدة من الباحثين عن  طمحوتقوية جودة خدماتها. وي

 جديدة على الصعيدين الوطني والدولي.
 

 : على محاور التنمية التالية 2016 سنة وفي هذا اإلطار، ترتكز رؤية الوكالة في أفق
 
التدابير الجديدة للشغل  وضع ونشرو مساهمتها في إعطاء تصوروالسيما من خالل  سياسة نشيطة للشغلتعزيز وتنفيذ  -

 ؛ يذهاوتقييم تنف تتبعمع ضمان 
مندمجة  استراتيجيةالوطنية واالستراتيجيات القطاعية مع تقوية أداء الوكالة من خالل وضع آلية  المبادراتمواكبة  -

 ؛ لليقظة الدائمة وعروض مخصصة للقطاعات والمشاريع الوطنية ومنظومةللتواصل 

 ؛ سساتيةعلى المستوى الدولي مع تنشيط الشراكة المؤ موقعالنهوض بالعرض فيما يخص الت -

 والباحثين عن الشغل ؛ المشغليناقتراح عرض خدمات القرب متالئمة مع مختلف فئات  -

الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات ألجل يقظة دائمة حول فرصة التشغيل  الوكالة لنشاط تعزيز الحضور الترابي -
لمحلية فيما يخص التشغيل بالمبادرات ا نهوضالشراكة المحلية وال ومواكبة مخصصة لحاملي المشاريع وتطوير

 ؛الشعل من طرف الوكالة للباحثين عن  قدمةكبر للخدمات المأجل تقريب أالنفع االجتماعي، وكذلك من  اتذخصوصا 

إلنعاش الشغل والكفاءات من خالل تعزيز آليات التدبير والقيادة ومنظومة التدقيق  الوطنية نشاط الوكالةتقوية مهنية  -
 .المتقدمة جهويةوالوالمراقبة واإلنتاجية 

 
درهم بالنسبة لميزانية  ونملي 2مليون درهم بالنسبة لميزانية االستغالل و 220حوالي ب 2016التوقعات المالية لسنة  وتقدر

 : المشاريع الرئيسية المتوقعة من قبل الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات كالتالي هذا وتتمثل االستثمار.
 
لفائدة  للتشغيل ةمحفز منظومةالذي يعتبر  حفيز"ت"اإلدماج المحسن وبرنامج  بما فيها عقد للشغلوضع تدابير جديدة  -

واألقاليم من  عماالتال جميع؛االنتهاء من تغطية  موجز 25.000المقاوالت أو الجمعيات حديثة النشأة، وبرنامج لتأهيل 
 ؛ وكاالت وطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 6خالل فتح 

 ؛في وضعية قانونية مهاجرين للعلى شهادات وإطالق عرض خدمات  حاصلينالخدمات لغير ال تجريب عرض -

)بوابة الوساطة، تطبيق الهاتف، الشبكات االجتماعية، مركز استراتيجية اإلنفتاح متعدد القنوات مواصلة تطوير  -
 ؛ (خدمات الرسائل القصيرة والتواصل ،االتصال

 .الشغل إنعاشوالمبادرات المحلية  تنفيذمواصلة  -

 
 : كما يلي 2015في يونيو  "التشغيل الذاتي"و "تأهيل"و "إدماج"لبرامج  تقنيةنجازات الإلا وتتمحور

 
 منجز ؛إدماج  38.132 : إدماج -
 مستفيد من التكوين ؛ 6.707 : تأهيل -
 .ممول وممول ذاتيا مشروع 256التشغيل الذاتي:  -

 
مدمج في الحياة العملية  300.000إلى أزيد من  2016سنة في نجازات اإل ن المتوقع رفع حصيلةمفيما يتعلق باإلدماج ف

 .2015مدمج في سنة  230.000و  2014مدمج في سنة  165.000مقابل 
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 : يلي يماف 2014للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات لسنة  ةالتقنية أو الكمي نجازاتاإل تتمثلوقد 

 
 ؛ شاب 18.000هدف تشغيل بلوغ  معمن الشباب حاملي الشواهد  18.390تحسين القابلية للتشغيل لفائدة  -
لفائدة  الشغلوراش  للبحث عن أ( ، ومتوقع 65.000 شخصا )من أصل 75.265جل تأهيل أتنظيم لقاءات من  -

 ؛ متوقعة( 45.000شخص )من أصل  40.379

( وذلك بواسطة عقود خاضعة للقانون في إطار التوظيف بالخارج 3.128)منها  شغلمن الباحثين عن  63.143إدماج  -
 ؛ متوقعة 55.000المشترك أو بواسطة عقود إدماج من أصل 

( مقارنة بالهدف المقاوالت الصغيرة جدا واألنشطة المدرة للدخلمن حاملي مشاريع للتشغيل الذاتي ) 1.408مواكبة  -
 .شخصا 1.500المحدد في 

 
وكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات تواصل دائما تطبيق التدبيرين جدر التذكير أن اليفي مجال إنعاش شغل األجير، 

 التاليين:
 
بتكفل الدولة لمدة سنة، بالتغطية االجتماعية )حصة المشغل( للمستفيدين من عقد  ةالمتعلق حسنة"اإلدماج الم ودعق"تدبير  -

 ؛ المدةالتوظيف عن طريق مقاولة المستفيد بواسطة عقد غير محدد حالة  اإلدماج في
 -كوينمن تضدرهم للمقاوالت التي ت 25.000 قدرهاالذي يتوقع الحصول على منحة  "الندماج المهنياعقد "تدبير  -

 ثر التدريب بعقد غير محدد المدة.إأشهر لفائدة حاملي الشهادات الجامعية مع توظيفهم على  9إلى  6 من ادماج

 
قدرات المواكبين والتفاعالت االيجابية مع برنامج  المتبعة إلى تدعيمألنشطة ا فتهدف ،فيما يتعلق بمواكبة التشغيل الذاتيأما 

)منظومة األنشطة المدرة للدخل( والمبادرات الجهوية والمحلية األخرى وتعزيز الشراكة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 وضع شبكات متعددة التخصصات للمواكبة.لالمحلية 

 
 ما يلي : يف 2014دعم التشغيل الذاتي في سنة  نجازات في مجالو تتمثل اإل

 
 ؛ مسجل ) مرشحين للتشغيل الذاتي( 2.856 -
 )المقاوالت الصغيرة جدا واألنشطة المدرة للدخل( ؛ مستفيد من المواكبة 61.708 -

 .)جمعية وتعاونيات( نشاط مدر للدخل  294 ومقاولة صغرى  665إحداث  -

 16.500أزيد من خلق مع  2014ونهاية  2007بين سنة  ماوحدة  6.233اث تم إحد للمقاوالت الصغيرة جدا بالنسبة -
 مباشر. شغل

 
 التعاون الوطني  - 3.2.3

 

 هشةلة لألشخاص في وضعية شامالتغطية الإلى  2020و 2015الممتدة بين  يهدف مخطط التنمية للتعاون الوطني للفترة
 المقدمة.وتطوير جودة الخدمات 

 
 58نجاز إإلى  تهدفورش  30برنامج على شكل  12مفصلة في  استراتيجيةمحاور  4في  طط نجاز هذا المخإيتمثل و

 تدبيرمشروع/
 
 كما يلي: عملحسب كل محور بلوغهاتتلخص األهداف األساسية التي يجب و
 
التي تم ة المحدد ونموذج أعماله االستراتيجيةالمحور االستراتيجي: اإلسهام في رؤية شاملة للتعاون الوطني وتوجيهاته  -

 ؛ لتوجهات الحكومة اإنشائها وفق
 ؛ بالمقارنة مع المتدخلين اآلخرين في المجال االجتماعي التفاعل مجال حديدالمحور المؤسساتي : ضرورة إعادة ت -

 ؛ الوسائل البشرية والمادية ترشيدمة الحكامة الحديثة وءالمحور التنظيمي: مال -

 .الهشاشةبة الفقر وآليات محار: تأهيل عمل العملياتي المحور -
 

 : علىمخطط تنمية التعاون الوطني  يقتصر، 2016من حيث توقعات سنة 
 
 هشاشةاالجتماعية لألشخاص في حالة  والمساعدة التي تتجلى في اإلنقاذ األساسية حول مهمته تهإعادة تركيز أنشط -

 و إقصاء؛أ ةكبير
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 ؛ األنشطة األخرى عنالتخلي التدريجي  -

على تحديد وتتبع  ة والذكاء االجتماعي، إلى جانب نظام االستماع والتوجيه والمواكبة قادرتفعيل منظومة اليقظ -
 إلى البرام  المتالئمة مع احتياجاته . المستفيدين وتوجيههم

 
مليون درهم في متم  153و 2014مليون درهم برسم سنة  518 ، فقد بلغت اإلنجازاتميزانية االستغاللبالنسبة لتنفيذ 

 .2015ول من سنة النصف األ
 

شخص مقابل  436.867ووحدة  3.672عدد البنيات التابعة للتعاون الوطني والمستفيدين على التوالي  بلغ، 2014في سنة 
 ية.ضعلى التوالي في السنة الما 361.125و 3.529

 
 وكالة التنمية االجتماعية - 4.2.3 

 

مها على المستوى الجهوي امه االجتماعيةوكالة التنمية  لتواص، االجتماعيفي إطار التوجيهات الحكومية في المجال 
والمتمثلة في مواكبة الفاعلين المحليين، خصوصا الجماعات القروية والمجتمع المدني بهدف تحقيق المزيد من الفعالية 

االستعمال ها في إطار دينامية تشاركية يمكن من خاللو، وذلك عبر رؤية مشتركة ةها الترابيتوالنجاعة في تطوير مجاال
 كفاءاتها وإمكانياتها.ل المشترك

 
 : ةالتالي ةثالثالمحاور العلى  االجتماعيةوفي هذا الصدد، ترتكز استراتيجية وكالة التنمية 

 
تعزيز قدرات الفاعلين عبر برنامج دعم التخطيط الجماعي بعالقة مع السلطات المحلية المعنية وبرنامج "تقوية" لتأهيل  -

 ؛ وصندوق األمم المتحدة للسكان االجتماعيةكل من وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية  الجمعيات بمعية
من خالل البرامج الثالث التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية  االقتصاديةعبر القنوات  االجتماعياإلدماج  -

مج "مغرب مبادرات" الذي يهدف إلى دعم المحلية وبرنا التكويناتبرنامج "تثمين" الذي يهدف إلى دعم  االجتماعية:
إحداث المقاوالت الصغيرة جدا، خصوصا من طرف الشباب وبرنامج "مواكبة" الذي يهدف إلى دعم المبادرات 

 ، المجموعات التسويقية...( ؛االقتصاديمجموعات ذات النفع الالجماعية )التعاونيات، 
 أساس منهجية تعتمد التشارك والقرب في المجاالت الخمس التالية : الوطنية على االجتماعيةللبرامج  المواكبة المحلية -
 

  برامج في طور التجربة أو اإلعداد خصوصا تلك المتعلقة بالمشاركة وجد : تالمساواة بين الجنسين مأسسة
 السياسية للنساء ومحاربة العنف ؛

  ؛ االقتصاديةدعم إدماج األشخاص المعاقين في الحياة  

 ؛ تعلقة بالمجال الترابي لفائدة تعزيز حقوق الطفلدعم البرامج الم 

  برنامج "المدرسة  وهما ن في طور اإلنجازابرنامج وجديوبهذا الصدد،  التربية:دعم تحسين الولوج إلى
 " ؛األوليالمواطنة" وبرنامج "التعليم 

 ز.دعم تحسين الولوج إلى الصحة : يتعلق األمر ببرنامج "أمالي" الذي هو في طور اإلنجا 
 

 المشاريع التالية :  أهم تنفيذعلى  2016برسم سنة  االجتماعيةكالة التنمية و وسيرتكز تدخل
 
لألحياء السكنية والبرامج  االجتماعية، التنمية االجتماعيةالتكوين وتقوية الكفاءات )تأهيل الجمعيات، المواكبة  -

 ؛ (لفائدة األطفال االجتماعية والتربوية

 بين الجنسين )تعزيز قدرات وتأهيل النساء المنتخبات الجماعيات( ؛ تعزيز مأسسة المساواة -
 محاربة جميع أنوع التمييز والعنف والتهميش ؛ -
 ؛  االقتصادية االستقاللية تدعيم عبر االجتماعياإلدماج  -
 )إدماج األشخاص المعاقين(. تعزيز تكافؤ الفرص -

 
مليون درهم )بما فيها مساهمات الشركاء  22 قدرهاإجمالية  ميزانية 2015األنشطة المزمع إنجازها برسم سنة  وتتطلب

 الوطنيين والدوليين(.
 

بإنجاز عدة أنشطة تهم تعزيز قدرات الفاعلين واإلدماج  االجتماعيةقامت وكالة التنمية فقد ، 2014فيما يخص سنة أما 
مليون درهم )بما فيها مساهمات  39قدرها  ليةميزانية إجمامن خالل  والمواكبة المحلية االقتصاديةعبر القنوات  االجتماعي

 الشركاء الوطنيين والدوليين(.
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 صناديق االحتياط االجتماعي - 3.3
 

  الصنـدوق المغـربي للتقاعـد - 1.3.3
 

الصندوق المغربي للتقاعد كمحاور متميز للسلطات العمومية من خالل العدد  يتموقعفي إطار إعداد إصالح أنظمة التقاعد، 
مستثمر كثاني م للمنخرطين والمتقاعدين من جهة، ومن خالل الدور الذي يلعبه على مستوى السوق المالي الوطني الها

 من جهة أخرى.مؤسساتي 
 
من المرتقب أن يعرف دور وتموقع الصندوق المغربي للتقاعد تطويرا وتعزيزا داخل المشهد الوطني للتقاعد وذلك على و

وعلى آت هو مدرج في التصريح الحكومي، وكما تمت اإلشارة إليه من طرف مختلف الهي مشارف إصالح هذا القطاع، كما
 والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. الخصوص المجلس األعلى للحسابات

 
مع التوجهات الحكومية في مجال الحماية  2016-2014أهداف مخطط عمل الصندوق المغربي للتقاعد للفترة  وتتالءم

في إطار تنفيذ كما تندرج . العموميةتوازنات المالية والتحكم في الللمواطنين  المقدمة وتحسين جودة الخدمات االجتماعية
الجهود ستستهدف وفي هذا اإلطار،  توصيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية.

وتقوية نظام المعلومات والتسيير إلى جانب ترشيد تدبير الموارد  ينللمرتفقاستدامة األنظمة وتحسين الخدمات المقدمة 
 البشرية والمادية وتحسين حكامة الصندوق.

 
 تطور المؤ رات اإلكتوارية لنظا  المعا ات المدنية النتائ  التالية : يسجل و
 
 ؛ 2013في سنة  هالذي تم تسجيلمنخرط  668.415 حدود في 2016-2014 المنخرطين برسم الفترة عدداستقرار  -
 ؛ 2013برسم سنة  277.589مقابل  2016سنة  333.332بلوغ عدد المستفيدين  -
 %87,43 إلى 2013في سنة  %97,105استمرار تدهور تغطية االشتراكات للخدمات، حيث من المتوقع أن ينتقل من  -

 ؛ 2016في سنة 
 .2013برس  سنة  2,81مقابل  2016بحلول سنة  2,32ليصل إلى  انخفاضه المعامل الديمغرافي سيواصل -
 

 قدرهمليون درهم مقابل فائض تقني  936 قدرهوألول مرة عجزا تقنيا  2014سجل نظام المعاشات المدنية في سنة وقد 
مليون درهم  15.878بلغت  حيث 2,6% الموارد بنسبة ارتفاع ويعتبر هذا العجز نتيجة. 2013مليون درهم في سنة  704
انتقلت من  حيث %13,8 نسبةبتكاليف النظام مليون درهم في السنة المنصرمة وارتفاع  15.482مقابل  2014سنة في 

. ومن عالقة بالمراجعات الجديدة للمعاشات 2014في سنة  مليون درهم 16.815إلى  2013مليون درهم في سنة  14.779
 .2015مليار درهم في سنة  2,2أن يصل هذا العجز إلى  الممكن

 
بالمقارنة مع  %40مليون درهم بارتفاع بنسبة  712قدره  2014في سنة  اتقنيعجزا  المعاشات العسكريةنظام كما عرف 

مليون  5.636 النظام التي انتقلت مناشتراكات ومساهمات هذا هذه النتيجة إلى  وتعزى .مليون درهم( 508) 2013سنة 
مليون  757.6بلغت  كذا التعويضات التيو %7 ةبزياد ، أي2014مليون درهم في سنة  6.044 إلى 2013درهم في سنة 

 .%10قدرها  بزيادةمليون درهم، أي  144.6درهم مقابل 
 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - 2.3.3
 

 أساسا ما يلي : 2017-2015للفترة  االستراتيجية الكبرىالتوجهات  تهم
  
 ؛  االجتماعيةتوسيع التغطية  -
 ؛  االجتماعيمن قبل الصندوق الوطني للضمان الخدمات المقدمة توسيع مجال  -
 ؛  إصالح أنظمة التقاعد -
 ؛  تطوير سياسة القرب -
 ؛  والتهرب محاربة الغش -
 ؛  المصحات متعددة االختصاصاتوتطوير  هيكلةإعادة  -
 ؛  رأسمال البشريتطوير ال -
 .تكاليف التسيير ضبط -
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والمالية على النظام األساسي لمستخدمي  االقتصادوزارة  طرف بالمصادقة من 2015سنة تميزت فيما يتعلق بالنظام العام، 
النظام ويبلغ الوقع السنوي لهذا . 1992الجماعية لسنة  االتفاقية الذي يحل مكان االجتماعيالصندوق الوطني للضمان 

 .مليون درهم 139األساسي 
 

ونزع الصفة وتحسين جودة الخدمة  جتماعيةاالتطوير الحماية  في 2014-2012المخطط الثالثي للفترة وقد تمثلت أهداف 
 فيما يلي :أهم اإلجراءات تتجلى  السياقوفي هذا والقيادة. البشري والحكامة  الرأسمالوتطوير  المادية

 
 ؛  2014مليار درهم ككتلة األجور المصرح بها في سنة  115كذا مبلغ و مصرح به بلوغ عتبة ثالثة ماليين أجير -
 ع الشغل ؛ إرساء التعويض عن ضيا -
 االشتراكيوما من  3.240 مراكمةللمؤمنين الذين بلغوا سن التقاعد من دون أن يتمكنوا من  االشتراكإرجاع مستحقات  -

 من معاش التقاعد ؛ لالستفادةالضروري 
 على مهنيي النقل ؛  االجتماعيةتطبيق نظام التغطية  -
 المؤمن عنهم والمنخرطين ؛  معتبسيط العالقة  -
 المعلوماتي ؛  هائية للمخطط المديريالصياغة الن -
 .إرساء لجنة التدقيق ولجنة االستراتيجية تحسين الحكامة من خالل -

 

 
 

لينتقل  االجتماعيةتحسنا على مستوى التغطية  2014-2012خالل الفترة  االجتماعيوقد سجل الصندوق الوطني للضمان 
كبحارة الصيد التقليدي جديدة  فئةمن خالل إدماج  2014نة ماليين أجير في س ةإلى ثالث 2011مليون في سنة  54,2من 

 إلى 2011في سنة  %68انتقلت نسبة تغطية الساكنة النشيطة من وقد هذا  .على مستوى النظام الفالحي ينعدد المؤمن رفعو
مليار  11من  االجتماعيالمقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان  التعويضاتكما انتقل مبلغ  ،2014في سنة  81%

 .%13,1بنسبة  ةمتوسط بزيادة سنوية، أي 2014مليار درهم في سنة  15,9إلى  2011درهم في سنة 
 

 امخطط 2015مخطط عمل التأمين اإلجباري عن المرض برسم سنة يعتبر فيما يتعلق بالتأمين اإلجباري عن المرض، 
 اإلجراءات اتخاذ متوقع. ولهذه الغاية، فمن ال2005سنة في  إرسائه النظام منذ طرفالنتائج اإليجابية المسجلة من  تدعيمل

 التالية : 
 
 ؛  تمديد التأمين اإلجباري عن المرض ليشمل عالجات األسنان -
 ؛  التواصل بشكل أكبر حول خدمات التأمين اإلجباري عن المرض -
 الجديدة المتعلقة بمهنيي النقل؛  الفئةإدماج  -
 ؛  اري عن المرضأنشطة التأمين اإلجب المركزيةمواصلة  -
 .اإلعالمالعمل على إصالح نظام  -
 

 تحسنا ثابتا وملموسا. 2014-2012وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع المؤشرات الكمية والكيفية عرفت خالل الفترة 
 



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
95 

 
 تنمية العالم القروي - 4.3

 

 برنامج الكهربة القروية الشاملة - 1.4.3
 

ويعزى ذلك إلى التأثير المباشر للطاقة  .هود الرامية إلى تنمية العالم القرويتشكل الكهربة القروية عنصرا هاما ضمن الج
الكهربائية على التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذا إلى كونها دافعا بارزا في دينامية التطور والتغيير التي تساهم في 

 تحسين ظروف العمل وكذا ظروف عيش الساكنة المعنية.

في إطار برنامج الكهربة القروية الشاملة، مما سيمكن من تزويد  2016قرية خالل سنة  600هربة ومن المتوقع أن تتم ك
 .%99,47إلى  2016نسمة(. كما ستصل نسبة الكهربة القروية سنة  102.000أسرة قروية بالكهرباء )حوالي  019.17

قرية  38.893، من ربط 2015تم شهر يوليوز وإلى م 1996ولقد مكن برنامج الكهربة القروية الشاملة، منذ انطالقه سنة 
أسرة بمعدات  51.559أسرة قروية إلى الكهرباء ومن تجهيز  2.080.634بشبكات الكهرباء الشيء الذي مكن من ولوج 

مليون نسمة (. وقد أدى ذلك إلى الرفع من نسبة الكهربة  12,4قرية ) حوالي  3.663كهروضوئية فردية على مستوى 
حاليا، كما وصل مبلغ االستثمارات المتراكمة المنجزة إلى  %99,09إلى  1995في متم سنة  %18مرت من القروية التي 

 .مليار درهم 22,3

 
 
 

 برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب - 2.4.3
 

ي من أجل إنجاز أساس كفاعل 2004)فرع الماء( خالل سنة  تم اختيار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربلقد 
 برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.

 
 ويتضمن مخطط عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الماء( بهذا الصدد المحاور التالية :
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ويد أقل من المتوسط الوطني مواصلة تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالنسبة لبعض األقاليم التي تسجل نسبة تز -
والتي تتميز بعدم التوفر على موارد مائية تسهل تعبئتها وكذا بالتشتت والعزلة. وستمكن االستثمارات التي تمت تعبئتها 

 ؛ 2017سنة  96,5% إلىوتلك التي هي في طور التعبئة من رفع نسبة التزويد 
إطار المشاريع المهيكلة المنجزة من طرف المكتب لفائدة ساكنة تأهيل التجهيزات المنجزة والتي تم تحمل جزء منها في  -

 ؛ من الساكنة القروية اإلجمالية %15قروية يصل عددها إلى مليوني نسمة أي ما يقارب 

تطوير الربط الفردي على مستوى الدواوير التي يتم تزويدها حاليا عن طريق النافورات العمومية وذلك تلبية للطلب  -
 .ة الدواويرالمتزايد لساكن

 
 مليون درهم. 1.079يناهز  سنوي وذلك بمبلغ %95، يتوقع رفع هذا المعدل إلى 2015وفيما يخص سنة 

 
وقد عمل المكتب على تعبئة مجموعة من التمويالت لدى الجهات المانحة واألبناك المحلية وذلك من أجل تزويد العالم 

المبلغ اإلجمالي للتمويالت الذي حصل عليها المكتب عند نهاية شهر  القروي بالماء الصالح للشرب. وفي هذا اإلطار، وصل
 مليار درهم على شكل هبات. 1٫4مليار درهم كقروض ومبلغ  11,5مليار درهم منها  12,9إلى حوالي  2015مارس 

 
شخص  135.000من تزويد ساكنة إضافية تناهز  2014وقد مكن برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب خالل سنة 

 924المنجزة  ت. وقد بلغت االستثمارا2013سنة  %94مقابل  94,5%مما أدى إلى الرفع من معدل التزويد الوطني إلى 
يصل إلى  2014إلى سنة  2000مليون درهم ؛ مما يجعل المبلغ اإلجمالي المتراكم على طول الفترة الممتدة من سنة 

 مليون درهم. 11.968
 

 

 
 

 القرويةالوطني الثاني للطرق  البرنامج - 3.4.3

  
يهدف البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية إلى فك العزلة عن ساكنة المناطق النائية للبالد وتحسين ظروف عيشها وذلك 

مليون درهم. ويساهم  15.523كلم بتكلفة إجمالية قيمتها  15.500 فوقعن طريق بناء وتهيئة الطرق القروية بخط إجمالي ي
 12.419جاز هذا البرنامج مجموعة من المتدخلين من ضمنهم أساسا صندوق التمويل الطرقي الذي يساهم في إنجاز في إن

 مليون درهم. 12.656كلم بكلفة إجمالية قدرها 
 

يون مل 413كلم يبقى رهين بدفع الجماعات الترابية لمساهمتها ) 1.079المسافة المتبقية البالغة  إنجازوتجدر اإلشارة إلى أن 
 (.2015درهم خالل سنة 

 
 وتنكب األطراف المعنية حاليا على وضع اللمسات األخيرة على برنامج ثالث يخص باألساس:

 
 تأهيل الشبكة الوطنية ؛ -
 مليار درهم ؛ 9كلم من الطرق المحلية بغالف مالي يقدر بمبلغ  8.000تأهيل  -

 شر سنوات القادمة.كلم خالل الع 20.000المتوقع أن يصل طوله إلى  خط من إنجاز -
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تصميم البرنامج الجديد وتحديد مختلف المعايير المالية والتقنية.  أجلوفي هذا اإلطار، فقد تم إعطاء االنطالقة لدراسة من 
 .2015ويرتقب إنهاء هذه الدراسة في متم سنة 

 
 1.363في تشغيل خط طوله  كلم. كما تم الشروع 14.756خط إجمالي يصل إلى  إنجاز ،2015 يونيوعند نهاية قد تم، و

 كلم في انتظار انتهاء األشغال بها. 754وكذا فتح خط يصل إلى  2014سنة  لالسير خالفي وجه حركة كلم 
 

مليون درهم، أي ما يقارب مجموع  9.470، فقد بلغت 2014أما فيما يخص الموارد المالية المحصل عليها إلى متم سنة 
 ويل الطرقي.القروض المعبأة من طرف صندوق التم

 
 3وذلك بكلفة قدرها  2014هذا وتجدر اإلشارة إلى انه تم وضع برنامج جديد متعلق بتحديث الشبكة الطرقية خالل سنة 

 981,جزء من هذا البرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى  من أجل إنجازمليار درهم. وقد تم تكليف صندوق التمويل الطرقي 
 مليون درهم. 1.650بهذا الخصوص مع البنك األوربي لالستثمار بغالف مالي قدره  ة تمويلتوقيع اتفاقي تممليار درهم. كما 

 
مليون درهم أي ما يعادل  1.386إلى ما قدره  2014 سنة ومن جهة أخرى، فقد وصلت مساهمة الجماعات الترابية في نهاية

 مليون درهم. 2.328ق والذي يبلغ من المبلغ المطلوب في إطار خطة تمويل البرنامج الوطني الثاني للطر 60%
 

 

 
  اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة - 5.3

 

 مجموعة التهيئة العمران - 1.5.3
 

إنجاز مع مواصلة  والتنمية الحضريةالسكن يندرج تدخل مجموعة التهيئة العمران في إطار تفعيل سياسة الحكومة في مجال 
 : األساسية التاليةوتطوير أنشطتها 

 
 ؛ األراضي تجهيزو ريةاعقة الئيهتال -

 ؛ قل جاذبيةاألمع القيام بدور قيادي في المناطق  االجتماعيتحفيز اإلنتاج الوطني للسكن  -

 ؛ والتأهيل الحضريمدن الصفيح القضاء على  -

 ؛ للسقوط وإعادة تأهيل األنسجة العتيقة البنايات اآليلةترميم  -

 .يدة ومدن جديدةجد العمل على توسيع المدن وإنشاء أقطاب حضرية -

 

قبة ارممجلس ال اتفق دمليون درهم. وق 7.000ما قدره  2016، فتقدر ميزانية اإلستثمار برسم سنة أما من حيث التوقعات
 : التالية اءات األساسيةرجإلا اعتماد ىعل 2015يونيو  29لذات المجموعة خالل اجتماعه األخير بتاريخ 

 
 ؛ خصصة للتجهيزات العموميةالم األرضية تحويل البقع ةعمليسريع ت -
 ؛ الوضعية العقارية للعمليات المنجزة تصفية -
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 ؛ تطهير العقار قبل إطالق أوراش البناء الجديدة -
 ؛ المخزون من المنتجات النهائية ةبة والفورية من أجل تصفيسامناتخاد القرارات ال -
 د.التقسيم الجهوي الجدي ن االعتباربعياألخذ مع  ةعومللمجهيكلة الشركات التابعة  إجراء دراسة حول إعادة -

 
مليون  708مليون درهم منها  6.300بقيمة  تاستثمارا ز، إنجا2015تتوقع مجموعة العمران من خالل خطة العمل لسنة و

يخص رقم  فيما ا، أممليون درهم لألشغال 4.852مليون درهم للدراسات و 346درهم مخصصة للوعاء العقاري و
 درهم. ونملي 5.500 لىإفسيصل  2015ة سنلتوقع المالمعامالت 

 

 ،اقتصاديسكن  12.723بينها ) إنتاجية وحدة 35.150وحدة سكنية موزعة بين  104.266وترتكز هذه الخطة على بناء 
وحدة في إطار  69.116وجمالية منخفضة( إسكنية ذات قيمة عقارية  وحدة 6.161ووحدة للطبقة المتوسطة  8.982

 التأهيل الحضري.

 

 ستيعاب السكن غير الالئقالمنتوجا جديدا  47.561 منهاوحدة  107.732 شملنها تفإ نهاء،خص عمليات اإليا يمف
 .(وحدة 13.906) لسكن االجتماعية( ولوحد 16.814)

 

 وإنهاءوحدة  10.200انطالقة أوراش بناء  2015الشراكة مع القطاع الخاص، ستعطي المجموعة برسم ب يتعلق يمافو
 .وحدة 10.000

 
% 100وحدة أي نسبة إنجاز قدرها  113.837إطالق أوراش بناء  2014سنة  ى نهايةلإنجازات المجموعة إوقد شملت 

وحدة في إطار التأهيل الحضري بنسبة  81.473% و69,4الجديد بنسبة إنجاز قدرها  باإلنتاجوحدة تتعلق  26.743منها 
 .%56الخاص وذلك بنسبة إنجاز بلغت  لقطاعا معفي إطار الشراكة  وحدة 5.621% و125إنجاز بلغت 
 

% بما فيها 81وحدة جديدة أي نسبة إنجاز قدرها  30.964وحدة منها  103.781فتهم  ألوراش المنتهيةوفيما يخص ا
وحدة تم إنجازها في إطار الشراكة بين  9.601% و90وحدة مرتبطة بالتأهيل الحضري بنسبة إنجاز قدرها  63.216

 %.3,88وحدة أي بنسبة إنجاز بلغت  117.516والخاص وذلك مقابل توقعات بناء القطاعين العام 

 

تم كما  .تاتوقعال % من92أي ما يعادل  ،درهم ارملي 6قدره  ما 2014 سنةوقد بلغ حجم استثمارات المجموعة خالل 
 توقعات.من ال% 92 أيمليار درهم  4,8إنجاز رقم معامالت بقيمة 

 

مسنا ا: ت وهي جديدة أربعة مدنبإطالق  2004مجموعة العمران منذ سنة فقد قامت  المدن الجديدة، فيما يتعلق بمشاريعأما 
وستمكن هذه المدن من بناء  سطات. -الدار البيضاءبوساحل لخيايطة  طنجةبفات اشرو مراكشبمنصورت اتو الرباطب

مليار درهم  15قدره  جماليإ باستثمارتار هك 4.833جمالية قدرها إمساحة على  ساكن مليون1,5 وحدة لفائدة  228.000
 لتهيئة المواقع.

 

 : كما يلي 2014متم  ندع ةاألربع "المدن الجديدة"هذه  إنجازويظهر مدى تقدم 

 

 18.754على الخصوص  امبرمجة منهوحدة  228.000 بينوحدة من  39.461 من الوحدات السكنية : 17,3%بناء  -
بمدينة  مبرمجةوحدة  90.000من بين  ةوحدة منجز 18.210مسنا وابت مجةمبروحدة  50.000من أصل  ةمنجزوحدة 

 ؛ منصورتات
 وحدة في مدينة تامسنا ؛ 13.018ها نوحدة م 24.097في طور اإلنجاز أي  من الوحدات السكنية% 10,6 -

 20وتجهيز بمدينة تامنصورت  31منها  مبرمجة 560تجهيز من بين  53 :% من التجهيزات العمومية9,5إنجاز  -
 %.6,1أي بنسبة  في طور اإلنجازوحدة من التجهيزات  34لت اتامسنا. والزتجهيز بمدينة 

 

اتفاقية تهم إنجاز  399ومن جهة أخرى، بلغ عدد االتفاقيات التي عقدتها مجموعة العمران بشراكة مع المنعشين الخواص 
 فضة. وحدة سكنية ذات قيمة عقارية إجمالية منخ 34.441مسكن منها  185.275
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 بمليون درهم

 

 بمليون درهم

 
 

 
 وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية - 2.5.3

 
مسكن في إطار أنشطتها التي تشمل برنامج اإليجار  80.000تواصل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية إنجاز برنامج 

 وكذا برنامج المنشآت العسكرية. وبرنامج الولوج إلى الملكية وبرنامج مدن بدون صفيح والسكن غير القانوني
 

 %70مليار درهم، حيث يتوقع تكريس   1,6، فتصل إلى ما يناهز2016وفيما يتعلق بالميزانية المتوقعة لالستثمار لسنة 
 % في إطار برنامج التجهيزات العسكرية.30منها في إطار برنامج اإلسكان و

 
أما فيما يخص النفقات برسم ميزانية االستثمار فيتوقع أن  ،ر درهممليا 1,4 إلى 2015 مسبر مبرمجةالوتصل االستثمارات 

مليون  900مليار درهم منها  1,3التوقعات الختامية  ناهزمليون درهم، في حين ت 350إلى  2015تصل عند متم يونيو 
 مليون درهم في إطار التجهيزات العسكرية. 400درهم في إطار برنامج اإلسكان و

 
 .مما يجسد دينامية هذه المؤسسة %71 بنسبة سكن وظيفي لإليجار 20.000إنجاز برنامج  2014سنة إلى نهاية  تمقد و
 

مليار درهم، ممولة من طرف الدولة  5,8ما قدره  2014ومن جهة أخرى، فقد بلغت تكلفة إنجاز المشاريع إلى نهاية سنة 
 ٪45 وشركة "باتريلوك"في حدود هيزات العسكريةوكالة المساكن والتجوبواسطة التمويل الذاتي لكل من  %55في حدود 

% من الكلفة 77أي حوالي مليار درهم  4,4 ، ما قدره2014وقد بلغ المبلغ اإلجمالي المتعلق بهذا البرنامج، عند نهاية سنة 
 اإلجمالية للبرنامج.

 
 12.733منها  2014تى نهاية سنةوحدة ح  37.340وقد بلغ مجموع اإلنجازات في إطار برنامج الولوج إلى الملكية ما قدره

 وحدة في طور الدراسة. 12.045و األشغالوحدة في طور  11.183و وحدة تم إنهاؤها 
 

المتواجد على األراضي العسكرية، فقد خصصت وكالة  المقننوأما فيما يخص برنامج استيعاب دور الصفيح والسكن غير 
من  %50تارا من ممتلكاتها العقارية لفائدة هذا البرنامج، أي هك 178المساكن والتجهيزات العسكرية، بصفة مجانية، 

أسرة قاطنة بدور   21.535هكتارا توجد بها أحياء الصفيح وذلك من أجل إعادة إدماج وإسكان 350مساحة إجمالية قدرها 
 .% من مجموع أشغال هذا البرنامج50يقارب  تم إنجاز ما ،2014في نهاية سنة  .الصفيح

 

وفي نهاية  .مليار درهم 6,3صل إلى يجمالي باستثمار إمشروع  260التجهيزات العسكرية إنجاز ما يقارب  ويشمل برنامج
  االستثمار. ميلغ% من 63 بلغت نسبةفي إطار إنجاز هذه المشاريع ب درهممليار 4تم اعتماد ما يقارب  ،2014

 

 شركة "إدماج سكن" - 3.5.3

 
 دور الصفيح وكذا التدخل في حل إشكالية السكن اآليل للسقوط. لمحاربةالجهوي  شركة إدماج سكن إنجاز البرنامج لصتوا

  
مليون درهم مخصص للعقار  70مليون درهم منها  450 قدرهما  2015االستثمارات المتوقعة للشركة خالل سنة هز انوت
 .مليون درهم لشراء الشقق 280مليون درهم للتجهيزات العمومية و 36و
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لألشغال  ةخصصممليون درهم  44,8مليون درهم منها  89,5، ما قدره 2015شركة، حتى نهاية يونيو وقد استثمرت ال
مليون درهم  8,8مليون درهم للتجهيزات العمومية و 10,3مليون درهم لشراء الشقق في إطار اتفاقية الشراكة و 21,2و

 للدراسات.

 
 . سكن صفيحيوحدة  1.100وهدم  2015و وحدة إلى نهاية يوني 1.055وقد تم الشروع في أوراش بناء 

 
 التالية : باإلجراءاتمليون درهم. كما قامت  110، استثمارات يناهز 2014وقد أنجزت شركة "إدماج سكن"، خالل سنة 

 
مليون  672مسكن بتكلفة  5.016هكتار، تهم بالخصوص  94على مساحة تناهز  "الرشاد"الشروع في ورش عملية  -

مليون درهم بتمويل من طرف صندوق التضامن  125درهم ممولة من طرف المستفيدين و مليون 457درهم منها 
ويتوقع إنهاء األشغال بهذا  .ميزانية العامة للدولةالمليون درهم ممنوحة من طرف  90للسكن واالندماج الحضري و

 ؛ 2016المشروع بحلول مارس 

مليون درهم  38مليون درهم منها  53كان الدوار بتكلفة إنهاء عملية "درب خليفة" الموجهة إلعادة إسكان جزء من س -
من طرف صندوق التضامن للسكن واالندماج الحضري. وقد تم الشروع في تحويل  15ممولة من قبل المستفيدين و

 ؛ 2014أسرة في يونيو  380

 سكن صفيحي ؛ 2.291هدم  -

 ون درهم ؛ملي 64مسكن بتكلفة  490من المنازل اآليلة للسقوط وتعبئة  269هدم  -

 28 قدرهاستثمار إجمالي  بمبلغالشروع في أوراش بناء تجهيزات عمومية وإعطاء االنطالقة ألربعة أوراش أخرى  -
 مليون درهم ؛

 مليون درهم ؛ 66إجمالية قدرها كلفة بقرب ال تجهيزات 10إنهاء  -

اتفاقية  28)مجموع  منوحة للمنعشيننقدا وذلك تبعا الستثناءات معقد اتفاقيات شراكة متعلقة بالمساهمة في التمويل  -
 بالكامل مليون درهم تم أداؤها 78 قدرها ، بتكلفة إجمالية2014تم عقدها في نهاية سنة  لمنعشينتتعلق بمساهمة ا

اتفاقية تتعلق بمساهمة مالكي األراضي تم عقدها في نهاية سنة  28للشركة( ومساهمة مالكي األراضي )مجموع 
 مليون درهم قيد التحصيل(. 203ومليون درهم تم أداؤها  261مليون درهم منها  465قدرها ، بتكلفة إجمالية 2014

 
 الوكاالت الحضرية - 4.5.3

 
 ة التالية:ساسيالوكاالت الحضرية بمقتضى النصوص القانونية المحدثة لها، بالمهام األ تقوم

 
 ؛ والتهيئة المجالي والتقسيم للتنمية مخططات وكذا الحضرية للتهيئة مديرية مخططات وضع -
 ؛ بها المعمول لألنظمة الفرعية والتقسيمات اتءالتجز ومطابقة صحة ومراقبة اإلشراف -

 ؛ التحتية البنية إلى تفتقر التي األحياء هيكلة وإعادة الحضرية المناطق تأهيل  -

 .العمران مجال في المحلية للجماعات الدعم تقديم  -

 

إطار التقسيم  على فتح أوراش جديدة تهدف إلى إعادة تموقعها في ،2016 سنة رسمب العمل لهذه الوكاالت، مخطط ويعتمد
 الجهوي الجديد لكونها أقطابا هندسية مجالية ورافعة للتنمية الجهوية والمحلية، خصوصاً، من خالل تدعيم وتحسين المساعدة

 الجيدة . وتنمية االستثمار وتعزيز سياسة القرب والحكامة للجماعات المحلية الترابية
 

 : ما يلي 2015ويهم برنامج عمل هذه الوكاالت برسم سنة 

 

 ؛يوجد قيد اإلنجازمشروع  44مشروع للتنمية اإلستراتيجية وإنهاء  14إعطاء إنطالقة  -
 منها ؛ 292وثيقة تعمير والموافقة على  195نشر  -

 ؛ منها 102دراسة إعادة هيكلة وإنهاء  115إعطاء انطالقة  -
 ؛للتعمير ميثاقاً  15إنهاء  -
 إنهاء أربعة دراسة للتنمية القروية ؛ -
 ( ؛2008نسخة -9001لمعاير قياس الجودة )ايزو وفقا حضرية  توكاال 6المصادقة على تدبير  -
 لتدقيق لفائدة الوكاالت الحضرية ؛لخطط للمخاطر ودليل مإنجاز دراسة متعلقة بوضع  -
 .محليين ومركزين وحيدين إنجاز شباكين -
 

يونيو  17بتاريخ  2.13.426بافتتاح أربع وكاالت حضرية جديدة )تم إحداثها بموجب المرسوم رقم  2014تتميز سنة 
 ( وهي الوكاالت الحضرية لتارودانت وتمارة وبرشيد والعرائش.2013
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 حول ما يلي: 2014وتتمحور إنجازات الوكاالت الحضرية برسم سنة 

 

% من 76,9على كامل التراب الوطني تقوم بتغطية 117الوحيدة شبابيك وحيدة حيث أصبح تعداد الشبابيك  5إحداث  -
 % من البوادي ؛64,6المناطق الحضرية و

دراسة متوقع إنجازها بنسبة إنهاء تصل  32دراسات من أصل  7دراسة مشروع تنموي استراتيجي وإنهاء  12إطالق  -
 % ؛22إلى 

تصميم  45و تصميم للتهيئة 77وثيقة منها  122لى % والمصادقة ع106وثيقة تعمير بنسبة إنجاز تصل إلى  158نشر  -
 % في الوسط القروي ؛62% في الوسط الحضرية و98للتنمية والتهيئة القروية لبلوغ تغطية بوثائق التعمير نسبتها 

٪ مقارنة 10بزيادة ملف أي  76.035ملف فيما يخص سياسات التعمير مع إبداء الرأي اإليجابي في  103.853دراسة  -
ملف معالج في اليوم عن كل وكالة حضارية مشابه  28بنسبة معدل التحقيق( و ملف تم فيه 93.612) 2013 مع سنة

 ؛ 2013لسنة 

حالة تم  7.503و (3.710) 2013% مقارنة مع 67مخالفة في إطار مراقبة األوراش أي بزيادة  6.226ضبط  -
 المقنن واآليل للسقوط. تحديدها وتخص السكن غير

 

 وكالة حضرية للمعايير الدولية وتعميم نزع الصفة المادية عن اإلجراءات. 23بمطابقة  2014ميزت من جهة أخرى، ت
 

 مليون درهم. 416الحضرية ما قدره  كما بلغت االستثمارات المنجزة من طرف الوكاالت
 

من خدمات للغير مؤدى  مليون درهم، متأتية 119,6مليون درهم، منها  194باإلضافة إلى ذلك سجلت الموارد الذاتية مبلغ 
 % من الموارد.78عنها، مصادق عليها من طرف المجالس اإلدارية للوكاالت الحضرية أي ما يعادل 

 
مليون درهم أي  600,12مليون درهم مقابل  513,37أما فيما يخص اإلنجازات المتعلقة بميزانية التسيير فهي تصل إلى 

 %.85بنسبة إنجاز تصل إلى 
 

زانية الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، فهي تتكون من ميزانية تخص المعامالت العقارية قدرها وفيما يتعلق بمي
مليون درهم. كما أن ميزانية المعامالت العقارية التي تمثل  129,85مليون درهم وميزانية للتدبير الحضري قدرها  658,3

 %.79مليون درهم أي بنسبة  517ات حوالي % من الميزانية العامة للوكالة، قد بلغت مستوى إنجاز83
 

 وإنعاش العرض المغربي اتدور المؤسسات والمقاوالت العمومية في تنمية االستثمار - 6.3

 

يندرج تدخل المؤسسات والمقاوالت العمومية، على غرار الوكالة المغربية لتنمية االستثمار والمركز المغربي إلنعاش 
نهوض بالمقاولة الصغرى والمتوّسطة، في إطار توّجهات البرنامج الحكومي التي تهدف الصادرات والوكالة الوطنية لل

أساسا إلى دعم االستثمار والمقاولة من أجل تشجيع القطاع الخاص واالستثمار وتحسين تنافسية المقاوالت خاصة منها 
 الصغرى والمتوّسطة.

 

 الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات - 1.6.3
 

مهمة األساسية للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات في تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال االستثمارات. التتجلى 
كذلك باقتراح الوكالة للميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، تم تكليف  رويجالتبمهمة عند إحداثها طالعها ضوباإلضافة  إلى ا

بأعمال  الوكالة تقوم ،ذلك باإلضافة إلى لتجارة والتكنولوجيات الحديثة.مخطط تنمية االستثمارات في قطاعات الصناعة وا
 .كتابة اللجنة الوطنية لالستثمارات

 

مع الحرص على إعطاء  2015مخطط سنة  على غرار 2016وفيما يخص التوقعات، فمن المرتقب إنجاز مخطط عمل سنة 
 األولوية لإلجراءات التالية :

 

 لخارجيةاالستثمارات اإلى الشراكات وتضافر الجهود مع مختلف الفاعلين في مجال جلب  ترشيد العمليات عبر اللجوء -

بالمغرب )الشركة المغربية للهندسة السياحية ودار الصانع والمنطقة الحرة لطنجة والوكالة المغربية لتنمية األنشطة 
 ؛ اللوجيستيكية ووكاالت التنمية للجنوب والشمال(

في إطار االستراتيجيات القطاعية وذلك لضمان صياغة مشاريع منسجمة منذ البداية مع تنمية االستثمار الخاص  -
  العرض )أي مع حاجيات القطاعات الوزارية( والطلب )أي الحاجة المحددة مسبقا من طرف المستثمرين المحتملين(.
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ميدان إنعاش االستثمار وستمكن هذه المشاريع من تكوين حزمة عروض من شأنها أن تخول للوكالة والفاعلين في 
 ؛ بالمغرب اعتماد مقاربة استباقية إزاء المستثمرين

 ؛ العمل على نشر شبكة فعالة وناجعة بالخارج -

 .لالستثمار المساهمة في تحسين العرض المغربي عبر صياغة المراسيم التطبيقية للقانون الجديد -

 

بغالف مالي يبلغ و 2015م اإلسدس األول من السنة المالية وبالنسبة لمخطط عمل الوكالة الذي يوجد في طور اإلنجاز برس
 شأنشطة تتعلق باإلنعا شمل. وقد 2015حدثا مبرمجا خالل سنة  35حدثا ترويجيا من ضمن  18مليون درهم فإنه يهم  92

عن طريق البدء القيام بعمليات موازية )تحسين الحكامة  وكذاإلى جانب مواكبة المستثمرين  المباشروالتسويق  اإلستكشافو
لجنة االفتحاص ولجنة  برنامج مع الدولة ووضع نظام داخلي لهيئة الحكامة وإحداث لجنتين مختصتين:-في مشروع عقد

  ).األجور

 

 وتميز نشاط " األعمال" خاصة بما يلي :
 

إلى مضاعفة متخصصة(. ويهدف ذلك  هيئات)بنوك االستثمار وشركات استشارة و التسويق المباشرالتعاقد مع وكالء  -
فعالية الوكالة عبر تفويض مهام االستقطاب إلى هيآت مختصة مع ربط التكلفة باألهداف التي يتم تحقيقها والنتائج التي 

 ؛تعاقديتم تحديدها بال
كأسواق ذات أولوية وذلك من اجل تعبئة المستثمرين  تحديدهاتقوية شبكة مقدمي اإلرشادات في األسواق التي تم  -

 مغرب كوجهة مفضلة لالستثمار) غرف التجارة والجمعيات المهنية( ؛والتعريف بال
تحسين العرض المغربي واستكشاف األسواق ذات األولوية، حيث يشكل إنعاش العرض المغربي لدى المستثمرين  -

 ة .هؤالء المستثمرين في إطار مواكبة إنجاز االستراتيجيات القطاعي مهمة بارزة للوكالة وذلك بشكل يمكن من دعم

 

( والقيام بعمليات 2013سنة  38) مقابل  حدثا ترويجيا 25، تتمثل أهم اإلنجازات في تنظيم 2014وفيما يخص سنة 
لقاء تواصليا مع مقاوالت عبرت عن اهتمامها بالعرض  214عن طريق المشاركة في  التسويق المباشرو باالستقطا

 29االلتزام بمبلغ  تممليون درهم  59ميزانية استثمار بلغت لك بالمغربي باإلضافة إلى مواكبة المستثمرين األجانب، وذ
 منها.  مليون درهم

 
مليار درهم.  38 بمبلغ إجمالي قدره 2014سنة  فياتفاقية مع الدولة  12، فقد تم توقيع توبخصوص اتفاقيات االستثمارا

من المشاريع برسم االستثمارات  %65كز وتتر وتشكل قطاعات السياحة والصناعة أكثر من الثلثين من هذه االتفاقيات.
زعير -زمور-الحوز وطنجة تطوان والرباط سال-تانسيفت-جهات ) الدار البيضاء الكبرى ومراكش 7السالفة الذكر في 

من مجموع االتفاقيات  %49ويستفيد المستثمرون المحليون بنسبة  عبدة(.-درعة ودكالة-ماسة-ورديغة وسوس-والشاوية
 المشاريع قد تم انجازها. من %54علما بان 

 
مليار درهم أي بتراجع بلغ  26ما قدره  2014وقد بلغت مداخيل االستثمارات األجنبية المباشرة بالمغرب في متم سنة 

من  %26مليار درهم(. وتتصدر فرنسا قائمة الدول المستثمرة بنسبة  32)  2013مقارنة مع نفس الفترة من سنة  21%
من  %32حتل قطاع العقار الصدارة ضمن الئحة االستثمارات األجنبية المباشرة القطاعية بنسبة مجموع االستثمارات. وي
 مجموع هذه االستثمارات.

 

 المركز المغربي إلنعاش الصادرات - 2.6.3
 

يعمل المركز، في إطار إنعاش الصادرات، على تنظيم البعثات االقتصادية والتجارية بالخارج والمشاركات المغربية 
لمعارض المتخصصة بالخارج وكذا برامج الزيارات لفائدة الزبناء األجانب باإلضافة إلى التداريب والندوات التكوينية في با

 مجال تقنيات إنعاش الصادرات وتطوير التسويق في ميدان التصدير.
 

حول األسواق الخارجية  وفي نفس السياق، يوفر المركز خدمات متنوعة للمصدرين تهم باألساس نشر المعلومات التجارية
 والمعطيات المتعلقة بالعرض المغربي للصادرات إلى جانب عروض األعمال.

 
الذي يأخذ بعين  2016-2014وجدير بالذكر بأن اإلجراءات التي يقوم بها المركز تندرج في إطار المخطط الترويجي للفترة 

لتنمية الصناعية وكذا المخطط الوطني لتنمية المبادالت االعتبار التوجهات الواردة في كل من المخطط الوطني لتسريع ا
 التجارية.

 
 حول المحاور األساسية التالية: 2016-2014ويرتكز المخطط الترويجي للفترة 
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 مواكبة المخططات القطاعية الرائدة كما تم تحديدها في إطار استراتيجية "مغرب تصدير أكثر" ؛ -
 ي تتوفر على مؤهالت التصدير مثل القطاع السمعي البصري والتكوين والثقافـة ؛دعم القطاعات أو السالسل الجديدة الت -
 أسواق دولية جديدة في إطار الدبلوماسية االقتصادية ؛ ةالبحث وتنمي -
تقوية قدرات مقاوالت التصدير عبر تنظيم أنشطة دعم استباقية تتمحور حول توفير المعلومة التجارية واليقظة والتكوين  -

 تسويق على المستوى الدولي إلى جانب االستشارة في التصدير؛في مجال ال
 دعم الشراكة خصوصا مع الفيدراليات والجمعيات المهنية ؛ -
 .البحث عن فرص تضافر الجهود مع هيآت أخرى مكلفة باإلنعاش االقتصادي -
 

 يتم توجيهه نحو:وس 2016-2014في إطار مخطط العمل الثالثي للفترة  2016ويندرج البرنامج الترويجي لسنة 
 
استهداف القطاعات والمنتوجات وذلك بتوجيه الجهود أوال نحو المتوجات التي لها عروض متاحة والتي تم تحديدها من  -

طرف المخططات القطاعية )النسيج والجلد والصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية وصناعة السيارات وااللكترونيات 
 جيا المعلومات واالتصاالت والصيدلة( ؛إلى جانب ترحيل الخدمات وتكنولو

استهداف األسواق عن طريق تدعيم تواجد المغرب في أسواقه التقليدية والتنويع بالتوجه نحو أسواق جديدة واعدة. ومن  -
أجل استهداف مالئم تم تحديد ثالث فئات من األسواق: األسواق االستراتيجية )االتحاد األوربي والواليات المتحدة 

 ية وإفريقيا( واألسواق المتخصصة )الصين وروسيا( واألسواق المجاورة )بلجيكا وكندا(؛األمريك
 المستوى الدولي. مواكبة المصدرين من خالل توفير اآلليات الضرورية لتنمية المقاوالت المغربية على -
 

 دولة. 40وما يفوق قطاعا  20نشاطا ترويجيا شمل  72، فقد نظم المركز 2015وفيما يتعلق باألسدس األول لسنة 
 

وقد تم تخصيص حصة مهمة لفائدة القطاعات ذات األولوية )النسيج والصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية وصناعة 
السيارات والصيدلة وصناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وترحيل الخدمات( وذلك عبر االستهداف 

 ر روسيا ودول االتحاد األوربي وإفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.القطاعي بالعديد من البلدان على غرا
 

وذلك  2013نشاط ترويجي سنة  94نشاطا ترويجيا مقابل  128، 2014وقد همت إنجازات المغرب تصدير، إلى متم دجنبر 
 22ل ألعمال" و لقاء " أعما 26معرضا متخصصا و  51مليون درهم موزعة كالتالي:  229,7بغالف مالي إجمالي قدره 

مهام استقطابية ومهمتي بحث ورصد  9معارض دولية و 3عمليات تدويلية و 4منتدى ومؤتمرا وثماني قاعة عروض و
 ".B2Cوعمليتي تقييم المعارض إلى جانب عملية واحدة بين منظمات األعمال والمستهلكين " 

 
 لمحاور التالية:ويبرز التوزيع القطاعي لهاته اإلجراءات الترويجية التوجه نحو ا

 
األلبسة -الحفاظ على مجهود ترويجي كثيف لفائدة القطاعات التقليدية )الصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية والنسيج -

 األحذية؛-والجلد
مواكبة المحركات الجديدة لعرض الصادرات المغربية )السيارات والطيران والصيدلة والكيمياء وشبه الكيمياء وصناعة  -

 األشغال العمومية(؛ –اإللكترونيك وترحيل الخدمات والبناء  -والكهرباء البالستيك
دعم إقالع القطاعات التصديرية الجديدة )الماء وصناعة مستحضرات التجميل واإلنتاج السمعي البصري والتعليم  -

 العالي والثقافة والخدمات(.
 

 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات - 3.6.3
 

القاضي بتغيير وتتميم  61-12، تبعا لنشر القانون رقم 2003لمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات منذ اتم تكليف 
المتعلق بإحداث المؤسسة، بمهام إنعاش صورة وجودة المنتوجات الغذائية الفالحية والبحرية المغربية  31-86القانون رقم 

ز والمشاركة في التظاهرات أو األنشطة الوطنية أو الدولية التي تهدف إلى في األسواق الخارجية الموجهة إليها وتنظيم وإنجا
 إنعاش جودة هذه المنتوجات وذلك باإلضافة إلى اإلجراءات الهادفة إلى ما يلي:

 
 تنشيط اللجان القطاعية المتخصصة لتنسيق الصادرات المغربية من المنتوجات الغذائية والفالحية والبحرية؛ -
منتوجات الموجهة للتصدير تستجيب للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها في األسواق التأكد من أن ال -

 الموجهة إليها؛ ةالخارجي
 حول أسواق تصدير المنتوجات الغذائية والفالحية والبحرية المغربية. ضمان يقظة استراتيجية -
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، على الوسائل المالية 2016سة، ابتداء من سنة ومن أجل إنجاز األنشطة والتظاهرات الترويجية،  فستتوفر المؤس

 الضرورية من خالل تعديل توزيع مدخول الرسوم شبه الضريبة على االستيراد بين الهيئات المعنية.
 

كما ستعمل المؤسسة المستقلة على إرساء هيكل تنظيمي جديد يتماشى مع المهام الجديدة المنصوص عليها بموجب القانون 
ذكر. ويأخذ هذا التنظيم بعين االعتبار تحويل األنشطة الترويجية من المركز المغربي إلنعاش الصادرات السالف ال 12-61

 لفائدة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات. 
 

-2012مليون درهم برسم الموسم  142,4وقد انتقلت الميزانية اإلجمالية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات من 
. ومن  2015-2014مليون درهم خالل موسم  192لتبلغ   2014-2013مليون درهم برسم الموسم  174إلى  2013

 مليون درهم. 283حوالي  2016-2015المتوقع أن تبلغ ميزانية المؤسسة المستقلة برسم الموسم 
 

لمنتوجات الغذائية الفالحية زيادة ، فيبرز تطور الكميات المصدرة من ا2013/2014أما فيما يتعلق باالنجازات برسم سنة 
وذلك بالرغم من تراجع منتوجات الصيد البحري  %11,2تعزى إلى ارتفاع منتوجات الخضراوات بنسبة  %13,4بنسبة 
 .%5,2بنسبة 

 
 أساسا ما يلي: 2014شتنبر  30ومن جهة أخرى، تهم األنشطة التقنية التي تم حصرها في 

 
مصدر  357مفاوض إلى جانب تسجيل  509مختص في التلفيف /منتج و 887مصدرا بما في ذلك  1.396إحصاء  -

 مفاوض ؛ 297مختص في التلفيف /منتج و 60جديد بما في ذلك 
 التحتية التقنية: تصنيف البنيات -

  وإنجاز البنيات التحليلية التابعة  2013/2014محطة عملية للحوامض خالل الموسم  53الحوامض: إحصاء
خالل  121مقابل  2013/2014عملية مراقبة لمحطات التلفيف خالل الموسم  316ا قدره للمؤسسة المستقلة لم

 ؛  %161الموسم المنصرم أي بزيادة قدرها 

  173وحدة مقابل  186ما قدره  2013/2014البواكر: بلغ عدد محطات التلفيف العملياتية للبواكر برسم الموسم 
 ؛%7,5أي بزيادة قدرها  2012/2013برسم الموسم 

  :مصنع لإلنتاج ؛ 43وحدة تلفيف و 315وحدة عملياتية منها  358المنتجات المحولة ذات أصل نباتي 

  منتوجات الصيد البحري: بلغ عدد المقاوالت التي تنشط في قطاع معالجة منتوجات الصيد البحري برسم سنة
 ة أو شبه المصبرة.مصنع لألسماك المصبر 62وحدة تلفيف و 228وحدة منها  290ما قدره  2013/2014

 
 240.475عملية همت مراقبة المطابقة لما قدره  74.171بلغ عدد عمليات المراقبة العينية )مراقبة المطابقة( ما قدره  -

 مجموعة للبواكر. 174.337حصة بالنسبة للحوامض و 66.138حصة من المنتوجات الطرية المصدرة منها 
تدخل يهم  20.829منها  2013/2014الوحدات المعتمدة خالل الموسم تدخل لدى  38.189المراقبة العينية: إنجاز  -

 يهم تدخل المنتوجات المحولة ذات أصل نباتي ؛ 17.360منتوجات الصيد البحري و
 :المراقبة التحليلية  -
 

  عينة خالل  474مقابل  2013/2014عينة على مستوى محطات التلفيف خالل موسم  508الحوامض: أخذ
 ؛ % 7,2أي بزيادة قدرها الموسم المنصرم. 

  أي  2012/2013عينة برسم الموسم  2.299مقابل  2013/2014عينة خالل الموسم  2.022البواكر : أخذ
 ؛ %12بتراجع نسبته 

  :عملية سحب عينات من أجل التحليل المخبري برسم الموسم  3.168 إنجازالمنتوجات المحولة ذات أصل نباتي
 .%9لسنة الماضية أي بارتفاع نسبة خالل ا 2.909مقابل  2013/2014

 
لجان للتنسيق )لجنة  3على وجه الخصوص بإحداث  2013/2014وعلى مستوى أنشطة التنسيق والتنمية، تميز الموسم 

 الفواكه الحمراء ولجنة زيوت المائدة ولجنة زيت الزيتون(.
 

التظاهرات واألنشطة التي تهدف إلى إنعاش  بتنظيم وإنجاز ومشاركة المؤسسة في 2013/2014وفي األخير، تميز الموسم 
الصادرات والمنتوجات الغذائية الفالحية وعالمة المغرب سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومنها على سبيل المثال: 
الملتقيات المتخصصة والمعارض متعددة القطاعات إلى جانب المهام " أعمال ألعمال" وفضاءات العرض باإلضافة إلى 

والمحافظة على  2008" نسخة 9001شاركة في أشغال الهيآت الدولية للتنميط عبر تجديد شهادة قياس الجودة " ايزو الم
 ".17025اعتمادات المختبرات للمؤسسة المستقلة طبقا لمعيار قياس الجودة " ايزو 



  2016 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
105 

 

 الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة - 4.6.3

 

 2015يوليوز  13ية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إطارا تعاقديا جديدا مع الدولة بتاريخ أعدت الوكالة الوطن
 لفترةا الدولة والوكالة برسمبين  المبرم التعاقدي ويعوض اإلطاروالذي يلغي  2020و 2015الممتدة بين سنتي  الفترةبرسم 
 لق القيمة المضافة الذي يتمحور حول المقاربة الثالثية، وذلك في أفق استمرارية تنفيذ مقترح الوكالة لخ2013-2020

 والتنافسية.النمو وروح المقاولة المتمثلة في 
 

 على المخططو ألفقيةاأو باالعتماد على االستراتيجيات الوطنية القطاعية  أساسا، ،التعاقدي الجديد اإلطارهذا  إعدادتم وقد 
المنعقدة في الصناعة  المناظرات حول خاللاالتفاقيات الموقعة  س إنجازوكذا على أسا ةالصناعي الوطني لتسريع التنمية

 اإلطاريهدف هذا ولدعم المقاوالت الصغيرة جدا وتطبيق نظام المقاول الذاتي.  آليةوضع خاصة ب 2014بريل أ شهر
ون درهم موزعة ملي 750 إلىميزانية تصل ب 2020-2015مستفيد خالل الفترة  120.000مواكبة  إلىالتعاقدي الجديد 

 : كالتالي
 
في  قوي تأثير ذاتمقاولة  500 بما في ذلكصغيرة جدا متوسطة و مقاولة 20.000لتحسين تنافسية  مليون درهم 700 -

 صندوق دعم تنافسية المقاوالت ؛في هذا المجال وذلك عبر تمويل  قاطراتالمقاوالت التي تعتبر كجيل جديد من  انبثاق

  .المقاولة إنعاشصندوق  مقاول ذاتي عبر 100.000مليون درهم لمواكبة  50 -

 
لعروض لمرجع  منصب شغل وسيتم ذلك عبر 135.000خلق حوالي  في مواكبة الوكالة للمستفيدينومن المرتقب أن تساهم 

وجه لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة مع إدخال عروض جديدة الي للوكالة المحز العرض اليعزوازية من شأنه تالم
 مقاوالت الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين.لل

 
 :التالية، المشاريع المهيكلة 2016ستباشر الوكالة سنة هكذا و

 
تمت المصادقة على نص القانون في البرلمان حيث  .صياغة منظومته الجبائية اإلنتهاء منم ت الذينظام المقاول الذاتي  -

 ؛ 2015فبراير  منذ التجريبيةمليات العالقيام ب قد تم الشروع فيو
منظومة لمواكبة المقاوالت الصغيرة جدا كما قامت بتحديد  بإعدادقامت الوكالة حيث   :مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا -

 ؛المنظومة جهويا تفعيلجل أالفاعلين المحليين من 
المشروع في طور يوجد مشروع القانون المتعلق بهذا  : مشروع ميثاق المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة -

 الصياغة النهائية.
وكذا تحديد تحديد نماذج الشراكة  علىالوكالة  عملتو الصغرى والمتوسطة مقاوالتالوالكبرى  مقاوالتال بين شراكةال -

 .عنيةالم األولى المقاوالت الكبرى أولى

 
 منها :اكبة المو اإلجراءات، قامت الوكالة بمجموعة من تي تم إرساؤهاجل مواكبة البرامج الأمن و

 
 ؛للخدمات السلسة وتبسيط المساطر مشروع جديد  وإعطاء انطالقةللوكالة جديد  تنظيم هيكلي المصادقة على -
 ؛ وكالةلل األساسيةتعزيز الكفاءات  -
بوابة الكترونية  باإلضافة إلىبين الشركاء لصالح المستفيدين  جل تسريع نشر القيمةأتكنولوجية من أنظمة وضع  -

 ؛ اءزبنلل ةموجه
 .البرامج نشر جلأيين من وجه وسطاءعبر التعاقد مع  قادرة على خلق القيمةشراكات  إرساء: كاءالشر عزيزت -
 

خالل سنة  مقاولة صغيرة جدا من دعم الوكالة 4.109مقاولة صغرى ومتوسطة و 650ا بما فيهمقاولة  4759استفادت وقد 
منصب شغل ورقم معامالت يصل  69.000 إحداث إلى أدى، مما هممليون در 450وذلك بمساهمة مالية للدولة تبلغ  2014

 مليار درهم. 2قدره مليار درهم واستثمار  27 إلى
 
ومنظومات تمكن من متابعة منتظمة للمقاوالت  آلياتمن طرف الوكالة عبر  تي تم إعدادهايتم تقييم برامج الدعم الو

 .لمغربي للملكية الصناعية والتجاريةعن المكتب االمستفيدة انطالقا من المعطيات الصادرة 
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 مساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية في التنمية الجهوية والتنافسية المجالية  - 4
 

تهدف برامج عمل وكاالت التنمية الجهوية للشمال والجنوب والشرق إلى المساهمة في التنمية الجهوية وإلى تحسين جاذبية 
 تصادي شامل و تنافسي. المجاالت الترابية في سياق اق

 

 وكاالت التنمية الجهوية  - 1.4
 

وكاالت التنمية الجهوية للجنوب والشمال والمنطقة الشرقية في التنمية االقتصادية واالجتماعية والمجالية للمناطق  تساهم
إحداثها،  ذنمن قامت، للوكاالت تطورا ملموسا حيث أنه بعد أ االستراتيجيةوقد عرفت الرؤية  .التي تقع في مجال تدخلها

إنجاز مهام إنعاش فرص وثروات المناطق المعنية وجعلها في متناول الجميع من أجل تحقيق جاذبية االستثمارات، انكبت ب
وقد تم الشروع في إعادة النظر في  ،الوكاالت، في اآلونة األخيرة، على إعطاء األولوية لتدابير القرب المدرة للدخل. هذا

بتنفيذ  ةتعلقالم تلكخصوصاً و ة للتدابير التي لها وقع كبير على الجانب االجتماعي،سبقيكاالت بإعطاء األستراتيجية الوا
برنامج مرتبط باالقتصاد االجتماعي ودعم مبادرة الخواص كأداة لتحقيق االندماج االجتماعي واالقتصادي للفئات االجتماعية 

 .في وضعية صعبة
 

صياغة وتنفيذ البرامج المندمجة بشراكة مع مختلف الفاعلين باللجوء إلى تخطيط متعدد  وتقوم هذه الرؤية الجديدة على
ية، فإنها بصدد االضطالع بمواكبة تنزيل سياسة الدولة على وفي هذا السياق وباعتبار الوكاالت مؤسسات تنمفالسنوات. 

إكراهات الواقع المحلي في إطار منهجية اعاة مع مر االستراتيجيةالمستوى المحلي وذلك عبر تكييف برامجها مع التوجهات 
 قائمة على تنسيق مجهودات السلطات العمومية من أجل تنمية مستدامة ومنسجمة.

 

االقليمية والمحلية االجتماعية والثقافية وعلى هامش مشاريع تنمية البنيات التحتية األساسية، فإن الدعم المرصود للفعاليات 
التنمية المنجزة من طرف الوكاالت على مستوى مجاالت  استراتيجيةية( يندرج في إطار أو رياضو/ )تظاهرات ثقافية

االجتماعي واالقتصادي  التماسكداخلية إلى جانب تحفيز  فاعالتتدخلها والتي تهدف إلى تثمين المؤهالت الجهوية وخلق ت
 والثقافي الخاص بكل مجال جهوي على حدة.

 

 مالوكالة تنمية أقاليم الش - 1.1.4

 
 4) 2013-2011نجاز البرنامج العام التعاقدي إ، 2018-2013واصلت الوكالة، بالموازاة مع تنفيذ مخطط التنمية الجديد 

ليار درهم( م 8) 2013-2011نجاز البرنامج العام إنسبة  أما .%94نجازه إحيث بلغت نسبة  (الوكالة تديرها مليار درهم
 .%93فقد بلغت 

 
 خططاتللماالنطالقة  إعطاءالجديدة مع  واالستراتيجيةالمقاربة الميزانياتية في إطار  حاسمةحلة مر 2015شكلت سنة وقد 

فحص و تاوناتو وزانو كرسيفو تازةل اإلقليمية المخططاتمن  ة الثانيةمرحلال إلى باإلضافة اإلقليميةلتنمية األخيرة ل
 وشفشاون. شالعرائو نجرةأ

 
مالي  بغالفتخطيط محدد مسبقا  أساسرتكز على ت اإلقليميةمن مخططات التنمية  لثانيةاالمرحلة  برمجةن إرض، فغولهذا ال
هذه المساهمة  وتهدف. 2015سنة درهم كمساهمة ذاتية في ون ملي 340درهم كمساهمة للوكالة منها  ونملي 1.414يناهز 

ومستدامة ومندمجة  رائدة وتشاركيةية كرؤ 2018-2013 االستراتيجيةالرؤية  أهدافنجاز مواصلة إالة من كتمكين الو إلى
 مواصلة 2015سنة تعرف  ومن المنتظر أندرهم.  يمساهمة للوكالة تقارب مليارب األقاليمتم اعتمادها من طرف جميع 

 مهمةحصص تعبئة  إلى باإلضافةالسنة  في متم %90 إلىتصل سبنسبة التزام  االستراتيجيةمن  األولىالمرحلة  إنجاز
  .لشركاءا مختلف لمساهمة

 
انطالقتها رسميا  إعطاءوالتي تم  2017-2013 االستراتيجيةمن الرؤية  ىاألولبتقدم تنفيذ المرحلة  2014تميزت سنة وقد 
 يفيما يخص عمالت أما. ةتعاقديالو ةمندمجالللتنمية  إقليمية اتا على مخططهجميع وتتوفرطابع قروي ذات  أقاليم 7في 

المخطط الجهوي إطار للتنمية في  اإلقليميةمخططاتها  إدماجفقد تم  ،تطوان والحسيمة وأقاليم يدقفنال-والمضيق أصيلة-طنجة
 .اإلقليميةمن طرف السلطات  إعدادهللتنمية القروية والحضرية والذي تم 

 
درهم.  مليار 8، تجاوزت قيمة مجموع البرمجة التعاقدية أو تلك التي توجد في طور التعاقد مبلغ 2015وإلى نهاية غشت 

مليون درهم، حيث تبلغ  400كما أن مبلغ التزامات الوكالة وشركائها في إطار المرحلة األولى من هذه االستراتيجية يناهز 
وقد تمت، خالل هذه المرحلة األولى، تعبئة اعتمادات ميزانية ذاتية برسم سنة  مليون درهم. 310حصة الوكالة ما قدره 
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مليون درهم(. كما بلغت نسبة االعتمادات الملتزم بها المنجزة حوالي  260) 2014نة مليون درهم( وبرسم س 130) 2013
 مليون درهم. 378,4فيما بلغت التزامات األداء  75%
 

 وكالة تنمية األقاليم الشرقية - 2.1.4
 

 تدّخلاتيجية للالمكون من دعامتين ستة محاور استر 2016-2013يشمل مخطط عمل وكالة تنمية األقاليم الشرقية للفترة 
برنامج مندمج. كما يعتمد على استغالل اإلمكانيات غير المستعملة بكيفية أمثل وذلك من خالل مقاربة مندمجة تعتمد  24و

 على اإلمدادات وتعبئة الرأسمال.
 

لة، كما مليون درهم إلى مواصلة تنفيذ مخطط عمل الوكا 300والذي يقدر بمبلغ  2016ويهدف مشروع الميزانية برسم سنة 
يعكس إرادتها في إعطاء دينامية للتنمية القطاعية واإلبتكار على مستوى التنمية المجالية وترسيخ الصورة الجديدة للجهة 
وكذا تعبئة الشراكات على المستوى الوطني والدولي والبحث عن تمويالت إضافية. وتخصص حصة كبيرة من هذا 

 وكالة على عاتقها في إطار االتفاقيات الموقعة أمام أنظار جاللة الملك.المشروع لتنفيذ اإللتزامات التي أخذتها ال
 

مليون درهم، بينما تقدر اإلنجازات المتوقعة حتى نهاية دجنبر  40مبلغ  2015وتناهز اإلنجازات اإلجمالية إلى متم يونيو 
 مليون درهم. 316بحوالي  2015

 
 بع األفقي والتي تمكن من الرفع من آثار هذه البرامج.وبالموازاة مع ذلك، تم تفعيل الدعامتين ذات الطا

 
مليون درهم  219و 2014مليون درهم كأداءات برسم سنة  44,3وتشمل الدعامة األولى المتعلقة بالتنمية المجالية )

 2014نة مليون درهم كأداءات برسم س 10,2( ثالثة محاور تتعلق بتشجيع التنافسية )2015كاعتمادات الميزانية برسم سنة 
مليون درهم كأداءات  33,5إلى جانب تطوير جاذبية الجهة ) (2015مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة  14,6و

( باإلضافة إلى الحفاظ على الموارد وحماية 2015مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة  210و 2014برسم سنة 
(. وتعد 2015مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة  0,6و 2014سنة مليون درهم كأداءات برسم  0,6الممتلكات )

 هذه المحاور بمثابة دعامات تنمية مجالية متكاملة. 
 

مليون درهم كاعتمادات  78و 2014مليون درهم كأداءات برسم سنة  27,16وتتعلق الدعامة الثانية بالتنمية البشرية )
لك حول ثالثة ركائز أساسية لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. ويتعلق ( وتتمحور كذ2015الميزانية برسم سنة 

مليون  27,6و 2014مليون درهم كأداءات برسم سنة  7,4األمر بتحسين الخدمات االجتماعية المرتبطة بسياسة القرب )
مليون درهم  8,4المحلي )( وتيسير الولوج إلى عالم الشغل على المستوى 2015درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة 

( إلى جانب تيسير الولوج إلى المعرفة 2015مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة  25,6و 2014كأداءات برسم سنة 
(. وقد تمت 2015مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة  25,3و 2014مليون درهم كأداءات برسم سنة  11,2)

 مكونة لهذه الدعامة بتناغم تام مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.صياغة المحاور والبرامج ال
 

وتشمل منظومة التتبع والتقييم، مؤشرات مرتبطة بالتنمية المجالية والتنمية البشرية إلى جانب مؤشرات األداء وأخرى 
  نمية الجهوية.موضوعاتية وقطاعية، حيث ستمكن هذه المنظومة من ضمان تتبع مستوى تقدم الت

 
 الجنوب أقاليموكالة تنمية  - 3.1.4

 
 العشر سنواتفي أفق  لهذه الجهات، إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام 2015المرتقب للوكالة لسنة مخطط العمل يطمح 

ليه البطالة على األقل بنصف ما هي عمستوى  تقليصيتوقع و .منصب شغل جديد بها 120.000المقبلة وإحداث أكثر من 
 .سنويا℅ 2ساكنة في سن الشغل بنسبة للمعدل نمو و ثابت نشاط معدل وذللك اعتمادا على فرضيةحاليا، 

 
موازاة مع مواصلة البرامج والمشاريع الهادفة إلى تأهيل المجال واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق االقتصاد االجتماعي 

بشراكة مع مختلف الشركاء، تتوخى وكالة الجنوب ترسيخ هذه والتسويق المجالي موضوع االتفاقيات التي تم إعدادها 
جل إحراز تطور في طرق تدخلها للتمكن من مواكبة تنفيذ توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي أالتجربة المكتسبة من 

 والبيئي.
 

ات االقتصادية القائمة على نه مع الشركاء المعنيين أساسا على تنمية المحركأويقوم هذا المخطط الذي سيتم التعاقد في ش
االستفادة من المؤهالت المحلية وتثمين وحماية التراث الثقافي والطبيعي، إلى جانب تطوير اقتصاد اجتماعي يأخذ بعين 

 االعتبار خصوصيات التراث المغربي الصحراوي.
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ة للثروات والشغل، إلى مواكبة وتطمح الوكالة انطالقا من مهامها وبالنظر إلى توجيه تدابيرها نحو المشاريع المنتج

 الجديدة بإعطائها دفعة هامة خالل السنوات الخمس القادمة. االستراتيجية
 

مليون  188داءات ، فيما بلغت األ2015ليون درهم برسم األسدس األول لسنة م 108كما بلغت االلتزامات المالية الجديدة 
 داءات االستثمار.أمليون درهم برسم  650ة ، عتب2015 في متم سنةدرهم. ويرتقب أن تبلغ الوكالة 

 
فإن تفعيل التجهيزات التي  الموجودة في طور اإلنجاز،المشاريع  تنفيذموازاة مع و 2014-2009 العمل في إطار مخططو

وذلك بالنظر  هذه األخيرة بدعم مالي وتقني من طرف الوكالة يوجد في صميم اهتماماتتم إنهاء األشغال بها والتي حظيت 
نجاز البنيات التحتية الالزمة لتطوير المجاالت إجل أالمبذولة من المجهودات لاللتزامات المتخذة في إطار عمليات الشراكة و

 الجهوية التي تدخل في نطاق تدخل الوكالة.
 

ع االلتزامات ، ليصل مجمو2014مليون درهم برسم سنة  714وتبلغ قيمة االلتزامات الجديدة المنبثقة عن االتفاقيات ما قدره 
متم داءات إلى داءات. وقد بلغت األأمليار درهم على شكل  6,5مليار درهم بما فيها  8,2 مبلغ 2014المتراكمة حتى نهاية 

 مليون درهم. 819قدره  ما 2014سنة 
 
 

 ويةتنمية الجهالتهيئة وال - 2.4

 
 أبي رقراق   ضفتيوكالة تهيئة  - 1.2.4

 

مشروع تهيئة  يتوقع ال المنجزة في المرفأ النهري "مارينا" وفي نفق األوداية والترامواي،باإلضافة إلى األوراش واألشغ
، تهيئة الفضاءات الثقافية مليار درهم 10 قدرها بتكلفةهكتار  5.000تناهز  مساحة متد علىي الذيو ،رقراقضفتي أبي 

 .أخرى والترفيهية وكذلك مناطق سكنية وتجارية وسياحية وكذا أوراش كبرى

 
والذي يندرج  2018-2014مع الدولة للفترة  المبرموتواصل الوكالة إنجاز مختلف مراحل المشاريع في إطار عقد البرنامج 

 بتهيئةخاصة  جديدة وتدابيرإنهاء عقد البرنامج األولي  تإجراءايتضمن  حيثإطار "التهيئة الشاملة" لضفتي أبي رقراق في 

 .درهم ونيمل 3.011 قدرها إجماليةإنجازها في إطار شراكة وذلك بتكلفة  تميخرى سوأ ذاتية مشاريعمكونة من  الضفتين

 

 مخاطر التعمير من حماية الضفتينوتعزيز نظام التنقل و الفضاءات العمومية تهيئة بهدف وراحم 7برنامج االستثمار  هموي

الدراسات  إلى ، إضافةر وصيانة الموقعبيدتعرض متنوع وحماية التراث و تقديم لتعمير معفتح مناطق جديدة لو العشوائي
  .العامة

 
ساهم الشركاء يس كمامليون درهم  2.941,5بالموارد الذاتية للوكالة في حدود  السالف الذكر برنامج االستثمارويتم تمويل 

لتي تناهز ا الدولة ةمساهممليون درهم باإلضافة إلى  1.289ن للوكالة في تمويل المشاريع في حدود مبلغ والمؤسساتي
 . مليون درهم 442,5

 
مليون درهم، مواصلة إنجاز  734,7وبغالف مالي قدره  2016الوكالة خالل سنة  المبرمجة من طرفوتهم التدابير 

في عقد البرنامج الموجود قيد التطبيق، وتثمين الشطر الثالث والرابع والحماية من مخاطر العمليات المنصوص عليها 
 ا تدبير الموقع.التعمير العشوائي وكذ

 
 مليون درهم يهم:  1.500إنجاز استثمار قدره  2015أبي رقراق برسم سنة  ضفتيكما يتوخى مخطط عمل وكالة تهيئة 

 
وكذا منتزه  ،عابرة لضفتي الواديمدارية  تنقل الساكنة كإنشاء طريقالشروع في إنجاز أشغال المشاريع الُمرتبطة ب -

 ؛ 4027رقم  الجهويةة إلى جانب تعزيز الطريق عمومي ونفق تحت خط السكة الحديدي
وترميم  بقصبة االوداية "سيمافور"تأهيل ساحة  بما فيها، إعادة تأهيل المدينة القديمة للرباطانطالقة مشروع إعطاء  -

 ؛ مكتبة االودايةالتاريخية وكذا  أسوارها
 عاشر ؛تأهيل الفضاءات العمومية بمالح مدينة سال وتهيئة ساحة سيدي بن إعادة -
مواصلة بناء المسرح الكبير والمتحف وإحداث شركة تابعة للوكالة تحت اسم "بورقراق الثقافات" لإلشراف على  -

 مشاريع المسرح الكبير للرباط وعلى متحف اآلثار وعلوم األرض. 
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ن درهم بينما مليو 275، استثمارات قدرها 2015أبي رقراق خالل األسدس األول لسنة  ضفتيوقد أنجزت وكالة تهيئة 
 مليون درهم عند حلول نهاية السنة. 750ُيتوقع إنجاز ما مجموعه 

 
 بما يلي :  2014وقد تميز نشاط الوكالة خالل سنة 

 
تدشين قنطرة موالي يوسف التي تندرج في إطار سياسة الوكالة فيما يخص تنقل الساكنة وكذا في إطار اإلرادة الملكية  -

 جديدة ؛ عبورسال بمشاريع -الحضري الرباطالتي تهدف إلى تجهيز التجمع 

توقيع اتفاقيات بين الوكالة وشركائها تحت رئاسة جاللة الملك محمد السادس تهم تمويل وإنجاز برنامج التطوير  -
لشطر الثاني من مشروع تهيئة على مستوى اوكذا إنجاز المشاريع ذات الطابع الثقافي أبي رقراق  الحضري لمنطقة 

 ؛ 2018-2014عقد البرنامج للفترة  ق وكذا إبرامضفتي أبي رقرا

 مليار درهم ؛ 1,6" بمبلغ قإنجاز عملية تفويت الشطر الثاني في إطار مشروع "وصال بورقرا -

التي تم عقدها مع شركة "سما  االتفاقيةمليون درهم وذلك في إطار  170دفع تكلفة نزع الملكية لشركة "أمواج" بمبلغ  -
 دبي" ؛

 ة الرسمية ألشغال بناء المسرح الكبير للرباط.إعطاء االنطالق -
 

وكذا إنهاء  6بإنجاز مخطط تنمية شامل لمنطقة المشروع  2014أما فيما يتعلق بالتخطيط الحضري، فقد تميزت سنة 
 ومواصلة دراسات التعمير التي توجد في طور اإلنجاز.

 
ين إلعادة الهيكلة تهم القطاعات التاريخية للرباط وسال وبخصوص الدراسات المتعلقة بالتعمير، تم الشروع في إنجاز دراست

وكذا إعادة هيكلة قطاع السكن العشوائي من خالل اقتراح تهيئة الفضاءات العمومية لمنطقة عنق الجمل وكذا توقيع اتفاقية 
 الربط بالخدمات االجتماعية وذلك بربط هذه المنطقة بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب.

 
شهادات مطابقة و يةرخص سكن 4و تجزئةوإذن بالرخصة بناء  86قامت الوكالة بمنح الحضري، فقد دبير لتيخص ا مايوف
من جهة أخرى وعلى إثر قيام المراقبين وتقسيم. والكراء والإدارية تتعلق بالبيع شهادة  35مذكرة معلومات وكذا  58و

مخالفة في ميدان التعمير على مستوى مجال  41من تسجيل ت الوكالة ، تمكنجولة مراقبة 98المحلفين لدى الوكالة بتنظيم 
 جرده وإرساله من طرف السلطات المحلية. تممحضر مخالفة  13تدخل الوكالة مقابل 

 
 تهيئة موقع بحيرة مارشيكا  - 2.2.4

 

بيضوياً على مساحة تبلغ  تعد بحيرة مارشيكا بالناظور من أهم بحيرات البحر األبيض المتوسط فهي نظام بيئي يتخذ شكالً 
 25كلم مربع. ويفصل هذه البحيرة عن البحر األبيض المتوسط، شريط ساحلي مكون من كثبان رملية هشة طولها  115
 كلم.

 
ويندرج مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا الذي تم إعطاء انطالقته من طرف جاللة الملك محمد السادس في إطار الدينامية 

ة واالجتماعية التي تهدف إلى جعل مدينة الناظور والجهة كقطب ذي كفاءة وتنافسية وكذا تنمية مستدامة االقتصادية والثقافي
 مع الحفاظ على تنوعها البيولوجي الغني والذي يعد معطى حقيقيا للسياحة الخضراء والمسؤولة.

 
موقع أطاليون والتي تعد المكون  وهمت أشغال تهيئة 2009وقد تم إعطاء انطالق المرحلة األولى للمشروع في يوليوز 

األول للمشروع من بين سبعة مكونات مبرمجة وهي مدينة البحرين والمدينة الجديدة للناظور والخليج ومارشيكا سبور وكذا 
 قرية الصيادين.  

 
وتجميع العقار التي يتجلى أهم أدوارها في اقتناء  يكامارش يرةبح موقع يئةته وكالةويتم إنجاز هذا المشروع تحت إشراف 

وإنجاز البنيات التحتية في منطقة تدخلها باإلضافة إلى اختصاصاتها الواسعة فيما يخص التدبير الحضري. كما  وكذا تهيئة
  االجتماعي. تقوم هذه الوكالة باإلشراف على أشغال المشروع

 
، وهي شركة تابعة برأسمال مملوك لكل ويجدر التذكير أن تنمية وتطوير موقع بحيرة مارشيكا تم إسناده إلى مارشيكا ميد

 من الوكالة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 
ألف سرير سياحي وسكني إضافة إلى تجهيزات البنية  101ويهدف مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا إلى توفير ما يقارب 

 مليار درهم 18 تناهزمنبثقة عن المشروع  ماراتثستايار درهم ومل 28قدرها إجمالية بكلفة التحتية المشتركة والترفيه وذلك 
 منصب شغل. 80.000باإلضافة إلى إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي 
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وبالنظر إلى حجم المشروع، ستتم تهيئة مكوناته السبع السالفة الذكر بصفة تدريجية مع التذكير أن مشروعين فقط يوجدان 

 نجاز حالياً وهما موقع أطاليون ومدينة البحرين.في طور اإل
 

ومن أجل تحيين تكلفة ومدة إنجاز المشروع، قامت الشركة بإعداد مخطط أعمال يخص ثالثة مواقع علما أنها ال تتوفر حالياً 
 على رؤية واضحة إلعطاء انطالقة إنجاز المواقع األخرى.

 
مليون  700مليار درهم منها  1,8انطالقا من مخطط األعمال ما قيمته  وتناهز حاجيات تمويل المواقع الثالثة المذكورة

 درهم ستتم تعبئتها من األموال الذاتية وأكثر من مليار درهم على شكل قرض بنكي.
 

 ويخص التدابير األساسية التالية :  2015مليون درهم برسم سنة  580ويبلغ حجم استثمار الهيأتين المذكورتين ، ما يناهز 
 
مليون درهم إلنهاء  53,3مليون درهم مخصصة ألشغال التنمية ) 127,3مليون درهم منها  160 نة "أطاليون" :مدي -

 مليون درهم مخصصة للشطر األول من بناء إقامات التلة( ؛ 45الشطر األول من إقامات أكاديمية الكولف و

ء انطالق اقتناء عقارات جديدة ُموجهة إلنجاز مليون درهم وإعطا 14,5تصفية الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه بمبلغ  -
 مليون درهم ؛ 65مشاريع تهيئة وتنمية موقع بحيرة مارشيكا بتكلفة 

مليون درهم ُمخصصة ألشغال إزالة التلوث  6مليون درهم منها  13,2الخدمات الُمشتركة العامة لموقع مارشيكا :  -
 مليون درهم لتسيير الموقع ؛ 7,2بالموقع و

 مليون درهم( ؛ 4,3ن خالل القيام بحمالت إشهارية والتعريف ببرامج مدينة أطاليون )التسويق م -

 مليون درهم ؛ 165التنمية الترابية :  -

 مليون درهم ؛ 32,5أشغال تهيئة الطرق المؤدية إلى مداخل بحيرة مارشيكا بتكلفة  -

 مليون درهم ؛ 18دة تقويم األودية بمبلغ حماية المحيط البيئي للموقع من خالل إنشاء منتزه طبيعي مجالي وكذا إعا -

مليون  40مليون درهم برسم الرفع من رأسمال شركة مارشيكا ميد و 50مليون درهم منها  90المساهمات المالية بمبلغ  -
والمكتب الوطني للسكك  تهيئة موقع بحيرة مارشيكا درهم كمساهمة في رأسمال شركة مشتركة تم إحداثها بين وكالة

 المسماة "عقارية البحيرة".الحديدية و

 
 350بينما تناهز توقعات االختتام ما قدره  %35، نسبة 2015هذا وقد بلغت إنجازات برسم االلتزامات، حتى نهاية يونيو 

 مليون درهم برسم األداءات.
 

مليون  612ما قدره ، فستبلغ االستثمارات المتوقعة والواردة في مخطط األعمال التالي 2016أما فيما يخص السنة المالية 
 درهم :

 
متر مربع منها  41.398فيال( والتي تمتد على مساحة  24الشروع في أشغال تطوير الشطر الثاني من فيالت الخليج ) -

 متر مربع مخصصة للبيع ؛ 12.866مساحة 

ربع متر م 8.491متر مربع و 26.267وحدة تمتد على مساحة  53تطوير الشطر الثاني من إقامات "التلة" أي  -
 مخصصة للبيع ؛

متر مربع وكذا الشروع في  11.513إنجاز أشغال البناء المتعلقة بمقر مدرسة "أكاديمية الكولف" التي تبلغ مساحتها  -
 متر مربع ؛ 18.927أرضية ذات مساحة قدرها  أشغال تطوير المنطقة الرياضية لقرية الميناء بقطعة

 ات التحتية التي توجد في طور اإلنجاز ؛ مواصلة إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة والبني -

 مواصلة عمليات اقتناء وعمليات إصالح األراضي إلنجاز البرنامج ؛ -

 إعطاء انطالقة دراسات وأشغال إعادة تأهيل مدينة الناظور وبني انصار وأركمان. -
 

 مليون درهم. 370ن ، والمتعلقة بهذا المشروع أكثر م2014وقد بلغت االستثمارات التي تم إنجازها خالل سنة 

 

وفيما يخص الجزء الذي تشرف عليه الوكالة في إطار تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، فقد همت االستثمارات أساساً التدابير 

 التالية : 

 

 ؛ 2013مواصلة الدراسات واألشغال التي هي في طور التنفيذ في سنة  -

 ؛ المختلفة والشبكات الطرقأشغال بنيات التحتية المتعلقة بإعطاء انطالقة أشغال إعادة الهيكلة وتأهيل التجهيزات وال -

 من كورنيش الناظور؛ 5و 4إعطاء انطالقة أشغال تهيئة األحياء  -

 ( ؛3إعطاء انطالقة أشغال تهيئة المناطق الطبيعية والسكن اإليكولوجي في إطار مشروع حديقة الطيور )المرحلة  -
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 ( ؛4ة الطيور )المرحلة بدء أشغال غرس األشجار في إطار مشروع حديق -

 إعطاء انطالقة أشغال بناء المرحلة األولى من الطريق المدارية لتويمة وكذا الطرق المرتبطة بها ؛ -

 إعطاء انطالقة األشغال التقنية وتنفيذ وتتبع المشاريع الُمبرمجة من طرف الوكالة. -

 
 طاء انطالقتها في ما يلي :أما فيما يخص تدخل شركة مارشيكا ميد، فتتمثل العمليات التي تم إع

 
 ؛ 2015وحدة( التي سيتم تسليمها خالل سنة  145مدينة "أطاليون" : أشغال بناء إقامات أكاديمية للكولف ) -

 يرةبح موقع يئةته وكالةمدينة البحرين : إنجاز أشغال بناء الحواجز وحماية المنصات التي تم إنجازها من طرف  -
 ؛يكامارش

: شروع الشركة  في القيام بدراسات هندسية بالنسبة للمناطق التي يوجد فيها الوعاء العقاري في  مدينة الناظور الجديدة -
 المرحلة النهائية للتصفية.

 

ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة  يكامارش يرةبح موقع يئةته وكالةبتوقيع اتفاقية تمويل ما بين  2014وقد تميزت سنة 
حيث تعطي  يكامارش يرةبح موقع يئةتهط وطرق إنجاز وتمويل البرنامج السباعي لوكالة الداخلية تم بموجبها تحديد شرو

كما تحدد شروط وطرق إنجاز  2020-2014االتفاقية المذكورة رؤية واضحة حول مخطط عمل الوكالة خالل الفترة 
لميزانية العامة للدولة وبمبلغ مليون درهم من طرف ا 1.400وتمويل المخطط المذكور الذي سيتم تمويله بغالف مالي قدره 

مليون درهم كتمويل  300مليون درهم من طرف وزارة الداخلية )المديرية العامة للجماعات المحلية( وذلك بمعدل  700
 سنوي.

 

 فاس لمدينة رد االعتبارو نميةتال وكالة - 3.2.4
 

 : المحاور التاليةعلى  2015لسنة  فاس لمدينة رد االعتبارو نميةتال وكالةيرتكز مخطط عمل 
 
 ؛ 2015إتمام برنامج تأهيل وترميم المباني التاريخية في شهر أكتوبر  -

 64مبنى آيل للسقوط مصنف في الدرجة األولى، وذلك من خالل الدعم المباشر وكذا هدم  700التدخل على مستوى  -
 138ى آخر بمبلغ إجمالي قدره مبن 83مبنى والتدخل االستعجالي على مستوى  150مبنى غير قابل لإلصالح وترميم 

 مليون درهم ؛

مبنى آيل للسقوط و كذا التدخل  420التدخل على مستوى المباني المصنفة في الدرجة الثانية والثالثة ومراقبة ومتابعة  -
 مليون درهم ؛ 32مبنى آخر بمبلغ إجمالي قدره  330االستعجالي على مستوى 

مليون درهم والذي تم تمويله من طرف المجلس الجهوي  2الذي تبلغ تكلفته  يإنهاء المستوى األخير من فندق عين النقب -
 بولمان ؛-لفاس

   .ساحة "لال يدونة"إتمام واستالم الفنادق ومتابعة أشغال  -
 

من أجل إحداث أرضية  ساحة "لال يدونة"ويهدف البرنامج المذكور إلى إنجاز األهداف األساسية التالية : تهيئة وإعادة تأهيل 
نشطة الصناعة التقليدية والتجارة والخدمات وكذا تنقيل األنشطة الُملوثة لألواني النحاسية إلى موقع عين النقبي وكذا تعزيز أل

 وتنمية قطاعات األواني النحاسية في هذا الموقع.
 

، عند نهاية سنة فاس ةلمدين رد االعتبارو نميةتال وكالةأما فيما يخص ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية، فقد قامت 
من المآثر المتوقع إصالحها بينما ستتم برمجة  27صرح تاريخي من مجموع  19، بإعطاء انطالقة أشغال ترميم 2014

 .2015المشاريع الثمانية المتبقية خالل األسدس الثاني من سنة 
 

 فيمـا يلـي :  2015تلخص اإلنجازات حتى نهاية ماي أما بالنسبة لالتفاقية المتعلقة بالتدخل فيما يخص المباني اآليلة للسقوط، فت

 

 مبنى ؛  271التدخل من خالل الدعم المباشر لتقوية  -

 مبنى غير قابل للترميم ؛ 28هدم  -

 مبنى.  133التدخل االستعجالي على مستوى  -

 

األلفية" بغالف مالي إجمالي  نامج الصناعة التقليدية "فاس المدينة"، الذي تم تمويله في إطار "برنامج تحديوفيما يتعلق ببر
فإن حملتها الحكومة المغربية في فترة ما بعد برنامج تحدي األلفية، مليون درهم ت 192,4مليون درهم منها  8, 342قدره 

  وضعيته تتجلى فيما يلي :
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 ؛ %(82) السطاويين( وفندق %95)البركة ( وفندق %97)السبيطريين و ناعيشمفندق ال -
 ؛  %65وكذا أشغال النهر في حدود  : إتمام عملية الهدم وإعادة البناء "لال يدونة"ساحة إعادة تأهيل  -
 دراسة قيد اإلنجاز فيما يخص خيارات الشراكة لبناء فندق جديد.  -

 

 العموميةالمؤسسات المالية  - 5
 

 مجمو ة صن وق اإل  اع وال  بير - 1.5

 

جموعة صندوق اإليداع والتدبير فيما يتعلق باالستثمارات دينامية م 2016على غرار السنوات الماضية ستؤكد سنة 

 بالخصوص بما يلي : 2016واإلنجازات الفعلية. وفي هذا الصدد، ستتميز سنة 

مواصلة تطوير المشاريع الُمبرمجة في محفظة الفنادق والسياحة، حيث تم استالم وحدتين فندقيتين بجودة عالية في  -
 الجهة الشرقية ؛

ة التجارية في المناطق الصناعية وذلك بتعزيز مكونات التنافسية للمنصات الُمطورة من طرف شركة تسريع الدينامي -
 "ميدز" حيال الفاعلين الوطنيين والدوليين ؛

 تعزيز المحفظة العقارية للمجموعة عبر تسليم المشاريع الكبرى )مركز تجاري ومراكز األعمال ....(. -

ستتميز أيضاً بمراجعة  2016" وصل إلى نهايته، فإن سنة 2015للمجموعة "أفق  وبما أن المخطط االستراتيجي الحالي

-2016استراتيجية المجموعة التي ستؤدي إلى وضع مخطط استراتيجي جديد يشكل خارطة طريق للمجموعة خالل الفترة 

2020  . 

 فيما يلي : 2015تتمثل المشاريع المنجزة والتي في طور االنجاز برسم سنة 

 

مشروع إحداث  2009منظومة "إدارة األصول والخصوم" حيث أطلقت مجموعة صندوق اإليداع والتدبير سنة إحداث  -
منظومة التوجيه المالي "إدارة األصول والخصوم" والذي يشمل المؤسسة األم والمجموعة. ويندرج مشروع "إدارة 

اع والتدبير من منظومة للتدبير المالي األصول والخصوم" ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تمكين مجموعة صندوق اإليد
تغطي المؤسسة األم والمجموعة. وتمكن هذه المنظومة من تدبير تحول الموازنة وتحقيق الحد األقصى من الهامش مع 
مراقبة المخاطر الكلية ومخاطر السيولة. ويتوقع االنتهاء من مرحلة "التدبير النشيط" لمشروع منظومة "إدارة األصول 

 ؛ 2015خالل سنة  والخصوم"
تم الشروع في عمل تمهيدي إلصالح هذه المنظومة في أكتوبر  :إصالح نظام اإلخبار وتأريخ الحوادث العملياتية  -

 . ويهدف إلى تكثيف نظام استخالص وتاريخ الحوادث المذكورة.2015من أجل تفعيله نهاية شتنبر  2014
 

مجموعة صندوق اإليداع والتدبير ارتفاعا للناتج البنكي الصافي  ، عرف تطور نشاط2015بالنسبة للنصف األول من سنة 
 2015مليون درهم في نهاية يونيو  1.607,7إلى  2014مليون درهم في نهاية يونيو  896,5حيث انتقل من  %79بنسبة 

لصافية، فقد وذلك تحت تأثير زيادة موارد االستغالل البنكي وبالخصوص موارد سندات الملكية. وفيما يخص النتيجة ا
 2014مليون درهم نهاية يونيو  711,3مقابل  2015مليون درهم في نهاية يونيو  757,7لتصل  %6,5تحسنت بنسبة 

مليون درهم في نهاية يونيو  116,5مقابل  2015مليون درهم في نهاية يونيو  715عالقة مع زيادة مخصصات المؤونات )
2014.) 
 
 : )برسم الحسابات االجتماعية( النتائج األساسية التالية 2014ي سنة حقق صندوق اإليداع والتدبير فوقد 

 
(. وتعزى هذه الزيادة +39%) 2013مليون درهم خالل سنة  783مليون درهم مقابل 1.089 قدره  صافياً  بنكياً  ناتجاً  -

 ؛ محفظة السنداتإلى ارتفاع موارد سندات الملكية وكذا فوائد 

(. ويمثل الصندوق الوطني %14,2)+ 2013مليار درهم خالل سنة  79,5مقابل  مليار درهم 90,9ودائع قيمتها  -
على التوالي من مجموع  %24,4و %39,9للضمان االجتماعي وصندوق التوفير الوطني أهم المودعين، بنسب 

 الودائع؛

زى هذا التراجع (. ويع%36مليون درهم برسم السنة الماضية )ناقص  645مليون درهم مقابل  411نتيجة صافية بلغت  -
 .2014بالخصوص إلى مخصصات المؤونات التي تم تسجيلها نهاية سنة 

 
عة للمجموعة برسم سنة   اإلنجازات األساسية التالية : 2014وتبرز الحسابات الُمَجمَّ

 
عاً قدره  -  ؛( 8,3%)ناقص  2013مليون درهم خالل سنة  4.083مليون درهم مقابل  3.743ناتجا بنكيا صافيا ُمَجمَّ
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 ( ؛29%)ناقص  2013مليون درهم سنة  964مليون درهم مقابل  682نتيجة صافية )حصة المجموعة( قيمتها  -

 2013مليار درهم  تم تسجيلها نهاية سنة  17مليار درهم مقابل  19أمواال ذاتية )حصة المجموعة( بلغت ما قدره  -
+(13%.) 

 
 بما يلي : 2014ومن جهة أخرى، فقد تميزت سنة 

 
. تهدف هذه السياسة 2014سياسة التدبير الكلي للمخاطر لفائدة مجموعة صندوق اإليداع والتدبير خالل شتنبر اعتماد  -

 مجموعة صندوق اإليداع والتدبير من مواجهة مختلف األخطار التي يمكن أن تعترضها؛هيآت إلى تمكين 
وق اإليداع والتدبير باإلضافة إلى الدليل المصادقة على سياسة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب لمجموعة صند -

 المرجعي وذلك في إطار لجنة التنسيق والمراقبة الداخلية؛
من طرف لجنة  اللجنة التنسيق والمراقبة الداخلية والموافقة عليهم همالمجموعة وتقديملإعداد سياسة وميثاق المطابقة  -

جموعة صندوق اإليداع والتدبير خالل اجتماعها المنعقد التدقيق والمخاطر والمصادقة عليهم من طرف لجنة مراقبة م
 .2014دجنبر  24يوم 

 

 ال رض ال  ح  ل مغرب - 2.5

 

تطمح مجموعة القرض الفالحي إلى تأكيد ريادتها فيما يخص تمويل ومواكبة العالم القروي وذلك عبر مضاعفة عدد الزبناء 
حتياجات الخاصة لزبنائه المستهدفين وكذا تطوير المنتوجات لألفراد من خالل تطوير المنتوجات المالئمة لال 2017في أفق 

 بما فيها الخدمات المصرفية والتأمين البنكي.
 

ويتجلى التزام القرض الفالحي للمغرب اتجاه العالم القروي بالخصوص عبر تمويل الضيعات الفالحية الصغرى والمتوسطة 
 3يل الفالح" والذي سترتفع توقعات القروض المخصصة له إلى ما يقارب المقصية من النظام البنكي التقليدي عبر "تمو

كما سيتم  (.2015مليون درهم من مخصصات التمويل التي منحت في نهاية يونيو  584) 2017مليارات درهم في أفق 
دماج واإل 2016-2015مليار درهم لمواكبة الفالحين أثناء الموسم الفالحي  5تخصيص غالف مالي إضافي قدره 

 285االقتصادي للقرويين وذلك بتمكينهم من الحصول على قروض التمويل الصغرى من خالل مؤسسة "أرضي" )تمثل 
 (.2015مليون درهم من المجموع الخام للقروض الممنوحة إلى نهاية يونيو 

 
لزبناء وذلك بهدف تحقيق كما أكدت المجموعة ديناميتها في التنمية وذلك بمتتابعة توسيع شبكتها لمزيد من القرب مع ا

 )القرض الفالحي للمغرب وأرضي وتمويل الفالح(.  2017نقطة بيع في سنة  1.000
 

، يبرز تطور نشاط القرض الفالحي األداءات التالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015بالنسبة لألسدس األول لسنة 
2014 : 

 
مليون درهم(  317) %32( والنتيجة الصافية للمجموعة بنسبة مليار درهم 1,58) %8ارتفاع الناتج البنكي بنسبة  -

 مليون درهم(؛ 321) %29والنتيجة الصافية المجمعة بنسبة 

 %8مليار درهم( والقروض الوزعة بنسبة  68) %9بزيادة التوفير الذي تم تحصيله بنسبة  تطور النشاط التجاري -
 مليار درهم(. 64,2)

 

تطورا إيجابيا  2014قرض الفالحي للمغرب برسم سنة للإلستغالل والتركيبة المالية أهم مؤشرات النشاط وا تعرفوقد 
 على المنوال التالي :  ذلكو 2013مقارنة مع سنة 

 
%( وذلك نتيجة 4)+ 2013مليار درهم سنة  2,84مليار درهم مقابل  96,2ارتفاع الناتج البنكي الصافي ليصل إلى  -

مليون درهم( بوتيرة أسرع مقارنة مع تطور تكاليف اإلستغالل  276)+ %5,8 بةاإلستغالل البنكي بنس مواردزيادة 
 مليون درهم( ؛ 161% )+8,5البنكي التي سجلت نموا نسبته 

 25% )+6,2، أي بزيادة 2013مليون درهم سنة  405مليون درهم مقابل  430تحسن النتيجة الصافية لتصل إلى  -
 مليون درهم( ؛ 

مليار درهم مقابل  83ليصل إلى  2013مليار درهم( مقارنة مع سنة  4,8)+ % 6,2بنسبة ارتفاع إجمالي الموازنة -
 ؛ السنة الفارطة مليار درهم برسم 78,17

  6,4)+ %10,5أي بزيادة قدرها  2013سنة  مليار درهم 60,8 من الودائع مقابل درهممليار  67,2تسجيل ما قدره  -
 ( ؛درهممليار 
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، أي 2013مليار درهم سنة   60,6درهم من الديون اإلجمالية المستحقة لدى الزبناء مقابلمليار  63,9تسجيل ما قدره  -
من الديون اإلجمالية، أي نفس  %7,6كما بلغ حجم الديون الصعبة التحصيل  .مليار درهم( 3,4% )+5,6بزيادة 
 .2012سنة  %8,1مقابل  2013مستوى 

 
 2014في  مليون درهم 891الممنوحة لدعم الفالحة التضامنية متراكمة ال القروض بلغتوفيما يخص "تمويل الفالح"، فقد 

دد المستفيدين ناهز عمليون درهم(، كما  407% )+84مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة  2013مليون درهم سنة  484مقابل 
 %.66سبته ، أي بارتفاع ن2013بون جديد مقارنة مع سنة ز 12.000 ما يقارب بتزايد 2014نهاية سنة عند  29.000

 
تمويل االستثمارات. وهكذا بلغت النسبة المخصصة  يكتسيها األهمية التي بنية األنشطة الممولة من "تمويل الفالح" حتوضو

 %( من مجموع القروض الممنوحة.12)الخضراوات %( و26للحوم الحمراء )ا%( و33لتمويل الري )
 

ما قدره  للقروض الصغيرة جداً بالعالم القروي رضيأمؤسسة طرف من لقروض الممنوحة المتراكم لوقد بلغ الغالف المالي 
 261% )+13 ته، أي بارتفاع نسب2013مليون درهم خالل سنة  1.919مقابل ، 2014في نهاية  ،مليون درهم 2.180

ى %. على مستو2، أي بزيادة تقارب 2013سنة  106000زبون مقابل  108.000عدد المستفيدين  فاقمليون درهم(. كما 
%( 25%( متبوعة بإنتاج الخضروات واللحوم )28طبيعة النشاط الممول، بلغت القروض الممنوحة للتجارة الصغرى )

 %(.16%( والصناعة التقليدية )24الخدمات )و
 

بتوقيع اتفاقية بين الدولة والقرض الفالحي للمغرب تهم المواكبة المالية لمخطط المغرب  2014، تميزت سنة من جهة أخرى
مليار درهم. وفيما يخص مواكبة مخطط  25بغالف مالي قدره  2018-2014خضر من طرف هذا األخير خالل الفترة األ

 (2013-2009فقد خصص القرض الفالحي للمغرب خالل الخمس سنوات األولى من هذا المخطط )  ،المغرب األخضر
 مليار درهم.  20غالفا ماليا فاق 

 

 صن وق الضمان المركزي - 3.5

 

اصل صندوق الضمان المركزي، الذي يعتبر أداة الدولة األكثر نجاعة في مجال الضمان، تنفيذ مخططه التنموي للفترة وي
 الذي يهدف أساسا إلى تسهيل الولوج إلى تمويل المقاوالت. 2013-2016

 
الولوج لتمويل تطوير نشاطه المركز على تسهيل  2015في هذا اإلطار، سيواصل صندوق الضمان االجتماعي في سنة 

المقاوالت والساكنة المستهدفة. ويعتزم باألساس تعزيز تدخله لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا عبر الرفع الهام من عدد 
 المقاوالت الصغيرة جدا التي تمت مواكبتها.

 
 2012-2009كما يتوخى صندوق الضمان االجتماعي توطيد مسلسل التنويع الذي شرع فيه في إطار مخططاتها للتنمية 

 وذلك مع تعزيز مهنها الجديدة المتمثلة في الضمان والتمويل المشترك ورأسمال االستثمار. 2016-2013و
 

وفي هذا اإلطار، تعتزم الدولة إحداث صندوق جديد لرأسمال االستثمار يخصص إلحداث المقاوالت الناشئة والمقاوالت 
تأطيرهذا الصندوق بتشاور مع جميع الفاعلين من القطاع الخاص والعام الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وقد تم االنتهاء من 

 .2015وسيتم الشروع فيه قبل نهاية سنة 
 

ويرتكز  وفيما يخص مخطط تحديث المؤسسة، يوجد مشروع المساعدة التقنية من طرف البنك الدولي في طور اإلنجاز
ام تدبير المخاطر. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية بالخصوص على دراسة الجوانب المؤسساتية ومكونات جديدة لنظ

النظام الوطني للضمان لدعم المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وذلك عبر تقوية اإلطار المؤسساتي وكذا 
 عرض المنتوجات واآلليات العملياتية.

 
إلى جانب التزامات اإلنتاج التي من المتوقع ، 2015سنة خالل صندوق الضمان المركزي وتيرة نشاط تعزيز  ويتوقع أن يتم

 برسم نفس السنة. %23أن تعرف بدورها ارتفاعا بنسبة 
 

 ،2014برسم سنة  جمالي اللتزامات صندوق الضمان المركزي لصالح المقاوالتإلتجاوز الحجم افقد ، من جهة أخرى
 .160%ز يقارب نجابمعدل إأي  2016-2013للفترة مخططه التنموي  الُمسطرة في هدافاأل
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 3,7ما قدره  2014كما بلغ مستوى االلتزامات فيما يخص ضمان القروض لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسط برسم سنة 
 7مشروع في حدود  3.100 مقارنة مع السنة الماضية. وقد مكن هذا النشاط من تمويل %48مليار درهم، أي بزيادة تفوق 
 ة.مليار درهم من القروض البنكي

 
ويعزى هذا االرتفاع باألساس إلى اإلنجازات الُمسجلة برسم منتوجات "ضمان االستغالل" الموجه لضمان قروض 
االستغالل و"الضمان السريع" الذي يهدف إلى دعم التمويل البنكي لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا. وفيما يخص قروض 

مليار درهم مما سيمكن من إحداث أكثر من  3غالف إجمالي قدره االستثمار المضمونة فإنها ستمكن من جلب استثمارات ب
 منصب شغل مباشر. 6.100

 
مليون  273ما قدره  2014خالل سنة بشراكة مع األبناك  وفيما يتعلق بشق التمويل المشترك، بلغت القروض الممنوحة

س إلى الدينامية التي تعرفها آلية درهم أي ما يعادل ضعف المستوى المسجل برسم السنة الماضية. ويرجع ذلك باألسا
% من حصة 35"صندوق إنعاش التعليم الخاص" المخصص لتطوير قطاع التعليم الخاص بالمغرب الذي يمثل أكثر من 

 التمويل المشترك من طرف الدولة.
 

ذي تم إطالقه في أيضاً بإحداث صندوق الدعم المالي لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا والمتوسطة وال 2014وقد تميزت سنة 
بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي وذلك من أجل تعزيز  2014يونيو 

صمود المقاوالت الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاوالت ذات الحجم الوسطي وكذا تقوية قدراتها في المساهمة في التنمية 
 االقتصادية.

 
َن نشا مليون  743مشروعا بشراكة مع البنوك بغالف استثماري يبلغ ما قدره  82ط التمويل المشترك من تمويل ولقد َمكَّ

 308منها مليون درهم،  580قدرها تم تمويل هذه المشاريع باإلضافة إلى عمليات إعادة الهيكلة المالية بقروض قد درهم. و
 صناديق التمويل المشترك. من آتيةمليون درهم  273و مليون درهم على شكل قروض بنكية

 

ضمان القروض لفائدة الخواص الموجهة في معظمها نحو ضمان قروض ولوج السكن، المتعلق ب نشاطالوفيما يخص 
عدد القروض التي تم ضمانها والشروط المالية التي تم تطبيقها  من حيث نتائج جيدة واصل صندوق "ضمان السكن" تحقيقي

برسم سنة  17.000مقابل  2014أسرة في سنة  22.700في هذا اإلطار أكثر من  تستفادعلى هذه القروض. وهكذا فقد ا
 مليار درهم.4,2 ، بحجم قروض إجمالية تناهز 2013

 
ارتفاعا قدره  2014الناتج البنكي الصافي خالل السنة المالية فقد سجل وفيما يهم الوضع المالي لصندوق الضمان المركزي، 

. ويرجع هذا االرتفاع 2014مليون درهم نهاية  121إلى  2013مليون درهم سنة  102ل من مليون درهم حيث انتق 19
مليون درهم. ونتيجة لذلك، تحسنت  110إلى مليون درهم  95عموالت التسيير التي انتقلت من  تزايد بالخصوص إلى

 .2013هم تم تسجيلها خالل سنة مليون در 71مليون درهم مقابل  86لتستقر في مبلغ  2014النتيجة الصافية خالل سنة 
 

 بما يلي : 2014ومن جهة أخرى، فقد تميزت سنة 
 

 إصدار عدة منتوجات جديدة تهم باألساس : -
-  

  تنمية الصناعة : منتوج جديد للتمويل المشترك لفائدة المقاوالت الصناعية والذي تم إطالقه في إطار برنامج تسريع
 التنمية الصناعية ؛

 للمقاوالت الصغيرة جدا والمتوسطة : تم إطالقه بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية  صندوق الدعم المالي
لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي يهدف إلى التمويل بشراكة مع البنوك لمشاريع إعادة هيكلة المقاوالت 

 الصغيرة جدا والمتوسطة التي تعترضها بعض الصعوبات الظرفية ؛

 آلية ضمان ديون الشرف الممنوحة من طرف النسيج الجمعوي لفائدة الشباب المحدثين للمقاوالت. المواكبة : عبر 

 
تدشين مراكز جديدة لألعمال في الجهة : في إطار تفعيل سياستها الجهوية التي تهدف إلى تعزيز القرب مع الشركاء، قام  -

على التوالي في كل من مراكش ووجدة والدار  صندوق الضمان المركزي بفتح ثالثة مراكز جديدة لألعمال الجهوية
 البيضاء.

تطوير التعاون الدولي : تم اإلقبال على صندوق الضمان المركزي من لدن عدة مؤسسات لتبادل الخبرات فيما يخص  -
تسيير صناديق الضمان ووسائل التمويل الموجهة لحاجيات المقاوالت الصغيرة جداً والمتوسطة. هكذا، فقد اختارت 

صندوق الضمان المركزي إلنجاز دراسة جدوى لصندوق ضمان مخصص لتشجيع تنمية  ةنظمة العالمية للفرانكفونيالم
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االقتصاد الرقمي في أفريقيا. ومن جهة أخرى، قام صندوق الضمان بتوفير خدمة مساعدة تقنية لفائدة "اإلفريقية 
 الهيئة اإلفريقية. تجربته وخبرته في خدمة هذه للضمانات" بدولة البنين وذلك بوضع

 

 صندوق التجهيز الجماعي  - 4.5
 

يتكلف صندوق التجهيز الجماعي بتمويل استثمارات الجماعات الترابية ومجموعاتها في مجاالت التهيئة الحضرية والخدمات 
 األساسية والتجهيزات التجارية للنقل الحضري ومختلف مشاريع التهيئة ذات البعد االقتصادي واالجتماعي.

 

في خضم التحوالت المؤسساتية واالقتصادية والمالية لمحيط صندوق التجهيز الجماعي والتي تميزت بتوسيع مسلسل 
الالمركزية وتفويض مسؤولية واستقاللية أكثر للجماعات في قيادة سياسات التنمية المحلية وكذا إصدار القوانين التنظيمية 

المنظم لصندوق التجهيز الجماعي ومرسومه  31-90فكير في إصالح القانون للجهات والعماالت والجماعات، يتم حالياً الت
 وكذا اإلعالن عن السياسة العامة الجديدة للصندوق. 2-90-351التطبيقي رقم 

 
ويهدف اإلصالح إلى مواكبة تحديات تمويل القطاع المحلي وذلك لتطوير أمثل للمشاريع التنموية التي تدخل في 

 النقل الحضري والتطهير السائل والصلب والتجهيزات الحضرية الكبرى...(.اختصاصات الجماعات )
 

 .وفي هذا الصدد، تم وتكوين فريق عمل لبحث سبل اإلصالحات وإطار التطور المؤسساتي للصندوق
 

سبة ، أظهر تطور نشاط صندوق التجهيز الجماعي ارتفاعا في الناتج البنكي الصافي بن2015خالل األسدس األول من سنة 

وزيادة  2015مليون درهم في نهاية يونيو  198,6إلى  2014مليون درهم في نهاية يونيو  162,4حيث انتقل من  % ,22

مليون درهم في نهاية  81,2مقابل  2015مليون درهم في نهاية يونيو  105,5أي ما يعادل  %29,9النتيجة الصافية بنسبة 

 سن منتجات االستغالل البنكي.وهذا راجع باألخص إلى تأثير تح 2014يونيو 
 

 1.654مليون درهم مقابل 2.358 بما يناهز  2014وقد أنجز صندوق التجهيز الجماعي التزاماته برسم التمويل خالل سنة 
قطاعات  10مشروعا يغطي  131%. وتهم هذه االلتزامات الجديدة 43، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2013مليون درهم سنة 
شاريع التهيئة الحضرية والطرق الجماعية والنقل الحضري. وتتمثل الجهات الثالث المستفيدة من هذه أغلبها يتعلق بم

    .ورديغة-تطوان والشاوية -دكالة عبدة وطنجة االلتزامات على التوالي في كل من
 

 1.686مقابل  مليون درهم 1.720حيث بلغت  2013% بالمقارنة مع سنة 2ولقد عرفت أداءات القروض ارتفاعا بنسبة 
قطاعات مع أهمية بالغة  10مشروعاً تهم  256مليون درهم، مبرزة بذلك مساهمة صندوق التجهيز الجماعي في تمويل 

مليون درهم( المتعلقة بالقروض الممنوحة للجماعات  1.341من األداءات ) %78للتهيآت الحضرية. ويتعلق بما يقارب 
 .بولمان-درعة والدار البيضاء الكبرى وفاس-ماسة-يدة في كل من سوسالحضرية. وتتجلى الجهات الثالثة المستف

 
 :  ، فقد عرفت التطورات التالية2014وفيما يتعلق بالنتائج المالية للبنك برسم 

 

 ؛2013مليون درهم في  337مليون درهم مقابل  361% ليستقر في حدود 7,1ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة  -

 %؛ 3,5أي زيادة نسبتها  2013مليون درهم في  177مليون درهم مقابل  195افية لتصل إلى ارتفاع النتيجة الص -
 ؛ 2013مليون درهم مقارنة مع سنة  54استقرار تكاليف االستغالل العامة في مبلغ  -
أي  ،2013مليون درهم سنة  88مقابل  2014مليون درهم سنة  37% حيث بلغت 58انخفاض الديون الصعبة بنسبة  -

 ؛ % كمعيار1 أقل من دائماً الذي يظل %  0,3لبمعد

 2013% مقارنة مع نهاية سنة 7مليون درهم مسجال بذلك زيادة بنسبة  14.296تحسن إجمالي الموازنة ليصل إلى   -
 مليون درهم(. 13.411)
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 العمومية والمقاوالت ثالث : تحسين حكامة ونجاعة تسيير المؤسساتالجزء ال
 
 

محطة هامة في مسلسل تطور المؤسسات والمقاوالت العمومية وذلك بكونها سنة لتسريع وتيرة إنجاز  2016ستشكل سنة 

 .2015إصالحات بارزة تم وضع اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بأغلبها خالل سنة 

 

، على الخصوص، بالصياغة النهائية وإرساء إصالحات مهيكلة لالقتصاد الوطني وذلك في 2015تميزت سنة وهكذا، فقد 

سياق يتسم بالتنافسية ويتطلب حكامة قوية وجودة الخدمات وبنيات تحتية ولوجيستيكية ذات تنافسية ودينامية. فباإلضافة إلى 
 نتائج تحقيق نحو وتوجيهها العام الشأن مقروئية تحسين ذي يهدف إلىإصالح القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية  ال

وضع اإلطار القانوني الجديد  2015وحكامتها، عرفت سنة  أفضل لميزانياتها شفافية ضمان مع مسبقا ومحددة واضحة

 العام القطاعين بين ةبعقود الشراك المتعلق 86-12والخاص من خالل نشر القانون رقم  العام القطاعين بينالمنظم للشراكة 
بتاريخ فاتح يونيو من نفس السنة وذلك بعد نقاش  2-15-45والمرسوم التطبيقي رقم  2015يناير  22والخاص بتاريخ 

  برلماني توج بالمصادقة باإلجماع على القانون السالف الذكر.

 
لمقاوالت الصغرى والمتوسطة، تم إرساء  ا شفافية سيما وال األعمال، مناخ لتحسين المبذولة بالموازاة وفي إطار الجهود

إطار قانوني خاص بمهنة المحاسب المعتمد، مما سيمكن من تنظيم وإرساء هيئة مهنية مخصصة لهذه المهنة وذلك برسم 

هذه المهنة . ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم 2015غشت  20الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  127-12القانون رقم 

معالجة االختالالت المرصودة على مستوى اإلطار التنظيمي السابق لمهنة المحاسب المعتمد. كما يندرج هذا من أجل 
القانون في إطار روح الدستور الجديد الهادف إلى المساهمة في تعزيز الشفافية المالية وتخليق األعمال وذلك من خالل 

 خ الثقة لالستثمار. وإرساء منا المحاسبةعصرنة كيفية اشتغال وحكامة مهنة 
 

وجودة  العمومية وتعزيز نجاعة عملياتها والمقاوالت ويتم إنجاز أوراش إصالح أخرى بهدف تحسين حكامة المؤسسات
تدخالتها وذلك في أفق تحسين مساهمتها في الرفع من تنافسية وإنتاجية النسيج االقتصادي الوطني وتنمية ترابط المجاالت 

رات وخفض تكلفة عوامل اإلنتاج. ويتعلق األمر على الخصوص بتدعيم منظومة حكامة وشفافية الترابية وجذب االستثما
 المؤسسات والمقاوالت العمومية وتحسين أسلوب إنجاز الطلبيات العمومية وإرساء سياسة تدبير نشيط للمحفظة.

 

 والخاص  : رافعة لتنمية االستثمارات العمومية العام القطاعين بين الشراكة  -1
 

إلى تحديد إطار عام  2015يهدف تفعيل اإلطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم الشروع فيه خالل 
وموحد ومحفز لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب لصالح الدولة وكذا المؤسسات والمقاوالت 

 ن هذا اإلطار الجديد فيما يلي :العمومية. وتتمثل األهداف الرئيسية المتوخاة م
 

 مالئمة اإلطار العام إلعداد وإسناد وتتبع مشاريع  الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ -

إطار محفز لتشجيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات بما في ذلك وضع  -

 القطاعات االجتماعية ؛

ن والدوليين من رؤية واضحة لتطوير مشاريع الشراكة وإحداث آليات جديدة لتدبير تمكين المستثمرين المحليي -

 .الشأن العام

 
وفي هذا الصدد، فإن اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص يندرج في إطار التطور النوعي لدور الدولة وباقي الهيآت 

ويشكل هذا النمط التدبيري كذلك رافعة متميزة وبديال ناجعا  العمومية المدعوة إلى تعزيز شراكاتها مع الفاعلين الخواص.
للتمويل لمواكبة المشاريع العمومية من أجل تعزيز البنيات التحتية للبالد والرفع من تنافسيتها وتحسين ظروف عيش 

والتمويل للقطاع المواطنين. كما تمكن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من االستفادة من الخبرة ومؤهالت اإلبداع 
الخاص وبالتالي تحسين فعالية وجودة الخدمات ونجاعة النفقات العمومية. وتجسد هذه الشراكة كذلك تحوال ثقافيا في 
العالقات بين القطاعين العام والخاص يتجلى في التحكم في التكاليف وتقاسم الفرص والمخاطر وتعزيز جودة الخدمات 

 العمومية. 
 

إلطار الجديد من تعزيز وإتمام اإلطار القانوني الحالي وذلك من خالل تأهيل كافة القطاع العام إلبرام ا كما سيمكن تفعيل
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع األخذ بعين االعتبار مختلف التجارب الناجحة العديدة التي راكمها المغرب 
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لجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبادئ الحكامة في هذا المجال في مختلف القطاعات. ويعتمد القانون ا
 الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والولوج العادل للمواطنين للخدمات العمومية.

 
ويكرس القانون الجديد أيضا القواعد المتعلقة بالمنافسة والشفافية في إسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

القبلي للمشاريع وكذا الحوار التنافسي لزيادة فرص الحصول على أفضل عرض وأحسن تناسب بين التكلفة والتقييم 
اعتماد تقاسم المخاطر لضمان التوازن . كما يتميز هذا القانون بوالنجاعة لفائدة الشخص العام بين القطاعين العام والخاص
 آليات التتبع والمراقبة خالل مراحل تنفيذ واستغالل المشروع. االقتصادي للعقد والتعويض على أساس مستوى األداء وكذا

 
ومن بين أهم مستجدات هذا القانون، التنصيص على إلزامية تقييم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف 

يات واآلليات الشخص العام وسن الجزاءات في حالة اإلخالل بااللتزامات وذلك باإلضافة إلى وضع مجموعة من المقتض
 لضمان حكامة جيدة وقيادة ناجعة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها :

 
تحديد البنود الضرورية والمالئمة الواجبة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة وتوازن  -

 العالقات ومصلحة المرتفقين؛

 ين القطاعين العام والخاص بنشر خالصة ألهم البنود؛إلزامية اإلخبار حول عقود الشراكة ب -

إلزامية إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستوى تحقيق التزامات  -

 الطرفين.

 
عقود ويعتمد النجاح المستدام للشراكة بين القطاعين العام والخاص على جودة تحضير المشاريع والشفافية في إسناد ال

ووضوح بنود العقود المبرمة والتقائية تطلعات المواطنين والدولة والقطاع الخاص بالنسبة لجودة الخدمات وترشيد النفقات 
ومردودية رؤوس األموال المستثمرة. وهكذا، يمكن مقاربة شروط استدامة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 

 خالل ما يلي :
 

خالل إعداد المشاريع لتلبية حاجيات المرتفقين مع االنشغال الدائم بالمحافظة على الممتلكات إيالء عناية خاصة  -

 وجودة الخدمات؛

واستغاللها وبالتالي  للتأكد من أن آلية الشراكة تمثل الوسيلة األفضل إلنجازهاإخضاع المشاريع للتقييم القبلي  -

 العقود؛  استمرارية ضمان

المخاطر  تقاسم المناسبة: اآلليات اريع وترشيد نفقات التمويل من خالل مجموعة منتعزيز التمويل البنكي للمش -

استبدال الشريك على إمكانية  والتنصيص للعقود االقتصادي التوازن على والحفاظ الضمانات/ومنح الكفاالت

 ؛هالخاص المخل بالتزامات

اص يهم مراحل المواكبة والمصادقة إرساء إطار شمولي لحكامة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخ -

 والترخيص واإلعالم والمراقبة والتقييم واإلخبار.

 
وباإلضافة إلى ذلك وبهدف تطوير النسيج اإلنتاجي الوطني، يتضمن اإلطار القانوني الجديد للشراكة بين القطاعين العام 

ض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة وإبراز فاعلين والنهو لفائدة المقاولة الوطنيةوالخاص مقتضيات تتعلق بإدماج التفضيل 
 وطنيين يتوفرون على الكفاءات والوسائل المالئمة.

 
وستشكل مقاربة الشراكة حلقة جديدة في تحسين العرض المغربي من البنيات التحتية والخدمات وذلك بالموازاة مع مواصلة 

ة الحكامة االقتصادية ومناخ األعمال من حيث الفعالية تكثيف االستثمار العمومي المباشر. كما ستمكن أيضا من تقوي
 والسرعة والشفافية.

 
، تضافر الجهود لشراكة بين القطاعين العام والخاصوتحقيقا لهذه الغاية، يتطلب تفعيل اإلطار القانوني والتنظيمي الجديد ل

ذات الجدوى والتي يمكن إنجازها على شكل  وتفاعل القدرات العمومية والخاصة من أجل تحديد المشاريع التنموية العمومية
 والتي يمكنها االستجابة للمقتضيات الواردة في اإلطار القانوني السالف الذكر. شراكة بين القطاعين العام والخاص

 
من جهة أخرى، ومن أجل استكمال المنظومة القانونية والعملية التي ستمّكن من تطوير اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين 

شراكة بين القطاعين العام العام والخواص، تم إعداد دالئل منهجية بهدف تعزيز وإضفاء المهنية خالل اللجوء إلى ال
 .والخاص
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 تعزيز حكامة وشفافية المحفظة العمومية -2
 

خ األعمال بهدف تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية في دينامية التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحسين منا
وتنافسية البالد، يتم بذل الجهود لتعزيز حكامة هذه الهيآت وشفافيتها من خالل الصياغة النهائية لمشروع اإلصالح الشامل 
لنظام مراقبتها وحكامتها وتدعيم المكتسبات المسجلة فيما يخص تفعيل الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت 

ميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة هذه الهيآت وتطوير أدوات تسييرها خاصة من خالل العمومية التي يوصي بها ال
 مواصلة التدقيقات الخارجية وتحسين آجال األداء بالنسبة لديون هذه الهيآت.

 
لداخلية العمومية وتعزيز المراقبة ا والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة إصالح منظومة -1.2

 لهذه الهيآت
 

من المتوقع أن تتوج الجهود المبذولة  لتحسين الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل 

في  العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة بالحكامة مشروع القانون المتعلقبإدراج  2016سنة 

وتم  2015ة، مع العلم أن هذا المشروع تم نشره على الموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة في يناير مسطرة المصادق

 صياغته النهائية ووضع اللمسات األخيرة عليه بالتشاور مع القطاعات والهيآت المعنية. 
 

السياسات  مقروئية تحسين إلى يهدف الذي لمالية،االقانون التنظيمي المتعلق بقوانين  إصالح مع ويتماشى هذا المشروع

ويهدف كذلك إلى  .وحكامتها أفضل لميزانياتها شفافية ضمان مع مسبقا ومحددة واضحة نتائج تحقيق نحو وتوجيهها العامة

العمومية وتوجيهها نحو التحكم في المخاطر  والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة تطوير منظومة
األداء والمحافظة على الممتلكات العامة مع إضفاء المهنية على مهن المراقبة وعضوية المجالس التداولية داخل  وتحسين

الناتجة عن والممارسات الجيدة  المكتسباتتدعيم العمومية. وسيتم توطيد هذا اإلصالح موازاة مع  والمقاوالت المؤسسات

كذا عن تفعيل والعمومية وهيئات أخرى  والمقاوالت المؤسسات على للدولة ماليةال المتعلق بالمراقبة 69-00 رقم قانونالتنفيذ 

العمومية. كما يتضمن مشروع القانون مستجدات هامة سواء على  والمقاوالت ة المؤسساتماالجيدة لحك اتالممارسيثاق م
 لعمومية.ا والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية مستوى الحكامة وكذا على مستوى المراقبة

 
توضيح مختلف أدوار الدولة باعتبارها واضعة االستراتيجيات وحاملة األسهم الحكامة، يقترح مشروع القانون  وفيما يخص

ومالكة لألصول الى جانب دورها كمواكبة ومراقبة وذلك عن طريق دعم وتوثيق دور الدولة كموجه استراتيجي من خالل 
على شكل أهداف واضحة وقابلة للقياس باللجوء  المؤسسات والمقاوالت العموميةتوى تنزيل التوجهات االستراتيجية على مس

على وجه الخصوص إلى منهجية التعاقد. ويدرج المشروع كذلك القواعد الهادفة إلى إضفاء المهنية والفعالية على الهيئات 
إلضافة إلى إشراك األعضاء المستقلين التداولية عن طريق الحد من عدد أعضاءها وتنظيم إجراءات تعيين المتصرفين با

وتكريس مفهوم المسؤولية وإلزامية الحضور والمشاركة الفعالة.  كما يكرس مشروع القانون مسؤولية وتقييم الهيآت 
التداولية وتعميم اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيآت التداولية والمسؤولية المتزايدة للوزارات الوصية خاصة فيما يخص 

 .المؤسسات والمقاوالت العموميةد التوجهات االستراتيجية المتعلقة بتحدي
 

 والوقاية األداء تقييم توجيهها نحو أما فيما يتعلق بالمراقبة المالية، يطمح مشروع القانون إلى تحسين فعالية المراقبة وإعادة
داء( ومسؤوليات الفاعلين وإدراج توضيح أهداف المراقبة )المالءمة والمصداقية واأل، خاصة، من خالل المخاطر من

تصنيف جديد للمراقبة )قبلية ومواكبة وبعدية إلى جانب المراقبة التعاقدية( والتوسيع االختياري لمجال المراقبة المالية ليشمل 
 هيئات عمومية أخرى إن اقتضى الحال.

 
د دينامي يمكن من تحديد صنف المراقبة وضع تصنيف جديمشروع القانون إلى تحسين فعالية المراقبة من خالل كما يسعى 

 رأس في المساهمة مستوىوذلك باالعتماد على ثالثة معايير وهي  المؤسسات والمقاوالت العموميةالمخصص لكل فئة من 
 الهيآت العمومية ومستوى مساهمة الميزانية العامة للدولة والمخاطر المالية وجودة التسيير والحكامة. المال

 
ع القانون إلى ضمان دينامية إرادية للمنظومة من خالل اإللزام التدريجي بتأهيل جودة تسيير وحكامة كما يطمح مشرو

الهيآت وكذا إلزامية مواكبة الهيآت في تاهيل منظوماتها للتسيير والحكامة. وهكذا سيتم تنفيذ اإلصالح من خالل تغيير 
الجاري به العمل. وستمكن هذه المنظومة التدريجية  وميةالمؤسسات والمقاوالت العمتدريجي ومتحكم به لصنف مراقبة 

واإلرادية من مالءمة المراقبة مع التحديات والمخاطر التي تواجهها المؤسسات والمقاوالت العمومية من جهة، ومع مستوى 
 جودة تسيرها وحكامتها من جهة أخرى.
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فين بالمراقبة المالية وتخصصهم حسب أهداف وصنف كما ستمكن المنظومة الجديدة من توضيح أفضل لدور األعوان المكل
المراقبة المطبقة. وهكذا، فإلى جانب وزير المالية الذي يمارس مراقبة المالءمة، يتوقع أن يتم تكليف مراقب الدولة ومراقب 

زن األداء ووكيل األداء بممارسة المراقبة المالية. هذا األخير، وعلى عكس النظام الحالي، سيمارس باإلضافة إلى مهام خا
المحاسبة الحاليين، مهمة مراقب الدولة الحالي والتي تتجسد في صالحية التأشير المسبق على قرارات التزام النفقات. وهكذا 
سيسهر على مراقبة سلسلة النفقات بأكملها ابتداء من مرحلة االلتزام إلى مرحلة األداء مما سيمكن من إرساء وحدة سلسلة 

وضبط أفضل للملفات والقرارات التي تعرض عليه باإلضافة إلى المزايا األخرى الناتجة عن اعتماد صيغة مراقبة النفقات 
المخاطب الوحيد خاصة فيما يتعلق بنجاعة التدخل والسرعة والقرب بالنسبة للهيئة. وفيما يخص مراقب الدولة، تتعلق مهمته 

 .ة بمراقبة النجاعة وتقييم األداء والمخاطر االقتصادية والماليةثانويا بصحة المطابقة البعدية لتشمل الجوانب المتعلق
 

من خالل برمجة  هذا اإلصالحتنزيل ، تم وضع خارطة طريق مفصلة لتدبير التغيير منظور ومن ذلك إلى باإلضافة
ومات بمديرية مجموعة من اإلجراءات ذات المدى المتوسط والبعيد تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين نظام المعل

 المنشآت العامة والخوصصة وتطوير التواصل وتأهيل التنظيم.
 

 2016خالل سنة  المؤسسات والمقاوالت العمومية لحكامة الممارسات الجيدة ميثاق مسلسل تنفيذتم تكثيف بالموازاة، سي

لمقاوالت العمومية ووضع عبر تسريع المصادقة على مخططات تحسين الحكامة من قبل المجالس التداولية للمؤسسات وا
 مختلف آليات الحكامة على مستوى مجموعة كبيرة من المؤسسات والمقاوالت العمومية.

 

اللتان عرفتا مصادقة المجالس التداولية  2015و 2014وستمكن هذه اإلجراءات من تدعيم المكتسبات المسجلة خالل سنتي 

الحكامة. وقد سجلت هذه الهيآت كذلك تحسنا ملموسا في  مؤسسة ومقاولة عمومية على مخططات تحسين 0 لما يفوق 

ممارسات الحكامة من خالل إرساء اللجان المتخصصة خاصة لجنة التدقيق ولجنة الحكامة. كما عملت العديد من المؤسسات 
األخيرة معطيات  والمقاوالت العمومية على إغناء مواقعها اإللكترونية بنشر المعلومات المالية وغير المالية؛ ومن ضمن هذه

حول تركيبة وعمل هيآت الحكامةكما عملت المؤسسات والمقاوالت العمومية على إرساء آليات تدبير المخاطر بالمصادقة 
على الخصوص على خارطة تدبير المخاطر وتعزيز نزع الطابع المادي على مساطرها. وفي األخير، شرعت بعض 

ارير حول الحكامة ونشر ملخصات هذه التقارير على مواقعها اإللكترونية المؤسسات والمقاوالت العمومية في إعداد تق
 بهدف إعالم أفضل للشركاء والعموم.

 
ويعتبر هذا التقدم نتيجة لإلجراءات المتواصلة لتحسيس ومواكبة المؤسسات والمقاوالت العمومية من طرف وزارة االقتصاد 

ة ووضع مخططات تحسينها وتحديد االحتياجات الخاصة فيما لحكاماقييم توالمالية على شكل مساعدة هذه الهيآت على إنجاز 
 يتعلق باآلليات واألدوات أو التكوين وكذا السبل والوسائل لتحقيق األهداف المنشودة.

 
للمؤسسات والمقاوالت العمومية، تم تسجيل انتظام مضطرد الجتماعات هذه الهيآت،  التداولية بسير المجالس يتعلق فيما

. 2014التداولية خالل سنة  ألجهزتها واحدا اجتماعا األقل المؤسسات والمقاوالت العمومية على من% 94 عقدتحيث 

التداولية تطورا إيجابيا  باإلضافة إلى ذلك، سجلت نسبة المؤسسات والمقاوالت العمومية التي عقدت اجتماعين ألجهزتها

؛ مما يتماشى مع توصيات ميثاق 2011سنة  % في21و  201سنة  % في   % مقابل41حيث بلغت  2014خالل سنة 

 المؤسسات والمقاوالت العمومية. لحكامة الممارسات الجيدة
 

التداولية  األجهزةعن  المنبثقةاللجان المتخصصة وباإلضافة إلى تدعيم وتيرة عقد اجتماعاتها، يشكل إحداث وتكثيف نشاط 
نية عمل األجهزة التداولية وتعزيز نجاعة وجودة قراراتها وآثارها على أحد التطورات الملموسة التي ساهمت في توطيد مه

 تطور المؤسسات والمقاوالت العمومية وحسن أدائها. 
 

للمؤسسات والمقاوالت العمومية وتعزيز مساهمتها في دينامية التطور وفي األخير ومن أجل ضمان تموقع أفضل 
للعالقات التعاقدية متعددة السنوات بين الدولة تعميم التدريجي من أجل الاالقتصادي واالجتماعي للبالد، تتواصل الجهود 

باعتبارها أداة للقيادة تؤثر إيجابا على األداء العملياتي والتدبيري للمحفظة العمومية نظرا  والمؤسسات والمقاوالت العمومية
وتحسين أسلوب حكامتها والمساءلة وديمومة لمؤسسات والمقاوالت العمومية وترشيد نفقاتها لما يتيحه من عصرنة تسيير ا

 نموذجها للمقاولة.
 

ويتعلق  وفي هذا السياق، تخضع عقود البرامج قيد التنفيذ لتقييم وتتبع دوري تماشيا مع المقتضيات التعاقدية الخاصة بها.

( 2017-2014الح للشرب )األمر أساسا بالمؤسسات والمقاوالت العمومية التالية : المكتب الوطني للكهرباء والماء الص

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و (2017- 201( ومجموعة بريد المغرب )2018-2014ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق )

المكتب ( و2016-2011) الخطوط الملكية المغربية -( والشركة الوطنية للنقل الجوي 2016- 201) والكهرباء بمراكش

(، وباإلضافة إلى ذلك، 2015-2008) الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الشركةو (2015-2010) الوطني للسكك الحديدية
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وبالتوازي مع أشغال التقييم والتتبع، توجد عدد من مشاريع عقود البرامج في طور اإلعداد أو في المراحل النهائية وتهم 
لمغربية لتنمية االستثمارات والصندوق على الخصوص الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للمطارات والوكالة ا

المكتب و الوطنية للطرق السيارة الشركةالخطوط الملكية المغربية و -المغربي للتقاعد والشركة الوطنية للنقل الجوي 
 والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة اإلنتاجات السمعية البصرية )القناة الثانية(. الوطني للسكك الحديدية

 
اإلشارة إلى الرهانات المالية واالقتصادية واالجتماعية التي تميز العقود البرامج المبرمة بين الدولة وكل من المكتب وتجدر 

والتي تعرف تتبعا منتظما  الخطوط الملكية المغربية -الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للنقل الجوي 
 جية.كل ثالثة أشهر بمساعدة مكاتب خار

 
 تعزيز شفافية المؤسسات والمقاوالت العمومية -2.2

 
عالقة بتحسين مناخ األعمال الذي يحتل مكانة متميزة في االستراتيجية الحكومية الهادفة إلى إرساء اقتصاد متماسك قادر 

اإلجراءات  اتخاذ مجموعة من 2016على مواجهة تحديات تحسين إنتاجية وتنافسية نظامه اإلنتاجي، سيتم خالل سنة 

للتطوير المستمر ألدوات تسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية ولتدعيم شفافيتها والمالءمة مع المعايير المحاسبية الدولية 
وتحسين عالقاتها باألطراف المعنية على نحو يساهم في تسهيل ممارسة األعمال بالمغرب وذلك باالستفادة من التقدم 

 اللتان تميزتا بتفعيل لعديد من اإلطارات القانونية والتنظيمية في هذا الشأن.   2015و 2014الحقيقي المنجز خالل سنتي 

 
ي مساطر إنجاز الطلبيات العمومية فالتناسق التي تكرس ، لصفقات العموميةل المنظومة الجديدةفي إطار تفعيل وهكذا، 

-14حدد قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  ،موميةتوسيع مجال التطبيق ليشمل الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العب
وذلك طبقا ، الئحة المؤسسات العمومية التي يجب عليها تطبيق نظام الصفقات العمومية 2014بريل أ 25بتاريخ  1485

-2 رقم المرسوم  من 2وكذا المادة المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى  69-00للقانون رقم 

ن المعايير المعتمدة من أجل تحديد هذه الالئحة إ. المتعلق بالصفقات العمومية 2013مارس  20الصادر بتاريخ  12-349
تهم باألساس طبيعة المهام وعمليات النفقات الخاصة بالمؤسسات المعنية وكذلك أهمية التحويالت المالية الموجهة لتمويل 

المؤسسات . أما مؤسسة عمومية مطالبة بتطبيق المرسوم السالف الذكر لتمرير طلبياتها 125فإن  الصدد، هذابوميزانياتها. 
 تتالءم مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية. بها أنظمة خاصةنها قد أعدت األخرى فإالعمومية 

 
بآجال أداء يتعلق لتتبع منتظم ومواكبة مستمرة خصوصا فيما المؤسسات والمقاوالت العمومية وعلى صعيد آخر، تخضع 

وذلك بهدف تحسين فعالية الصفقات العمومية وفي سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة. وبهذا الصدد، يجدر  الممونين
إلى المؤسسات والمقاوالت العمومية لتحفيزها  2014ماي  28التذكير بأنه تم توجيه منشور وزير االقتصاد والمالية بتاريخ 

يوما كحد  60وذلك في أفق تحديد هذه اآلجال في  الضرورية لتسديد متأخراتها وتحسين آجال االداءعلى اتخاذ التدابير 
أقصى، وكذا دعوتها إلى تجنيد وتحسيس كل المتدخلين في مسطرة األداء وتحديث المساطر والنظم المعلوماتية المرتبطة 

المتعلق بإعداد مشاريع  2015شتنبر  8المالية بتاريخ بها. وقد تم تأكيد  هذا التوجه  من خالل منشور وزير االقتصاد و
. في هذا اإلطار، وموازاة مع السهر على تحسين آجال المصادقة على 2016ميزانية المؤسسات والمقاوالت العمومية لسنة 

قتصاد والمالية ميزانية المؤسسات والمقاوالت العمومية وكذا مواكبتها أثناء تنفيذ برامجها االستثمارية، تعتمد وزارة اال
 نوعين من التدابير : 

 
تدابير هيكلية ترمي إلى تفعيل أفضل لمساطر عامة ومنظمة تهم بالخصوص تحسين فعالية المراقبة المالية للدولة  -1

على المؤسسات والمقاوالت العمومية وترشيد تعبئة الموارد المالية لصالح هذه المؤسسات وتحسيس ومواكبة 

  ا يتعلق بتحسين آجال األداء ؛مسيري هذه الهيآت فيم

تدابير نوعية ترمي إلى مواكبة بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية التي سجلت تأخيرا في أداء مستحقاتها وذلك  -2

والتكوين بهدف تسوية وضعيتها، على الخصوص المكتب الوطني للماء والكهرباء واألكاديميات الجهوية للتربية 

 للمطارات.والجامعات والمكتب الوطني 

 
 المؤسسات لنفقات المثبتة للوثائق قائمتين والمالية االقتصاد وزارة أعدتوباإلضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمراقبة المالية، 

الموجهة لمراقبي الدولة والخزنة المكلفين باألداء والوكالء المحاسبين بهدف تسريع وتجانس مساطر االلتزام  العمومية
 العمومية.واألداء للمؤسسات 

 
المنجزة من طرف وزارة االقتصاد  عمليات التدقيقات الخارجية للمؤسسات والمقاوالت العموميةومن جهتها، تواصلت 

والمالية بعد موافقة السيد رئيس الحكومة، بهدف التحقق من فعالية مسلسل الحكامة وتدبير المخاطر والمراقبة وتحديد 
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قاوالت العمومية. وتسعى هذه التدقيقات كذلك إلى تقييم فعالية ونجاعة تدبير الموارد األهداف االستراتيجية للمؤسسات والم
العمومية وقرارات المسيرين وتنظيم المؤسسات والمقاوالت العمومية وتحقيق أهدافها مما سيمكن في األخير من تقييم 

ت الخارجية على مستوى المؤسسات والمقاوالت ، تم إنجاز مهام تتبع وتقييم تنفيذ توصيات التدقيقا2014أداءها. خالل سنة 

العمومية التالية : المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش 
اربورات المكتب الوطني للهيدروكتانسيفت لحوز والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات والوكالة الوطنية للموانئ و

واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان وجامعة محمد الخامس الرباط )جامعة محمد الخامس  والمعادن
السويسي سابقا(. وتهم أهم التوصيات التي تم تفعيلها من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية التي خضعت للتدقيق، 

خاصة المصادقة على نصوص القوانين ووضع تنظيم جديد ووضع أنظمة اإلعالم المجاالت المتعلقة بالحكامة والتسيير 
ومؤشرات األداء وإعداد مخطط مديري للموارد البشرية وتحديد المساطر وإرساء المحاسبة العامة وإعداد جرد للممتلكات. 

ة الخاضعة للتدقيق على الشروع وقد أدى تتبع تفعيل توصيات التدقيقات الخارجية، إلى حث المؤسسات والمقاوالت العمومي
في مجموعة من أوراش اإلصالح والمشاريع المهيكلة مما كان له أثر إيجابي فيما يتعلق بتحسين الحكامة وتحديث أدوات 
التسيير. ويهم برنامج التدقيق الخارجي للمؤسسات والمقاوالت العمومية، الذي يوجد في طور اإلنجاز، تدقيق الوظيفة 

وترة/التحصيل( على مستوى الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش والقنيطرة ووجدة ومكناس التجارية )الف
 وكذا التدقيق االستراتيجي ودراسة سيناريوهات مستقبل الشركة المغربية للهندسة السياحية ومكتب التسويق والتصدير.

 
بتحديد أشكال نشر الحسابات ضي االق 2013دجنبر  16بتاريخ  2.13.882ومن جهة أخرى، وتفعيال للمرسوم رقم 

المالية للدولة على المنشآت العامة  المتعلق بالمراقبة 69.00قانون رقم من ال 20مادة طبقا لل السنوية للمؤسسات العمومية
عمومية إلى جميع مسيري المؤسسات ال 2014يناير  30، تم توجيه منشور وزير االقتصاد والمالية بتاريخ وهيئات أخرى

وينص كل من  .سبعة أشهر على أبعد تقدير بعد تاريخ اختتام الدورة المحاسبيةظرف في  همنشر حساباتيدعوهم فيه إلى 
 لمدونة العامة للتنميط المحاسباتياالتي تمسك محاسبتها وفق  لمؤسسات العموميةا أن المرسوم والمنشور السالفي الذكر على

. وتخص هذه المعلومات الحصيلة وحساب االجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسميةملزمة بالنشر السنوي لحساباتها 
يخص حسب النموذج المرسل إلى المؤسسات العمومية المعنية. وفيما  جدول أرصدة التسييركذا والموارد والتكاليف 

 بصفة انتقالية ا،ص لهيرختم التتي، فللمدونة العامة للتنميط المحاسبا مطابقةمحاسبة  تتوفر علىالمؤسسات العمومية التي ال 
حدد بقرار م محاسبية مبسطة، منجزة وفق نموذج وضعية ،، أن تنشر بالجريدة الرسميةوفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة

ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة بهذه المؤسسات. وبهدف ترسيخ هذه  وزير المكلف بالمالية.
منشورا إلى أعضاء الحكومة يدعوهم فيها لمطالبة المؤسسات  2015فبراير  20ممارسة، وجه رئيس الحكومة بتاريخ ال

 والمقاوالت العمومية الخاضعة لوصايتهم بالتقيد بالنصوص السالفة الذكر المتعلقة بنشر الحسابات.
 

روئية حسابات المقاوالت المغربية، على ومن جهة أخرى، تهم اإلجراءات المتخذة بغرض دعم الشفافية وتحسين مق
والمحدث لهيئة مهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا  لمهنة المحاسب المعتمدالمنظم  127-12الخصوص إرساء القانون رقم 

 المالءمة مع المعايير المحاسبية الدولية. 
 

ة مهيكلالش اورضمن األ الدولية المحاسباتية المعايير مع المحاسباتي للتنميط المدونة العامة مالءمة مشروع وهكذا يندرج
ويمثل ضرورة البد منها من أجل مواكبة النظام المحاسباتي الوطني لمسلسل  .للسنوات القادمة للمجلس الوطني للمحاسبة

اس ا. وتهم األهداف المتوخاة من هذا المشروع باألسفي تحسين مناخ األعمال ببالدن ا بذلكلمعايير الدولية مساهمتطور ا
االستجابة لحاجيات الفاعلين بما فيهم المستثمرين األجانب المهتمين بمعايير محاسبية ذات جودة عالية ومقروئية واضحة مع 

 للمقاوالت.  لحسابات االجتماعية والمجمعةإمكانية مقارنة ا
 

والمقاوالت العمومية تقدما  المؤسسات، سجلت العديد من المسؤولية االجتماعية والبيئية والتنمية المستدامةوفيما يخص 
والبيئية االجتماعية على إدراج الرهانات  المجمع الشريف للفوسفاطالمثال، يعمل ملحوظا. وبهذا الصدد، وعلى سبيل 

ة يلبيئااالستثمارات ه وذلك عالقة مع مكانته كرائد عالمي. وفي هذا السياق، تعزز مستويات نشاط جميعواالقتصادية على 
تدوير والقضاء على النفايات التوفير المياه والطاقة وإعادة  من، على الخصوص، مما يمكنهاسية للمجموعة القدرة التناف

. كما ينجز المجمع استثمارات هامة في البنيات التحتية االجتماعية بفضل برامج اجتماعية، موجهة إلى بطريقة مسؤولة
الشركة الوطنية للطرق الخصوص. وعلى صعيد آخر، تنجز  الساكنة المعوزة، من أجل تسهيل الولوج إلى التعليم على

نجاز وإتمثل في إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية وبرامج تهيئة المناظر الطبيعية عمليات متواصلة ت السيارة بالمغرب
التدابير  . وتتم مواكبة هذهالمجاورة لساكنةالمعابر والجسور على الطرق السيارة لتحسين ظروف السالمة للمستعملين وا

بوضع ميثاق للمسؤولية االجتماعية للشركة يحدد على الخصوص التزامات تتعلق بترسيخ القواعد األخالقية. وقد تم تتويج 
هذه المجهودات بمنح الشركة الوطنية للطرق اسيارة بالمغرب عالمة االتحاد العام لمقاوالت المغرب المتعلقة بمالسؤولية 

، االنطالقة لدراسة 2014التي أعطت، خالل سنة  لمجموعة التهيئة العمرانك األمر بالنسبة االجتماعية للمقاوالت. وكذل

تتعلق بوضع مخطط التدبير البيئي واالجتماعي والذي يهدف إلى تحديد مستوى التزام المجموعة بالجوانب االجتماعية 
المجموعة واالقتصاد فيما يخص   جودة منتوجات والبيئية واالقتصادية. وتهم أهم النتائج المتوخاة من هذه السياسة تحسين
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تدبير الموارد واحترام البيئة والريادة في مجال السالمة والوقاية الصحية وإنجاز تهييآت حضرية تأخذ بعين االعتبار مقاربة 
جهتها، بيئية حضرية. وقد أنجزت المجموعة تجربتين رائدتين على مستوى الشركات التابعة الشرافات ولخيايطة. ومن 

على اتخاذ اإلجراءات التي تضمن تطوير أنشطتها مع احترام للبيئة من خالل تسيير عقالني  مجموعة بريد المغربعملت 
ومسؤول للورق وتداول طوابع بريدية ذات بعد بيئي مصنوعة من ورق حاصل على عالمة مجلس اإلشرف على الغابات 

(FSCمن جهة، وإدراج االنشغاالت البيئية واال ).جتماعية في تنظيم أنشطة المجموعة من جهة أخرى 

 
 التدبير النشيط للمحفظة العمومية - 3.2

 
، على إنجاز دراسة بمساعدة مكتب دراسات خارجي وبالتشاور مع أهم 2014وزارة االقتصاد والمالية، خالل سنة عملت 

تحديد اإلجراءات الالزمة لتأطير دور الدولة المؤسسات والمقاوالت العمومية وكذا القطاعات الوزارية المعنية من أجل 
المساهمة وبالتالي إرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية. ويرتكز هذا النوع من التدبير على ضرورة تجسيد دور الدولة 

ارتكز تقييم المساهمة باإلضافة إلى األدوار األخرى التي تضطلع بها الدولة المتعلقة بالمواكبة االستراتيجية والمراقبة. فقد 
الدولة لمحفظتها العمومية، حتى اآلن، أساسا على إجراءات الخوصصة وإحداث المقاوالت أو إنشاء الشركات التابعة. في 
حين وأخذا بعين االعتبار التحديات االقتصادية واالستراتيجية لهذه المحفظة، يجب توسيع عمليات التقييم في إطار محدد 

ن المؤسسات والمقاوالت العمومية في مجهوداتها الهادفة للتنمية االستراتيجية وتعزيز دورها لمواكبة مجموعة ذات أهمية م
الريادي القطاعي وتحسين المردودية وتنويع مصادر التمويل، باالعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير 

 تثمارية.عائد األموال الذاتية مع الحفاظ على قدرات تمويل البرامج االس
 

كما خلصت نتائج هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة تحديد سياسة  للمساهمة العمومية تؤطر وظيفة الدولة كمساهم بهدف 
تحديد المبادئ التوجيهية لهذه الوظيفة في إطار ميثاق وكذا إلى ضرورة تحديد المجموعة األولى من المؤسسات والمقاوالت 

ن التدبير. ولقد تم اختيار المجموعة المقترحة على أساس معايير ستمكن من تقييم أهمية العمومية التي ستخضع لهذا النوع م
ممارسة هذا التدبير النشيط، خاصة الرهانات االجتماعية واالقتصادية للمؤسسات والمقاوالت العمومية وانتظارات الدولة 

مؤسسة ومقاولة  30جموعة في مرحلة أولى من اتجاه هذه الهيآت وكذا طبيعة نشاطها ومستوى تطورها. وستتكون هذه الم
عمومية تمثل غالبية المنجزات االقتصادية والمالية. ومن جهة أخرى، حددت االستراتيجية المساهماتية أهدافا واضحة وقابلة 

ت للقياس والتتبع تتناسب مع حاجيات المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية تسعى إلى تطوير الدور الريادي للهيآ
العمومية في القطاعات االستراتيجية لضمان التنمية االقتصادية وتحسين تنافسية عرض المغرب وتعزيز ممارسات الحكامة 

 الجيدة.
 

المؤسسات  تطوير في الميثاق المزمع إصداره، هذا خالل من ستساهم الدولة، محفظتها، اتجاه االلتزامات حيث من
 استقاللية وكذا احترام لتوزيع األرباح مسؤولة وواضحة وشفافة سياسة وإرساء التفاعالت والمقاوالت العمومية وتشجيع

فإن المؤسسات والمقاوالت العمومية مطالبة  المقابل، وفي. االجتماعية للمؤسسات والمقاوالت العمومية والمصلحة التسيير
وقيادة  والمساءلة الشفافية ستجابة اللتزامالممتلكات العمومية واال قيمة وتطوير والحفاظ للتنمية المستدامة نماذج بتطوير

 .الداخلية المهارات وتطوير اإلخبار عملية وتحسين المؤسسات والمقاوالت العمومية على أساس األداء
 

بوضع تدبير نشيط للمحفظة العمومية التابعة للدولة، يتضمن  متعلق قانون وفي األخير، خلصت الدراسة إلى اقتراح مشروع
ساليب الضرورية من أجل تأطير وتنظيم الوظائف األساسية المتعلقة بالتدبير النشيط )فتح الرأسمال وتفويت المبادئ واأل

الحصص األقلية واالندماج/االنفصال والرفع من الرأسمال ...(. ويهدف مشروع القانون إلى وضع اآلليات لضمان شفافية 
ومن جهة أخرى المرونة المطلوبة للتكيف بسرعة مع تغيرات  العمليات على الممتلكات التي تقوم بها الدولة من جهة،
 الظرفية التي قد تؤثر على مكانة مساهماتية معينة للدولة.
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  الئحة المإسسات العمومٌة -212- 

 

1 رقم الملحق 

إسم المإسسةرمز المإسسة

AASLMوكالة تهٌئة بحٌرة مارشٌكا

AAVBRوكالة تهٌئة ضفتً أبً رقراق

ABHs (9) (9)وكاالت حوض المٌاه

ADAوكالة التنمٌة الفالحٌة

ADEREEالوكالة الوطنٌة لتنمٌة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقٌة

ADSوكالة التنمٌة االجتماعٌة

ALEMوكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

AMDIالوكالة المغربٌة للتنمٌة واإلستثمار

AMDLالوكالة المغربٌة لتنمٌة اللوجستٌات

ANAMًالوكالة الوطنٌة للتأمٌن الصح

ANAPECالوكالة الوطنٌة إلنعاش الشغل والكفاءات

ANCFCCالوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة والمسح العقاري والخرائطٌة

ANDAالوكالة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة األحٌاء المائٌة

ANDZOAالوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات واألركان

ANERSًالوكالة الوطنٌة لتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلم

ANLCAالوكالة الوطنٌة لمحاربة األمٌة

ANPالوكالة الوطنٌة للموانئ

ANPMAالوكالة الوطنٌة للنباتات الطبٌة والعطرٌة

ANPMEالوكالة الوطنٌة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ANRTالوكالة الوطنٌة لتقنٌن االتصاالت

APDNوكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال

APDOوكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشرقٌة

APDSوكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الجنوب

ARCHIVESأرشٌف المغرب

AREFs (16) (16)األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

AUs (30) (30)الوكاالت الحضرٌة

BMبنك المغرب

BNRMالمكتبة الوطنٌة للمملكة المغربٌة

CADETAFمركزٌة الشراء والتنمٌة المعدنٌة لتافٌاللت وفكٌك

CAGs (12) (12)الغرف الفالحٌة

CAR (12) (12)غرف الصناعة التقلٌدٌة

CCصندوق الموازنة

CCGالصندوق المركزي للضمان

CCIS (12) (12)غرف التجارة والصناعة والخدمات

CCMًالمركز السٌنمائً المغرب

CDGصندوق االٌداع والتدبٌر

CDVMمجلس القٌم المنقولة

CFRًصندوق التموٌل الطرق

CH (5) (5)المراكز اإلستشفائٌة الجامعٌة

CMPEالمركز المغربً النعاش الصادرات

CMRالصندوق المغربً للتقاعد

CNESTENالمركز الوطنً للطاقة والعلوم والتقنٌات النووٌة

CNPACاللجنة الوطنٌة للوقاٌة من حوادث السٌر

CNRAالصندوق الوطنً للتقاعد والتأمٌن

CNRSTًالمركز الوطنً للبحث العلمً و التقن
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CNSSًالصندوق الوطنً للضمان االجتماع

CPM (4) (4)غرف الصٌد البحري

EACCEالمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسٌق الصادرات

EHTPالمدرسة الحسنٌة لألشغال العمومٌة

ENًالتعاون الوطن

ENAالمدرسة الوطنٌة الفالحٌة بمكناس

ENSAالمدرسة الوطنٌة العلٌا لإلدارة

ENSMRالمدرسة الوطنٌة العلٌا المعدنٌة بالرباط

FDSHIIصندوق الحسن الثانً للتنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة

FECًصندوق التجهٌز الجماع

FFIEMصندوق التكوٌن المهنً  للمقاوالت المعدنٌة

IAVمعهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة

IMANORالمعهد المغربً للتقٌٌس

INRAًالمعهد الوطنً للبحث الزراع

INRHالمعهد الوطنً للبحث فً الصٌد البحري

IPMمعهد باستور المغرب

ISCAEالمعهد العالً للتجارة وإدارة المقاوالت

ISMالمعهد العالً للقضاء

ITPSMGEAالمعهد التقنً األمٌر سٌدي محمد لتدبٌر المقاوالت الفالحٌة

LOARCالمختبر الرسمً للتحالٌل واألبحاث الكٌماوٌة

MAPوكالة المغرب العربً لألنباء

MDAدار الصانع

OCمكتب الصرف

OCEمكتب التسوٌق والتصدٌر

ODCOمكتب تنمٌة التعاون

OFECمكتب معارض الدار البٌضاء

OFPPTمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل

OMPICالمكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

ONCAالمكتب الوطنً لال ستشارة الفالحٌة

ONCFالمكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

ONDAالمكتب الوطنً للمطارات

ONEEالمكتب الوطنً  للكهرباء والماء الصالح للشرب

ONHYMالمكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن

ONICLًالمكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطان

ONMTالمكتب الوطنً المغربً للسٌاحة

ONOUSCالمكتب الوطنً للخدمات الجامعٌة اإلجتماعٌة والثقافٌة

ONPالمكتب الوطنً للصٌد

ONSSAالمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمواد الغدائٌة

ORMVA (9) ً(9)المكاتب الجهوٌة لالستثمار الفالح

RADEE (12) (12)الوكاالت المستقلة لتوزٌع الماء والكهرباء

RAFCالوكالة المستقلة للتبرٌد  للدار البٌضاء

RATSًالوكالة المستقلة للنقل الحضري ألسف

TNMVمسرح  محمد الخامس

UNIVERSITES (13)  (13)الجامعات
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2 رقم الملحق 

إسم شركة المساهمةرمز شركة المساهمة
المساهمة  

المباشرة

(%)

المساهمة 

العمومٌة

(%)

ADER100,00100,00وكالة التخفٌض من الكثافة وإعادة تأهٌل مدٌنة فاس

ADM63,1498,63الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

AGA INGENIERIE24,2724,27شركة هندسة الصناعات الفالحٌة والغدائٌة

ASMA INVEST50,0050,00شركة أسما لالستثمار

BAM100,00100,00برٌد المغرب

BIOPHARMA100,00100,00شركة اإلنتاج البٌولوجً واألدوٌة البٌطرٌة

CAM75,2087,20القرض الفالحً للمغرب

CASA TRANSPORTS89,0099,65شركة الدارالبٌضاء للنقل

DIYAR AL MADINA16,0099,71شركة دٌارالمدٌنة

FMDT66,67100,00الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

FONCIERE UIR16,6783,28العقارٌة للجامعة الدولٌة بالرباط

HAO100,00100,00مجموعة العمران للتهٌئة

IAM30,0030,00شركة اتصاالت المغرب

IDMAJ SAKAN55,0088,13شركة إدماج سكن

JZN100,00100,00شركة الحدٌقة الوطنٌة للحٌوانات

LABOMETAL7,5010,59مختبر الصلب للدراسات والرقابة

MAROCLEAR25,0055,86شركة مارو كلٌر

MASEN25,00100,00الوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

MIA100,00100,00الهٌئة المغربٌة لإلستثمار

MJS90,00100,00المغربٌة لأللعاب والرٌاضات

OCP. SA94,1295,30المجمع الشرٌف للفوسفاط

RABAT REGION66,6784,57شركة التهٌئة لتنمٌة مدٌنة الرباط

RAM53,9498,04الشركة الوطنٌة للنقل الجوي الخطوط الملكٌة المغربٌة

SADM49,0097,60شركة التهٌئة والتنمٌة لمازاكان

SALIMA HOLDING24,2624,26المجموعة المغربٌة اللٌبٌة لالستثمار

SAPT50,00100,00شركة التهٌئة لتحوٌل مٌناء طنجة المدٌنة

SAR100,00100,00شركة تهٌئ وتجهٌز الرٌاض

SIE71,00100,00شركة االستثمارات الطاقٌة

SMAEX34,9841,42الشركة المغربٌة لتأمٌن الصادرات

SMIT77,9499,99الشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

SNED99,9699,96الشركة الوطنٌة لدراسات مضٌق جبل طارق

SNRT100,00100,00الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة

SNTL100,00100,00الشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة

SODEP100,00100,00شركة استغالل الموانئ

SOMED33,2433,24الشركة المغربٌة اإلماراتٌة للتنمٌة

SONACOS90,1795,97الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور

SONADACً19,7497,75الشركة الوطنٌة للتجهٌز الجماع

SONARGES100,00100,00الشركة الوطنٌة إلنجاز وتسٌٌر المالعب

SOREAD 76,0176,11(صورٌاد)شركة الدراسات واالنجازات السمعٌة البصرٌة

SOREC99,7599,75الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

SOTADEC40,0040,00الشركة الطنجاوٌة لإلستغالل التجاري

STAVOM59,10100,00شركة تهٌئة سهل واد مرتٌل

TMSA8,19100,00البحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

TM2252,00100,00البحر األبٌض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة

(*)الئحة شركات المساهمة 

-44-  ذات المساهمة المباشرة للخزٌنة 

دون احتساب الشركات التً توجد فً طور التصفٌة (*)
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3 رقم الملحق 

إسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز

AIR SENEGAL INTERNATIONALالخطوط الجوٌة السنغالٌة

AOULIًمعادن أحول

ASSARFًالصرف الشعب

ATLAS BLUEشركة أطلس األزرق

BNDEالبنك الوطنً لإلنماء االقتصادي

CDMمفاحم المغرب

CFPMشركة توضٌب الحوامض والمصبرات النباتٌة

CHARIKAشركة الشارقة

CIMAًإسمنت المغرب العرب

COMAGRIالشركة المغربٌة إلدارة األراضً االفالحٌة

COMAPRAالشركة المغربٌة لتسوٌق المنتوجات الفالحٌة

CRNMDAمخازن الصخور السوداء

ELKHEIRشركة  الخٌر

ESMAFORشركة  إسمفور

EUMAGEXالشركة المغربٌة األوروبٌة لتدبٌر الصادرات

EUROCHEQUEأوروشٌك المغرب

FRUMATالشركة المغربٌة لتحوٌل الفواكه

FS SGAMصندوق سڴام القنطرة

GEFSشركة  المقاوالت الكبرى للتبرٌد بسوس

HALA FISHERIESشركة هالة للصٌد البحري

HOLEXPشركة هولدٌنغ إكسبنسٌون

IMECالمعهد المغربً للتجارب واألرشاد

JADIVETشركة القماش للجدٌدة

MARTCOشركة المغرب العربً للتجارة

MMAأ.م.شركة بٌشٌنً م

NEW SALAMشركة السالم الجدٌدة

ODIمكتب التنمٌة الصناعٌة

PALM BAYًفندق بالم ب

PERLITEشركة بٌرلٌت

PROMAGRUMشركة إنعاش الحوامض بالمغرب

RADالوكالة المستقلة لتوزٌع الكهرباء للدار البٌضاء

RAIDالوكالة المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء لمدٌنة طنجة

RATAGالوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادٌر

RATCالوكالة المستقلة للنقل الحضرى للدار البٌضاء

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 لمدٌنة طنجة

RDEالوكالة المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء لمدٌنة تطوان

REDالوكالة المستقلة لتوزٌع الكهرباء لمدٌنة الرباط

REP MARINEشركة رٌب مارٌن

SAFIRشركة سفٌر

SAIAًالشركة العربٌة لالستثمار الفالح

(79)الئحة المإسسات و المقاوالت العمومٌة فً  طور التصفٌة 
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3 رقم الملحق 

إسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز

(79)الئحة المإسسات و المقاوالت العمومٌة فً  طور التصفٌة 

SASMAالشركة المغربٌة الفالحٌة للخدمات

SCI SEBTAالشركة  المدنٌة العقارٌة سبتة

SCORE Uشركة سكورإ

SCVAالشركة  التعاونٌة آلٌت سوالة

SCVMالشركة  التعاونٌة لمكناس

SEFERIFشركة  استغالل معادن الرٌف

SEPYKشركة  إستغالل البٌروتٌن لقطارة

SERECAFشركة الدراسات واإلنجازات لشبكة التبرٌد بالمغرب

SGAM KANTARA شركة سكام القنطرة

SICORالشركة الصناعٌة للمعلبات الشرقٌة

SINCOMARشركة سٌنكومار

SLIMACOشركة توضٌب الحوامض للغرب

SMADAشركة  المغرب العربً للتنمٌة الفالحٌة

SNDEًالشركة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة المواش

SNPPالشركة الوطنٌة للمنتوجات النفطٌة

SOCICAالشركة الشرٌفة للحً العمالً المغربً للدارالبٌضاء

SOCOBERشركة توضٌب الحوامض ببركان

SOCOCHARBOشركة تسوٌق الفحم

SODEAشركة التنمٌة الفالحٌة

SODEVIشركة تنمٌة زراعة العنب

SODIPشركة سودٌب

SOGETAالفالحٌة استثماراألراضً شركة

SOGIPشركة سوجٌب

SONARPشركة المالحة والتجهٌزوالصٌد

SOPLEMشركة الغرس و التلفٌف لواد مهالة

SORASRAKالشركة  الجهوٌة للتهٌئ السٌاحً بالسعٌدٌة

TELECARTشركة الرصد البعدي للخرائطٌة والطبوغرافٌة

TRANSATLANTIQUEالشبكة الفندقٌة طرنس أطلنتٌك

UIMاإلتحاد الصناعً للتركٌب

UREB BEN SLIMANالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار ببن سلٌمان

UREB CHTOUKAالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار شتوكة

UREB HAD SOUALEMالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار حدالسوالم

UREB OULMESالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار أولماس

UREB TIZITINEالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار تزٌتٌن

VINICOOPالشركة التعاونٌة بنى ٌزناسن
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4 رقم الملحق 

نشاطهاالتسمٌةالشركة القابضة
النسبة المئوٌة

%

اإلستثمار 

بملٌون درهم

صندوق االستثمار فً البنٌات 

التحتٌة

المساهمة فً راسمال شركة المساهمة المسماة

" Société d’Eau Déssalée d’Agadir"

Infra Maroc

 التابع لصندوق االٌداع  و التدبٌر

الشركة الوطنٌة للخطوط الملكٌة 

المغربٌة
509+   واحد سهم   الصباغة"STTSMA "المساهمة فً راسمال شركة المساهمة المسماة 

46: الدولة إحداث شركة تابعة تسمى

" Rabat Région  Aménagements "11,5 :العمران  

المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة

" Fertizilante Heringer "

المختبر العمومً للتجارب 

واالبحاث
المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة

LPEE" GE LABO "

إحداث شركة تابعة تسمىالوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

"MASEN "" MASEN SERVICES"

صندوق االٌداع  و 

30: التدبٌر

    الصندوق المغربً 

20: للتنمٌة السٌاحٌة

القرض الفالحً للمغرب
 إحداث شركة تابعة تسمى مجموعة القرض الفالحً وثائق  

"GCAMDOC"
10019,3معالجة االرشٌف

إحداث شركة تابعة تسمى

« NOVEC MAURITANIE»

إحداث شركة تابعة تسمى

« STAVOM »

تدبٌر البنٌات 

المشتركة 

لمجمعات الطاقة 

الشمسٌة

100

1.200

10,5

51

-

9 425

49

17,4

إحداث مإسسات ومقاوالت عمومٌة واإلذن بالمساهمة فٌها بمقتضى المرسوم المنصوص علٌه 

  39-89 من القانون رقم 8فً المـــادة 

-2014سنة - 

والٌة الرباط

البنٌات التحتٌة

التهٌئة

27

الدراسات و 

االستشارة فً 

البنٌات التحتٌة

 OCP) المجمع الشرٌف للفوسفاط

S.A)
توزٌع االسمدة

11930تهٌٌئة واد مرتٌلوالٌة تطوان

صندوق االٌداع  و 

التدبٌروالصندوق المغربً للتنمٌة 

 السٌاحٌة

محطة المساهمة فً راسمال شركة المساهمة المسماة 

" Lixus Resort SA"
200 3السٌاحة

 « NOVEC » شركة

استشارة فً 

الهندسة         

المدنٌة

492,8
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مكرر 4 رقم الملحق 

نشاطهاالتسمٌةالشركة القابضة
النسبة المؤوٌة

%

اإلستثمار بملٌون 

درهم

المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة معهد التكوٌن السككً

" INSTITUT DE FORMATION FERROVIAIRE"

المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة

الشركة المغربٌة لصٌانة العربات الفائقة السرعة

" SOCIETE MAROCAINE DE MAINTENANCE DES RAMES A GRANDE VITESSE "

1001.650التهٌٌئة "BOUREGREG CULTURES"احداث شركة تابعة تسمى ابً رقراق للثقافات وكالة تهٌئة ضفتً أبً رقراق

صندوق االٌداع والتدبٌر
المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة

"Capmezzanine II"
12,5800اإلستثمار

المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة

"Capmezzanine II"

25

25

25

25

المساهمة فً رأسمال شركة المساهمة المسماة

  "Alsolen"  

 fresnelتكنولوجٌا 

إلنتاج الكهرباء
أورو ملٌون 50215

الهند- إحداث شركة دات المسؤولٌة المحدودة تسمى شركة المجمع الشرٌف للفوسفاط 

"OCP INDIA SERVICES PRIVATE LIMITED"

إحداث مإسسات ومقاوالت عمومٌة واإلذن بالمساهمة فٌها بمقتضى المرسوم المنصوص علٌه فً 

 39-89 من القانون رقم 8المـــادة 

 -    2015- 

16.000

75

78

 OCP) المجمع الشرٌف للفوسفاط

S.A)
2,55تتتبع العملٌات التجارٌة

المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

50

60

100

إنتاج الكهرباء

المساهمة فً رأسمال شركات المساهمة 

Akwa power ouarzazate II", "Akwa power ouarzazate III", "Nomac "

"ouarzazate II" et "Nomac ouarzazate III

الوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

800اإلستثمار

التكوٌن

صٌانة العربات الفائقة 

السرعة

7,5 الشركة المركزٌة إلعادة التامٌن
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5 رقم الملحق 

%0084,2 115198 690190 199رقم المعامالت

%7262,3 031163 122160 160تكالٌف االستغالل دون المخصصات 

%0,8-925 16430 06931 30              منها تكالٌف المستخدمٌن

%5315,7 42120 36519 21التكالٌف المالٌة

%7150,3 50672 52672 79القٌمة المضافة

%1,3-662 02026 55027 35نتائج االستغالل اإلٌجابٌة

%2744,2 0625 2815 6نتائج االستغالل السلبٌة

%5694,0 43029 21928 37الناتج الجاري اإلٌجابً

%8176,2 4196 5696 7الناتج الجاري السلبً

%10,9-083 81314 89915 19(*)الناتج الّصافً اإلٌجابً

%1,3-239 3065 4445 6(*)الناتج الّصافً السلبً

%11,2-892 3813 2084 6الضرٌبة على الشركات

%8,3-552 01371 54578 77 اإلستثمارات

%70115,6 761214 564185 174 دٌون التموٌل

%4,6-332 03235 20037 42 قدرة التموٌل الذاتً

%5446,8 560452 558423 395 األموال الذاتٌة

%9988,1 150 6441 064 5601 000 1 مجموع األصول

دون احتساب الناتج الصافً للصندوق المغربً للتقاعد و للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً  (*)

أهم المإشرات اإلقتصادٌة والمالٌة للمإسسات و المقاوالت العمومٌة

    2014 - 2013 - 2012منجزات  

[بملٌون الدرهم]

201220132014 المإشرات 
تطور

2013 / 2014
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للدولة العامة المٌزانٌة لصالح العمومٌة والمقاوالت المإسسات من اآلتٌة مواردال (*)   

2016و 2015 وتوقعات 2014 إنجازات  

 

6 رقم الملحق 

(ملٌون درهم)

بٌان الموارد
إنجازات قانون 

2014المالٌة 

 توقعات قانون 

2015المالٌة 

تقدٌرات مشروع 

2016قانون المالٌة 

الموارد اآلتٌة من مؤسسات مالٌة

627,48360,00660,00 الموارد اآلتٌة من بنك المغرب

425,00700,00350,00 الموارد اآلتٌة من صندوق اإلٌداع والتدبٌر

100,00100,00 الموارد اآلتٌة من القرض الفالحً للمغرب

20,00 الموارد اآلتٌة من الصندوق المركزي للضمان

200,00150,00150,00 الموارد اآلتٌة من صندوق التجهٌز الجماعً

42,07 الموارد اآلتٌة من مجموعة البنك الشعبً

12,8615,0017,90 األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة فً الشركات والهٌئات الدولٌة

250,00150,00150,00 الموارد اآلتٌة من مكتب الصرف

500,00 500,001 000,001 2 الموارد اآلتٌة من الوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة والمسح العقاري والخرائطٌة

227,14180,00200,00 الموارد اآلتٌة من الوكالة الوطنٌة لتقنٌن المواصالت

500,00400,00400,00 الموارد اآلتٌة من المكتب الوطنً للمطارات

140,00140,00140,00 الموارد اآلتٌة من الوكالة الوطنٌة للموانئ

42,5025,0025,00 الموارد اآلتٌة من مجلس القٌم المنقولة

15,005,005,00 الموارد اآلتٌة من المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسٌق الصادرات

4,004,004,00 الموارد اآلتٌة من المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

100,00 الموارد اآلتٌة من المكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن

50,00 الموارد اآلتٌة من اللجنة الوطنٌة للوقاٌة من حوادث السٌر

55,0055,0055,00 الموارد اآلتٌة من المكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطانً

000,00 000,002 000,082 3  األرباح اآلتٌة من المجمع الشرٌف للفوسفاط

450,00 455,291 345,021 1 األرباح اآلتٌة من شركة اتصاالت المغرب

150,00200,00200,00 األرباح اآلتٌة من مجموعة التهٌئة العمران

52,7054,0055,00 األرباح اآلتٌة من برٌد المغرب

200,00120,00250,00 األرباح اآلتٌة من شركة استغالل الموانئ

35,0235,0035,00 األرباح اآلتٌة من الشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة

86,96 األرباح اآلتٌة من شركة التهٌئة الرٌاض

25,0020,00 األرباح اآلتٌة من شركة الخطوط الجوٌة الملكٌـة المغربٌة

20,0020,0020,00 األرباح اآلتٌة من الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

10,000,00 األرباح اآلتٌة من الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور

2,983,503,50 األرباح اآلتٌة شركة اإلنتاج البٌولوجً وأدوٌة الحٌوانات

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

100,00100,00100,00 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطنً للمطارات

100,00100,00100,00 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصاالت المغرب

60,0060,0060,00 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنٌة للموانئ

84,1350,00110,00 موارد مختلفة

تذكٌر تذكٌر تذكٌر  عائدات الخوصصة

500,00 1 موارد الرخص اآلتٌة من فاعلٌن فً مٌدان االتصاالت

330,4 516,88 777,99 9المجموع

دون احتساب عائدات الخوصصة (*)

األرباح اآلتٌة من المقاوالت ذات المساهمة العمومٌة

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العمومٌة
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العمومٌة والمقاوالت المإسسات لفائدة الدولة من المالٌة التحوٌالت

2015 و 2014 المالٌة قانونً وإنجازات 2015 المالٌة قانون توقعات

 

7 رقم الملحق

  (مليون درهم)

التسٌٌرالتجهٌز
زٌادة رأس 

المال
التسٌٌرالتجهٌزالمجموع

زٌادة رأس 

المال
المجموع

474,4 573,84 900,52 474,41 573,84 900,52 519,11 4األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

50,050,00,0البنك الوطنً للتنمٌة االقتصادٌة 

391,920,4364,0384,47,9273,0280,9التعاون الوطنً

494,6301,5529,7831,2 617,4520,0974,61 1الجامعات 

140,0710,0710,0 140,01 000,01 1الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

5,05,05,05,05,0الشركة الوطنٌة لدراسات مضٌق جبل طارق

100,0 935,9300,0800,01الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة
300,0600,0

900,0

5,010,010,010,010,0الشركة الوطنٌة إلنجاز وتسٌٌر المالعب

44,759,759,749,949,9الشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

143,876,965,0141,933,335,668,9الغرف الفالحٌة 

30,15,921,427,3غرف الصناعة التقلٌدٌة
5,9

21,427,3

25,923,323,3غرف التجارة والصناعة والخدمات
21,9

21,9

4,24,24,24,24,2غرف الصٌد البحري

0,06,811,418,23,07,010,0المدرسة الحسنٌة لألشغال العمومٌة 

100,03065,095,015,036,351,3المدرسة الوطنٌة  الفالحٌة بمكناس

80,34,176,680,80,557,558,0(سابقاً المدرسة الوطنٌة للصناعة المعدنٌة)المدرسة الوطنٌة العلٌا للمعادن بالرباط 

3,80,00,0المدرسة الوطنٌة لإلدارة

501,020,0450,0470,0225,0225,0المركز اإلستشفائً ابن رشد

830,030,0800,0830,0800,0800,0المركز اإلستشفائً ابن سٌنا

371,016,0355,0371,00,0المركز اإلستشفائً الحسن الثانً

430,020,0400,0420,0200,0200,0المركز اإلستشفائً محمد السادس بمراكش

104,016,0160,0176,080,080,0المركز اإلستشفائً محمد السادس بوجدة

49,15,180,285,3المركز السٌنمائً المغربً
3,8

34,538,3

139,4120,0120,012,012,0المركز المغربً النعاش الصادرات

54,88,356,364,615,515,5المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً

120,764,067,7131,732,033,865,8المركز الوطنً للطاقة والعلوم والتقنٌات النووٌة

4,05,45,40,0المعهد العالً لإلدارة

20,020,020,020,020,0المعهد العالً للقضاء

29,129,929,915,315,3المعهد العالً للتجارة وإدارة المقاوالت

70,070,070,00,0المعهد الملكً للثقافة األمازٌغٌة

9,09,09,04,54,5المعهد المغربً للتقٌٌس

272,6143,0165,0308,0المعهد الوطنً  للبحث الزراعً
90,0

84,8174,8

88,930,063,993,9المعهد الوطنً للبحث فً الصٌد البحري
30,0

63,993,9

422,7 357,565,21 214,91 956,82094,921120,02 1المكاتب الجهوٌة لإلستثمار الفالحً

300,0300,0300,00,0المكتب الوطنً المغربً للسٌاحة

451,260,0390,0450,0المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة
200,0

200,0

746,6361,5474,0835,5المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمواد الغدائٌة 
360,0

279,5639,5

50,071,371,3المكتب الوطنً للصٌد
46,3

46,3

659,0 659,01 659,01 659,01 936,01المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

200,0200,0500,0700,0 000,01 844,5200,01 3المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب

319,4130,0335,0465,0154,8154,8المكتب الوطنً لالستشارة الفالحٌة

0,019,019,00,0المكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن

49,014,035,049,07,017,524,5المكتبة الوطنٌة للمملكة المغربٌة

19,013,013,0المؤسسة الوطنٌة للمتاحف
13,0

13,0

548,9124,0485,0609,04,0376,3380,3الوكاالت الحضرٌة

54,9123,2123,2123,2123,2البحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

128,072,056,0128,036,028,064,0الوكالة المغربٌة لتنمٌة االستثمارات

31,040,038,078,08,012,020,0الوكالة المغربٌة من أجل تنمٌة األنشطة اللوجٌستٌكٌة

169,410,010,00,0الوكالة الوطنٌة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

83,22,0200,0202,0140,0140,0الوكالة الوطنٌة إلنعاش الشغل والكفاءات 

22,515,018,033,015,09,024,0الوكالة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة األحٌاء المائٌة 

151,080,055,0135,0الوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات وشجراألركان
50,037,8

87,8

2014إنجازات المؤسسات والمقاوالت العمومٌة

2015اإلنجازات إلى متم غشت 2015توقعات 
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العمومٌة والمقاوالت المإسسات لفائدة الدولة من المالٌة التحوٌالت

2015 و 2014 المالٌة قانونً وإنجازات 2015 المالٌة قانون توقعات

 

7 رقم الملحق

  (مليون درهم)

التسٌٌرالتجهٌز
زٌادة رأس 

المال
التسٌٌرالتجهٌزالمجموع

زٌادة رأس 

المال
المجموع

2014إنجازات المؤسسات والمقاوالت العمومٌة

2015اإلنجازات إلى متم غشت 2015توقعات 

0,0229,110,8239,9الوكالة الوطنٌة لمحاربة األمٌة
229,1

10,8239,9

400,00,00,0الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

12,05,07,012,05,07,012,0أرشٌف المغرب

8,047,047,07,07,0دار الصانع

0,0250,0250,00,0صندوق الحسن الثانً للتنمٌة اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة

106,3320,06,3326,3 100,06,31 354,81الصندوق المركزي للضمان

45,045,045,0شركة اإلنجازات السمعٌة البصرٌة 
20,0

20,0

65,065,0065,065,065,0شركة الدارالبٌضاء للتهٌئة

10,20,00,0شركة استثمار األراضً الفالحٌة

150,00,00,0شركة تنمٌة بحٌرة مارشٌكا مٌد

95,0122,5122,5شركة التهٌئة إلعادة توظٌف المنطقة المٌنائٌة لطنجة المدٌنة
122,5

122,5

2,0100,8100,8100,8100,8شركة الرباط للتهٌئة

45,16,76,70,0شركة مٌدز

150,00,00,0شركة المٌناء المتوسطً الثانً

0,70,00,0مركب النسٌج لفاس

1,01,00,0مركزٌة الشراء والتنمٌة لجهة تافٌاللت وفكٌك 

15,615,615,6مسرح محمد الخامس
7,8

7,8

11,03,07,810,8معهد االمٌر سٌدي محمد لتدبٌر المقاوالت الفالحٌة 
2,0

2,0

256,049,8224,8274,636,0129,9165,9معهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة 

39,010,030,040,010,030,040,0معهد باستور المغرب

57,928,928,928,928,9مفاحم المغرب

5,45,010,45,05,0مكتب التسوٌق التصدٌر

10,010,072,582,510,010,0مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل

51,244,044,024,024,0مكتب تنمٌة التعاون

240,00,00,0الناظور غرب المتوّسط مٌناء

87,5200,0200,0وكالة تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا
200,0

200,0

203,6159,7115,0274,7وكاالت األحواض المائٌة 
73,181,9

155,0

85,4210,0210,0وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الجنوب
150,0

150,0

90,0135,0135,080,080,0وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشرق

60,0154154,0124,0124,0وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال

130,070,022,092,022,022,0وكالة تهٌئة ضفتً نهر أبً رقراق

350,0525,0525,00,0وكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

108,714,7100,0114,72,925,027,9وكالة التنمٌة اإلجتماعٌة 

120,750,755,0105,730,030,160,1وكالة التنمٌة الفالحٌة

45,329,641,070,623,523,5وكالة تنمٌة لوكالة لتنمٌة الطاقات المتجددة و الفعالٌة الطاقٌة  

157,7175,4175,4175,4175,4وكالة التنمٌة ورد االعتبار لمدٌنة فاس

95,195,10,0وكالة الشراكة من أجل التقدم

199,36,3198,0204,34,7148,5153,2وكالة المغرب العربً  لألنباء

295,1 875,317 652,02 767,97 767,96 855,325 913,13 999,510 518,610 25المجموع
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8 رقم الملحق 

ONCF000 50010 9237 2457 6المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

ADM000 9944 9804 6894 2الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

RAM GROUPE098 1342 2514842الشركة الوطنٌة للنقل الجوي  الخطوط الملكٌة المغربٌة

CFRً600 0001 6612 8951صندوق التموٌل الطرق

TMSA GROUPE584 8931 0282 8243 1البحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

SODEP000 8802 4003 8741المكتب الوطنً للمطارات

ANP500 0501 0703 7463الوكالة الوطنٌة للموانئ

STRS 147300656484شركة الدارالبٌضاء للنقل

CASA TRANSPORTS708795454331شركة استغالل الموانئ

SNTL124797700100شركة طرامواي الرباط  سال

AUTRES138301443607مؤسسات و مقاوالت أخرى

14 64224 73928 70424 304

ANCFCC893 7212 5112 8522الوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة والمسح العقاري والخرائطٌة

ORMVAs  ً329 5042 0893 1603 2المكاتب الجهوٌة لالستثمار الفالح

ONP266297470454المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمواد الغدائٌة

ONSSA177766525355المكتب الوطنً للصٌد

SOREC 271468275275الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

ONCA22186240240المكتب الوطنً لالستشارة الفالحٌة

ANDZOA 84166143165الوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات واألرڴان

AUTRES124262272335مؤسسات و مقاوالت أخرى

3 9557 7468 1497 047

GROUPE HAO 000 3007 7006 0206 6مجموعة التهٌئة العمران

ALEM 159 9908002 8971وكالة تهٌئة ضفتً أبً رقراق

AAVBR670 4351 0141 2091 1وكاالت اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

APDs 600 3741 6951 7572وكالة المساكن والتجهٌزات العسكرٌة

AGENCES URBAINES500 0211 1105541شركة الدار البٌضاء للتهٌئة

CASA AMENAGEMENT110334450750شركة إدماج سكن

AASLM 298372465543وكالة تهٌئة بحٌرة مارشٌكا

IDMAJ SAKAN 269466467 4161الوكاالت الحضرٌة

SAPT162292206200شركة التهٌئة لتحوٌل مٌناء طنجة المدٌنة

AUTRES29760307366مؤسسات و مقاوالت أخرى

10 27615 28012 82416 255

GROUPE OCP 000 00020 50017 99829 19المجمع الشرٌف للفوسفاط

ONEE223 90013 57810 30211 8المكتب الوطنً للماء و الكهرباء

REGIES DISTRIBUTION 667 6612 7672 5592 1الوكاالت المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء

ABHs105847 1462 4231الوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

MASEN45261426426المكتب الوطنً للهٌدروكاربورات و المعادن

SIE417486521403وكاالت حوض المٌاه

ONHYM68402548610مؤسسات و مقاوالت أخرى

30 81346 14134 16238 176

CDG GROUPE250 00012 00012 00012 6صندوق اإلٌداع و التدبٌر

CAM234417407407القرض الفالحً للمغرب

CDVM86129129183مجلس القٌم المنقولة

OC13272668مكتب الصرف

AUTRES8131458مؤسسات و مقاوالت أخرى

6 34112 58712 57612 965

UNIVERSITES 609 7392 2271 5273الجامعات

AREFs 978 8841 4741 4053 2األكادٌمٌات  الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

CHUs194529545561مكتب التكوٌن المهنً و إنعاش الشغل

OFPPT47188188188المكتب الوطنً للخدمات الجامعٌة اإلجتماعٌة و الثقافٌة

ONOUSCً84115143143المعهد الوطنً للبحث الزراع

EN 338437102112المراكز اإلستشفائٌة الجامعٌة

INRAً16103105105المركز الوطنً للبحث العلمً و التقن

18252578الوكالة الوطنٌة للتأمٌن الصحً

751369370الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

CNRST866464وكالة المغرب العربً لألنباء

AUTRES173558471391مؤسسات و مقاوالت أخرى

3 8848 7985 3596 299

ONMT  380486871 8671الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

FMDT430450641500المكتب الوطنً المغربً للسٌاحة

MDA14260245350الشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

SMIT44180245166دار الصانع

1 3552 2701 6171 887

BAM84444338الوكالة المغربٌة لتنمٌة اللوجستٌات

CMPE123324324331برٌد المغرب

034092110المركز المغربً النعاش الصادرات

AMDI591009272الوكالة المغربٌة للتنمٌة و اإلستثمار

AUTRES96176375216مؤسسات و مقاوالت أخرى

2879859271 067

71 552118 546104 318108 000

(مليون الدرهم)التوزيع القطاعي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية 

2014توقعات المإسسات و المقاوالت العمومٌةالقطاع 2016توقعات 2015توقعات 2014انجازات 

المجموع

البنٌات التحتٌة والنقل

المجموع

الفالحة والصٌد البحري

المجموع

السكن والتعمٌر والتنمٌة الترابٌة

المجموع

الطاقة والمعادن

المجموع

القطاع المالً

المجموع

القطاعات االجتماعٌة والصحٌة 

والتربٌة والتكوٌن

السٌاحة والحرف المهنٌة

المجموع

أخرى

المجموع

المجموع العام
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

98,63%PARTICIPATION PUBLIQUE

63,14%

35,49%

201220132014Milliers DH

548547546Effectif

019Charges de personnel 648170 952166 159 تكالٌف المستخدمٌن

471Charges d'exploitation HD 539555 427560 613 تكالٌف اإلستغالل

391Chiffre d'Affaires 217 1072 166 8392 014 2 رقم المعامالت

160Valeur ajoutée 864 8351 774 2391 563 1 القٌمة المضافة

10 68411 41911 701Impôt sur les Sociétés

784Résultat net 113 1-445 148-228 179- الناتج الصافً

786CAF 804317 617330 201 قدرة التموٌل الذاتً

337Total actif 510 98248 723 08146 946 45 مجموع األصول

393Fonds propres 994 6087 949 5267 095 8 األموال الذاتٌة

876Dettes de financement 516 94137 032 16736 614 34 دٌون التموٌل

352Investissements 689 8602 973 0002 797 3 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

   عدد المستخدمٌن

شركة تابعة عامة 

تجهٌز و إستغالل البنٌة التحتٌة للنقل عبر الطرٌق السٌار

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES AUTOROUTES

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

629MILLIERS DE DH 435 13 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

12/06/1989 تارٌخ التأسٌس

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

ADM رمز المؤسسة

الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب اسم المؤسسة

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

1,0

1,5

2,0

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

2012 2013 2014

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUE الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100,00%PARTICIPATION PUBLIQUE

100,00%

-

201220132014Milliers DH

926928951Effectif

456Charges de personnel 210240 052241 225 تكالٌف المستخدمٌن

067Charges d'exploitation HD 023 1611 883949 860 تكالٌف اإلستغالل

383Chiffre d'Affaires 413 3611 743 0082 191 1 رقم المعامالت

781Valeur ajoutée 817843 356 1492 678 القٌمة المضافة

68 621480 96083 012Impôt sur les Sociétés

354Résultat net 17866 067 1991 146 الناتج الصافً

485CAF 539243 278 8411 227 قدرة التموٌل الذاتً

031Total actif 078 7505 820 5926 593 4 مجموع األصول

267Fonds propres 884 9132 817 7352 750 1 األموال الذاتٌة

139Dettes de financement 752740 416811 907 دٌون التموٌل

409Investissements 966746 000898 743 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

   عدد المستخدمٌن

مؤسسة عمومٌة

مقنن للنشاط المٌنائً- تطوٌر و صٌانة الموانئ 

DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES PORTS - 

REGULATEUR DE L'ACTIVITE PORTUAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

056MILLIERS DE DH 108 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

01/12/2006 تارٌخ التأسٌس

AGENCE NATIONALE DES PORTS

ANP رمز المؤسسة

الوكالة الوطنٌة للموانئ اسم المؤسسة

0,0

1,0

2,0

3,0

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

0,4

0,8

1,2

2012 2013 2014

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Société d'EtatSTATUT JURIDIQUEشركة الدولة  الطبٌعة القانونٌة

البرٌد و المصالح البرٌدٌة المالٌة نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201220132014Milliers DH

963Effectif 1053 1534 4 عدد المستخدمٌن

261Charges de personnel 398512 184526 528 تكالٌف المستخدمٌن

281Charges d'exploitation HD 511819 210932 975 تكالٌف اإلستغالل

856Chiffre d'Affaires 004 1781 056 2531 049 1 رقم المعامالت

669Valeur ajoutée 052713 193667 614 القٌمة المضافة

96 26467 41186 503Impôt sur les Sociétés

821Résultat net 374151 305155 149 الناتج الصافً

009CAF 489299 094337 333 قدرة التموٌل الذاتً

904Total actif 288 76713 365 09212 815 12 مجموع األصول

674Fonds propres 240 8332 181 4592 086 2 األموال الذاتٌة

000Dettes de financement 000456 456- دٌون التموٌل

202Investissements 334123 000282 493 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

* Transformé en Société Anonyme en 2011 avec création d'Al Barid Bank

DIRECTE  المباشرة

BAM رمز المؤسسة

برٌد المغرب اسم المؤسسة

BARID AL MAGHRIB

1 191 399MILLIERS DE DH

07/08/1997

COURRIER & MESSAGERIE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

0,8

1,2

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0,4

0,6

0,8

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,1

0,2

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبٌعة القانونٌة

مؤسسة بنكٌة نشاط المؤسسة

ACTIVITE

87,20%PARTICIPATION PUBLIQUE

75,20%

12,00%

201220132014Milliers DH

777Effectif 6403 6413 3 عدد المستخدمٌن

646Charges de personnel 607919 178874 808 تكالٌف المستخدمٌن

604Charges d'exploitation HD 358 6811 284 0961 198 1 تكالٌف اإلستغالل

333Chiffre d'Affaires 006 1405 730 7054 518 4 رقم المعامالت

734Valeur ajoutée 879 4633 719 4283 466 3 القٌمة المضافة

119 02535 961189 500Impôt sur les Sociétés

350Résultat net 562430 481405 321 الناتج الصافً

507CAF 450616 307579 593 قدرة التموٌل الذاتً

063Total actif 010 93583 178 38178 324 73 مجموع األصول

088Fonds propres 329 7385 786 1764 381 4 األموال الذاتٌة

039Dettes de financement 477 5207 014 1159 668 8 دٌون التموٌل

806Investissements 000233 676273 237 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

 الضرٌبة على الشركات

01/06/2004

Filiale Publique

BANCAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

3 818 248MILLIERS DE DH

CAM رمز المؤسسة

القرض الفالحً للمغرب اسم المؤسسة

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

مؤسسة بنكٌة نشاط المؤسسة

BANCAIREACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100: المساهمات العمومٌة 

100%

-

201220132014Milliers DH

271304293Effectif عدد المستخدمٌن

284Charges de personnel 700 6871 747 9421 669 1 تكالٌف المستخدمٌن

581Charges d'exploitation HD 918 6052 923 4052 911 2 تكالٌف اإلستغالل

264Chiffre d'Affaires 666 2035 796 9915 659 5 رقم المعامالت

240Valeur ajoutée 443 1715 831 5655 248 6 القٌمة المضافة

196 0390106 196Impôt sur les Sociétés

317Résultat net 392682 773964 975 الناتج الصافً

005CAF 633951 543557 888 قدرة التموٌل الذاتً

588Total actif 837 867201 601 235186 774 169 مجموع األصول

647Fonds propres 728 68922 456 56819 983 17 األموال الذاتٌة

778Dettes de financement 944 58042 375 99743 867 35 دٌون التموٌل

000Investissements 000 0006 500 00010 000 9 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

10/02/1959

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

751MILLIERS DE DH 293 12 أالف الدراهم 

CDG  GROUPE  رمز المؤسسة

صندوق اإلٌداع و التدبٌر اسم المؤسسة

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

5,4

5,6

5,8

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

2012 2013 2014

 القيمة المضافة 
Valeur Ajoutée 

0,0

0,4

0,8

1,2

2012 2013 2014

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

تدبٌر نظام  الضمان اإلجتماعً نشاط المؤسسة

ACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومٌة 

100%

-

201220132014Milliers DH

143Effectif 1944 4354 4 عدد المستخدمٌن

990Charges de personnel 056 9971 075 1971 043 1 تكالٌف المستخدمٌن

018Charges d'exploitation HD 260 98119 923 59116 251 15 تكالٌف اإلستغالل

174Chiffre d'Affaires 148 07325 916 09222 113 22 رقم المعامالت

450Valeur ajoutée 382 7888 400 3477 183 8 القٌمة المضافة

---Impôt sur les Sociétés

673Résultat net 418 0687 009 0187 515 6 الناتج الصافً

042CAF 095 3798 857 0677 569 8 قدرة التموٌل الذاتً

350Total actif 329 26389 755 68681 439 75 مجموع األصول

186Fonds propres 292 48670 876 01662 870 55 األموال الذاتٌة

Dettes de financement--- دٌون التموٌل

600Investissements 60074 00042 104 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

27/07/1972

GESTION DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

MILLIERS DE DH

CNSS رمز المؤسسة

الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً اسم المؤسسة

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

6,0

8,0

10,0

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

6,0

8,0

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

تدبٌر أنظمة معاشات القطاع العام نشاط المؤسسة

GESTION DU REGIME DES RETRAITES DU SECTEUR PUBLICACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومٌة 

100%

-

201220132014Milliers DH

454452442Effectif عدد المستخدمٌن

609Charges de personnel 837103 860109 103 تكالٌف المستخدمٌن

866Charges d'exploitation HD 587 89423 378 15422 955 19 تكالٌف اإلستغالل

778Chiffre d'Affaires 977 09221 389 59822 718 21 رقم المعامالت

604Valeur ajoutée 505 1-297 463239 010 2 القٌمة المضافة

---Impôt sur les Sociétés

265Résultat net 399 5743 196 3032 467 3 الناتج الصافً

498CAF 077 8392 499 3442 460 4 قدرة التموٌل الذاتً

818Total actif 400 03188 084 88684 566 80 مجموع األصول

948Fonds propres 484 90186 428 99482 596 79 األموال الذاتٌة

272272451Dettes de financement دٌون التموٌل

500Investissements 80015 00039 10 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

20/11/1996

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

12 018MILLIERS DE DH

CMR رمز المؤسسة

الصندوق المغربً للتقاعد اسم المؤسسة

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUEشركة الدولة الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201220132014Milliers DH

152Effectif 2521 2541 1 عدد المستخدمٌن

853Charges de personnel 558479 359464 451 تكالٌف المستخدمٌن

557Charges d'exploitation HD 315 1604 886 5425 217 5 تكالٌف اإلستغالل

268Chiffre d'Affaires 801 9604 942 8544 909 4 رقم المعامالت

392Valeur ajoutée 226 7871 283 6181 531 1 القٌمة المضافة

179 068198 900211 372Impôt sur les Sociétés

879Résultat net 034498 630469 411 الناتج الصافً

230CAF 938487 174502 797 قدرة التموٌل الذاتً

887Total actif 720 21147 015 43546 191 43 مجموع األصول

565Fonds propres 034 6205 035 7015 686 4 األموال الذاتٌة

419Dettes de financement 605 1113 737 5913 737 3 دٌون التموٌل

000Investissements 020 1906 320 4306 689 6 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

 الضرٌبة على الشركات

15/12/2004

Société d'Etat

التجهٌز و السكن

AMENAGEMENT ET HABITAT 

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

2 104 048MILLIERS DE DH

HAO رمز المؤسسة

مجموعة العمران للتهٌئة اسم المؤسسة

HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

4,7

4,8

4,9

5,0

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUE الطبٌعة القانونٌة

استخراج و إستغالل مناجم الفوسفاط نشاط المؤسسة

ACTIVITE

95,30%PARTICIPATION PUBLIQUE

94,12%

1,18%

201220132014Milliers DH

924Effectif 93520 80421 22 عدد المستخدمٌن

000Charges de personnel 151 0008 426 0008 615 8 تكالٌف المستخدمٌن

000Charges d'exploitation HD 119 00038 513 00036 601 41 تكالٌف اإلستغالل

000Chiffre d'Affaires 916 00048 934 00046 383 59 رقم المعامالت

000Valeur ajoutée 452 00020 697 00019 894 27 القٌمة المضافة

3 654 0002 162 0001 874 000Impôt sur les Sociétés

000Résultat net 744 0007 654 0008 092 14 الناتج الصافً

000CAF 594 0007 157 00010 823 17 قدرة التموٌل الذاتً

000Total actif 738 000127 423 000100 917 93 مجموع األصول

000Fonds propres 738 00051 548 00047 055 45 األموال الذاتٌة

000Dettes de financement 457 00042 828 00021 346 17 دٌون التموٌل

000Investissements 998 00019 100 00019 614 12 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

  

 الضرٌبة على الشركات

01/01/1920

Filiale Publiqueشركة تابعة عامة 

EXPLOITATION DES MINES DE PHOSPHATES

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

8 288 000MILLIERS DE DH

OCP  GROUPE  رمز المؤسسة

المجمع الشرٌف للفوسفاط  اسم المؤسسة

GROUPE OCP SA

0

20

40

60

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0

10

20

30

2012 2013 2014

 القيمة المضافة 
Valeur Ajoutée 

0

4

8

12

16

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 

149



العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

تنمٌة التكوٌن المهنً نشاط المؤسسة

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201220132014Milliers DH

400Effectif 3928 2558 8 عدد المستخدمٌن

183Charges de personnel 492 8621 475 6611 379 1 تكالٌف المستخدمٌن

058Charges d'exploitation HD 978 4971 778 3781 616 1 تكالٌف اإلستغالل

025Chiffre d'Affaires 264 8902 108 5172 984 1 رقم المعامالت

289Valeur ajoutée 778 6191 806 8931 765 1 القٌمة المضافة

9028321 095Impôt sur les Sociétés

403Résultat net 954161 585219 184 الناتج الصافً

711CAF 908353 170408 381 قدرة التموٌل الذاتً

732Total actif 245 2695 945 2484 564 4 مجموع األصول

938Fonds propres 817 5363 656 7433 439 3 األموال الذاتٌة

Dettes de financement--- دٌون التموٌل

721Investissements 000193 000295 580 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

  

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

01/05/1974

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

4 078 373MILLIERS DE DH

OFPPT رمز المؤسسة

مكتب التكوٌن المهنً و إنعاش الشغل  اسم المؤسسة

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 

LA PROMOTION DU TRAVAIL

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

1,6

2,0

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

0,1

0,2

0,3

2012 2013 2014

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

النقل السككً نشاط المؤسسة

TRANSPORT FERROVIAIREACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201220132014Milliers DH

864Effectif 8587 8467 7 عدد المستخدمٌن

331Charges de personnel 062 9551 032 4281 982 تكالٌف المستخدمٌن

418Charges d'exploitation HD 538 0802 690 8282 434 2 تكالٌف اإلستغالل

436Chiffre d'Affaires 849 5163 774 5203 754 3 رقم المعامالت

989Valeur ajoutée 704 1192 722 1272 775 2 القٌمة المضافة

18 88019 03719 383Impôt sur les Sociétés

312Résultat net 279-685 68444 94 الناتج الصافً

984CAF 681991 214 0211 271 1 قدرة التموٌل الذاتً

737Total actif 465 43452 418 84547 097 44 مجموع األصول

977Fonds propres 938 84721 512 72121 191 20 األموال الذاتٌة

996Dettes de financement 316 89419 321 36317 838 15 دٌون التموٌل

000Investissements 245 2506 925 8004 992 5 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

05/08/1963

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

598MILLIERS DE DH 090 31 أالف الدراهم 

ONCF رمز المؤسسة

المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

3,6

3,8

4,0

2012 2013 2014

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

2,6

2,8

2012 2013 2014

 القيمة المضافة 
Valeur Ajoutée 

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

2012 2013 2014

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

خدمات مرتبطة بالمطارات نشاط المؤسسة

GESTION DES AEROPORTSACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201220132014Milliers DH

716Effectif 6482 2 775 2 عدد المستخدمٌن

402Charges de personnel 611672 639 011 585 تكالٌف المستخدمٌن

924Charges d'exploitation HD 414 0541 334 5711 254 1 تكالٌف اإلستغالل

368Chiffre d'Affaires 219 1603 966 2 787 741 2 رقم المعامالت

132Valeur ajoutée 611 0582 413 2 782 205 2 القٌمة المضافة

443 507 241 486155 868Impôt sur les Sociétés

737Résultat net 882679 574 012 298 الناتج الصافً

828CAF 442 6511 222 1 101 930 قدرة التموٌل الذاتً

774Total actif 690 19411 914 11  833 038 12 مجموع األصول

545Fonds propres 362 0615 327 5 281 131 5 األموال الذاتٌة

208Dettes de financement 637 4533 638 3 724 760 3 دٌون التموٌل

281Investissements 323874 000625 861 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

06/05/1982

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

820MILLIERS DE DH 064 2 أالف الدراهم 

ONDA رمز المؤسسة

المكتب الوطنً للمطارات اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201220132014Milliers DH

650Effectif 78816 67316 16 عدد المستخدمٌن

307Charges de personnel 488 6303 436 0053 347 3 تكالٌف المستخدمٌن

863Charges d'exploitation HD 286 17725 579 45523 221 25 تكالٌف اإلستغالل

209Chiffre d'Affaires 552 35229 830 78227 689 27 رقم المعامالت

552Valeur ajoutée 160 2798 078 2868 225 6 القٌمة المضافة

150 05789 656101 544Impôt sur les Sociétés

489Résultat net 865 1-628 809 2-575 351 4- الناتج الصافً

457CAF 492 0485 262 6264 67- قدرة التموٌل الذاتً

087Total actif 031 485118 386 364113 161 115 مجموع األصول

458Fonds propres 760 50318 802 85119 874 20 األموال الذاتٌة

924Dettes de financement 898 71853 311 74252 621 51 دٌون التموٌل

 000Investissements 302 0008 017 0008 917 7 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

  

 الضرٌبة على الشركات

05/08/1963

إنتاج و نقل و توزٌع الكهرباء

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

457MILLIERS DE DH 196 21 أالف الدراهم 

ONEE رمز المؤسسة

المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب  اسم المؤسسة

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE

27

27
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28
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30
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 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 
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 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 
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 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

9 رقم الملحق

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبٌعة القانونٌة

ACTIVITEالنقل الجوي نشاط المؤسسة

98,04%PARTICIPATION PUBLIQUE

53,94%

44,10%

201220132014Milliers DH

2 6442 7252 928Effectif

1 883 9571 798 9701 894 636Charges de personnel

12 031 20511 709 17912 172 615Charges d'exploitation HD

13 888 34813 379 61413 891 195Chiffre d'Affaires

3 818 5063 514 2393 643 382Valeur ajoutée

75 70068 99870 776Impôt sur les Sociétés

-43 324167 877183 588Résultat net

1 180 5291 107 5951 512 416CAF

16 652 42015 434 90415 626 999Total actif

1 839 7172 007 5942 191 182Fonds propres

5 318 5204 952 2684 135 929Dettes de financement

1 551 7101 047 677250 621Investissements

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

 قدرة التموٌل الذاتً

 مجموع األصول

 األموال الذاتٌة

 دٌون التموٌل

 اإلستثمارات

 الناتج الصافً

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

 عدد المستخدمٌن

 تكالٌف المستخدمٌن

 تكالٌف اإلستغالل

 رقم المعامالت

 القٌمة المضافة

 الضرٌبة على الشركات

18/06/1957

Filiale Publique

TRANSPORT AERIEN

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

127MILLIERS DE DH 628 3 أالف الدراهم 

RAM رمز المؤسسة

الخطوط الملكٌة المغربٌة- الشركة الوطنٌة للنقل الجوي اسم المؤسسة

COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN- ROYAL AIR MAROC

12,8

13,2

13,6

14,0

2012 2013 2014

 رقم المعامالت
Chiffre d'affaires 

3,0

4,0

2012 2013 2014

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

-0,4

0,0

0,4

2012 2013 2014

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 
AASLMمارشٌكا بحٌرة تهٌئة وكالة
AAVBRرقراق أبً ضفتً تهٌئة وكالة
ABHs (9) (9)  المٌاه حوض وكاالت
ADAالفالحٌة التنمٌة وكالة
ADEREEالطاقٌة النجاعة و المتجددة الطاقات لتنمٌة الوطنٌة الوكالة
AMDIاإلستثمار لتنمٌة المغربٌة الوكالة
AMDLالوكالة المغربٌة لتنمٌة اللوجستٌات
ANAMالصحً للتأمٌن الوطنٌة الوكالة
ANAPECوالكفاءات الشغل إلنعاش الوطنٌة الوكالة
ANCFCCوالخرائطٌة العقاري والمسح العقارٌة للمحافظة الوطنٌة الوكالة
ANDAالمائٌة األحٌاء تربٌة لتنمٌة الوطنٌة الوكالة
ANDZOAواألركان الواحات مناطق لتنمٌة الوطنٌة الوكالة
ANERSالعلمً والبحث العالً التعلٌم جودة وضمان لتقٌٌم الوطنٌة الوكالة
ANLCAاالمٌة لمحو الوطنٌة الوكالة
ANPللموانئ الوطنٌة الوكالة
ANPMAوالعطرٌة الطبٌة للنباتات الوطنٌة الوكالة
APDOالشرقٌة واألقالٌم للعماالت واالجتماعٌة االقتصادٌة والتنمٌة اإلنعاش وكالة
ARCHIVESالمغرب أرشٌف
AREFs (16) (16) والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة  األكادٌمٌات
AUs (30) (30) الحضرٌة الوكاالت
BNRMالمغربٌة للمملكة الوطنٌة المكتبة
CADETAFفكٌك و لتافٌاللت المعدنٌة التنمٌة و الشراء مركزٌة
CAGs (12)(12) الفالحٌة الغرف
CARs (12)(12) التقلٌدٌة الصناعة غرف
CCالموازنة صندوق
CCIS (12)(12) والخدمات والصناعة التجارة غرف
CCMالمغربً السٌنمائً المركز
CFRالطرقً التموٌل صندوق
CHUs (5)(5) الجامعٌة اإلستشفائٌة المراكز
CMPEالصادرات النعاش المغربً المركز
CMRللتقاعد المغربً الصندوق
CNESTENالنووٌة التقنٌات و العلوم و للطاقة الوطنً المركز
CNPACالسٌر حوادث من للوقاٌة الوطنٌة اللجنة
CNRSTالتقنً و العلمً للبحث الوطنً المركز
CNSSاالجتماعً للضمان الوطنً الصندوق
CPM (4)(4) البحري الصٌد غرف
EACCEالصادرات تنسٌق و للمراقبة المستقلة المؤسسة
EHTPالعمومٌة لألشغال الحسنٌة المدرسة
ENالوطنً التعاون
ENAبمكناس الفالحٌة الوطنٌة المدرسة
ENSAلإلدارة العلٌا الوطنٌة المدرسة
ENSMRبالرباط المعدنٌة العلٌا الوطنٌة المدرسة
FFIEMالمعدنٌة للمقاوالت  المهنً التكوٌن صندوق
IAVالبٌطرة و للزراعة الثانً الحسن معهد
IMANORللتقنٌن المغربً المعهد
INRAالزراعً للبحث الوطنً المعهد
INRHالبحري الصٌد فً للبحث الوطنً المعهد
IPMالمغرب باستور معهد
ISCAEالمقاوالت إدارة و للتجارة العالً المعهد
ISMللقضاء العالً المعهد
ITPSMGEAالفالحٌة المقاوالت لتدبٌر محمد سٌدي األمٌر التقنً المعهد
LOARCالكٌماوٌة األبحاث و للتحالٌل الرسمً المختبر
MAPلألنباء العربً المغرب وكالة
MDAالصانع دار
OCالصرف مكتب
OCEالتصدٌر و التسوٌق مكتب
ODCOالتعاون تنمٌة مكتب
OFECالبٌضاء الدار معارض مكتب
OFPPTالشغل إنعاش و المهنً التكوٌن مكتب
OMPICوالتجارٌة الصناعٌة للملكٌة المغربً المكتب
ONCAالمكتب الوطنً لال ستشارة الفالحٌة
ONDAللمطارات الوطنً المكتب
ONHYMالمعادن و للهٌدروكاربورات الوطنً المكتب
ONICLالقطانً و للحبوب المهنً الوطنً المكتب
ONMTللسٌاحة المغربً الوطنً المكتب
ONOUSCالثقافٌة و اإلجتماعٌة الجامعٌة للخدمات الوطنً المكتب
ONPللصٌد الوطنً المكتب
ONSSAالغدائٌة للمواد الصحٌة للسالمة الوطنً المكتب
ORMVAs (9)(9)  لالستثمارالفالحً الجهوٌة المكاتب
RADEEs (11)(11) الكهرباء و الماء لتوزٌع المستقلة الوكاالت
RAFCالبٌضاء للدار  للتبرٌد المستقلة الوكالة
RATSألسفً الحضري للنقل المستقلة الوكالة
TNMVالخامس محمد مسرح
UNIVERSITES (13) (13) الجامعات

اسم المإسسةالرمز 
CNOPSاإلجتماعً اإلحتٌاط لمنظمات الوطنً الصندوق

الئحة المإسسات والمقاوالت العمومٌة الخاضعة للمراقبة المالٌة للدولة
مصنفة حسب نوع المراقبة 

(197)المراقبة القبلٌة 
المإسسات العمومٌة-  1

مإسسات عمومٌة أخرى- 2
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

BAMبرٌد المغرب

BIOPHARMAشركة اإلنتاج البٌولوجً واألدوٌة البٌطرٌة

CCGالصندوق المركزي للضمان

CDVMمجلس القٌم المنقولة

FMDTالصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

HAOمجموعة العمران للتهٌئة

JZNشركة الحدٌقة الوطنٌة للحٌوانات

MASENالوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

MJSالمغربٌة لأللعاب والرٌاضات

ONCFالمكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

ONEEالمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب

RADEEMAالوكالة المستقلة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش

SAPTشركة التهٌئة لتحوٌل مٌناء طنجة المدٌنة

SARشركة تهٌئ وتجهٌز الرٌاض

SIEشركة اإلستثمارات الطاقٌة

SMITالشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

SNRTالشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة

SNTLالشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة

SODEPشركة إستغالل الموانئ

SONACOSالشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور

SONARGESالشركة الوطنٌة إلنجازوتسٌرالمالعب

TM22- البحر األبٌض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة

TMSAالبحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

الئحة المإسسات والمقاوالت العمومٌة الخاضعة للمراقبة المالٌة للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة 

(23)المراقبة المواكبة 
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

ADERوكالة التخفٌض من الكثافة وإعادة تأهٌل مدٌنة فاس

ADMالشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

ATALAYOUN GRمنتجع  كولف أطالعٌون

BRG MARINAشركة مارٌنا أبً رقراق

CASA AMENAGEMENTشركة الدارالبٌضاء للتهٌئة

CASA TRANSPORTS شركة الدارالبٌضاء للنقل

IDMAJ SAKANشركة إدماج سكن

MARCHICA MEDشركة مارشٌكا للتنمٌة

MASEN CAPITALراس المال- الوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

OCP S.A.المجمع الشرٌف للفوسفاط

RAM الخطوط الملكٌة المغربٌة - الشركة الوطنٌة للنقل الجوي

MITT مرسى الدولٌة بطنجة

SAO AGADIRشركة العمران لتهٌئة أكادٌر

SAO AL BOUGHAZشركة العمران لتهٌئة البوغاز

SAO AL JANOUBشركة العمران لتهٌئة الجنوب

SAO BENI MELLALشركة العمران لتهٌئة بنً مالل

SAO CASAشركة العمران لتهٌئة الدار البٌضاء

SAO CHRAFATEشركة العمران لتهٌئة الشرفات

SAO FESشركة العمران لتهٌئة فاس

SAO LAKHIAYTAشركة العمران لتهٌئة  ساحل لخٌاٌطة

SAO MARRAKECHشركة العمران لتهٌئة مراكش

SAO MEKNESشركة العمران لتهٌئة مكناس

SAO OUJDAشركة العمران لتهٌئة وجدة

SAO RABAT شركة العمران لتهٌئة الرباط

SAO TAMANSOURTشركة العمران لتهٌئة تمنصورت

SAO TAMESNAشركة العمران لتهٌئة تامسنا

SGPTVشركة تدبٌر لمٌناء طنجة المدٌنة

SOREADشركة اإلنجازات السمعٌة البصرٌة

SORECالشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

SOSIPO شركة المخازن المٌنائٌة

STAREOالشركة المفوضة للنقل الحضري

STRSشركة طرامواي الرباط  سال

TC 3 PC  لمٌناء الدرالبٌضاء3شركة محطة 

الئحة المإسسات والمقاوالت العمومٌة الخاضعة للمراقبة المالٌة للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة 

(33)المراقبة بمقتضى اتفاقٌة 
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

ADS وكالة التنمية االجتماعية

ALEMوكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

ANPMEالوكالة الوطنٌة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ANRT الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

APDN وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

APDS وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

FDSHIIصندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

FECصندوق التجهيز الجماعي

IRCAMالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

AMSUP
وكالة التشارك للجامعات المغربية و مؤسسات التعليم العالي أو البحث و دعامة للتعليم العالي أو 

البحث

CRP II مركز موارد المحور الثاني لمخطط المغرب األخضر

FMOSJالمؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل

FMVI ESC مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف

FMVI OSEF مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين

FMVI OSPSNمؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية لموظفي األمن الوطني

FMVI PRمؤسسة  محمد السادس للخدمات الدينية

FNMالمؤسسة الوطنية للمتاحف

INCVT المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل

الئحة المإسسات والمقاوالت العمومٌة و هٌآت أخرى الخاضعة للمراقبة المالٌة للدولة

مصنفة حسب نوع المراقبة

(18)المراقبة النوعٌة 

مإسسات عمومٌة أخرى- 2

المإسسات العمومٌة-  1
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