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  :مقدمة
  

 الناتج تركٌبة الفعالة فً باعتبار مساهمتهالوطنً  لبلقتصاد أساسٌة رافعة العمومً االستثمار ٌعد
 العمومٌة االستثمارات حجم تطور فإن لهذا،. الجهوي أو الوطنً المستوى على سواء الخام، الداخلً

 القطاعات على وانعكاسها الوطنً االقتصادي النمو على تؤثٌرها مدى دراسةٌحٌلنا على ضرورة 

 .والمحلٌة الجهوٌة الترابٌة والمجاالت العمومٌة
 

 جدٌدة مقاربات تؤسٌس أجل من اإلستراتٌجٌة للتنمٌة مبلبما إطارا من هذا المنطلق تعد الجهوٌة
 ذإ الترابٌة، للحكامة قوٌة تشكل دعامة العمومٌة فاالستثمارات .للببلد واالجتماعً االقتصادي للتطور

 تنبنً على محلٌٌن؛ دٌنامٌة وتخصص حمولة ذات جهوٌة قطاعٌة دٌنامٌة انبثاق فً نجاعتها عن أبانت
 .المحلٌة والطبٌعٌة البشرٌة لئلمكانٌات فعال استؽبلل

 

 اقتصادٌة سٌاسة الحكومً فً هذا المجال، خصوصا التزامه بنهج وتؤكٌدا لما نص علٌه البرنامج
 تنصٌبها منذ الحكومة للتنمٌة، تسعى والجهوي الترابً البعد النمو وتقوٌة لثمار العادل توزٌعال تضمن

 سٌاستها إطار وفً هكذا. الشؽل ولفرص للثروة ومستدام ومنتج قوي اقتصادي متوازن، نمو تحقٌق إلى
 المشارٌع توزٌع فً المجالٌة المقاربة اعتماد على الحكومة عملت العمومٌة، االستثمارات لدعم

نمو  المجالٌة وتحقٌق العدالة وإقرار الفرص تكافإ ٌضمن بما الوطنً، الصعٌد على الكبرى واألوراش
 نذكر والتدابٌر، اإلجراءات من مجموعة الوطنً. وقد تم فً هذا االطار اتخاذ التراب لمجموع منسجم
 :وجه الخصوص على منها

 
تفعٌل البعد الجهوي للمٌزانٌة العامة للدولة بشكل ٌضمن التوطٌن المجالً للبرامج  

 الجهات بؽرض تؤهٌلها  ؛واالستراتٌجٌات القطاعٌة، استجابة لحاجٌات 
 

 البنٌة خبلل مشارٌع من الوطنً التراب تؤهٌل بٌن توازن رإٌة وفق العمومً االستثمار توزٌع 
 التصدٌر على أساسا والقادرة العالٌة المضافة القٌمة ذات القطاعات تطوٌر ومواصلة التحتٌة،
 الشؽل؛ فرص وخلق

 

 مختلؾ تدخبلت التقابٌة تعزٌز على تنبنً ترابٌة مقاربة وفق العمومً االستثمار توزٌع 
 البشرٌة التنمٌة فً الجهات كافة انخراط وضمان والمحلً، الجهوي الصعٌدٌن على الفاعلٌن

 .والمستدامة والمتضامنة المتوازنة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
 

 حٌث الجهات، بٌن الحاصل التفاوت حدة من نسبٌا التخفٌؾ الجدٌدة من المقاربة هذه مكنت وقد
 الكبرى البٌضاء الدار وهً جهات الخام؛ الداخلً الوطنً الناتج فً لوحدها جهات أربع مساهمة انتقلت

 وسوس ،%(775) الحوز تانسٌفت ومراكش ،%(771) زعٌر زمور سبل والرباط ،%( 0171 حوالً)

-2111 الفترة خبلل %4575 إلى 2113-2111 الفترة خبلل %4774 ؛ من%(8,7) درعة ماسة

الوطنً  المتوسط من أعلى سنوي نمو بمعدل أكبر دٌنامٌة المتبقٌة الجهات عرفت المقابل، . ف2113ً

 ،%(0171) الحمراء الساقٌة بوجدور العٌون جهة مثل ،2113-2111 الفترة خبلل %672الذي بلػ 

%(. 178)  بولمان فاس وجهة ،%(171) تافٌبللت مكناس وجهة ،%(878) وردٌؽة الشاوٌة وجهة

 لبلستثمار عادل توزٌع لضمان الدولة مجهود إلى االقتصادي الوقع مستوى على التطور هذا وٌعزى
 .العمومً
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 قوي اجتماعً اندماج خلق من المقاربة هذه مكنت المستوى االجتماعً، من جهة أخرى وعلى

 وأدنى( %675) الوطنً المستوى على للفقر معدل تحقٌق أدنى فً ٌتمثل للمملكة الجنوبٌةاألقالٌم ب

 .االجتماعٌة للتفاوتات مستوى
 

 العدالة وإقرار الجهات لنتابج النمو بٌن المتوازن التوزٌع تكرٌسلالتوجه الرامً  نفس ووفق
 :والتدابٌر، أهمها  اإلجراءات من مجموعة تفعٌل 2116خبلل سنة  سوؾ ٌتم المجالٌة،
 

 الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة القوانٌن مقتضٌات تنزٌل خبلل من المتقدمة الجهوٌة إرساء 
 االقتصادٌة التنمٌة فً الجهات لكافة المتوازنة المساهمة ضمانب ورصد الموارد المالٌة الكفٌلة

 من التقلٌص الجهات بهدؾ بٌن التضامن إحداث صندوق لببلدنا، خصوصا عبر واالجتماعٌة
 لسد االجتماعً التؤهٌل وصندوق الجهات، نبٌ للموارد المتكافا التوزٌع التفاوتات وتحقٌق

باإلضافة إلى  .والتجهٌزات األساسٌة التحتٌة والبنٌات البشرٌة التنمٌة مجاالت فً العجز
ما بٌن ضرابب مرصدة ومخصصات من المٌزانٌة للجهات  مالٌٌر درهم 4تخصٌص ما ٌناهز 

 العامة.
 

 من المتقدمة، بهدؾ الرفع الجهوٌة مع عبلقته فً اإلداري الالتمركز مشروع صٌاؼة إعادة 
 مختلؾ على مستوى الجهات فً بالتدبٌر المكلفة للمصالح والتدبٌرٌة التنظٌمٌة القدرات

 ؛ القطاعات
 

 من: سٌمكن الذي المالٌة لقانون الجدٌد التنظٌمً القانون تنزٌل 
 

 حسب واضحة برامج على مرتكزة مٌزانٌة على تحسٌن مقروبٌة المٌزانٌة، بهدؾ الحصول 
 على االقتصار عوض األداء لتقٌٌم بمإشرات ، مقترنةوأٌضا حسب الجهات القطاعات

 االعتمادات وصرفها؛ توزٌع
 

 قانون إرفاق عبر العمومٌة لبلستثمارات الجهوي البعد مراقبة فً البرلمان دور تعزٌز 
 حول بتقرٌر التصفٌة وكذا قانون ،لبلستثمار الجهوي التوزٌع حول لكل سنة بمذكرة المالٌة
 .الترابٌة للجماعات المرصودة الموارد

 

المالٌة حٌز التطبٌق ابتداء من سنة  لقانون الجدٌد التنظٌمً ومع دخول مقتضٌات القانون هكذا،
 تسلٌط لبلستثمار، من الجهوي المذكرة المتعلقة بالتوزٌع ولى منصدار النسخة األ، سٌمكن إ2116

لبلستثمار العمومً خبلل الفترة األخٌرة، مع إبراز دوره فً خلق حصٌلة التوطٌن الجهوي  على الضوء
االجتماعً، فً ظل االصبلحات المإسساتٌة  أو االقتصادي المستوى على سواء نموذج تنموي متوازن

 واآلفاق الواعدة التً ٌفتحها تفعٌل ورش الجهوٌة المتقدمة. 
 

تنزٌل مخطط إلى  هذه المذكرة  إطارفً نه سٌتم إٌبلء عناٌة خاصة وفً األخٌر، نشٌر إلى أ
للتوجٌهات السامٌة  ي والمناطق المعزولة، وذلك استجابةساكنة العالم القرول العمل المندمج الموجه

 .لهذه السنة التً تضمنها خطاب العرشفً الموضوع ولصاحب الجبللة 
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 -Iللدولة وإرادي استراتٌجً خٌار: العمومً االستثمار 

 
رافعة حقٌقٌة  ؛للدولة اوإرادٌ ااستراتٌجٌ اخٌارباعتباره  ؛االستثمار العمومً مجهود تعزٌز ٌشكل

الحكومة أهمٌة خاصة لتسرٌع وتٌرة إنجاز  أولت، وفً هذا الصددللتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للببلد. 
 مندمجةتنمٌة  ٌتوخى تحقٌقعادل توزٌع جهوي ضمان على  هاحرص، مع ةالعمومٌ اتاالستثمار
 .المملكة جهات جمٌعلومتوازنة 
 

 االستثمار العمومً تطور 1-
 

 توفٌر، وذلك من خبلل االستثمارات العمومٌةمهمة فٌما ٌخص  تالحكومة مجهودا تبذل
لمبلػ إن افوهكذا . التسٌٌرنفقات  وضبط المداخٌلتحسٌن و اإلصبلحات الهٌكلٌة بفضلالهوامش البلزمة 
سنة  درهم ملٌار 189إلى  2111سنة  درهم ملٌار 167,3 من انتقلقد  ةالعمومٌ اتاإلجمالً لبلستثمار

االستثمارات العمومٌة  من جهتها، عرفت .ملٌار درهم 21,7أو  %12,9بزٌادة تقدر ب  أي ،2115

 ملٌار 117,6من  انتقلت، حٌث االمنجزة من طرؾ المإسسات والمقاوالت العمومٌة منحى تصاعدٌ

نفس  .درهم ملٌار 7,4 أو %6,8 قدرهاأي بزٌادة  ، 2115سنة  ملٌار درهم 115ى إل 2111سنة  درهم

والحسابات الخصوصٌة للخزٌنة ومرافق الدولة المسٌرة بصورة  العامة مٌزانٌةالالمبلحظة تنطبق على 
أي  بزٌادة  ،2115سنة  ملٌار درهم 61 مقابل 2111سنة درهم ملٌار  47,7حٌث سجلت : مستقلة

 .درهم ملٌار 1373 أو  %27,9 قدرها
 

 ملٌار درهم(ب) 3122و 3122تطور االستثمار العمومً ما بٌن سنتً 
 

 
  

 

 من سنة إلى أخرىالعمومً  االستثمارإنجاز تسارع وثٌرة  -2
 

لمٌزانٌة العامة بشكل ملحوظ ما بٌن رسم االعمومٌة ب االستثمارات ، تحسنت نسبة إنجازإجماال

كما تم تسجٌل . نقاط 4 بحوالً بزٌادةأي  %68759إلى  %6476من  انتقلتحٌث  2114و 2111سنتً 

 2111سنة  %61نسبة اإلنجاز من  ؛ حٌث انتقلتبالنسبة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة نفس المنحى

 .2113سنة  %64 إلى
 

حصٌلة الوطنً على  الصعٌد على العمومً تنفٌذ االستثمارمستوى انعكس تحسن ، فً المقابل
 2111سنة  %45من حسب الجهات  اإلنجاز على المستوى الجهوي، حٌث انتقل متوسط معدلتنفٌذه 

167,3 

189 

107,6 115 

47,7 
61 

20112015

 االستثمار العمومً 

 المإسسات و المقاوالت العمومٌة 

المٌزانٌة العامة، الحسابات 
الخصوصٌة  للخزٌنة ومرافق الدولة 

  المسٌرة بصورة مستقلة
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ٌة قدرة التدبٌرالهذه النتابج إلى تحسن وتعزى . نقطة 3,3 فً حدود أي بزٌادة 2113سنة  %48,3إلى 

فً  الغرب ـ شراردة ـ بنً حسنجهة تؤتً وهذا،  الجهوي.على المستوى آلمرٌن بالصرؾ المساعدٌن ل
سنة  %67بلؽت  نجازإنسبة  سجلت إذ، الفترة نفسخبلل  ملموسا اتطورحققت  مقدمة الجهات التً

حٌث  نقطة 21بزٌادة  تادلة ـ أزٌاللجهة تلٌها ، نقطة 22أي بزٌادة  2111سنة  %45 مقابل 2113

 .2113سنة  %61إلى  2111سنة  %41 من نجازاإل نسبةانتقلت 
 

 لمٌزانٌة العامة ا ات برسمحسب الجه اعتمادات االستثمار نسبة إنجاز
 

 
 

 

 االستثمار العمومًفً إنجاز  محوريدور  :المؤسسات والمقاوالت العمومٌة -3
 الجهويعلى المستوى 

 
 إنجاز طرٌق عن الجهوٌة التنمٌة تحقٌق فً محورٌا دورا العمومٌة والمقاوالت المإسسات تلعب

 ،2114و 2111 سنتً بٌن ما %64أي بمعدل متوسط فً حدود العمومٌة،  االستثمارات من مهم جزء

 المنشآت هذه من العدٌد أن كما. القطاعٌة واالستراتٌجٌات العمومٌة السٌاسات تنفٌذ فً وكذا المساهمة
 .الترابٌة المجاالت وتهٌبة لتنمٌة موجهة كبرى مشارٌع إنجاز على تشرؾ

 

 المحلً المستوٌٌن على العمومٌة والمقاوالت للمإسسات والمتمٌز القوي الحضور ٌتؤكدو هذا،
 .االداري البلتمركز تعزٌزو الترابٌة للببلد التنمٌة فً تساهم ،وحدة 172 خبلل من والجهوي
 

  العمومٌة والمقاوالت المإسسات الستثمارات الجهوي التوزٌع أن على التؤكٌد ٌجب عامة، بصفة
 االستثماري مجهودها العمومٌة والمقاوالت المإسسات جمٌع تواصل حٌث ألخرى سنة من تحسنا ٌعرؾ
 أن المنتظر من وهكذا،. الجهات بعض لفابدة التوازن على المتواصل البحث مع المملكة جهات بسابر
 سنة %3678 حوالً إلى 2114 سنة 41% من انخفاضا سطات -البٌضاء الدار جهة حصة تعرؾ

 زائد) القنٌطرة-سبل-الرباط مثل االستثمارات نسبة فً ارتفاعا شهدت التً أخرى جهات لصالح 2116

 زائد) مكناس-وفاس( نقطة 1713 زائد) نون واد-وكلمٌم( نقطة 171 زائد) تافٌبللت-ودرعة( نقطة 478

 (.نقطة 1712 زائد) الذهب وادي-والداخلة( نقطة 1725

72% 

54% 53% 

44% 45% 
48% 46% 

39% 

30% 

39% 

55% 

41% 
44% 44% 

21% 

47% 

69% 

59% 
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67% 

47% 
43% 

48% 

18% 
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 (ملٌون درهمب) التوزٌع الجهوي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومٌة
 

 الجهة
 3122توقعات  3122التوقعات المحٌنة  3122إنجازات 

 %النسبة  المبلغ %النسبة  المبلغ %النسبة  المبلغ

 36,8% 731 39 36,5% 054 38 40,5% 974 28 سطات -الدار البٌضاء 
 26,4% 491 28 25,5% 558 26 21,6% 436 15 القنٌطرة -سال  -الرباط 
 10,4% 212 11 11,3% 771 11 11,1% 908 7 الحسٌمة-تطوان  –طنجة 

 6,1% 611 6 6,1% 373 6 6,6% 749 4 آسفً -مراكش 
 4,8% 130 5 4,2% 363 4 4,5% 219 3 مكناس –فاس 

 3,4% 686 3 3,6% 752 3 4,1% 924 2 الشرق
 3,1% 354 3 3,2% 366 3 3,0% 117 2 ماسة -سوس 

 2,8% 045 3 2,3% 382 2 2,8% 026 2 خنٌفرة -بنً مالل 
 2,3% 479 2 2,2% 314 2 2,3% 630 1 الساقٌة الحمراء –العٌون 
 2,0% 189 2 3,3% 464 3 1,9% 380 1 تافٌاللت -درعة 
 1,3% 401 1 1,2% 292 1 1,2% 834 واد نون –كلمٌم 

 0,6% 670 0,6% 629 0,5% 356 وادي الذهب –الداخلة 

 100% 000 108 100% 318 104 100% 552 71 المجموع

 
مختلؾ عن عزلة ال فكفً  على مستوٌات متعددةوتساهم المإسسات والمقاوالت العمومٌة هذا، 

البنٌات اللوجٌستٌكٌة وتنمٌة المبادالت ومحاربة بٌن المجاالت الترابٌة، وتعزٌز تكثٌؾ الروابط الجهات و
الشبكات الوطنٌة من طرق مختلؾ باإلضافة إلى دعم السكن االجتماعً والربط ب ،السكن ؼٌر البلبق

 : نشٌر إلى االنجازات التالٌة . وفً هذا الصددوكهرباء وماء ومواصبلت
 

عبر  ،تساهم بعض المؤسسات والمقاوالت العمومٌة التً تعمل على الصعٌد الوطنً 
مجموعة  :منها ،فً تهٌبة وتحسٌن تنافسٌة المجاالت الترابٌة ،حضورها على المستوى الجهوي

التهٌبة العمران والمكتب الوطنً للمطارات والوكالة الوطنٌة للموانا والمكتب الوطنً للصٌد 
نذكر مثبل  مجالفً هذا ال وبرٌد المؽرب والمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 :أنه
 

على  مجموعة التهٌئة العمران، تتدخل مة فً مجال السكنفً إطار تفعٌل سٌاسة الحكو 
 ؛لها عبر الشركات التابعةالمستوى الجهوي 

 

ٌر الصٌد التقلٌدي فً تطو المكتب الوطنً للصٌدوفً مجال الصٌد البحري، ٌساهم  
 تتوزع فً حٌن .تنظٌم تسوٌق منتوجات الصٌد البحري على المستوى الجهويوالساحلً و

وأسواق أسواق من الجٌل الجدٌد وخلق تجهٌز وتدبٌر موانا الصٌد  بٌنأهم مشارٌع المكتب 
  ؛ةطتعمٌم استعمال الحاوٌات الُمَنم  كذا و، الجملة للسمك

 

شبكة  ضمت إذخاصة القروٌة منها. ، اعبل أساسٌا فً التنمٌة الجهوٌةكما ٌعد برٌد المؽرب ف 

 بالعالم القروي. وكالة 13149منها  وكالة 13831برٌد المؽرب 
 

بالنسبة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة التً ٌنحصر مجال تدخلها على المستوى الجهوي  
مثل وكاالت التنمٌة الجهوٌة والوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات وشجر االركان  ،والمجالً

ووكالة  األحواض المابٌة والمكاتب الجهوٌة لبلستثمار الفبلحً والوكاالت الحضرٌة ووكاالت
إنعاش فً  لبنة أساسٌةتهٌبة ضفتً أبً رقراق وتهٌبة موقع بحٌرة مارشٌكا، فإنها تشكل 

 :هذا الصدد. وفً لتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للجهات واألقالٌم المعنٌةا
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فً تشجٌع  تنمٌة الجهوٌة للجنوب والشمال والمنطقة الشرقٌةلل الوكاالت الثالثم تساه 
عبر إرساء البنٌات التحتٌة الضرورٌة لتثمٌن اإلمكانات  ،بروز أقطاب للتنمٌة المستدامة

حضرٌة( وتطوٌر إجراءات تهٌبة وطرق ومحطات طرقٌة من ) المناطقهذه المتاحة فً 
لفابدة  دخل والصناعة التقلٌدٌة ...(دعم الجمعٌات واألنشطة المدرة للمن خبلل القرب )

 ؛ساكنةال
 

 تحقٌق الوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات وشجر األركاناستراتٌجٌة  هدؾستكما ت 

وتثمٌن  ،جماعة( 011إقلٌما و 01جهات و 12 وتشمل) التنمٌة البشرٌة للمناطق المستهدفة

الموارد االقتصادٌة والطبٌعٌة والثقافٌة التً تزخر بها هذه المناطق، إضافة إلى حماٌة 
 ؛المنظومة البٌبٌة

 

 الفالحً لالستثمار الجهوٌة للمكاتب األساسً النشاط ٌندرج الفبلحً، القطاع ٌخص فٌما 
 تم الذيو ،األخضـر المؽرب مخطط برسم المبرمجة العملٌات تفعٌل مواصلة إطار فً

 وتتوزع. فبلحٌة جهوٌة مخططات شكل على المكاتب هذه َتَدّخلِ  مناطق مستوى على تنزٌله
 الماء وخدمة الكبرى الهٌدرومابٌة التجهٌزات أشؽال تهٌبةبٌن  المكاتب هذه مشارٌع أهم
 ؛"الري مٌاه فً لبلقتصاد الوطنً البرنامج" إطار فً المدرجة التنموٌة المشارٌع وكذا
 

آلٌات ناجعة لتنفٌذ سٌاسة إرادٌة فً مجال  وتمثل وكاالت األحواض المائٌةهذا،  
فً مجاالت تدخلها هذه المإسسات باعتبار األهمٌة القصوى التً تحظى بها البلمركزٌة. 

الموارد المابٌة والملك العام  حماٌةووتوزٌع تخطٌط اعتماد التدبٌر وتعببة و :التً تشملو
 ؛المابً
 

بثبلث مهام أساسٌة تهم الدراسات والتخطٌط  تضطلع، من جهتها الوكاالت الحضرٌةكما أن  
باإلضافة إلى التهٌبة العقارٌة. وتعمل هذه  ،التسٌٌر الحضري والمراقبةالحضري وكذا 
تؽطٌة الوثابق الحضرٌة للتراب الوطنً الذي بلػ المستمر لمعدل  تحسٌنالالوكاالت على 

 .2114سنة وذلك خبلل  ،فً المجال القروي %62وفً المجال الحضري  98%
 

 أبً ضفتً تهٌبة مشروع ذبتنفٌ رقراق أبً ضفتً تهٌئة وكالة تقوم أخرى، جهة من 
 األوراش إلى باإلضافة ،درهم ملٌار 11 بتكلفة هكتار 53111 تناهز مساحة على رقراق

 هذا ٌتوقعو .والترامواي األوداٌة نفق وفً" مارٌنا" النهري المرفؤ فً المنجزة واألشؽال
 والسٌاحٌة والتجارٌة السكنٌة المناطق وكذلك والترفٌهٌة الثقافٌة الفضاءات تهٌبة البرنامج

 برنامج عقد بإبرام الوكالة قامت المشارٌع،هذه  ذتنفٌ أجل ومن. كبرى أوراشنجاز إ وكذا
 التهٌبة" إطار فً ٌندرج ،2118و 2114 بٌن ما الممتدة الفترة برسممع الدولة  جدٌد

 وتدابٌر ،األولً البرنامج عقد إنهاء إجراءات تتضمن التًو رقراق أبً لضفتً" الشاملة
 سٌتم وأخرى ذاتٌةبٌن مشارٌع  مشارٌعوتتوزع هذه ال .الضفتٌن بتهٌبة خاصة جدٌدة

 .درهم ملٌون 33111 قدرها إجمالٌة بتكلفة وذلك ،شراكةال إطار فً إنجازها
 

 من بدعم" مٌد مارشٌكا" شركة علٌه تشرؾ الذي مارشٌكا بحٌرة تهٌئة مشروع ٌهدؾ كما 

 وسكنً سٌاحً سرٌر ألف 111 ٌقارب ما إنتاج إلى ،مارشٌكا بحٌرة موقع تهٌبة وكالة

 ملٌار 28 قدرها إجمالٌة بكلفة وذلك ،والترفٌه المشتركة التحتٌة البنٌة تجهٌزات إلى إضافة

 إحداث إلى باإلضافة ،درهم ملٌار 18 تناهز المشروع عن منبثقة واستثمارات درهم

 .شؽل منصب 813111 بحوالً تقدر مباشرة وؼٌر مباشرة شؽل مناصب
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والتً تنشط على  المؤسسات والمقاوالت العمومٌة التابعة للجماعات الترابٌةفٌما ٌخص  
على الخصوص وكاالت توزٌع الماء والكهرباء وشركة الدار البٌضاء نذكر المستوى المحلً، 

 :حٌث ،للنقل والدار البٌضاء التهٌبة
 

ى مواكبة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة إل وكاالت التوزٌع المستقلةتهدؾ استراتٌجٌة  
الحرص على استمرارٌة وتحسٌن  مع ،للمدن والمراكز المتواجدة داخل محٌط تدخلها

مردودٌة  الرفع من من خبللنٌن والحفاظ على الموارد، خاصة الخدمات الموجهة للمواط
والكهرباء. كما تتكلؾ هذه الوكاالت بإنجاز المشارٌع األساسٌة  الصالح للشرب شبكات الماء

 .لمعالجة وإعادة استخدام مٌاه التطهٌر السابل
 

عززت مساهمتها فً سٌاسة البلمركزٌة قد هكذا، ٌتبٌن أن المإسسات والمقاوالت العمومٌة 
اص ترابً فً من خبلل إحداث مإسسات ومقاوالت عمومٌة ذات اختص ،ومكافحة الفوارق الجهوٌة

وبالنظر إلى أن المإسسات والمقاوالت  ة.لكة خبلل الخمسة عشرة سنة األخٌرمختلؾ مناطق المم
ثلثً المحفظة العمومٌة، فإن هذا من العمومٌة الناشطة على المستوى المحلً أو الجهوي تمثل ما ٌقارب 

ٌّزة للمساهمة البناءة فً   .إرساء الجهوٌة المتقدمةالتواجد الترابً الهام ٌشكل فرصة ُمَم
  

II-  منسجمة:فً خدمة تنمٌة جهوٌة متوازنة و العمومًاالستثمار 
 

ي لبلستثمارات العمومٌة بشكل تؤمٌن توزٌع جهوكومة على وضع مقاربة جدٌدة تهم عملت الح
 وتنبنً هذه المقاربة على ثبلثة أسس وهً: ،ةمومنسج تنمٌة جهوٌة متوازنةٌحقق 

 

 ات التحتٌة؛للبنٌ األوراش الهٌكلٌةتسرٌع إنجاز  
 

 أقطاب جهوٌة للتنمٌة؛ انبثاقعلى العمل  
 

 .العالم القروي والمناطق الجبلٌةالتحتٌة األساسٌة ب اتالبنٌ العجز على مستوى تقلٌص 
 

 التحتٌة  اتة للبنٌٌٌكلتسرٌع إنجاز األوراش اله -1
 

المشارٌع الكبرى فً مجال البنٌات التحتٌة تجدر اإلشارة إلى أن االنعكاسات اإلٌجابٌة لعدد من 
كالسدود والمطارات والموانا والطرق السٌارة والسكك الحدٌدٌة، تتعدى بكثٌر النطاق الجهوي لٌعم 

 .ربوع المملكة إشعاعها كل
 

فٌما  5100و  5100وتتلخص أهم أوراش البنٌة التحتٌة التً تم إعطاء انطبلقتها ما بٌن سنتً 

 ٌلً:
 

تسهٌل حركٌة األشخاص  منالمنجزة  المشارٌعمكنت  السٌارة: الطرقالطرق ومجال  
 :من خبللوذلك  ،والبضابع ودعم التنمٌة الجهوٌة والوطنٌة

 

 ؛الطرٌق مستعملًفً وجه  من الطرق السٌارةكلم  1.511 حوالً فتح 
 

     جارٌة على طولالزالت ألشؽال ، فٌما االسرٌعة الطرقمن  كلم 778 حوالً إنجاز 

 ؛كلم 361
 

 من الطرق. كلم 2141 وتوسٌع كلم 2481وتكسٌة  كلم 2111تقوٌة  
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إعادة تؤهٌل الخطوط السككٌة وتزوٌد من مكنت المجهودات المبذولة  : لسكك الحدٌدٌةمجال ا 
الرابط بٌن طنجة  القطار الفائق السرعة هذا وٌبقى مشروع الببلد ببنٌة تحتٌة سككٌة متطورة.

نسبة حٌث عرفت األشؽال به تقدما مسجلة ، األوراش فً هذا المجالوالدار البٌضاء من أبرز 
عادة تؤهٌل إلواصلة تمالجهود الباإلضافة إلى  .2115متم شهر غشت  %72 فً حدود إنجاز

 -سطاتك (الرفع من القدرة االستٌعابٌة لبعض الخطوط كذا و وجدة -فاس خط السككًال

تؤهٌل القتناء آلٌات جدٌدة و التدابٌر المعتمدة، عبلوة على )وجدة -الدار البٌضاءمراكش و

 . المحطات
 

والرفع من طاقتها للموانا التحتٌة  البنٌة تقوٌةخبلل السنوات األخٌرة  تمت: الموانئ مجال 
 ، خصوصا من خبلل:االستٌعابٌة

 

، مما سٌمكن من رفع 2طنجة المتوسط للمركب المٌنائًللحاوٌات  الثانًالمٌناء  تشٌٌد 

 إضافٌة؛ مالٌٌن حاوٌة 5ب االستعابٌة  قدرته
 

 ؛ببحٌرة مارشٌكا بالناظورالمٌنابٌة  األشؽالإنهاء  
 

والماء الصالح  استجابة للحاجٌات الملحة للمكتب الوطنً للكهرباء مٌناء آسفً إنجاز 
 آسفً؛ - طار مواكبة متطلبات التنمٌة لجهة مراكشإ، وفً للشرب

 

-تطوان -بجهة طنجةالمخصص للصٌد البحري  مٌناء الجبهةفً أشؽال توسعة  الشروع 
 الحسٌمة؛

 

 .وأكادٌر وإفنً وطرفاٌة والداخلة الجرؾوهً موانا  15 توسعة 
 

تطوٌر حركة النقل الجوي وتوسٌع قدرات المطارات الوطنٌة  تم العمل على: مجال الطٌران 
 عبر: والرفع من جودتها

 
 ؛ بنً ماللبأمام المسافرٌن جدٌد  مطارفتح  

 
الدار  بكل من أشؽال بناء وتوسٌع المحطات الجوٌة بعدد من المطارات مواصلة/أو إنهاء و 

 .الناظورمراكش والراشٌدٌة وكلمٌم ووزاكورة و وورززاتالبٌضاء وفاس 
 

من والحماٌة  للشرب الصالح بالماء دالتزو ضمانالسدود سٌاسة تهدؾ  مجال السدود: 
تهم المشارٌع و الكهرومابٌة. الطاقة وكذا إنتاج المجهزة الفبلحٌة األراضً الفٌضانات وسقً

 السدود التالٌة: تشٌٌد 2114و 2111ما بٌن المعتمدة خبلل الفترة 
 

 ؛الخمٌسات بإقلٌم  وتٌداس السلطان ولجة وسد راشٌدٌةلابتٌمٌكت  سد 
 

 ؛تارودانت بإقلٌم هللا عبد سٌدي وسد ورزازات بإقلٌم تٌوٌن سد 
 

 ؛الصوٌرة بإقلٌم زرار سد 
 

وسد الخروب  العرائشخروفة بإقلٌم  دار وسد تطوان ومارتٌل بإقلٌم بوشتة موالي سد 
 .طنجةبإقلٌم 
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 جذابة و تنافسٌةصادٌة جهوٌة وأقطاب حضرٌة مندمجة، أقطاب اقت انبثاق -2
 
ت االستثمارٌة استفاد القطاع الفبلحً من المجهودا األقطاب الفالحٌة لمخطط المغرب األخضر: 

لهذا  المرصدةحٌث ارتفعت قٌمة االستثمارات  ،مخطط المؽرب األخضرالمهمة التً ٌتٌحها 
 إلى 2118 من الممتدة الفترة خبلل% 71 بنسبة، أو الخاصةمنها   ، سواء العمومٌةالؽرض

 .درهم ملٌار 1273 حوالً إلى درهم ملٌار 772 من انتقلت ،إذ 2114

 
، 2113-2118خبلل الفترة  %9,3ب تقدر متوسطة  نمو نسبة سجل القطاع الفبلحًهكذا، 

وٌوضح الجدول التالً التوزٌع الجهوي  .خبلل نفس الفترة بالنسبة لعموم االقتصاد الوطنً %4,3مقابل 

 2111 ما بٌنبرسم الفترة الممتدة  ،لمخطط المغرب األخضر ىاألول الدعامةللمشارٌع المنجزة فً إطار 

 ،أكبر وإنتاجٌة عالٌة مضافة قٌمة ذات العصرٌة الفبلحة تطوٌر إلىترمً المشارٌع التً  وهً، 2114و

 التصدٌر: لىإ أساسا موجهة
 

الغرف 
 للمشاريع واالجتماعي االقتصاديالوقع  معطيات مالية وتقنية عن المشاريع أهم المشاريع  الجهوية 

 الجهة
 الشرقٌة

 انقطة انفالحي نثزكاٌ

  : إطبسفٍ  هكتبس 50مىهب  هكرار 102انمسبحت 
 انشطش األول؛

 مىقع انمششوع : انجمبعت انقشوَت نمذاغ؛ 

 انمكهف ببنتهُئت وانتىمُت : ششكت مُذص(Medz). 

 يهيىٌ درهى: 361 تكهفت انمششوع. 

  :90دعم انذونت نهتجهُضاث انخبسجُت نهمششوع 

 مهمقذمت  درهى يهيىٌ 20مىهب  يهيىٌ درهى

 وصاسة انفالحت. طشف

 ؛ درهى يالييز 1,25 االستثمبس : 

 .يُصة 80000انتشغُم : 

 

 وتىمُت قطبع انصىبعبث تقىَت تىبفسُت انمقبوالث

 .انغزائُت

قطة انجىدج نهًُرجاخ 

 نثزكاٌ انغذائيح

 .هكرار 6,8انمسبحت : 

 .يهيىٌ درهى 158تكهفت انمششوع: 

انفبعهُه بهذف تحسُه اإلوتبجُت وانجىدة مىاكبت 

نهمىتىجبث انفالحُت عهً مستىي  فضمو تثمُه أ

 انجهت.

 أزٌالل -تادلة

 رادنحانقطة انفالحي ن

  : خالل هكرار 80مىهب  هكرار 208انمسبحت 

 انشطش األول؛ 

  انجمبعت انقشوَت ألوالد مببسك؛ انمششوع:مىقع 

  سببُىى.انمكهف ببنتهُئت وانتىمُت : ششكت 

 ؛ يالييز درهى 3االستثمبس: 

 .يُصة 15.000انتشغُم : 

 

 انصىبعبث تقىَت تىبفسُت انمقبوالث وتىمُت قطبع

 انغذائُت.

قطة انجىدج نهًُرجاخ 

 رادنحن  انغذائيح

 هكرار2,56انمسبحت : 

 يهيىٌ درهى0: 70 تكهفت بىبء انمششوع

 مىاكبت انفبعهُه بهذف تحسُه اإلوتبجُت 

نهمىتىجبث انفالحُت  فضمتثمُه أ و انجىدة و

 عهً مستىي انجهت.

 -مكناس
 تافٌاللت

 انقطة انفالحي نًكُاص

  : انشطش األول؛ خالل هكرار130انمسبحت 

  ٌمىقع انمششوع : انجمبعت انقشوَت نسُذ

 سهُمبن مىل انكُفبن؛

 انمكهف ببنتهُئت وانتىمُت : ششكت مُذص(Medz) 

. 

 يهيىٌ درهى: 559 تكهفت انمششوع. 

 دعم انذونت نهتجهُضاث انخبسجُت نهمششوع:   

 درهى يهيىٌ 33,6مىهب  يهيىٌ درهى  97,5

 وصاسة انفالحت. طشف مهمقذمت 

 ؛يالييز درهى 4:  االستثمبس

 .يُصة 180000انتشغُم : 

 

 تقىَت تىبفسُت انمقبوالث وتىمُت قطبع انصىبعبث

 .انغزائُت
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قطة انجىدج نهًُرجاخ 

 نًكُاص انغذائيح

 0هكرار 6,2انمسبحت : 

 0يهيىٌ درهى: 138,8 تكهفت انمششوع

مىاكبت انفبعهُه بهذف تحسُه اإلوتبجُت وانجىدة 

نهمىتىجبث انفالحُت عهً مستىي  فضمو تثمُه أ

 انجهت.

انًزكش انهىجيسري 

وانرجاري نهًُرجاخ 

 ًكُاصانًحهيح ت

 ؛يرز يزتع 7300انمسبحت االجمبنُت نهمشكض: 

 ؛يرز يزتع 2200انمسبحت االجمبنُت نهبىبَبث: 

 .يهيىٌ درهى 26تكهفت انمششوع: 

انبىُبث انتحتُت وانخذمبث انمالئمت تىفُش  -

مه أجم تعضَض تذفق االوتبج نهمىتجُه 

 ؛وانتثمُه وانحفبظ عهً جىدة انمىتجبث

نمىتجبث انمحهُت مه اتحسُه قىىاث تسىَق  -

انمببششة بُه انمىتجُه  خالل تعضَض انعالقت

 .انحذ مه انىسطبء(مه أجم ) ضبىبءوان

 -تازة 
 -الحسٌمة 
 تاونات

انًزكش انهىجيسري 

وانرجاري نهًُرجاخ 

 انًحهيح تانحسيًح

 ؛يرز يزتع 4545انمسبحت االجمبنُت نهمشكض: 

 ؛يرز يزتع 1450انمسبحت االجمبنُت نهبىبَبث: 

 .يهيىٌ درهى 27تكهفت انمششوع: 

انبىُبث انتحتُت وانخذمبث انمالئمت تىفُش  -

مه أجم تعضَض تذفق االوتبج نهمىتجُه 

 ؛وانتثمُه وانحفبظ عهً جىدة انمىتجبث

نمىتجبث انمحهُت مه اتحسُه قىىاث تسىَق  -

انمببششة بُه انمىتجُه  خالل تعضَض انعالقت

 .انحذ مه انىسطبء(مه أجم ) ضبىبءوان

 

الفبلحة التضامنٌة، طار إفً التوزٌع الجهوي للمشارٌع المندرجة  ، ٌمكن تقدٌمأخرىمن جهة 

 صعبة وضعٌة فً الفبلحٌن دخل، والهادفة إلى تحسٌن 2114و 2111برسم الفترة الممتدة ما بٌن 

 كما ٌلً : ، مكثؾال نتاجاإل ذاتوالنباتً  الحٌوانً اإلنتاج سبلسل على مستوى المشارٌع وتشجٌع
 

 انقيًح انًضافح

 درهى( نفأ)

إحداز 

 يُاصة شغم

 )يىو عًم( 

 اإلسرثًاراخ 

 نف درهى(أ)
 عدد انًسرفديٍ

 انًساحح

 ) هكرار ( 

عدد 

 يشاريع

اندعايح  

2 

 انجهح
 اندونح انًسرفديٍ انًجًىع

 اندار انثيضاء انكثزي 7 420 928 933 25 346 7 279 33 938 52 987 31

 انشاويح ـ ورديغح 20 000 12 727 173 503 231 869 174 372 406 404 479 495 305

 دكانح ـ عثدج 15 350 49 276 23 103 570 450 7 553 577 940 670 1 538 308

 فاص ـ تىنًاٌ  27 302 18 423 11 171 264 477 48 647 312 262 658 620 264

106 114 234 236 147 634 3 468 144 166 4 404 6 900 9 
انغزب ـ شزاردج ـ تُي 

 حسٍ

 كهًيى ـ انسًارج 11 293 28 110 10 250 198 932 307 182 506 712 277 063 123

59 089 72 650 312 622 129 608 183 014 1 241 0 15 
انعيىٌ  ـ تىجدور ـ 

 انساقيح انحًزاء

385 748 922 673 971 579 125 794 845 786 73 741 31 830 37 
يزاكش ـ ذاَسيفد ـ 

 انحىس

 يكُاص ـ ذافيالند  30 234 14 493 21 048 165 653 276 702 441 922 250 1 905 615

 انشزقيح 23 720 53 238 31 230 642 246 58 476 700 966 113 1 683 489

 واد انذهة نكىيزج 8 - 000 215 786 256 - 786 256 545 33 676 125

238 075 567 608 300 335 43 022 257 313 6 713 16 166 20 
انزتاط ـ سال ـ سيىر ـ 

 سعيز 

 سىص ـ ياسح ـ درعح 39 681 112 538 71 283 000 1 998 448 281 449 1 864 943 1 604 804

 ذادنح ـ اسيالل 24 937 49 778 51 556 287 1 231 265 786 552 1 242 595 1 015 989

 ذطىاٌطُجح ـ  67 016 29 340 19 116 598 275 5 391 603 759 130 1 712 483

 ذاسج ـ انحسيًح ـ ذاوَاخ  31 305 53 734 52 356 877 582 250 938 127 1 638 650 1 021 940

 انًجًىع 383 154 476 684 768 611 547 7 164 896 1 775 443 9 359 655 13 345 271 6
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كل ٌشكل خلق ثبلث أقطاب تنافسٌة ب األقطاب التنافسٌة لمخطط "آلٌوتٌس" للصٌد البحري: 

 استراتٌجٌةإطار د أهم المشارٌع المندرجة فً أح، والشمال والجنوب )هالٌوبولٌس(أكادٌر من 

. هذا المحور المحور االستراتٌجً المسمى "التنافسٌة" من خبلل ،"آلٌوتٌس" للصٌد البحري
 إلى %373 من ،العالمٌة السوق فً البحرٌة من المنتوجات المؽرب حصة رفعإلى  ٌهدؾالذي 

تثمٌن مجال للشركات العاملة فً ذلك عبر تقوٌة القدرة التنافسٌة ، و2121فً أفق % 574

 درهم. ملٌار 9,3المنتوجات البحرٌة بؽبلؾ مالً ٌقدر ب 
 

نقطة تفرٌػ مهٌبة  43تم إنشاء ة الساحل، بالمخطط الوطنً لتهٌوفً إطار جهة أخرى، من 

كل من ب للصٌادٌن بناء قرىتم  2114-2111خبلل الفترة و هكذا. 2114متم سنة  وقرى الصٌادٌن إلى

نقط تفرٌػ مهٌبة  تم إنشاء اكم .الحسٌمةبشماعلة ال، والصخٌراتقرب واد ٌكم ب ، والكدٌةلجدٌدةبابدوزة 
سٌدي بولفضاٌل ، وبتطوانواد الو و، وربالناظ بللةشمو ،الحسٌمةب نرإٌنواو، الجدٌدةبكل من مٌناء 

وتٌكرت  ة وإٌمورانٌالدوٌرو، بالقنٌطرةموالي بوسلهام و، بسٌدي إفنًكونت ور، تزنٌتبوأكلو 
 .بطنجةوت ممسى وتكوأ،  السعٌدٌةو، بأكادٌر

 
الشروع  تم الصناعً: االنبثاقمخطط  فً إطارالمحدثة   (P2I) مندمجةال صناعٌةال محطاتال 

 لترحٌل مخصصة (P2I) مندمجة صناعٌة محطات ست بٌن منمحطات  خمس استؽبللفً 

 استقرت حٌث ووجدة وتطوان والرباط وفاس البٌضاء الدارمدن  من كل فً ، وذلكالخدمات
 كما هو الحال بالنسبة ل: عالمٌة شركات نهاضم شركة 111 من أكثر بها

(CAPGEMINI, CGI, DELL, BNP PARIBAS, IBM, AXA, ATOS ,ACCENTURE, 
WEBHELP)…، وهما: بصناعة السٌارات خاصتٌنن صناعٌتٌن مندمجتٌن تٌمحط مقابل 

 

 اهكتار178منها  اهكتار 261 مساحةعلى  نجازهاإتم : بطنجة للسٌارات الصناعٌة المنطقة 

 ا.هكتار 55على مساحة  2113 سنة الشطر األولبناء  من االنتهاء تم وقد .الحرة بالمنطقة

 منصب 313111 وإحداث درهم الٌٌرم 8بقٌمة  استثمارات جلب من المحطةهذه  وستمكن

 شؽل؛
 

التً توجد فً و، المحطة هذه تجلب أن المتوقع من: بالقنٌطرة للسٌارات الصناعٌة المنطقة 

استثمارا  ،الحرة بالمنطقة اهكتار 191 منهاا هكتار 345 تقدر ب على مساحةطور االنجاز 

 منها األول تسلٌم الشطر تم قد. وللتذكٌر فشؽل منصب 313111و درهم ملٌار 12 ٌقدر ب

 .2112 مارس فً( اهكتار 2573 حوالً)
 

 

      ب تقدر مساحة على بالنواصر والفضاء الطٌران لصناعة مندمجة صناعٌة محطة إنشاء تم كما

 تسلٌمها تم اهكتار 64 ب تقدر إجمالٌة مساحةعلى ٌمتد  األول الشطر :شطرٌن علىمقسمة  اهكتار 126

 بعدمباشرة  إعدادها فً الشروعمن المنتظر ، واهكتار 62ب ته مساحتقدر  الثانً الشطرو ،2114 سنة

 .األول الشطرمساحة  من %51 تسوٌق

 
 بلػ      هتبلمعام رقمقد حقق ارتفاعا فً  عن بعدالخدمات  قطاع نإ، فاإلنجازاتأما على مستوى 

 573111 إحداث من ذلك مكنوقد ، 2118 سنة درهم ملٌار 4715 مقابل 2113 سنة درهم ملٌار 7,21

قطاع صناعة السٌارات، ل بالنسبةو. 2118 سنة شغل منصب 273411 مقابل 2112 سنة شؽل منصب

 ملٌار 3176عوض ،2114 سنة درهم ملٌار 4172 فً حدود التصدٌر عند تبلمعام رقم لٌسجتتم فقد 

 طنجة رونو بمعمل اإلنتاج تسرٌع وتٌرة بفضل أساسا االنجاز هذا تحقٌق تمقد و .2113 سنة درهم
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ٌخص قطاع فٌما وهذا  .2113نهاٌة سنة عربة  2113111أكثر من  الذي تمكن من إنتاج المتوسط

 مع مقارنة 2114 سنة% 3,2 ب ٌقدر ارتفاعا لتصدٌرعند ا معامبلت رقم ، فقد سجلالطابراتصناعة 

 بفضل وذلك، 2114 سنة درهم ملٌار 7,4 إلى 2113 سنة درهم ملٌار 772 انتقل من حٌث ،2113 سنة

 ،2113 سنةمن  مايشهر  فًمإقتا  "المؽرب بومباردًٌ" شركة مصنع من انطبلق عملٌات التصدٌر

 .2114 سنة تدشٌنه رسمٌا أن ٌتم قبل
 

 تسجل ،وذات مصداقٌة تنافسٌة وجهة صناعٌةالمؽرب  جعلفً  ذه االنجازاتهكل  توقد ساهم
 .للببلد جدٌد صناعًقبلع إل
 

إلى ، الهادفة تقوم هذه االستراتٌجٌة للسٌاحة: 2121وفق رؤٌة ثمانٌة مناطق سٌاحٌة كبرى  

على تقسٌم  ،العالم فً وجهة األولى العشرٌن من بٌنسٌاحٌة متقدمة وجهة  المؽرب جعل
 ثمانٌة مناطق سٌاحٌة كبرى وهً: إلىالمملكة 

 

 ؛ والشاطبٌة الثقافٌة السٌاحة حول المنطقة هذه عرض ٌتمحور :كاب الشمال 
 السعٌدٌة قعمو بهذه المنطقة بكل من السٌاحً العرض ٌتوزعو :المتوسطً المغرب 

 ؛لحسٌمةإٌرٌس با وكاال بالناظور رشٌكااوم
 

 وٌتمحور عرضها والجدٌدة والرباط الدار البٌضاء اتوجه تضم التًو :الوسط األطلسً 
 والترفٌه؛ األعمال سٌاحة حول

 

 ؛وإفران وفاس مكناس مواقع بٌن منطلق التكامل من إحداثها تم: الوسط مغرب 
 

 ؛والصوٌرة توبقالو مراكش مناطقمن  كبل التً تؽطًو :األطلسً مراكش 
 

المعروؾ بتنوع  ورزازات القطب السٌاحً علىالمنطقة  هذه تعتمدو: األطلس والودٌان 
 السٌاحة البٌبٌة حول هاعرض وٌتمحور ،هوواحات هودٌاناألطلس الكبٌر وب هتضارٌس
 المستدامة؛ والتنمٌة

 

 موقع المتمٌزالفضل ب ،للرٌاضة والطبٌعة مجاال موجها مثلٌ وهو :الجنوب األطلسً الكبٌر 
 ؛للداخلة

 

مرورا  لعٌونالداخلٌة حتى ا المناطق كل أكادٌر لتؽطً تمتد منو :األطلسً صحراء سوس 
  .كلمٌمب

 

 :  المستدامةرافعة للتنمٌة الجهوٌة ألقطاب الحضرٌة الجدٌدة المندمجة: ا 
 

 وسبل ومراكش والرباط مدن طنجةكل من المندمجة ب الحضرٌة تنمٌةال برامج تم إطبلق
-سوسٌو إعطاء دٌنامٌة إلى البرامج هذه وتهدؾ .والقنٌطرة والحسٌمة البٌضاء وتطوان والدار

 :ٌة الكبرى كما هو الحال بالنسبة لؤلقطاب الحضر جدٌدة اقتصادٌة
 

       قدرها إجمالٌة بتكلفة (2117-2113) الكبرى لطنجة والمتوازنة المندمجة التنمٌة برنامج 

 ،مستقبلٌة لحاضرة المكونة األساسٌة العناصر االعتبار بعٌن ٌؤخذ، ملٌار درهم 776

 اإلمكانٌات لتثمٌن االجتماعٌة والبٌبة ،الحٌاة نوعٌة لتحسٌن الحضرٌة البٌبة فً والمتمثلة
 وقٌم الهوٌة لترسٌخ الثقافٌة والبٌبة ،المدٌنة لتحسٌن مإهبلت االقتصادٌة والبٌبة ،البشرٌة
 تراثها؛ تثمٌن مع المدٌنة انفتاح
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األنوار،  مدٌنة لرباطا" (2118-2114) الرباط لمدٌنة الحضرٌة للتنمٌة مندمج برنامج 

 وٌرتكز. درهم ملٌار 9742 بحوالً اإلجمالٌة تكلفته تقدر والذي" للمغرب الثقافٌة عاصمةال

 والحضاري للمدٌنة، الثقافً التراث تثمٌن:  وهً ربٌسٌة محاور سبعة على البرنامج هذا
 الولوج للخدمات وتحسٌن للمدٌنة، البٌبً والمحٌط الخضراء المساحات على والمحافظة
 النسٌج العمرانً، وتؤهٌل وحماٌة الجٌدة، الحكامة ودعم للقرب االجتماعٌة والتجهٌزات

 التحتٌة البنٌة وتقوٌة وتعزٌز االقتصادٌة الحركة وتطوٌر النقل، تجهٌزات وتحدٌث وتعزٌز
 الطرقٌة؛ والشبكة

 

     اإلجمالٌة بحوالً تكلفته تقدر والذي (2117-2114) مراكش مدٌنة وتطوٌر تنمٌة برنامج 

 تثمٌن التراث وهً ربٌسٌة محاور خمسة على البرنامج هذا وٌرتكز. درهم ملٌار 5792

 الحكامة الجٌدة وتعزٌز الحضري، واالندماج الحضرٌة، التنقبلت وتحسٌن الثقافً،
 البٌبة؛ على والمحافظة

 

 تكلفته اإلجمالٌة تقدر والذي( 2116-2114) سال لمدٌنة المندمج الحضري التأهٌل برنامج 

 الثقافة الحفاظ على وهً ربٌسٌة محاور أربعة على وٌرتكز .درهم ملٌار 1714 بحوالً

 التقلٌدٌة السٌاحة والصناعة قطاع وتنمٌة األساسٌة التحتٌة البنٌات وتعزٌز المدٌنة وتراث
 البلبق؛ ؼٌر السكن ومحاربة

 

بتكلفة  (2118-2114لمدٌنة تطوان ) االقتصاديالمجال الحضري و تهٌئةإعادة  برنامج 

إلى تحقٌق التنمٌة الحضرٌة والبٌبٌة  والذي ٌهدؾ ملٌار درهم 475ب  تقدرإجمالٌة 

 بالمدٌنة؛ األمنوتعزٌز  االقتصادٌةو
 

ب  بتكلفة إجمالٌة تقدر ( 2121-2115) رنامج تنمٌة مدٌنة الدار البٌضاء الكبرىب 

 تنمٌتهاالجهة ومواكبة  مإهبلت، والذي ٌهدؾ إلى تثمٌن وتعزٌز درهم ملٌار 33759

بالمدن  بااللتحاقمركزا مالٌا دولٌا ٌسمح لها  جعلهاوالبٌبٌة، و واالجتماعٌة االقتصادٌة
 ؛العالمٌة الكبرى

 

(، 2020 -2015المخطط اإلستراتٌجً للتنمٌة المندمجة والمستدامة إلقلٌم القنٌطرة ) 
، وٌروم هذا المخطط المهٌكلملٌار درهم،  8,4قٌمته  الذي رصد له ؼبلؾ مالً تناهز

القابم على مقاربة مجددة من حٌث أفقٌة واندماج وانسجام التدخبلت العمومٌة، مواكبة النمو 
الحضري والدٌمؽرافً الذي ٌشهده اإلقلٌم، وتعزٌز موقعه االقتصادي، وتحسٌن إطار عٌش 
ساكنته، والحفاظ على منظومته البٌبٌة. كما ٌروم تثمٌن اإلنجازات التً تم إحرازها على 

قلٌم، ومصاحبة سٌاسة الجهوٌة الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، واالرتقاء مستوى اإل
ثقافٌة والرٌاضٌة باإلقلٌم، وتعزٌز البنٌة الطرقٌة، وتحسٌن مإشرات  -بالبنٌات السوسٌو

 التنمٌة البشرٌة، وتعزٌز الجاذبٌة السٌاحٌة للمحطتٌن الشاطبٌتٌن المهدٌة وموالي بوسلهام؛
 

 الحسٌمة" اسم علٌه أطلق والذي (2119 -2115) الحسٌمة إلقلٌم المجالٌة التنمٌة برنامج 

دة مقاربة على ٌقوم درهم، ملٌار 67515بتكلفة إجمالٌة قدرها  ."المتوسط منارة  من مجدِّ

 الحضري النمو لمصاحبة وٌطمح العمومٌة، التدخبلت وتناسق والتقابٌة أفقٌة حٌث
 ساكنته عٌش إطار وتحسٌن االقتصادي موقعه وتعزٌز اإلقلٌم ٌشهده الذي والدٌموؼرافً

 التؤهٌل أساسٌة، هً محاور خمسة على التنموي كما ٌقوم هذا المخطط .بٌبته وحماٌة
 البنٌات وتقوٌة المخاطر، وتدبٌر البٌبة، وحماٌة االجتماعً، بالمجال والنهوض الترابً،
 .الدٌنً المجال وتؤهٌل التحتٌة،
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من خالل دعم  األساسٌة التحتٌة ٌاتالبن على مستوى الخصاص تقلٌص -3
 البعٌدة والمعزولة جهاتوال الجبلٌة والمناطق القرويبالعالم  التنمٌة

 
تقلٌص التفدوتدت القروي والمندطق الجبلٌة،  اعدد  تؤيٌ  الادل إلوجهة التدابٌر المتستهدف 

دلولوج للبنٌدت التحتٌة ب خدصة فٌمد ٌتالقٌة األكثر دٌندمٌة، المراكز الحضر ضبادلباد اعن ة بالمرتبط
 والخدمدت األسدسٌة كدلطرق والمدء الصدلح للشرب والكهربدء والتالٌ  والصحة...

 
وتازٌز استهداف السدكنة  يذه المندطق المجهودات من أج  تنمٌة تكثٌؾ، فإن ووفقد لذلك

ٌة وتنمالٌة دٌندمالفً  واالندمدجنتدجٌة اإلحركٌة وال ٌشجعتوزٌع أمث  لثمدر النمو،  تحقٌقبهدف  الماوز 
 بالد.لل

 
 رف الحكومة اعلى إاعداد سٌدسدت اعمومٌةالمبذولة من ط الجهود تركزت، اإلطارفً يذا و

 :مجدلٌة تشدركٌة وتادقدٌة تقو  اعلى مقدربة وفقوذلك  ،مندمجة ته  محدربة الهشدشة وفك الازلة
 
وذلك عبر تطوٌر الولوج إلى الخدمات االجتماعٌة األساسٌة  تأهٌل الجماعات األكثر تأخرا، 
والخدمات العمومٌة وخدمات  ،الصحة والتعلٌم وخدمات الطوارئ واإلسعافات األولٌة(ك)

ومرافق الربط  ،الخدمات اإلدارٌة وخدمات البرٌد واالتصاالت والخدمات البنكٌة(كالقرب )
والنقل )الشبكة  ،المتعلقة بالطرق ،البنٌات التحتٌةو ،والتطهٌر ،والكهرباء ،بشبكات الماء

 ووسابل النقل العمومً(؛ ،الطرقٌة

 
: توجه وهً من خبلل العمل على ثبلث توجهات أساسٌةخلق دٌنامٌة اقتصادٌة مستدامة  

وتوجه ٌهم  ،ٌضمن دٌمومة وحدات اإلنتاج عبر مشارٌع فبلحٌة ذات طابع تضامنًفبلحً 
 .ة التقلٌدٌة وتوجه ذو بعد خدماتً وصناعًمحوري السٌاحة والصناع

 
االجتماعً  الخصاصالحكومة مجموعة من البرامج الهادفة إلى تقلٌص  تبنتفً هذا الصدد، 

تعببة موارد مالٌة كذا و ،المناطق هذهالذي تعانً منه البنٌات التحتٌة الخصاص على مستوى و
 : ؛ وهً مختلفة مصادر تموٌل ذاتمهمة 

 
وتطوٌر  ،برامج دعم األنشطة المدرة للدخل من خبلل الوطنٌة للتنمٌة البشرٌةالمبادرة  

ومساعدة  ،وتحسٌن شروط الولوج للخدمات والبنٌات التحتٌة األساسٌة ،المحلٌةالكفاءات 
لمبادرة الوطنٌة برامج ممولة فً إطار صندوق دعم ا وهً. فً وضعٌة هشاشة األشخاص

والذي ٌستفٌد من موارد متؤتٌة أساسا من المٌزانٌة العامة  ،ؽاٌةلهذه ال المحدثللتنمٌة البشرٌة 
 مٌزانٌات الجماعات الترابٌة.من وللدولة 

 
مباشرة  المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة الموجهةبرامج ن أتجدر اإلشارة إلى خرى، أمن جهة 

وقد . التؤهٌل الترابًفقر فً الوسط القروي ومحاربة ال ًبرنامج هم أساساتالعالم القروي إلى 
من الطرق  كلم  1071,27 بناءمن تحقٌق االنجازات التالٌة: التؤهٌل الترابً  مكن برنامج

بالماء  نقطة مائٌة 400و ادوار 121 وتزوٌدبشبكة الكهرباء  ادوار 2248 ربطو ،والمسالك
لفابدة األطر  اوظٌفٌ امسكن 90لفابدة المدرسٌن و اوظٌفٌ اسكن 1896 وبناء ،الصالح للشرب

وذلك منذ انطبلقه سنة  ،إسعاف سٌارة 44 اقتناءو صحٌا مركزا 39افتتاح كذا و ،الطبٌة
  درهم. ملٌار 4,3قدره مالً بالتزام  2014 سنة وإلى ؼاٌة 2011
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االعتمادات  حٌث سجلت ،المقاربة المندمجة لتطوٌر العالم القروي والمناطق الجبلٌة 
سنة ملٌار درهم  1,3إلى  2011سنة  درهم ملٌون 500منارتفاعا المخصصة له 

جال الدابمة لتنمٌة الم وزارٌةن البٌاللجنة تم إحداث  ،وعلى مستوى إدارة البرامجهذا .2015
مدٌرٌة تنمٌة المجال القروي والمناطق الجبلٌة بوزارة الفبلحة القروي والمناطق الجبلٌة و

 والصٌد البحري.
 
 إلى تجهٌز المجاالت القروٌة، وهً:البرامج االجتماعٌة الهادفة  

 

تسهٌل من  1995ه سنة انطبلقمنذ  مكن هذا البرنامج :ةبرنامج الكهربة القروٌة الشمولٌ 
نسبة الكهربة القروٌة  تم رفع حٌثخدمات الكهرباء، إلى  نسمةملٌون  12,4حوالً  ولوج
وقد همت  .ملٌار درهم 22,3 قدره إجمالً باستثماروذلك ، %99,09 إلى% 18من 

قاطنة أسرة  51.559تزوٌد و قرٌة بشبكات الربط 38.893تزوٌد حوالً الكهربة القروٌة 
 .2015ٌولٌوز  31، وذلك إلى ؼاٌة قرٌة بمعدات الطاقة الشمسٌة المنزلٌة 3.663ب

 
الذي ٌهدؾ إلى تزوٌد و :فً الوسط القروي برنامج الولوج إلى الماء الصالح للشرب 

من . وقد مكن هذا البرنامج نسمة ملٌون 11 لفابدةبالماء الصالح للشرب موقع  31.000
، 2015إلى ؼاٌة  %94ولوج للماء الصالح للشرب بالوسط القروي بلؽت  نسبةتحقٌق 

 .مالٌٌر درهم 10وذلك بكلفة تقدر بحوالً 
 

 تمهذا البرنامج منذ انطبلق (: ةوالثانٌ ىاألولالمرحلة ) البرنامج الوطنً للطرق القروٌة 
وهو ، ملٌون درهم 14.344القروٌة بكلفة إجمالٌة بلؽت  الطرقكلم من  14.435 إنجاز

معدل ولوجٌة وقد مكن ذلك من تحقٌق  .من الكلفة اإلجمالٌة للبرنامج %93 ما ٌمثل حوالً
 . 2005سنة  %54، مقابل 2015إلى ؼاٌة ٌونٌو  %78 فً حدودالساكنة القروٌة 

 
لفترة فً ا لتقلٌص الفوارق الترابٌة واالجتماعٌة فً العالم القرويبرنامج عمل جدٌد  

الدولة خبلل السنوات األخٌرة  طرؾالمبذولة من  رؼم المجهودات الكبٌرة: 2016-2022
ٌضاؾ إلى قر والهشاشة. الفتعانً من هذه األخٌرة ال زالت  ،اطق القروٌةلدعم التنمٌة فً المن

البنٌات التحتٌة والخدمات االجتماعٌة األساسٌة، كما  الخصاص المسجل على مستوى ذلك
من طرؾ وزارة الداخلٌة، والتً أعلن عنها  ةالمنجز الدراسة المٌدانٌةذلك نتابج  لىإأشارت 

. وٌتعلق المملكة عرشلتربع جبللته على  16بة الذكرى جبللة الملك فً خطاب العرش، بمناس
ملٌار  50بؽبلؾ استثماري قدره  دوارا 24.290 ٌهم امشروع 20.800 تحدٌداألمر إجماال ب

إلنجاز المشارٌع التً تم  . وقد دعا جبللة الملك الحكومة إلى إعداد برنامج عمل مندمجدرهم
 .ة معروفة مسبقازمنٌ ةجدول تحدٌدها، وفق

 
قامت الحكومة بوضع برنامج عمل للفترة فً هذا المجال،  وتفعٌبل للتوجٌهات الملكٌة السامٌة

 مرتكزٌن أساسٌٌن وهما : ٌتمحور حول  2016-2022
 

: وٌتعلق األمر ب  ملٌار درهم( 50البنٌات التحتٌة والتجهٌزات االجتماعٌة األساسٌة ) 
تهم أساسا موزعة حسب القطاعات، وفق أهداؾ ومٌزانٌات محددة،  امشروع 20.800

ق والمسالك القروٌة ومشارٌع توسٌع شبكة الماء الصالح للشرب أشؽال تهٌبة وتشٌٌد الطر
 والبنٌات التحتٌة فً قطاعً الصحة والتعلٌم.  العالم القرويبوالكهربة 

 



6102مشروع قانون المالٌة لسنة   

 يذكزج حىل انرىستع انجهىي نالسرثًار              16

 9.600كلم وإعادة تؤهٌل  22.780فٌما ٌتعلق بالطرق، ٌطمح البرنامج إلى تهٌبة وتشٌٌد 
ؽبلؾ مالً إجمالً وذلك ب ،منشؤة فنٌة 276كلم من الطرق والمسالك القروٌة وكذا إحداث 

 مستفٌد.  ملٌون 3,4لفابدة حوالً  ملٌار درهم 36ب ٌقدر 
 

توسعة وإعادة تؤهٌل شبكة الماء الصالح  مشروع 728 حوالً هذا البرنامج ٌضم كما
 بتكلفة إجمالٌة تقدر ب ،مائٌة ةنقط 9.511ربط بالشبكة وكذا  مشروع 244للشرب و

 .ملٌون مستفٌد  1,4لفابدة  ملٌار درهم 5,5
 

نقص فً الخدمات الصحٌة، من عانً من ٌ ادوار 17.758حوالً تفٌد سٌوؾ سهذا و
 مالٌٌن نسمة 6 نحون فإ ،طارفً هذا اإل. ملٌار درهم 1,4من المشارٌع بتكلفة  مجموعة

لعاملٌن بقطاع فابدة ال اوظٌفٌ اسكن 424و امستوصف 523من خدمات سوؾ ٌستفٌدون 
 صحٌة متنقلة. وحدة 396 وكذا دار للوالدة 176فً العالم القروي والصحة 

 
، ٌسعى هذا البرنامج مجال التعلٌمفً المسجل  وبؽٌة الحد من الخصاص ،إضافة إلى ذلك

 29و إعدادٌة 33و مدرسة 90و لألطفال اروض 114إلى توسٌع العرض التعلٌمً بفتح 
 اوظٌفٌ اسكن 803 أشؽال تشٌٌد ةتمت برمجقد و .الطالب دار أو دار الطالبة 81و ثانوٌة
 ، وذلكملٌار درهم 5,1بتكلفة إجمالٌة تقدر ب  المدرسً للنقل وسٌلة 544 واقتناء
 .دوار 7.016فً  ملٌون مستفٌد  1,5لفابدة

 
 632 إنجاز من خبلل من الكهرباء دوار 1.504على تلبٌة احتٌاجات  تم العملوسٌ ،هذا

لئلنارة  مشروعا 103للكهربة القروٌة الؽٌر المركزة و  امشروع 123وبالشبكة  للربط الذاتً امشروع
 .ملٌار درهم  1,93بتكلفة إجمالٌة تقدر ب  ،العمومٌة
 

 :بٌنتتوزع  المشارٌعمجموعة من  تهم )ملٌار درهم (5,8مواكبة النشطة األ 
 

 فً القطاع الفبلحً لفابدة  امشروع 1.606 على الخصوص تؽطًرة للدخل دأنشطة م
 111.791فً قطاع الصناعة التقلٌدٌة لفابدة  امشروع 271و، امستفٌد 1.323.346

 (164) والسٌاحة (189)التجارة والمهن الصؽرى  وكذا مشارٌع مختلفة تهم ،امستفٌد
. وسٌتطلب القٌام بهذه األنشطة ؼبلفا (40)والتكوٌن المهنً  (39)وصٌد وتجارة األسماك 

 ؛ملٌار درهم 2,3مالٌا ٌقدر ب 
 

 ٌخصص عموما  ،ملٌار درهم  2,62مالً ٌقدر ب ؽبلؾبثقافٌة ورٌاضٌة  أنشطة سوسٌو
 وقطاع الثقافة والموروث الثقافً  (1604)إلنجاز مشارٌع فً قطاع الرٌاضة والشباب

 ؛ (679)والمراكز المتعددة االختصاصات  (414)
 

  تهم مشارٌع تتعلق  ،ملٌون درهم 860أنشطة محاربة الهشاشة بؽبلؾ مالً ٌقدر ب
االحتٌاجات  يوالمراكز التً تعنى باألشخاص ذو (244)مراكز الحماٌة االجتماعٌة ب

 .(136)ومراكز النساء فً وضعٌة هشة  (107)الخاصة 
 

التوزٌع الجهوي لمٌزانٌة البرنامج  على معتمدةوفً األخٌر، تجدر اإلشارة إلى أن المعاٌٌر ال
فً: معدل الساكنة عموما تتلخص  ،واالجتماعٌة فً العالم القروي بتقلٌص الفوارق الترابٌةالخاص 

القروٌة المعزولة ومعدل الساكنة القروٌة الفقٌرة أو التً فً وضعٌة هشة ومتوسط التجهٌزات 
 نسمة. 1.000كلم مربع و 1.000كل وكذا معدل طول الطرقات المصنفة ل ،السوسٌواقتصادٌة
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 ملٌار  7,91فً حدودأكبر حاجٌات للتموٌل  تسجلمكناس  -جهة فاسوتبعا لهذه المعاٌٌر فإن 
هو الحال بالنسبة و(فقط لسد الخصاص فً مجال الطرق  مخصصة ملٌار درهم  5,44، بٌنهادرهم

، ملٌار درهم  7,64الحسٌمة بحاجٌات تموٌل تقدر ب -تطوان-طنجة ، تلٌها جهات)لمجموع الجهات
ملٌار  4,97) فرةخنٌ -بنً مبللو )ملٌار درهم 5,52) والشرق )ملٌار درهم 6,62) أسفً -مراكشو

 – والدار البٌضاء  )ملٌار درهم 4,12) درعة تافٌبللتو  )ملٌار درهم 4,89)ماسة  -سوسو )درهم
ملٌار  1,29)واد نون -كلمٌمو )ملٌار درهم 2,38) القنٌطرة-سبل-الرباطو )ملٌار درهم 3,34) سطات
 .)درهم ملٌون 501( الساقٌة الحمراء-العٌونو )ملٌون درهم 720(وادي الذهب –الداخلة و )درهم

 

-IIIالوقع االقتصادي واالجتماعً لالستثمارات العمومٌة على مستوى الجهات 

 
 الحرصخبلل من التنمٌة على مستوى الجهات  مجهوداتها لدعمفً إطار  ،الدولة ساهم تدخل

بعض الجهات فً الناتج ضعؾ مساهمة تدارك  أكثر عدالة لبلستثمار العمومً، فًتوزٌع تحقٌق على 
 الداخلً الخام، بالرؼم من هٌمنة جهات أخرى فً خلق القٌمة المضافة على الصعٌد الوطنً.

  

 على المستوى االقتصادي:  -1
 

برسم الفترة  الجهات حسب الخام الداخلً للناتج المتوسطة البنٌةالرسم البٌانً أسفله  حٌوض
2111-2113 : 

 
 

القدٌم( بنصٌب أوفر فً خلق  جهة )حسب التقسٌم الجهوي 16من أصل  جهات أربع ساهمت

 2113-2111خبلل الفترة  الخام الداخلً الناتج من %4774من  الوطنٌة، حٌث انتقلت مساهمتهاالثروة 

            الكبرى البٌضاء الدار جهاتكل من ب األمر وٌتعلق ،2113-2111 الفترة برسم %4575 إلى

 درعة ماسة وسوس( %972) الحوز تانسٌفت ومراكش (%977) زعٌر زمور سبل والرباط( % 1777

(8,9%) . 

 
 الوطنً المتوسط من أعلى ةسنوٌ نمو تبمعدال أكبر دٌنامٌة المتبقٌة الجهات عرفت ،المقابل فً

( %1176) الحمراء الساقٌة بوجدور العٌون جهات خاصة ،2113-2111 الفترة خبلل (672%)

 (. %673)  بولمان فاس و( %677) تافٌبللت ومكناس( %873) وردٌؽة الشاوٌةو
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خبلل نفس الفترة تحسنا ملموسا على  الناتج الداخلً الخام للفردأخرى، عرؾ  ناحٌةمن 

ما جهة أعلى مستوى فٌ 16من أصل  جهات 6 سجلت وقدلكن بمعدالت متفاوتة. مستوى جمٌع الجهات 

العٌون  جهاتكل من المعدل الوطنً. وٌتعلق األمر بٌتجاوز  ،نسبة الناتج الداخلً الخام للفرد ٌخص
 (للفرد/درهم 31.182)الدار البٌضاء الكبرى و (للفرد/درهم 323148) الساقٌة الحمراءبوجدور 

الذهب  يوادو (للفرد/درهم 22.357)لرباط سبل زمور زعٌروا (للفرد/درهم 26.154الشاوٌة وردٌؽة و

 .(للفرد/درهم 21.446)دكالة عبدة و (للفرد/درهم 21.958الكوٌرة 

 

  االجتماعً:المستوى على  -2
 

ولوج تحسٌن على المستوى االقتصادي، ٌروم المجهود االستثماري للدولة  آثارهباإلضافة إلى 
 إلى الولوج مؤشرمن خبلل  مقاربتهاتفاوتات ٌمكن بعض ال الجهات إلى الحقوق األساسٌة التً تعرؾ

 فٌما ٌخصللتحكٌم  باعتباره آلٌةوٌكتسً تتبع هذا المإشر أهمٌة خاصة  هذا،. 1األساسٌة الحقوق
 مختلؾ السٌاسات العمومٌة.  انسجام ىوتسم ىلع اذكواالستثمار المتخذة فً مجال قرارات ال

 
 ،تبعا لهذا المإشر، األساسٌة الحقوق إلى مستوى ولوج الجهات ،الرسم البٌانً التالً وٌجسد

 : 2113 برسم سنة

 

 
 

 المعدل تفوق األساسٌة للحقوق الساكنة ولوج نسبة تحقٌق من 2113سنة  خبلل جهات 7 تمكنت

 إلى خدمات ،(والسكن والصحة التعلٌمك) األساسٌة الخدمات إلى الولوج تحسٌن بفضل وذلك ،الوطنً
جهات الرباط سبل ٌتعلق األمر بجهة العٌون بوجدور الساقٌة الحمراء متبوعة بو .االجتماعٌة الرفاهٌة

 والجهة الشرقٌة. الكبرى الدار البٌضاء زمور وعٌر وكلمٌم السمارة وفاس بولمان والشاوٌة وردٌؽة و
 

، كما هو الحال بالنسبة 2113-1998خبلل الفترة إٌجابٌا هذا، وقد عرفت بعض الجهات تطورا 

والجهة الشرقٌة اللتٌن سجلتا أفضل أداء : حٌث تحسنت رتبهما لتنتقل، على  السمارة كلمٌم لجهة
 .السابعة الرتبة إلى عشرالحادٌة  الرتبة منو الثالثة الرتبة إلى الثامنة الرتبة منالتوالً، 

                                                           
1
ٌمثل هذا المإشر معدال مرجحا لمجموع النفط الخاصة بمختلؾ الفصول، ٌتم احتسابها كمعدل حسابً  األساسٌة: الحقوق إلى الولوج مؤشر  

سابها باعتبارها معدال حسابٌا بسٌطا لمجموع النقط المرتبطة بالمإشرات التً تحالمجموع النقط المتعلقة بالحقوق األساسٌة، والتً بدورها ٌمكن 

 (.01إلى  1وفق سلم من  أدابهانجاعة  بحس للجهةتشكل هذا المعدل )ٌتم منحه 
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 القابم على ،ألقالٌمهذه ال التنموي النموذج مكنفقد  ،للمملكة الجنوبٌة األقالٌم مستوى علىأما 
 قوي اجتماعً اندماج خلق من ،واالقتصادي االجتماعً المستوٌٌن على اإلنجازات بٌن اإلٌجابً التفاعل

 للتفاوتات مستوى وأدنى( %675) الوطنً المستوى على للفقر معدل أدنى حققت حٌث بهذه األقالٌم،

 .االجتماعٌة
 

 ٌتعلق فٌما الوطنً المستوى على النتابج قد سجلت أفضل األقالٌم الجنوبٌةن إهكذا، ف

  :االجتماعٌة، خاصة فٌما ٌتعلق ب  اإلنجازاتب

 : االبتدائً العمومً  المدرسً والتجهٌز التأطٌر 
 

 ؛( الحمراء الساقٌة بوجدور العٌون بجهة %132) االبتدابً السلك إنهاء مستوٌات أعلى 
 

  ؛( الكوٌرة الذهب يواد بجهة %64) الباكالورٌا فً نجاح نسبة أفضل 
 

 العٌون بجهة %1278و الكوٌرة الذهب واد بجهة %1275) ؤلمٌةل معدل أدنى 

  .الحمراء( بوجدورالساقٌة
 

 الترابٌة الجماعات نفاق برسم مساهماتاإل معدالت أعلى تسجٌل تم :والسكن الصحٌة الخدمات 

 الكوٌرة الذهب واد بجهة للفرد/درهم 1989 الدولة( لتصل إلى دون احتساب مساهمات)

بجهة كلمٌم  درهم/للفرد  1502والحمراء  الساقٌة- بوجدور -العٌون بجهة للفرد/درهم 1585و

 .السمارة
 
، حققت هذه األقالٌم تقدما ملموسا على مستوى جاذبٌتها كنتٌجة لهذه اإلنجازات االجتماعٌةو
 فٌما ٌلً: وٌتجلى ذلك ،االقتصادٌة

 
-1998الوطنً خبلل الفترة  المستوى على الصناعٌة المإسسات إنشاء نسبة أعلىتحقٌق  

واد الذهب الكوٌرة ( و%1574الحمراء ) الساقٌة بوجدور العٌون كل من جهاتب ،2112

 (؛%6,1)  السمارةكلمٌم و (8,9%)
 

 %1176 وهًالوطنً:  المستوى على الخام الداخلً لناتجا نمو نسب أعلىتسجٌل  

 الكوٌرة؛ الذهب يواد وجهة بجهة العٌون بوجدور الساقٌة الحمراءعلى التوالً  %1173و
 

 %.373+ بلؽت سنوٌة نمو نسبةب الشؽل لسوق أداء أفضلتسجٌل  
 

-IV هوٌاج ومتوازن فعالتدبٌر ل تؤسسإصالحات بنٌوٌة ومؤسساتٌة: 
 

طبقا لمقتضٌات ة الحكومة على مواصلة تفعٌل ورش الجهوٌة المتقدم اتتركز مجهودتس
 : المتمثلة فً، الترابٌة الجماعاتو للجهات ةالجدٌد ةالتنظٌمٌ وانٌنالقو الدستور

 
بالمقارنة مع باقً الجماعات الترابٌة، خاصة من حٌث أهمٌة  منح الجهة مرتبة الصدارة 

 االختصاصات التنموٌة الموكلة لها، والموارد المالٌة المرصودة لهذا الؽرض؛
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ممارسة االختصاصات المشتركة تؤهٌلها لل التعاقد بٌن الدولة والجهةإقرار آلٌات ووسابل  
 والمنقولة؛

 
إحداث صندوقً التضامن بٌن الجهات سٌتم  حٌث خصٌص موارد مالٌة جدٌدة للجهاتت 

من  188لمادة كذلك، وطبقا ل. 2116مشروع قانون المالٌة لسنة برسم  والتؤهٌل االجتماعً

برسم مشروع قانون المالٌة لسنة  ملٌار درهم 2تخصٌص مبلػ  سٌتم القانون التنظٌمً للجهة،

 الضرٌبةو الشركات على الضرٌبةكل من  حصٌلة من 2% نسبةمن خبلل تحوٌل  ،2116

الجهات، تضاؾ إلٌها  لفابدة التؤمٌن عقود على الرسم حصٌلة من 21%الدخل ونسبة  على

  ٌعنً تخصٌص ما مجموعه ، مامالٌٌر درهم 2مخصصات مالٌة من المٌزانٌة العامة تقدر ب 

 .، لتمكٌن الجهات من ممارسة اختصاصاتها على الوجه المطلوبمالٌٌر درهم 4
 

فٌما ٌتعلق بإعداد  المالٌة لقانون الجدٌد التنظٌمً القانون مقتضٌات تفعٌلعلى  السهر 
والمرتبطة بمإشرات  حسب الجهاتوالموزعة  ،على البرامج المٌزانٌات القطاعٌة المرتكزة

 أداء محددة مسبقا ؛ 
 

 حسب للنجاعة السنوٌة المشارٌع إعداد خبلل من بالمحاسبة، المسإولٌة تكرٌس ثقافة ربط 
 التصفٌة. لقانون المرافق للنجاعة السنوي التقرٌر وكذا المالٌة، لقوانٌن المرافقة القطاعات

  

-V 2016التوزٌع الجهوي لالستثمارات العمومٌة المبرمجة برسم سنة 
 

 189حوالً  سٌبلػ 2116برسم سنة  العمومً ياالستثمار مجهودالإجمالً  تجدر اإلشارة إلى أن

 كما ٌلً: تتوزع ،ملٌار درهم
 

افق الدولة والحسابات الخصوصٌة للخزٌنة ومر لمٌزانٌة العامةالنسبة لب ملٌار درهم 6775 

 المسٌرة بصورة مستقلة، دون احتساب التحوٌبلت من المٌزانٌة العامة إلى المإسسات
 ؛مستقلة بصورة المسٌرة الدولة ومرافق للخزٌنة الخصوصٌةوالمقاوالت العمومٌة والحسابات 

 
 بالنسبة للمإسسات والمقاوالت العمومٌة؛ ملٌار درهم 118 
 
 بالنسبة للجماعات الترابٌة. ملٌار درهم 1375 

 
على  2116من جهة أخرى، ٌمكن تقدٌم أهم المشارٌع االستثمارٌة العمومٌة المبرمجة برسم سنة 

 المستوى الجهوي كما ٌلً: 
 
 ؛  أسفً-الجدٌدةمن أشؽال تشٌٌد الطرٌق السٌار  االنتهاء 
 
 ؛رأكادٌبمدٌنة الجودة  عالٌة الخدمة ذاتوإحداث خط للحافبلت الرباط شبكة الطرامواي  توسٌع 
 
 األطلسً" ؛  القنٌطرةفً أشؽال بناء المركب المٌنابً الجدٌد " الشروع 
 
 ؼرب المتوسط" ؛ الناظورالمركب المٌنابً الجدٌد " بناءأشؽال  انطبلق 
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. تنغٌروسد تودؼة بإقلٌم  زاكورةالفعلً ألشؽال بناء سدٌن كبٌرٌن : سد أكدز بإقلٌم  االنطبلق 
 ؛ الحسٌمة باإلضافة إلى الشروع فً تشٌٌد سد الؽٌس الجدٌد بإقلٌم

 
مشروعا جدٌدا فً إطار مواصلة السٌاسة اإلرادٌة للتنمٌة التضامنٌة  85انطبلقة  إعطاء 

تعلق بالشعب النباتٌة      ٌمشروعا  55ألخضر، منها والشمولٌة على مستوى مخطط المؽرب ا

 مشروعا ٌهم الشعب الحٌوانٌة؛ 31و

 
 ". أبً رقراقالمٌناء" و "وصال  الدار البٌضاءصال مشارٌع سٌاحٌة كبرى: "و تطوٌر 

 
للمشارٌع االستثمارٌة المبرمجة على مستوى الجهات، برسم التفصٌلٌة هذا، وٌمكن تقدٌم البلبحة 

بالنسبة  الملحق الثانًوبالنسبة للمٌزانٌة العامة  الملحق األول، ضمن 2116مشروع قانون المالٌة لسنة 

 للمإسسات والمقاوالت العمومٌة. 
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 -VIالمالحق 
 

 

قانون المالٌة  مشروع برسم حسب الجهات توزٌع البرامج االستثمارٌة الكبرى -1
 -العامة  المٌزانٌة - 2016لسنة 

 

 الحسٌمة : -تطوان -جهة طنجة -1
 

 : الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً 

 ملٌون درهم؛ 274والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 درهم؛ مبلٌٌن 5إحداث مركب مندمج للصناعة التقلٌدٌة بتطوان :  

 ملٌون درهم؛ 275إحداث مركب مندمج للصناعة التقلٌدٌة بطنجة :  

 ملٌون درهم؛ 175دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  

المصنوعات  "و  "فخار واد الو "و  "خرقة وزان "وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال عبلمة  تصدٌق 

 ألؾ درهم ؛ 411:  "لتاؼزوتالجلدٌة 

ألؾ  311 ":الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "تصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال عبلمة  

 درهم.
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 2672:  إحداث حظابر صناعٌة مندمجة معدة للكراء 

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة:  

 مبلٌٌن درهم. 5إحداث مناطق لؤلنشطة االقتصادٌة:  
 

 السٌاحة : 

  والسٌاحً الفندقً المهنً التؤهٌل بمركزو بطنجة والسٌاحٌة الفندقٌة التكنولوجٌا بمعهد التّمٌز مركز إحداث 

 ملٌون درهم. 5735:  بطنجة للسٌاحة الدولً العالً المعهد تموقع إعادةو ةبؤصٌل
 

 التجهٌز والنقل : 

            الرابطة بٌن شفشاون وتطوان 5رقم  الوطنٌة: الطرٌق  السالمة الطرقٌة بتهٌئاتالبرنامج الخاص  

 ملٌون درهم(؛ 611)

 ملٌون درهم(؛ 22: الطرٌق الرابطة بٌن حداقة وتاٌدة  ) برنامج التأهٌل الترابً 

 ملٌون درهم(؛ 178)صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة  :الصٌانة الطرقٌة  برنامج 

 ملٌون درهم؛ 151 برنامج الطرق السرٌعة: 

 : مواصلة أشؽال مشروع القطار الفابق السرعة؛ البنٌات التحتٌة للسكك الحدٌدٌة 

 ملٌون درهم(. 52) مواصلة توسٌع مٌناء الجبهةللموانئ :  البنٌات التحتٌة 
 

 الماء : 

 الفٌضانات من الحماٌةباإلضافة إلى  خروفة دارو بوشتة مواليو مارتٌل و والخروبسدود الؽٌس  بناء 

 ملٌون درهم. 485بؽبلؾ مالً ٌبلػ 
 

 الصٌد البحري: 

 بطنجة البحري الصٌد مندوبٌات تهٌبة أشؽال وإنجاز بؤصٌلة البحري للصٌد الفرعٌة المندوبٌة بناء 

 ملٌون درهم؛ 676:  والحسٌمة الجبهةو العرابشو المضٌقو
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 ملٌون درهم؛ 11,7:  بؤمسا للتفرٌػ المجهزة النقطة بناء أشؽال 

 ألؾ درهم. 571:  بطنجة البحري المهنً التؤهٌل مركز تجهٌز 
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 6173: الماء خدمة تحسٌن 

  ملٌون درهم؛ 81,92: الري مٌاه القتصاد الوطنً البرنامج 

 ملٌون درهم؛ 2,687: عقوبة دار بدابرة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 24,894: اسجن بمنطقة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 316,61: فةوخر دار بدابرة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 38,996:  مارتٌل واد سد نجازإ مع بموازاة اجراس محٌجرات بمنطقة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 129,977: التضامنٌة الفبلحة مشارٌع 

 ملٌون درهم. 9,7: توسطوالم الصؽٌر الري عملٌات 
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم؛ 71:  طنجةب والصٌدلة الطب كلٌةتجهٌز  

 مبلٌٌن درهم. 11بطنجة :  والنقل للوجستٌك المتوسطً المعهد بناءمواصلة  
 

 : المهنً التكوٌن 

 ملٌون درهم؛ 26:  طنجةب الطاقٌة والنجاعة المتجددة الطاقات مهن فً التكوٌن معهد إحداث 

 مبلٌٌن درهم؛ 3بطنجة :  الطرقٌة والسبلمة النقلو اللوجستٌك مهن فً المتخصص المعهد إحداث 

 مبلٌٌن درهم. 7:  طنجةب السٌارات صناعة مهن فً التكوٌن معهد داخلٌة إحداث 
 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم. 328: الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
 

 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم؛ 91:  بطنجة األسرة قضاء قسم و االبتدابٌة المحكمة بناء 

 ملٌون درهم؛ 66751:  تطوانب االبتدابٌة المحكمة بناء 

 ملٌون درهم. 11,7:  بوزان األسرة قضاء قسم بناء 
 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم؛ 25بمدٌنة الحسٌمة : سجنٌة  مإسسةبناء  

 ملٌون درهم. 21بالحسٌمة :  إداري سكنبناء  
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

وأشؽال  درهم ملٌون 31,5 بمبلػ هكتار 05821 تشجٌر وتجدٌدمن خبلل عملٌات  الؽابوٌة والتنمٌة التهٌبة 

 تعوٌضاتدرهم، و ملٌون 2,52 بمبلػ هكتار 211 " بالنسبة لsylvopastorale" تحسٌن الرعً الؽابوي

هكتار من  515221ودراسات لتهٌبة  درهم ألؾ 75 ٌقارب إجمالً بمبلػ الؽابةهكتار من  811لحماٌة 

 تهٌبة وكذا درهم ملٌون 7,3 ؼابوٌة بمبلػ نبتة 851085082 وإنتاج ملٌون درهم، 1713الؽابات بمبلػ 

 درهم؛ ملٌون 677 والمحٌطة بالوسط الحضري بمبلػ الحضرٌة الؽابات

 7.051 على مساحةحدود الؽابات  رسٌموت التقنٌةإنجاز الدراسات  عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌنو حماٌة 

 إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 087 تؤهٌل وإعادة فتح وأشؽال ،درهم ألؾ 565,56 بمبلػ هكتار

 درهم؛ ملٌون 13,84 ٌقارب
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ومشارٌع القنص  درهم ملٌون 1,68 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 بمبلػ مكعب من المجاري المابٌة متر 205081 وتصحٌح ملٌون درهم، 2719وتربٌة األسماك بمبلػ 

  درهم؛ ملٌون 16,53 بمبلػ الحرابق ومكافحة درهم ملٌون 16,66

 ملٌون 172)المناحل و( درهم ألؾ 953775)شتابل الفاكهة  توزٌع: اقتصادٌة مواكبة  -سوسٌو تدابٌر 

 وكذا أشؽال ألؾ درهم، 111درهم وتوزٌع أفران محسنة بمبلػ  ألؾ 311 بمبلػ ماء نقاط وإحداث ،(درهم

 درهم. ملٌون 1175ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك من كلم 001 فتح
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 21إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من المساجد:  

 ملٌون درهم؛ 51ستة مساجد:  بناء 

 ملٌون درهم؛ 12ترمٌم مسجدٌن:  

 ملٌون درهم؛ 678تجهٌز مجموعة من المساجد:  

 مبلٌٌن درهم؛ 5صٌانة مجموعة من المساجد:  

 ملٌون درهم. 1مسجدا:  14التؤهٌل البٌبً ل  
 

 التعلٌم : 

 الفوارق تقلٌص برنامج إطار فًوثانوٌة مع داخلٌة  وثانوٌتٌن وإعدادٌتٌن جماعاتٌة مدارس 5 إحداث 

 درهم؛ ملٌون 123 قدره بمبلػ القروي العالمفً  واالجتماعٌة الترابٌة

 درهم؛ ملٌون 84 ب ٌقدر بمبلػ االتفاقٌات إطار فً مإسسات 7 إنشاء 

 درهم؛ ملٌون 28722 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 141 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 51 إتمام 

 .درهم ملٌون 2287216

 

 :الشرق  جهة -2

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ألؾ 551:  إعداد وتنفٌذ برنامج عمل لتشجٌع منتوجات االقتصاد االجتماعً والتضامنً بالجهة الشرقٌة 

 درهم؛

 ؛ألؾ درهم 211:  بدبدو الصانعةإحداث دار  

 ؛ملٌون درهم 176إعادة بناء مركز الصناعة التقلٌدٌة بجرادة:  

 درهم؛ ملٌون 1761إحداث مركب مندمج للصناعة التقلٌدٌة بجرسٌؾ :  

 درهم؛ مبلٌٌن 5التقلٌدٌة بوجدة :  الصناعةهٌل مجمع ؤت 

 ملٌون درهم؛ 173دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  

 ألؾ درهم. 242786:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "تصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 5احداث حظابر صناعٌة مندمجة معدة للكراء :  

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة :  

 مبلٌٌن درهم. 5االقتصادٌة :  لؤلنشطةإحداث مناطق  

 

 السٌاحة : 

 ملٌون درهم. 5735: بالسعٌدٌة والسٌاحٌة الفندقٌة التكنولوجٌا بمعهد التّمٌز مركز إحداث 
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 التجهٌز والنقل : 

 درهم؛ مبلٌٌن 5بالدرٌوش:  برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

ركز عٌن الزهرة ومجماعة صاكا  بٌن الرابطة 5185: الطرٌق المإدٌة من ط.ج  برنامج التأهٌل الترابً 

 11725ملٌون درهم(، والطرٌق الرابطة بٌن تارماكسٌن وبنً ملول ) 475ملٌون درهم( ولعتوتن ) 15)

 ؛لدرٌوشملٌون درهم( بإقلٌم ا 775وإٌمازان ) 101وط.ج  5ملٌون درهم( والطرٌق الرابطة بٌن تروكوت

 ملٌون درهم(؛ 218صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة ) :الصٌانة الطرقٌة  برنامج 

 ملٌون درهم؛ 591 :برنامج الطرق السرٌعة  

 ؛" فاس/وجدة ": إنهاء إعادة تؤهٌل الخط السككً  البنٌات التحتٌة للسكك الحدٌدٌة 

 درهم؛ مبلٌٌر 11 : الشروع فً إنجاز مٌناء الناظور ؼرب المتوسطللموانئ :  البنٌات التحتٌة 

: االنتهاء من أشؽال توسٌع المحطة الجوٌة الحالٌة لمطار الناظور لرفع طاقته للمطاراتالتحتٌة البنٌات  

 مسافر.  ملٌونًاالستٌعابٌة إلى 
 

 الماء : 

 ملٌون درهم. 174بؽبلؾ مالً ٌبلػ  الفٌضانات من الحماٌةباإلضافة إلى أومادي  تاركة سد بناء 
 

 الصٌد البحري : 

 ألؾ درهم؛ 611: بالناضور البحري الصٌد مندوبٌة وتجهٌز تهٌبة أشؽال إنجاز 

 مبلٌٌن درهم؛ 11:  بشمبللة للتفرٌػ المجهزة النقطة بناء 

 ألؾ درهم. 411: وربالناظ البحري المهنً التؤهٌل مركز تجهٌز 
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 36725:  الماء خدمة تحسٌن 

 ملٌون درهم؛ 111,18:  تافرطة بدابرة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 114,77:  التضامنٌة الفبلحة مشارٌع 

 ملٌون درهم. 16,84:  توسطموال الصؽٌر الري عملٌات 
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم. 21:  بوجدة التقنً القطببناء مواصلة  
 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 1التراب :  إلعداد الجهوٌة بالتصامٌم الوطنً التراب تؽطٌة 

 ؛(ملٌون درهم 1فجٌج ) قلٌمإ لتنمٌة المندمج البرنامج اإلقلٌمً، االستراتٌجً التخطٌط 

 ملٌون درهم. 194745:  الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 ملٌون 71,41 بمبلػ هكتار 015510 تشجٌر وتجدٌدمن خبلل عملٌات  الؽابوٌة والتنمٌة التهٌبة 

درهم،  ملٌون 18,7 بمبلػ هكتار 85221 ل" sylvopastoraleوأشؽال تحسٌن الرعً الؽابوي" درهم

 وإنتاج درهم ملٌون 3736 ٌقارب إجمالً بمبلػ هكتار من الؽابة 015281لحماٌة  تعوٌضاتو

والمحٌطة بالوسط  الحضرٌة الؽابات تهٌبة وكذا ،درهم ملٌون 11,58 ؼابوٌة بمبلػ نبتة 251715817

 درهم؛ ملٌون 277 الحضري بمبلػ

 هكتار 575.818 حدود الؽابات ل ترسٌمو التقنٌة الدراساتإنجاز  عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌنو حماٌة 

 ٌقارب إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 82 تؤهٌل وإعادة فتح أشؽالو ،درهم ملٌون 17,57 بمبلػ

  درهم؛ ملٌون 5,8
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ومشارٌع القنص  درهم ملٌون 1,64 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 11,4 بمبلػ مكعب من المجاري المابٌة متر 585815 وتصحٌح ألؾ درهم، 221,3وتربٌة األسماك بمبلػ 

 7,15 بمبلػ والحرابق ملٌون درهم 179هكتار بمبلػ  01زحؾ الرمال على مساحة  ومكافحة درهم ملٌون

  درهم؛ ملٌون

 ملٌون 1741)لمناحل او( درهم ملٌون 1712)شتابل الفاكهة  توزٌع: اقتصادٌة مواكبة  -سوسٌو تدابٌر 

 وكذا أشؽال ألؾ درهم، 414درهم وتوزٌع أفران محسنة بمبلػ  ألؾ 111 بمبلػ ماء نقاط وإحداث ،(درهم

 درهم. ملٌون 478ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك من كلم 71 فتح
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 41إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم؛ 25بناء مسجد كبٌر :  

 ملٌون درهم؛ 771تجهٌز مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم. 5من المساجد : صٌانة مجموعة  
 

 التعلٌم : 

 واالجتماعٌة الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً داخلٌة مع وإعدادٌتٌن جماعاتٌتٌن مدرستٌن إحداث 

 درهم؛ ملٌون 56 قدره بمبلػ القروي العالم فً

 درهم؛ ملٌون 26,82 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 134 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 23 إتمام 

 .درهم ملٌون 72

 

 مكناس : -جهة فاس  -3

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ملٌون درهم؛ 2والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 ملٌون درهم؛ 2بتاونات :  التقلٌدٌةإحداث مجمع للصناعة  

 ؛إدخال الطابع المعماري الؽربً على واجهة فندق األنشطة المكملة لقطاع الصفارٌن بعٌن النقبً بفاس 

 ملٌون درهم؛ 475 الصناعة التقلٌدٌة بالحاجب : ألنشطةإحداث منطقة  

 درهم؛ مبلٌٌن 4تؤهٌل مجمع الصناعة التقلٌدٌة بتازة :  

 ملٌون درهم؛ 178طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  عن الحرفٌةدعم التجمعات  

السرج  "و "البلؽة المؽربٌة "و "البلؽة الزٌوانٌة "المطابقة لنظام استعمال عبلمة  اإلنتاجتصدٌق وحدات  

 "زربٌة بنً مطٌر"و "زربٌة آٌت سؽروشن"و "البراد المؽربً"و "زلٌج فاس"و "التقلٌدي األصٌل

 ألؾ درهم ؛ 911: "زربٌة مرموشة"و "زربٌة بنً وراٌن"و "زربٌة بنً مكٌلد"و "زربٌة آٌت ٌوسً"و

 ألؾ درهم ؛ 711:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "تصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  

 ألؾ درهم. 411الفخارٌة :  المنتوجاتمراقبة  
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 5مندمجة معدة للكراء :  صناعٌةاحداث حظابر  

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة :  

 درهم؛ مبلٌٌن 5إحداث مناطق لؤلنشطة االقتصادٌة :  

 ملٌون درهم. 2:  الصناعٌةالمجمعات  
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 السٌاحة : 

 والسٌاحٌة الفندقٌة التكنولوجٌا بمعهدأطلس فاس و والسٌاحٌة الفندقٌة التكنولوجٌا بمعهد التّمٌز مركز إحداث 

 ملٌون درهم. 478س حً أنس: اف
 

 التجهٌز والنقل : 

ودوار السمؽونً عبر أخشاب  02: الطرٌق الرابطة بٌن الطرٌق الوطنٌة رقم  برنامج التأهٌل الترابً 

 2755الحاج وقٌادة اوالد علً ) وطاطأالرابطة بٌن  2052ملٌون درهم(، والطرٌق اإلقلٌمٌة رقم  13715)

ومركز بنً افتح عبر سٌدي  218الرابطة بٌن الطرٌق الجهوٌة رقم  ملٌون درهم( بإقلٌم بولمان، والطرٌق

ملٌون درهم( بإقلٌم  474ملٌون درهم(، والطرٌق الرابطة بٌن تمسكان وفدان الكبٌر ) 21734زحنون )

ملٌون  2372) 8والطرٌق الوطنٌة رقم  2807قلٌمٌة رقم تازة، والمسلك الطرقً الرابط بٌن الطرٌق اإل

 بإقلٌم تاونات؛ ملٌون درهم( 1878درهم(، والطرٌق الرابطة بٌن دواري القلعة واٌشتوم )

 ملٌون درهم(؛ 400صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة ) :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

 ملٌون درهم؛ 700 :برنامج الطرق السرٌعة  

 ." فاس/وجدة ": إنهاء إعادة تؤهٌل الخط السككً  للسكك الحدٌدٌة البنٌات التحتٌة 
 

 الماء : 

 ملٌون درهم. 258بؽبلؾ مالً ٌبلػ  صؽٌرٌن سدٌن وبناء أزؼار-تٌمدرٌن عٌن-امدز المابً المركب بناء 
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 92:  ساٌس بهضبة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 71713:  بوهودة بمنطقة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 121711:  الشطر الثانً ـ المتوسط سبو بمنطقة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 172724:  التضامنٌة الفبلحة مشارٌع 

 ملٌون درهم. 21742:  توسطوالم الصؽٌر الري عملٌات 
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم؛ 21:  بفاس التطبٌقٌة للعلوم العالً المعهدمواصلة بناء  

 ملٌون درهم. 11:  بتازة الجامعً الحًمواصلة بناء  
 

 المهنً: التكوٌن 

 ملٌون درهم(. 2) فاس – السٌارات صناعة مهن فً التكوٌن معهد إحداث 
 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 1:  الجدٌد الجهوي التقطٌع مع الجهوٌة التصامٌم مبلبمة 

 ؛(ملٌون درهم 1تاونات ) قلٌمإ لتنمٌة المندمج البرنامج :اإلقلٌمً االستراتٌجً التخطٌط 

 ملٌون درهم. 611756:  الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
 

 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم؛ 42:  الحاجبب االبتدابٌة المحكمة بناء 

 ملٌون درهم؛ 1174:  بتازة اإلبتدابٌة المحكمة بناء 

 ملٌون درهم. 14:  بفاس العدالة قصر بناء 

 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم؛ 111:  "5فاس "سجنٌة  مإسسةبناء  
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 ملٌون درهم؛ 121بمدٌنة صفرو : بناء مإسسة سجنٌة  

 ملٌون درهم. 21بصفرو :  بناء سكن إداري 

 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 ملٌون  94,47 بمبلػ هكتار 085071 تشجٌر وتجدٌدمن خبلل عملٌات  الؽابوٌة  والتنمٌة التهٌبة 

درهم،  ملٌون 2,9 بمبلػ هكتار 101 ل" sylvopastoraleوأشؽال تحسٌن الرعً الؽابوي" درهم

ودراسات لتهٌبة  درهم ملٌون 9715 ٌقارب إجمالً بمبلػ هكتار من الؽابة 815288لحماٌة  تعوٌضاتو

 25,91 بمبلػؼابوٌة  نبتة 0557205077 وإنتاج ملٌون درهم، 1,52هكتار من الؽابات بمبلػ  815800

 درهم؛ ملٌون 3738 والمحٌطة بالوسط الحضري بمبلػ الحضرٌة الؽابات تهٌبة وكذا درهم ملٌون

 02.500 ات على مساحةحدود الؽاب ترسٌمو التقنٌة الدراساتإنجاز  عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌنو حماٌة 

 إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 078 تؤهٌل وإعادة فتح أشؽالو ،درهم ألؾ 914,46 بمبلػ هكتار

  درهم؛ ملٌون 17,98 ٌقارب

ومشارٌع القنص  درهم ملٌون 3,73 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 بمبلػ مكعب من المجاري المابٌة متر 46.393 وتصحٌح ملٌون درهم، 4,93وتربٌة األسماك بمبلػ 

  درهم؛ ملٌون 7,99 بمبلػ الحرابق ومكافحة درهم ملٌون 18,92

 ،(درهم ملٌون 2) مناحلالو( درهم ألؾ 638775)شتابل الفاكهة  توزٌع: اقتصادٌة مواكبة  -سوسٌو تدابٌر 

 فتح وكذا أشؽال ملٌون درهم، 174درهم وتوزٌع أفران محسنة بمبلػ  ألؾ 211 بمبلػ ماء نقاط وإحداث

 درهم. ملٌون 14798ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك من كلم 161
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 25إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم؛ 77635بناء مسجد :  

 ملٌون درهم؛ 11ترمٌم مسجدٌن :  

 ملٌون درهم؛ 878تجهٌز مجموعة من المساجد :  

 مبلٌٌن درهم؛ 5صٌانة مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم. 175مسجدا :  50التؤهٌل البٌبً ل  
 

 التعلٌم : 

 بمبلػالقروي  العالم فً واالجتماعٌة الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً جماعاتٌة مدرسة إحداث 

 درهم؛ ملٌون 11 قدره

 درهم؛ ملٌون 41716 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 211 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 22 إتمام 

 .درهم ملٌون 797163

 

 :القنٌطرة  -سال  - الرباط جهة -4

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ملٌون درهم؛ 172والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 ملٌون درهم؛ 1إحداث مجمع للصناعة التقلٌدٌة لتسوٌق الزربٌة فً القنٌطرة :  

  ن درهم؛مبلٌٌ 5 إحداث منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بالساكنٌة : 

  ن درهم؛مبلٌٌ 6 إحداث منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بالقنٌطرة : 

 ملٌون درهم؛ 4ٌة بسٌدي قاسم : إحداث قرٌة للصناعة التقلٌد 
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 ملٌون درهم؛ 172دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  

 ألؾ درهم؛ 111:  "الزربٌة الرباطٌة "تصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  

 ألؾ درهم؛ 511 ":الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌةالشارة  "لنظام استعمال  المطابقةتصدٌق وحدات اإلنتاج  

 ألؾ درهم ؛ 411مراقبة المنتوجات الفخارٌة :  

إعادة تهٌبة مدٌنة سبل )مواكبة حرؾ الصناعة التقلٌدٌة من حٌث الدعم التقنً والتكوٌن المستمر والمحافظة  

 ملٌون درهم. 2 : على الحرؾ المهددة باالنقراض(
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 2175احداث حظابر صناعٌة مندمجة معدة للكراء :  

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة :  

 درهم؛ مبلٌٌن 5لؤلنشطة االقتصادٌة :  مناطقإحداث  

 مبلٌٌن درهم. 5أحٌاء االبتكار : إنشاء  
 

 التجهٌز والنقل : 

الرابطة بٌن سٌدي قاسم وسوق  008رقم  الجهوٌة: الطرٌق البرنامج الخاص بتهٌئات السالمة الطرقٌة 

 ملٌون درهم(؛ 311األربعاء )

 ملٌون درهم(؛ 213صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة ) :الصٌانة الطرقٌة  برنامج 

 ملٌون درهم؛ 111 :برنامج الطرق السرٌعة  

طنجة واالنتهاء من بناء الطرٌق  –بناء بدال لٌكسوس على الطرٌق السٌارالرباط  :برنامج الطرق السٌارة  

 المداري للرباط؛

: مواصلة أشؽال مشروع القطار الفابق السرعة وإنهاء مشارٌع الرفع من  البنٌات التحتٌة للسكك الحدٌدٌة 

 الطاقة االستٌعابٌة للخط السككً الرابط بٌن مدٌنتً الدار البٌضاء والقنٌطرة؛

 مبلٌٌر درهم. 5 : ال بناء مٌناء القنٌطرة األطلسًالشروع فً أشؽللموانئ :  البنٌات التحتٌة 
 

 الماء : 

 ملٌون درهم. 341بؽبلؾ مالً ٌبلػ  السدود وإصبلحسدي تٌداس وولجة السلطان  بناء 
 

 الصٌد البحري : 

 مبلٌٌن درهم؛ 4:  معلوماتٌة بؤنظمة المركزٌة المصالح تـجهٌز 

 درهم. ألؾ 911:  بالقنٌطرة البحري الصٌد مندوبٌة وتجهٌز تهٌبة أشؽال 
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 118785:  الماء خدمة تحسٌن 

 ملٌون درهم؛ 75:  بالرباط الجملة سوق انجار فً المساهمة 

 ملٌون درهم؛ 3773:  الري مٌاه القتصاد الوطنً البرنامج 

 ملٌون درهم؛ 44788:  التضامنٌة الفبلحة مشارٌع 

 ملٌون درهم. 6177:  دروفبلحٌةٌاله التجهٌزات صبلحإ 
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم. 21:  بتامسنا التكنولوجً القطبمواصلة بناء  

 

 المهنً: التكوٌن 

 ملٌون درهم. 15:  تامسنا – المكلفٌن بالتكوٌن لتكوٌن الوطنً المعهد إحداث 
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 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 1:  الجدٌد الجهوي التقطٌع مع الجهوٌة التصامٌم مبلبمة 

 ملٌون درهم. 138745:  الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
 

 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم(؛ 91775) للقضاء العالً المعهدملٌون درهم( و 211) بالرباط العدالة قصر 

 ملٌون درهم. 59781:  النقض محكمة توسعة 
 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم؛ 48بمدٌنة القنٌطرة : بناء مإسسة محلٌة  

 ملٌون درهم. 88بمدٌنة القنٌطرة: بناء مإسسة مركزٌة  
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 ملٌون 162,54 بمبلػ هكتار 585551 تشجٌر وتجدٌدمن خبلل عملٌات  والتنمٌةالؽابوٌة التهٌبة 

درهم،  ملٌون 3,37 بمبلػ هكتار 085081 ل" sylvopastoraleوأشؽال تحسٌن الرعً الؽابوي" درهم

ؼابوٌة  نبتة 152005017 وإنتاج ألؾ درهم 751,38هكتار من الؽابات بمبلػ  025158ودراسات لتهٌبة 

 ملٌون 776 الحضرٌة والمحٌطة بالوسط الحضري بمبلػ الؽابات تهٌبة وكذا ،درهم ملٌون 15,12 بمبلػ

 درهم؛

 بمبلػ هكتار 01.111 حدود الؽابات ل ترسٌمو التقنٌة الدراساتإنجاز  عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌنو حماٌة 

 ملٌون 1,84 ٌقارب إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 58 تؤهٌل وإعادة فتح وأشؽال ،درهم ألؾ 611

  درهم؛

ومشارٌع القنص  درهم ملٌون 1,15 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 4,85 بمبلػ مكعب من المجاري المابٌة متر 005710 وتصحٌح ملٌون درهم، 4,73وتربٌة األسماك بمبلػ 

  درهم؛ ملٌون 6,32 بمبلػ الحرابق ومكافحة درهم ملٌون

 من كلم 58 فتح وكذا أشؽالدرهم  ألؾ 121 بمبلػ ماء نقاط إحداث: اقتصادٌة مواكبة  -سوسٌو تدابٌر 

 درهم. ملٌون 1753ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 35إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم؛ 25بناء ثبلثة مساجد :  

 ملٌون درهم؛ 776تجهٌز مجموعة من المساجد :  

 مبلٌٌن درهم. 5صٌانة مجموعة من المساجد :  
 

 التعلٌم : 

 العالم فً واالجتماعٌة الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً وإعدادٌتٌن جماعاتٌة مدرسة إحداث 

 درهم؛ ملٌون 35 قدره بمبلػالقروي 

 فً بالرباط المدرسً قبل للتعلٌم قاعة 21 وإحداث التعلٌمٌة المإسسات وتؤهٌل بالقنٌطرة مإسسة 12 إنشاء 

 درهم؛ ملٌون 138 فً ٌقدر بمبلػ االتفاقٌات إطار

 درهم؛ ملٌون 53714 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 265 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 27 إتمام 

 .درهم ملٌون 897143
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 خنٌفرة : –جهة بنً مالل  -5

 
 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ملٌون درهم؛ 274والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 بالقصٌبة و تاكزٌرت وزاوٌة الشٌخ وفم أودي؛إحداث دار الصانعة  

 ملٌون درهم؛ 276إحداث قرٌة الصناعة التقلٌدٌة للزربٌة بمرٌرت )خنٌفرة( :  

  ملٌون درهم؛ 477 ببنً مبلل : "دار الدباغ"إعادة هٌكلة الدباؼة التقلٌدٌة  

 درهم؛ ملٌون 176إحداث قرٌة الصناعة التقلٌدٌة للزربٌة بالفقٌه بنصالح :  

 ملٌون درهم؛ 275بزاوٌة الشٌخ :  للزربٌة التقلٌدٌة لصناعةا قرٌةإحداث  

 ألؾ درهم؛ 412)حد برادٌة وسوق السبت(:  بنصالحإحداث دار الصانعة بالفقٌه  

 ملٌون درهم؛ 2دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  

            "لمكحبل "و  "زربٌة أبً الجعد "و  "خرقة بزو"لنظام استعمال عبلمة  المطابقةتصدٌق وحدات اإلنتاج  

 ألؾ درهم ؛ 471:  "زربٌة زٌان"و

 ألؾ درهم ؛ 211مراقبة المنتوجات الفخارٌة :  

 ألؾ درهم. 214729:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "المطابقة لنظام استعمال  اإلنتاجتصدٌق وحدات  
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة :  

 مبلٌٌن درهم. 5االقتصادٌة :  لؤلنشطةإحداث مناطق  
 

 التجهٌز والنقل : 

 مبلٌٌن درهم؛ 1477: بؤزٌبلل الناجمة عن الفٌضاناتبرنامج إصالح األضرار  

 ملٌون درهم(؛ 228صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة ) :الصٌانة الطرقٌة  برنامج 

 بنً مبلل. –بناء بدال على الطرٌق السٌار برشٌد  :برنامج الطرق السٌارة  
 

 الماء : 

 ملٌون درهم. 54صؽٌرٌن بؽبلؾ مالً ٌبلػ  سدٌن بناءو الفٌضانات من الحماٌة 
 

 الفالحة : 

 درهم؛ ملٌون 37762:  الفبلحً القطب 

 درهم؛ ملٌون 16:  الماء خدمة تحسٌن 

  ملٌون درهم؛ 118768:  الري مٌاه القتصاد الوطنً البرنامج 

 ملٌون درهم؛ 857611:  التضامنٌة الفبلحة مشارٌع 

 ملٌون درهم؛ 1372:  توسطلموا الصؽٌر الري عملٌات 

 ملٌون درهم. 25715:  الهدروفبلحٌة التجهٌزات اصبلح  
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم؛ 11:  مبلل ببنً والصٌدلة الطب كلٌةإعداد دراسة لبناء  

 ملٌون درهم؛ 11:  مبلل بنًب للتكنولوجٌا العلٌا المدرسة مواصلة بناء 

 ملٌون درهم. 11:  بخنٌفرة للتكنولوجٌا العلٌا المدرسة مواصلة بناء 
 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 1:  الجدٌد الجهوي التقطٌع مع الجهوٌة مبلبمة التصامٌم 

 ؛(ملٌون درهم 1الفقٌه بن صالح ) قلٌمإ لتنمٌة المندمج البرنامج :اإلقلٌمً االستراتٌجً التخطٌط 

 ملٌون درهم. 16974:  الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
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 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم. 5:  ببزو المقٌم القاضً مركز بناء 
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 ملٌون 45,32 بمبلػ هكتار 15010 تشجٌر وتجدٌد عملٌاتمن خبلل  الؽابوٌة والتنمٌة التهٌبة 

درهم،  ملٌون 2,14 بمبلػ هكتار 051 ل" sylvopastorale" وأشؽال تحسٌن الرعً الؽابوي درهم

ودراسات لتهٌبة  درهم ملٌون 3731 ٌقارب إجمالً بمبلػ هكتار من الؽابة 085502لحماٌة  تعوٌضاتو

 7,22 ؼابوٌة بمبلػ نبتة 851015511 وإنتاج ألؾ درهم، 576,69هكتار من الؽابات بمبلػ  005280

 درهم؛ ملٌون 379 والمحٌطة بالوسط الحضري بمبلػ  الحضرٌة الؽابات تهٌبة وكذا درهم ملٌون

 بمبلػ هكتار 00.081 حدود الؽابات ل ترسٌمو التقنٌة الدراساتإنجاز  عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌنو حماٌة 

 6,29 ٌقارب إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 66 تؤهٌل وإعادة فتح شؽالوأ ،درهم ألؾ 869,16

  درهم؛ ملٌون

ومشارٌع القنص  درهم ملٌون 3,4 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 11,54 بمبلػ مكعب من المجاري المابٌة متر 825871 وتصحٌح ملٌون درهم، 2,7وتربٌة األسماك بمبلػ 

  درهم؛ ملٌون 3,24 بمبلػ الحرابق ومكافحة درهم ملٌون

 ،(درهم ألؾ 211) مناحلالو( درهم ألؾ 491)شتابل الفاكهة  توزٌع: اقتصادٌة مواكبة  -سوسٌو تدابٌر 

 فتح وكذا أشؽال ملٌون درهم، 1735نة بمبلػ سّ درهم وتوزٌع أفران مح ألؾ 251 بمبلػ ماء نقاط وإحداث

 درهم. ملٌون 572ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك من كلم 55
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 25إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم؛ 6بناء مسجد :  

 ملٌون درهم؛ 479تجهٌز مجموعة من المساجد :  

 مبلٌٌن درهم؛ 275صٌانة مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم. 2مسجدا :  28التؤهٌل البٌبً ل  
 

 التعلٌم : 

 الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً داخلٌة مع إعدادٌات 3و جماعاتٌتٌن مدرستٌن إحداث 

 درهم؛ ملٌون 73 قدره بمبلػ القروي العالم فً واالجتماعٌة

 درهم؛ ملٌون 8714 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 41 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 16 إتمام 

 .درهم ملٌون 587142

 

 :سطات  -البٌضاء  الدار جهة -6

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ملٌون درهم؛ 2والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 ؛إحداث قرٌة للصناعة التقلٌدٌة بابن سلٌمان  

 درهم؛ ألؾ 511تؤهٌل منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بسطات :  

 ملٌون درهم؛ 176دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  

خرقة  "و "لمكحبل "و  "شارة الدار البٌضاء " تصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال عبلمة 

 ألؾ درهم ؛ 571:  "زربٌة مدٌونة"و "ساٌس

 ألؾ درهم. 414729:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة"اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  وحداتتصدٌق  
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 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 4676حداث حظابر صناعٌة مندمجة معدة للكراء : إ 

 ملٌون درهم؛ 275المناطق الصناعٌة :  تؤهٌلإعادة  

 درهم؛ مبلٌٌن 5إحداث مناطق لؤلنشطة االقتصادٌة :  

 ملٌون درهم؛ 2178مراكز تقنٌة صناعٌة :  

 درهم؛ ملٌون 12:  الصناعٌةالمجمعات  

 مبلٌٌن درهم. 5:  االبتكارأحٌاء  
 

 السٌاحة : 

ملٌون  478 : بالمحمدٌة والسٌاحٌة الفندقٌة التطبٌقٌة للتكنولوجٌا المتخصص بالمعهد التّمٌز مركز إحداث 

 درهم؛

ملٌون  5735 بالجدٌدة : والسٌاحٌة الفندقٌة التطبٌقٌة للتكنولوجٌا المتخصص بالمعهد التّمٌز مركز إحداث 

 درهم.
 

 التجهٌز والنقل : 

 مبلٌٌن درهم؛ 2472بالجدٌدة:  برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

 ملٌون درهم(؛ 338الفنٌة ) والمنشآتصٌانة الطرق  :الصٌانة الطرقٌة  برنامج 

ملٌون درهم  1.751برشٌد بمبلػ  –مدٌونة  –الدار البٌضاء  السٌاربناء الطرٌق  :برنامج الطرق السٌارة  

ملٌون درهم واالنتهاء من بناء  611بكلفة  8*5برشٌد إلى  –الدار البٌضاء  وتوسٌع الطرٌق السٌار

 أسفً ؛ –الطرٌق السٌار الجدٌدة 

: مواصلة إنجاز أشؽال مشروع القطار الفابق السرعة وإنهاء إنجاز أشؽال  البنٌات التحتٌة للسكك الحدٌدٌة 

الرابط بٌن مدٌنتً الدار البٌضاء والقنٌطرة ومدٌنتً  ًمشارٌع الرفع من الطاقة االستٌعابٌة للخط السكك

 سطات ومراكش؛

(، والشطر الثانً من مدره ملٌون 75بمنطقة زناتة ) الجاؾالمٌناء  تهٌبةإعادة للموانئ :  البنٌات التحتٌة 

(، وتهٌبة كل من المٌناء درهم ملٌون 23( وتهٌبتها )درهم ملٌون 161مشروع بناء منطقة إلصبلح السفن )

والمحطة الجدٌدة للرحبلت  (درهم ملٌون 21( والمنطقة البحرٌة )درهم ملٌون 21الجدٌد للصٌد البحري )

بمٌناء الدار البٌضاء، وكذا إنجاز  (درهم ملٌون 31( وبناء برج حركة السفن وتجهٌزه )درهم ملٌون 13)

( وأشؽال تعزٌز درهم ملٌون 33األشؽال المتعلقة بالكشوفات الجٌوتقنٌة للمٌناء الطاقً الجرؾ األصفر )

 ؛( درهم مبلٌٌن 11المرفا الربٌسً لمٌناء المحمدٌة )

بمطار محمد الخامس وتعزٌز  0وٌة االستٌعابٌة للمحطة الج الطاقة: الرفع من  للمطاراتالبنٌات التحتٌة  

قدرات مإسسة محمد السادس للطٌران المدنً، وكذا تطوٌر مطار متخصص فً طٌران األعمال بتٌط 

 ملٌل.
 

 الماء : 

 ملٌون درهم. 125بؽبلؾ مالً ٌبلػ  الفٌضانات من الحماٌة 
 

 الصٌد البحري : 

ن ملٌو 271:  والمحمدٌة البٌضاء والدار بالجدٌدة البحري الصٌد مندوبٌات وتجهٌز تهٌبة أشؽال إنجاز 

 درهم؛

 ن درهم؛مبلٌٌ 2:  "بوعزة دار"ب للتفرٌػ المجهزة النقطة بناء أشؽال 

 ن درهم؛ملٌو 51:  البٌضاء الدار ناءٌم بناء أشؽال 

 ألؾ درهم. 111:  بالبٌضاء البحري المهنً التؤهٌل مركز تجهٌز 
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 الفالحة : 

 درهم؛ن مبلٌٌ 4172:  الماء خدمة تحسٌن 

 ن درهم؛مبلٌٌ 49725: الري مٌاه القتصاد الوطنً البرنامج 

 ن درهم؛مبلٌٌ 19478: الجدٌد بٌرال منطقة لسقً الخواص مع الشراكة مشروع 

 ؛درهم ملٌون 21:  التٌن بواد الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 3576: مشارٌع الفبلحة التضامنٌة  

 ملٌون درهم. 2781عملٌات الري الصؽٌر والمتوسط:  
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم؛ 11: الجدٌدة الجامعً الحًمواصلة بناء  

 ملٌون درهم؛ 11:  سطات الرٌاضة لعلوم العالً المعهدإعداد الدراسات وبناء  

 ملٌون درهم؛ 11:  بسطات األمنٌة العلوم فً الدراسات معهدإعداد الدراسات وبناء  

 مبلٌٌن درهم. 5:  برشٌد( EST) التقنٌات متعدد المعهدإعداد الدراسات وبناء  

 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 2التراب :  إلعداد الجهوٌة بالتصامٌم الوطنً التراب تؽطٌة 

 ملٌون درهم. 11678:  الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
 

 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم؛ 23:  بؤنفا المدنٌة المحكمة تهٌبة 

 ملٌون درهم. 11:  فرج اوالد بحد المقٌم القاضً مركز بناء 
 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم؛ 121:  "0الجدٌدة " السجنٌةبناء المإسسة  

 ملٌون درهم؛ 121:  "5الجدٌدة  "بناء المإسسة السجنٌة  

 ملٌون درهم؛ 161:  "0الدار البٌضاء "بناء المإسسة السجنٌة  

 ملٌون درهم؛ 161:  "5الدار البٌضاء "بناء المإسسة السجنٌة  

 ملٌون درهم؛ 161:  "8الدار البٌضاء "بناء المإسسة السجنٌة  

 ملٌون درهم. 161:  "0الدار البٌضاء "السجنٌة  المإسسةبناء  

 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 ملٌون 18,88 بمبلػ هكتار 55171 تشجٌر وتجدٌد من خبلل عملٌات الؽابوٌة والتنمٌة التهٌبة 

 وإنتاج ،درهم ألؾ 35275 ٌقارب إجمالً بمبلػ هكتار من الؽابة 05001لحماٌة  تعوٌضاتو درهم

والمحٌطة بالوسط  الحضرٌة الؽابات تهٌبة وكذا درهم ملٌون 3,7 ؼابوٌة بمبلػ نبتة 058015212

 درهم؛ ملٌون 1747 الحضري بمبلػ

 إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 08 تؤهٌل وإعادة فتح أشؽال عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌن و حماٌة 

  درهم؛ ألؾ 921,1 ٌقارب

 وتصحٌح ،درهم ألؾ 445,4 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 ملٌون 1,86 بمبلػ الحرابق ومكافحة درهم ملٌون 1,71 بمبلػ  مكعب من المجاري المابٌة متر 05115

  درهم؛

ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك من كلم 00 فتح أشؽال: اقتصادٌة مواكبة  -سوسٌو تدابٌر 

 درهم. ألؾ 766775
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 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 15إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من المساجد :  

 ملٌون درهم؛ 12بناء مسجد :  

 ملٌون درهم؛ 31المساهمة فً مإسسة مسجد الحسن الثانً بالدار البٌضاء :  

ملٌون  44المساهمة فً اتفاقٌة لبناء مرافق عمومٌة فً إطار برنامج السكن ؼٌر البلبق بالدار البٌضاء :  

 درهم؛

 ملٌون درهم؛ 879تجهٌز مجموعة من المساجد :  

 مبلٌٌن درهم. 275صٌانة مجموعة من المساجد :  
 

 التعلٌم : 

 بمبلػالقروي  العالم فً واالجتماعٌة الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً داخلٌة مع إعدادٌة إحداث 

 درهم؛ ملٌون 17 قدره

 درهم؛ ملٌون 179 فً ٌقدر بمبلػ االتفاقٌات إطار فً مإسسة 14 وتؤهٌل إحداث 

 درهم؛ ملٌون 21794 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 111 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 37 إتمام 

 .درهم ملٌون 41757

 

 :آسفً  - مراكش جهة -7

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ن درهم؛مبلٌٌ 5كرٌر :  بابنتؤهٌل منطقة الصناعة التقلٌدٌة  

 ملٌون درهم؛ 1بآسفً : إحداث دار الصانعة  

 ن درهم؛مبلٌٌ 3إحداث فضاء لتسوٌق وبٌع منتوجات الصناعة التقلٌدٌة بؤورٌكا :  

 ن درهم؛مبلٌٌ 5إحداث قرٌة الصناعة التقلٌدٌة للزربٌة بؤمزمٌز :  

 ن درهم؛مبلٌٌ 3إحداث فضاء لتسوٌق وبٌع منتوجات الصناعة التقلٌدٌة بؤٌمٌنتانوت :  

          إحداث فضاء لتسوٌق وبٌع منتوجات الصناعة التقلٌدٌة بالمقر القدٌم لؽرفة الصناعة التقلٌدٌة بمراكش :  

 مبلٌٌن درهم؛ 3

 ن درهم؛ملٌو 2إحداث قرٌة الصناعة التقلٌدٌة بتمنار )الصوٌرة( :  

 ن درهم؛مبلٌٌ 3تؤهٌل منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بقلعة السراؼنة :  

 ن درهم؛ملٌو 1ل منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بالعطاوٌة : تؤهٌ 

 ن درهم؛ملٌو 2تؤهٌل منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بتمبللت :  

 ن درهم؛ملٌو 2تؤهٌل منطقة ألنشطة الصناعة التقلٌدٌة بسٌدي رحال :  

 ملٌون درهم؛ 275والسبلمة : دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة  

ألؾ  611:  "البلؽة المؽربٌة "و  "شارة مراكش " المطابقة لنظام استعمال عبلمة  اإلنتاجتصدٌق وحدات  

 درهم؛

 ألؾ درهم ؛ 611مراقبة المنتوجات الفخارٌة :  

 ألؾ درهم. 671743:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "المطابقة لنظام استعمال  اإلنتاجتصدٌق وحدات  
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 2احداث حظابر صناعٌة مندمجة معدة للكراء :  

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة :  

 درهم؛ مبلٌٌن 5لؤلنشطة االقتصادٌة :  مناطقإحداث  

 رهم.د ملٌون 2المجمعات الصناعٌة :  
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 التجهٌز والنقل : 

ورٌر وزاكورة أالرابطة بٌن آٌت  7الوطنٌة رقم  الطرٌق:  السالمة الطرقٌة البرنامج الخاص بتهٌئات 

 ملٌون درهم(؛ 851عبر تٌشكة  )

( درهم ملٌون 44( وشٌشاوة )درهم ملٌون 74,1) بالحوز برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

 ؛(درهم ملٌون 25) ( وآسفًدرهم ملٌون 24,3( وقلعة السراؼنة )درهم ملٌون 21والصوٌرة )

تؽزٌزت  -ملٌون درهم( و الزات  176: الطرٌق الرابطة بٌن المكٌات واكٌسان ) برنامج التأهٌل الترابً 

ملٌون درهم(  1875تسنت ) –ملٌون درهم( و اسفل  11تزي ) -ملٌون درهم( وسوق أٌت حكٌم  173)

 ملٌون درهم(؛ 37و أٌت حدو ٌوسؾ ) 5185والطرٌق اإلقلٌمٌة 

 ملٌون درهم(؛ 299صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة ) :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

كلم وبناء بدال بن  001أسفً بطول  –االنتهاء من بناء الطرٌق السٌار الجدٌدة : برنامج الطرق السٌارة  

 ؛ سطات -عبو على الطرٌق السٌار مراكش 

شارٌع الرفع من الطاقة االستٌعابٌة للخط السككً : إنهاء إنجاز أشؽال م البنٌات التحتٌة للسكك الحدٌدٌة 

 ؛وسطات الرابط بٌن مدٌنتً مراكش

وأشؽال تهٌبة  مبلٌٌر درهم( 4مواصلة إنجاز مشروع المٌناء الجدٌد آلسفً )البنٌات التحتٌة للموانئ :  

 ؛ درهم(ملٌون  31الطرق وشبكات أخرى فً إطار توسعة مٌناء الصوٌرة )

 االنتهاء من أشؽال تطوٌر المنشآت المطارٌة بمطار مراكش.:  اراتالبنٌات التحتٌة للمط 
 

 الماء : 

 ملٌون درهم. 38مالً ٌبلػ  بؽبلؾ السدود صبلحوإ صؽٌرٌن سدٌن بناء 
 

 الصٌد البحري : 

 ألؾ درهم؛ 911: الصوٌرة  و بآسفً البحري الصٌد مندوبٌات وتجهٌز تهٌبة أشؽال إنجاز 

 ملٌون درهم؛ 2748:  "بدوزة" ب للتفرٌػ المجهزة النقطة بناء أشؽال 

 .بالصوٌرة البحري المهنً التؤهٌل مركز تجهٌز 
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 41 :الماء خدمة تحسٌن 

  ملٌون درهم؛ 276:  الري مٌاه القتصاد الوطنً البرنامج 

 ملٌون درهم؛ 2571:  المال اسٌؾ بمنطقة الري مناطق توسٌع 

 ملٌون درهم؛ 71:  قصوب بمنطقة الري توسٌع مشروع 

 ملٌون درهم؛ 182767 : التضامنٌة الفبلحة مشارٌع 

 ملٌون درهم؛ 1171 : توسطموال الصؽٌر الري عملٌات 

 ملٌون درهم. 24763:  دروفبلحٌةٌاله التجهٌزات صبلحإ 
 

 التعلٌم العالً : 

 ملٌون درهم؛ 11:  السراؼنة قلعةب للتكنولوجٌا العلٌا المدرسةإعداد الدراسات وبناء  

 ملٌون درهم؛ 51:  بمراكش تامنصورت الجامعً المركبإعداد الدراسات وبناء  

 ملٌون درهم. 11:  مراكشب الجامعً الحًإعداد الدراسات وبناء  
 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 1:  الجدٌد الجهوي التقطٌع مع الجهوٌة مبلبمة التصامٌم 

 ملٌون درهم. 585783 :الناشبة القروٌة للمراكز المندمجة التنمٌة برنامج 
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 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم. 26:  بمراكش جتماعٌةاالو المدنٌة المحكمة بناء 
 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم. 31:  بناء مركز تكوٌن األطر بمراكش 
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 ملٌون 37,31 بمبلػ هكتار 25857 تشجٌر وتجدٌدبلل عملٌات من خ الؽابوٌة والتنمٌة التهٌبة 

درهم،  ملٌون 16,64 بمبلػ هكتار 55158 ل" sylvopastoraleوأشؽال تحسٌن الرعً الؽابوي" درهم

ودراسات لتهٌبة  درهم ملٌون 1791 ٌقارب إجمالً بمبلػ هكتار من الؽابة 15150لحماٌة  تعوٌضاتو

 ملٌون 7,9 ؼابوٌة بمبلػ نبتة 857205800 وإنتاج ملٌون درهم، 1,13هكتار من الؽابات بمبلػ  555205

 درهم؛ ألؾ 365 والمحٌطة بالوسط الحضري بمبلػ  الحضرٌة الؽابات تهٌبة وكذا درهم

 إجمالً بمبلػ الؽابوٌة الطرق من كلم 01 تؤهٌل وإعادة فتح أشؽال عبر الؽابوٌة المناطق تؤمٌن و حماٌة 

  درهم؛ ملٌون 1,78 ٌقارب

ومشارٌع القنص  درهم ملٌون 3,71 بمبلػ البٌولوجً التنوع تحسٌن عبر الطبٌعة وحماٌة التصحر مكافحة 

 11,9 بمبلػ مكعب من المجاري المابٌة متر 885015 وتصحٌحملٌون درهم  3,52وتربٌة األسماك بمبلػ 

 1,86 بمبلػ الحرابقألؾ درهم و 651هكتار بمبلػ  21زحؾ الرمال على مساحة  ومكافحة ،درهم ملٌون

  درهم؛ ملٌون

 ،(درهم ألؾ 621) مناحلالو( درهم ملٌون 1714)شتابل الفاكهة  توزٌع: مواكبة  اقتصادٌة -سوسٌو تدابٌر 

 فتح وكذا أشؽال ملٌون درهم، 1768درهم وتوزٌع أفران محسنة بمبلػ  ألؾ 411 بمبلػ ماء نقاط وإحداث

 درهم. ملٌون 1748ب  ٌقدر إجمالً بمبلػ والجبلٌة القروٌة المسالك من كلم 08
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 25 المساجد:إعادة بناء وتؤهٌل مجموعة من  

 ملٌون درهم؛ 21 مسجدٌن:بناء  

 ملٌون درهم؛ 275 مسجد:ترمٌم  

 ملٌون درهم؛ 878 المساجد:تجهٌز مجموعة من  

 مبلٌٌن درهم؛ 275 المساجد:صٌانة مجموعة من  

 ملٌون درهم. 175 مسجدا: 50التؤهٌل البٌبً ل  
 

 التعلٌم : 

 الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً وثانوٌة داخلٌة مع إعدادٌات 15و جماعاتٌة مدرسة إحداث 

 درهم؛ ملٌون 114 قدره بمبلػالقروي  العالم فً واالجتماعٌة

 مدرسً القبل للتعلٌم قاعة 61 و جاهزة مدرسٌة بناٌة 11 وإحداث مإسسات 18 وتؤهٌل بناٌة 14 إحداث 

 درهم؛ ملٌون 75 فً ٌقدر بمبلػ االتفاقٌات إطار فً( األشؽال إتمام)

 درهم؛ ملٌون 21728 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 111 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 35 إتمام 

 .درهم ملٌون 8372

 

 تافٌاللت : –جهة درعة  -8

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ملٌون درهم؛ 175 والسبلمة:دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة  
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 ألؾ درهم؛ 111:  "زربٌة أٌت واوزكٌت " اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال عبلمة  وحداتتصدٌق  

 ألؾ درهم ؛ 211مراقبة المنتوجات الفخارٌة :  

 ألؾ درهم.  21473 ":التقلٌدٌةالشارة الوطنٌة للصناعة "اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  وحداتتصدٌق  
 

 الصناعة : 

 ملٌون درهم؛ 274مندمجة معدة للكراء :  صناعٌةاحداث حظابر  

 ملٌون درهم؛ 275إعادة تؤهٌل المناطق الصناعٌة :  

 مبلٌٌن درهم. 5االقتصادٌة :  لؤلنشطةإحداث مناطق  
 

 السٌاحة : 

 ملٌون درهم. 5735 :بورزازات والسٌاحٌة الفندقٌة التكنولوجٌا بمعهد التّمٌز مركز إحداث 
 

 التجهٌز والنقل : 

ورٌر وزاكورة أالرابطة بٌن آٌت  7: الطرٌق الوطنٌة رقم  البرنامج الخاص بتهٌئات السالمة الطرقٌة 

 ملٌون درهم(؛ 851عبر تٌشكة )

 ملٌون 15( وتنؽٌر )درهم ملٌون 66,5) بورزازات برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

 ؛(درهم ملٌون 6( ومٌدلت )درهم ملٌون 18175( وزاكورة )درهم

 ملٌون درهم(؛ 167الفنٌة ) والمنشآتصٌانة الطرق  :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

مشروع تطوٌر مطار زاكورة عبر بناء محطة جوٌة على  أشؽالاالنتهاء من :  البنٌات التحتٌة للمطارات 

متر مربع وبناٌات ملحقة، إضافة إلى توسٌع وتقوٌة ساحات تحرك الطابرات الستقبال  55111مساحة 

بر إنجاز محطة جوٌة مسافر فً السنة، واالنتهاء من تطوٌر المنشآت التابعة لمطار الراشٌدٌة ع 5215111

 مسافر فً السنة. 8115111متر مربع الستقبال  8211على مساحة 
 

 الماء : 

 .ملٌون درهم 360سدود صؽرى بمبلػ  3بناء سدود تٌمٌكتة وتودؼا وأكدز و 

 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 18,73 الماء:تحسٌن خدمة  

             درهم؛  مبلٌٌن 10 توسعة السقً بمنطقة بوذنٌب مع بناء سد قدوسة :مشروع  

 ملٌون درهم؛ 193,58 التضامنٌة:مشارٌع الفبلحة  

 .ملٌون درهم 30,33 والمتوسط:عملٌات الري الصؽٌر  

 

 التعلٌم العالً : 

 .درهم مبلٌٌن  10:  الحً الجامعً بالراشٌدٌةإعداد الدراسات وبناء  

 

 التكوٌن المهنً: 

 .ملٌون درهم 25ورزازات :  –المتجددة والنجاعة الطاقٌة  الطاقاتإحداث معهد التكوٌن فً مهن  

 

 التعمٌر : 

 ملٌون درهم؛ 2لتؽٌرات  المناخٌة : ل واكبةمة المابرنامج التنمٌة المجالٌة المستد 

 ملٌون درهم؛ 1: تحٌٌن الوثابق الجهوٌة إلعداد التراب الوطنً 

  ملٌون درهم؛ 1: التراب  تؽطٌة التراب الوطنً بالتصامٌم الجهوٌة إلعداد 

 .ملٌون درهم 45,195الناشبة:  تنمٌة متكاملة للمراكز القروٌةنامج بر 
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 العدل والحرٌات : 

 ملٌون درهم؛ 40:  بورزازاتبناء المحكمة االبتدابٌة  

 .ملٌون درهم 32بناء المحكمة االبتدابٌة بتنؽٌر :  

 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

ملٌون  34,24هكتار بمبلػ  4891وتجدٌد  تشجٌرعملٌات إعادة  من خبللؽابوٌة ال تنمٌة التهٌبة وال 

ملٌون درهم،  2,68هكتار بمبلػ  570ل  "sylvopastorale" الرعً الؽابوي تحسٌن وأشؽالدرهم، 

نبتة  2.192.777إنتاج و، درهم ألف 806,25هكتار بمبلػ إجمالً ٌقارب  3225 لحماٌةتعوٌضات و

ألؾ  250بمبلػ  والمحٌطة بالوسط الحضري ملٌون درهم وتهٌبة الؽابات الحضرٌة 4,39ؼابوٌة بمبلػ 

 ؛درهم

هكتار بمبلػ  14427وترسٌم حدود  التقنٌة الدراساتإنجاز تؤمٌن المناطق الؽابٌوٌة عبر  حماٌة و 

 3,05كلم من الطرق الؽابوٌة بمبلػ إجمالً ٌقارب  29وإعادة تؤهٌل  فتح أشؽالو ،ألؾ درهم 856,62

  ؛ملٌون درهم

تصحٌح و  ملٌون درهم 2,15البٌولوجً بمبلػ  التنوع عبر تحسٌن الطبٌعةمكافحة التصحر وحماٌة  

 85على  زحؾ الرمال مكافحةوملٌون درهم،  8,23بمبلػ   من المجاري المابٌة متر مكعب 26211

 ؛ملٌون درهم 1,47ملٌون درهم ومكافحة الحرابق بمبلػ  2,92هكتار بمبلػ 

ألؾ  365) ملٌون درهم( والمناحل 1,84)شتابل الفاكهة : توزٌع مواكبة إقتصادٌة -إجراءات سوسٌو 

القروٌة والجبلٌة بمبلػ  المسالككلم من  24 فتح وأشؽالألؾ درهم  200نقاط ماء بمبلػ  وإحداثدرهم(، 

  .ملٌون درهم 2,54 إجمالً ٌقدر ب

 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 45 المساجد:بناء وتؤهٌل مجموعة من  إعادة 

 ملٌون درهم؛ 12: مسجدٌنبناء  

 ملٌون درهم؛ 5: مسجدترمٌم  

 ملٌون درهم؛ 4,5 المساجد:من  مجموعةتجهٌز  

 مبلٌٌن درهم؛ 2,5 المساجد:من  مجموعةصٌانة  

 .ملٌون درهم 1 مسجدا: 14ل  البٌبًالتؤهٌل  

 التعلٌم: 

 العالم فً واالجتماعٌة الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً داخلٌة مع جماعاتٌتٌن مدرستٌن إحداث 

 درهم؛ ملٌون 22 قدره بمبلػالقروي 

 درهم؛ ملٌون 9,66 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 48 تعوٌض 

 70 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشارٌع 9 إتمام 

 .درهم ملٌون

 

 ماسة: -سوس جهة -9

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 ملٌون درهم؛ 2والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 ؛إحداث قرٌة للصناعة التقلٌدٌة باألخصاص 

 ؛بسٌدي حساٌن بتارودانت التقلٌدٌةإحداث قرٌة للصناعة  

 ن درهم؛ملٌو 1لتارودانت:  التقلٌدٌة باؼةدالتؤهٌل  

 ملٌون درهم؛ 2 والسبلمة:دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة  
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إٌدوكان  "و "تزرزٌت "و  "شارة سوس ماسة " استعمال عبلمة  لنظامتصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة  

 ألؾ درهم؛ 561:  "أودرار

 ألؾ درهم ؛ 711:  الفخارٌةمراقبة المنتوجات  

 ألؾ درهم. 311 ":الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة"المطابقة لنظام استعمال  اإلنتاجتصدٌق وحدات  
 

 الصناعة : 

 ن درهم؛مبلٌٌ 4مندمجة معدة للكراء :  صناعٌةاحداث حظابر  

 ملٌون درهم؛ 275 الصناعٌة:إعادة تؤهٌل المناطق  

 درهم؛ مبلٌٌن 5 االقتصادٌة:إحداث مناطق لؤلنشطة  

 ملٌون درهم. 2:  الصناعٌةالمجمعات  
 

 السٌاحة : 

ملٌون  478 : بؤكادٌر والسٌاحٌة الفندقٌة التطبٌقٌة للتكنولوجٌا المتخصص بالمعهد التّمٌز مركز إحداث 

 درهم.
 

 التجهٌز والنقل : 

 611الرابطة بٌن تزنٌت وبوجدور ) 0: الطرٌق الوطنٌة رقم  البرنامج الخاص بتهٌئات السالمة الطرقٌة 

 ملٌون درهم؛

 ملٌون 6675( وأكادٌر )درهم ملٌون 115,71بطاطا ) برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

( درهم ملٌون 6474) ( وتزنٌتدرهم ملٌون 173,7( وتارودانت )درهم ملٌون 6571( واشتوكة )درهم

 ؛( درهم ملٌون 116وسٌدي إفنً )

 ملٌون درهم(؛ 196الفنٌة ) والمنشآتصٌانة الطرق  :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

 ؛درهمملٌون  111 :السرٌعةبرنامج الطرق  

المركز الجهوي لمراقبة سبلمة المبلحة الجوٌة بمطار  وتجهٌزاالنتهاء من بناء :  البنٌات التحتٌة للمطارات 

 أكادٌر.
 

 الماء :   

 .ملٌون درهم  214صبلح السدود بمبلػ إسدود صؽرى و 3تٌوٌن وسٌدي عبد هللا و ّديبناء س 
 

 الصٌد البحري : 

 ألؾ درهم؛ 500بؤكادٌر:  مندوبٌات الصٌد البحريوتجهٌز  تهٌبة 

 ملٌون درهم؛ 11,45أشؽال بناء النقطة المجهزة للتفرٌػ بكورٌزٌم :  

 .ألؾ درهم 410تجهٌز مركز التؤهٌل المهنً البحري بؤكادٌر:  
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 11,5 فبلحً:قطب  

 ملٌون درهم؛ 41,82 الماء:تحسٌن خدمة  

 ملٌون درهم؛  45,97البرنامج الوطنً القتصاد مٌاه الري :  

 ملٌون درهم؛  32,62 :القاحلة شبه المناطق فً البدوٌة الحٌاة وتنظٌم المراعً تنمٌة برنامج 

 ملٌون درهم؛ 124,25 التضامنٌة:مشارٌع الفبلحة  

 .ملٌون درهم 54,9 والمتوسط:عملٌات الري الصؽٌر  
 

 التعلٌم العالً : 

 .ملٌون درهم 70ؤكادٌر : بكلٌة الطب والصٌدلة  تجهٌز 
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 التعمٌر : 

 .ملٌون درهم 169,4الناشبة:  برنامج لتنمٌة متكاملة للمراكز القروٌة 

 

 العدل والحرٌات : 

 .ملٌون درهم 2,67 :بتازة  اإلبتدابٌةبناء المحكمة  
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 وأشؽالملٌون درهم،  25,46هكتار بمبلػ  3673وتجدٌد  تشجٌرإعادة  من خبللؽابوٌة ال تنمٌةالو التهٌبة 

تعوٌضات وملٌون درهم،  4,73هكتار بمبلػ  1007ل  "sylvopastoraleالرعً الؽابوي" حسٌنت

نبتة  2.120.088إنتاج وملٌون درهم،  1,12بمبلػ إجمالً ٌقارب  من الؽابة هكتار 3775 لحماٌة

ألؾ  120 بمبلػ الحضري بالوسط والمحٌطة ملٌون درهم وتهٌبة الؽابات الحضرٌة 4,24ؼابوٌة بمبلػ 

 ؛درهم

 1,4هكتار بمبلػ  23336التقنٌة وترسٌم حدود  الدراسات إنجاز رتؤمٌن المناطق الؽابوٌة عب حماٌة و 

ملٌون  3,12الؽابوٌة بمبلػ إجمالً ٌقارب  كلم من الطرق 41وإعادة تؤهٌل  وأشؽال فتح ،ملٌون درهم

 ؛درهم

 القنص ومشارٌع ملٌون درهم، 3,6التنوع البٌولوجً بمبلػ  عبر تحسٌن الطبٌعةوحماٌة  التصحرمكافحة  

بمبلػ   المابٌةمن المجاري  متر مكعب 817.23تصحٌح و، ألؾ درهم 28,795بمبلػ  األسماك وتربٌة

ملٌون درهم والحرابق  1,38هكتار بمبلػ  54مساحة  على زحؾ الرمال مكافحةوملٌون درهم،  8,84

 .ملٌون درهم 2,47بمبلػ 

ألؾ  496) والمناحل ألؾ درهم(  656,250)شتابل الفاكهة : توزٌع مواكبة إقتصادٌة -سوسٌوإجراءات  

 وكذا درهم ألؾ 87,02 بمبلػ نةسّ مح أفران توزٌعو ،ألؾ درهم 750نقاط ماء بمبلػ  وإحداثدرهم(، 

  .ملٌون درهم 2,6 القروٌة والجبلٌة بمبلػ إجمالً ٌقدر ب المسالككلم من  34 فتح لأشؽا
 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 20مجموعة من المساجد :  وتؤهٌلإعادة بناء  

 ملٌون درهم؛ 6,6من المساجد :  مجموعةتجهٌز  

 مبلٌٌن درهم؛ 2,5من المساجد :  مجموعةصٌانة  

 .ملٌون درهم 1مسجدا :  14ل  البٌبًالتؤهٌل  
 

 التعلٌم: 

 فً واالجتماعٌة الترابٌة الفوارق تقلٌص برنامج إطار فً داخلٌة مع وثانوٌة جماعاتٌتٌن مدرستٌن إحداث 

 درهم؛ ملٌون 40 قدره بمبلػالقروي  العالم

 درهم؛ ملٌون 2,4 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌة 12 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشروعا 15 إتمام 

 .درهم ملٌون 80

 

 

 نون : واد - كلمٌم جهة  -11

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 درهم؛ ألؾ 611الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  التجمعاتدعم  

 ألؾ درهم؛ 111:   "الحلً الفضٌة للجنوب " المطابقة لنظام استعمال عبلمة  اإلنتاجتصدٌق وحدات  

 ألؾ درهم. 114728:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "لنظام استعمال  المطابقةاج تتصدٌق وحدات اإلن 
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 التجهٌز والنقل : 

 611الرابطة بٌن تزنٌت وبوجدور ) 0: الطرٌق الوطنٌة رقم  البرنامج الخاص بتهٌئات السالمة الطرقٌة 

 ملٌون درهم(؛

 ملٌون 1175( وطانطان )درهم ملٌون 115,77بكلمٌم ) برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

 ؛(درهم ملٌون 62731( وأسا الزاك )درهم

 ملٌون درهم(؛ 57الفنٌة ) والمنشآتصٌانة الطرق  :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

 متر 15111مطار كلمٌم عبر بناء محطة جوٌة على مساحة  تؤهٌلاالنتهاء من :  للمطاراتالبنٌات التحتٌة  

متر مربع، إضافة إلى توسٌع وتؤهٌل ساحات تحرك الطابرات  5111مربع وبناٌات ملحقة على مساحة 

 مسافر فً السنة. 1115111الستقبال 
 

 الصٌد البحري : 

 ألؾ درهم؛ 700طان طان: سٌدي إفنً وكل من ب البحريتهٌبة وتجهٌز  مندوبٌات الصٌد  

 .ألؾ درهم 300ً: بسٌدي إفن تجهٌز مركز التؤهٌل المهنً البحري 
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛  18,98:  القاحلة شبه المناطق فً البدوٌة الحٌاة وتنظٌم المراعً تنمٌة برنامج 

 ملٌون درهم؛ 37,66:  التضامنٌةمشارٌع الفبلحة  

 .ملٌون درهم 1,5الصؽٌر والمتوسط :  الريعملٌات  
 

 التعمٌر : 

 ؛(ملٌون درهم 1)  إفنً سٌدي لتنمٌة المندمج البرنامج : اإلقلٌمً االستراتٌجً التخطٌط 

 . ملٌون درهم 161,12الناشبة:   للمراكز القروٌة متكاملةبرنامج لتنمٌة  
 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم؛ 40طان طان:  بمدٌنةبناء مإسسة سجنٌة  

 .درهم  مبلٌٌن 10طان طان:  بمدٌنة بناء سكن إداري 
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 وأشؽالملٌون درهم،  16.67بمبلػ  هكتار 2382وتجدٌد  تشجٌرإعادة  من خبللؽابوٌة ال تنمٌةالو التهٌبة 

 لحماٌةتعوٌضات وملٌون درهم،  3,6هكتار بمبلػ  750ل  "sylvopastoraleالرعً الؽابوي " تحسٌن

 823,81بمبلػ  نبتة ؼابوٌة 411903إنتاج وألؾ درهم،  806,5هكتار بمبلػ إجمالً ٌقارب  3225

  ؛ملٌون درهم

الؽابوٌة بمبلػ  كلم من الطرق 59وإعادة تؤهٌل  فتح إنجاز أشؽالحماٌة وتؤمٌن المناطق الؽابوٌة عبر  

  ؛ملٌون درهم 4,99إجمالً ٌقارب 

تصحٌح و ملٌون درهم، 1,31التنوع البٌولوجً بمبلػ  وحماٌة البٌبة عبر تحسٌن التصحرمكافحة  

 85على  زحؾ الرمال مكافحةو ملٌون درهم، 4,93بمبلػ  المجاري المابٌةمن  متر مكعب 15384

  ؛درهم ألؾ 58,467ملٌون درهم ومكافحة الحرابق بمبلػ  2.92هكتار بمبلػ 

ألؾ  420) درهم( والمناحلألؾ  5,262)شتابل الفاكهة  : توزٌعمواكبة إقتصادٌة -سوسٌوإجراءات  

القروٌة والجبلٌة  المسالككلم من  49 فتح لأشؽاملٌون درهم و 1,55نقاط ماء بمبلػ  وإحداثدرهم(، 

  .ملٌون درهم 4,16 بمبلػ إجمالً ٌقدر ب

 

 األوقاف والشؤون اإلسالمٌة : 

 ملٌون درهم؛ 2,9من المساجد :  مجموعةتجهٌز  

 مبلٌٌن درهم؛ 2,5من المساجد :  مجموعةصٌانة  

 .ملٌون درهم 1,5مسجدا :  14ل  البٌبًالتؤهٌل  
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 التعلٌم: 

 درهم؛ ملٌون 1,52 قدره مالً بؽبلؾ جاهزة مدرسٌة بناٌات 8 تعوٌض 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشارٌع 4 إتمام 

 .درهم ملٌون 22,5

 

 الحمراء : الساقٌة - العٌون جهة  -11

 

 والتضامنً :الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً  

 ملٌون درهم؛ 2والتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 درهم؛ ألؾ 411دعم التجمعات الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  

 ألؾ درهم؛ 111:  "الحلً الفضٌة للجنوب"اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال عبلمة  وحداتتصدٌق  

 ألؾ درهم. 214728:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة "اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  وحداتتصدٌق  
 

 الصناعة : 

 ن درهم؛مبلٌٌ 5احداث حظابر صناعٌة مندمجة معدة للكراء :  

 ملٌون درهم؛ 275:  الصناعٌةإعادة تؤهٌل المناطق  

 مبلٌٌن درهم. 5إحداث مناطق لؤلنشطة االقتصادٌة :  
 

 التجهٌز والنقل : 

 611الرابطة بٌن تزنٌت وبوجدور ) 0: الطرٌق الوطنٌة رقم  البرنامج الخاص بتهٌئات السالمة الطرقٌة 

 ملٌون درهم(؛

( درهم ملٌون 874( وبوجدور )درهم ملٌون 2,7بالعٌون ) برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

 ؛(درهم ملٌون 3875والسمارة )

 ملٌون درهم(؛ 71صٌانة الطرق والمنشآت الفنٌة ) :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

ملٌون درهم( وإعادة هٌكلة  531توسٌع مٌناء طرفاٌة ) مشروعمواصلة :  للموانئالبنٌات التحتٌة  

 ملٌون درهم(. 31بمٌناء العٌون ) 5و 0الرصٌؾ رقم 
 

 البحري:الصٌد  

 .ملٌون درهم 1,2 :بوجدورالبحري بالعٌون و الصٌدندوبٌات متهٌبة وتجهٌز  
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 36,47:  التضامنٌةمشارٌع الفبلحة  

 .ملٌون درهم 13,75والمتوسط : الصؽٌرعملٌات الري  
 

 التعلٌم العالً : 

 .ملٌون درهم 10السمارة  :بالشرعٌة  العلومكلٌة مواصلة بناء  
 

 التعمٌر : 

 .ملٌون درهم 47,57الناشبة:  القروٌة للمراكزبرنامج لتنمٌة متكاملة  
 

 والحرٌات:العدل  

 ملٌون درهم؛ 40: السمارة االبتدابٌةبناء المحكمة  
 

 إدارة السجون : 

 ملٌون درهم؛ 54لعٌون:  بناء مإسسة سجنٌة بمدٌنة 
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 ملٌون درهم؛ 25بمدٌنة لعٌون:  بناء سكن إداري 

 ملٌون درهم؛ 30بوجدور:  بناء مإسسة سجنٌة بمدٌنة 

 .مبلٌٌن درهم 10بمدٌنة بوجدور:  بناء سكن إداري 
 

 المٌاه والغابات ومحاربة التصحر : 

 وأشؽالملٌون درهم،  19,88بمبلػ  هكتار 2840وتجدٌد  تشجٌرإعادة من خبلل ؽابوٌة ال تنمٌةالو التهٌبة 

 نبتة 696.000إنتاج ودرهم،  ألؾ 450هكتار بمبلػ  90ل  "sylvopastoraleالرعً الؽابوي" تحسٌن

ملٌون   1,28بمبلػ  والمحٌطة بالوسط الحضري ملٌون درهم وتهٌبة الؽابات الحضرٌة 1,39ؼابوٌة بمبلػ 

  ؛درهم

القنص مشارٌع و ملٌون درهم، 1,03التنوع البٌولوجً بمبلػ  تحسٌنمكافحة التصحر وحماٌة البٌبة عبر  

 03,1بمبلػ  من المجاري المابٌة متر مكعب 2849تصحٌح و، ألؾ درهم 21,49بمبلػ وتربٌة األسماك 

  ؛ملٌون درهم 12,5هكتار بمبلػ  304على  زحؾ الرمال مكافحةوملٌون درهم، 

فران محسنة بمبلػ أتوزٌع ملٌون درهم و 1,8نقاط ماء بمبلػ  إحداث:  مواكبةاقتصادٌة  -إجراءات سوسٌو 

  .ألؾ درهم 39,155
 

 اإلسالمٌة:األوقاف والشؤون  

 ؛مبلٌٌن درهم 20:مساجد  ثبلثةبناء   

 ملٌون درهم؛ 2,7 المساجد:من  مجموعةتجهٌز  

 مبلٌٌن درهم؛ 2,5 المساجد:من  مجموعةصٌانة  

 .درهم ألؾ 500: ساجدم 7 ل البٌبًالتؤهٌل  
 

 التعلٌم: 

 15 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشارٌع إتمام 

 .درهم ملٌون

 

 الذهب : واد - الداخلة جهة  -12

 

 الصناعة التقلٌدٌة واالقتصاد االجتماعً والتضامنً : 

 درهم؛ ملٌونًوالتضامنً :  االجتماعً الجهوي لبلقتصاد المخطط 

 درهم؛ ألؾ 411الحرفٌة عن طرٌق اقتناء المعدات التقنٌة ومعدات الصحة والسبلمة :  التجمعات دعم 

 ألؾ درهم؛ 111:  "الحلً الفضٌة للجنوب" تصدٌق وحدات اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال عبلمة  

 ألؾ درهم. 114728:  "الشارة الوطنٌة للصناعة التقلٌدٌة"اإلنتاج المطابقة لنظام استعمال  وحداتتصدٌق  
 

 والنقل:التجهٌز  

 (؛درهم ملٌون 2) بالداخلة برنامج إصالح األضرار الناجمة عن الفٌضانات 

 ملٌون درهم(؛ 36الفنٌة ) والمنشآتصٌانة الطرق  :برنامج الصٌانة الطرقٌة  

 ملٌون درهم(. 84الصٌد التقلٌدي بالمهٌرٌز ) مٌناءمواصلة أشؽال :  للموانئالبنٌات التحتٌة  
 

 البحري:الصٌد  

 ألؾ درهم؛ 550البحري بالداخلة:  الصٌدتهٌبة وتجهٌز مندوبٌة  

 ؛ألؾ درهم 900بالداخلة:  البحري المهنًتجهٌز مركز التؤهٌل  

 ملٌون درهم. 26,65إنجاز مٌناء الدخٌلة:  
 

 الفالحة : 

 ملٌون درهم؛ 10,82 :التضامنٌةمشارٌع الفبلحة  
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 .ملٌون درهم 17,05 والمتوسط: الصؽٌرعملٌات الري  
 

 العالً:التعلٌم  

 .ملٌون درهم 10 بالداخلة:للتجارة والتسٌٌر  الوطنٌةالمدرسة مواصلة بناء  

 

 العدل والحرٌات: 

 .ملٌون درهم 40الداخلة:بناء المحكمة االبتدابٌة  

 

 التصحر:المٌاه والغابات ومحاربة  

 وأشؽالملٌون درهم،  3,33بمبلػ  هكتار 475وتجدٌد  تشجٌر إعادة ؽابوٌة عبرالتنمٌة الو التهٌبة 

 264.102إنتاج ودرهم  ألؾ 500هكتار بمبلػ  100ل  "sylvopastorale" الرعً الؽابوي تحسٌن

 2بمبلػ   والمحٌطة بالوسط الحضري درهم و تهٌبة الؽابات الحضرٌة ألؾ 528,2نبتة ؼابوٌة بمبلػ 

  ؛ملٌون درهم

بمبلػ إجمالً  وٌةبالؽا كلم من الطرق  5وٌة عبر أعمال افتتاح وإعادة تؤهٌل بتؤمٌن المناطق الؽا حماٌة و 

  ؛درهم ألؾ 456,88ٌقارب  

زحؾ  مكافحةوملٌون درهم، 1,24التنوع البٌولوجً بمبلػ  مكافحة التصحر وحماٌة البٌبة عبر تحسٌن 

  ؛ملٌون درهم 1,2هكتار بمبلػ  15طول على  الرمال

 المسالككلم من  4 وأشؽال فتحألؾ درهم  500: خلق نقاط ماء بمبلػ مواكبة إقتصادٌة -إجراءات سوسٌو 

 .درهم ألؾ 380,37القروٌة والجبلٌة بمبلػ إجمالً ٌقدر ب 
 

 اإلسالمٌة:األوقاف والشؤون  

 مبلٌٌن درهم؛ 12 :مسجدبناء  

 درهم؛ألف  500 المساجد:تجهٌز مجموعة من  

 .مبلٌٌن درهم 2,5 المساجد:من  مجموعةصٌانة  
 

 التعلٌم: 

 قدره مالً بمبلػ والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة األكادٌمٌات مستوى على اإلنجاز طور فً مشارٌع إتمام 

 .درهم ملٌون 2,153
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 2016االستثمارات العمومٌة المتوقع إنجازها من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومٌة حسب الجهات برسم سنة  توزٌع -2
 

 المشروع المعطيات الوقع االقتصادي واالجتماعي
 المؤسسة أو المقاولة

 العمومية
 الجهة

 ملٌون درهم 39.731مجموع االستثمارات : 

 سطات الدار البٌضاء

محمد مطدر دت محطمكن إاعدد  تصمٌ  ست
يذا القطب  قدر ة ضداعفالخدمس من م

 .5181 سنة ى غدٌةلإتلبٌة الطلب و

وقع من فً إطدر االستثمدر المت
طرف المكتب برس  سنة 

 ملٌون دري  55111: 5101

 مطدر محمد الخدمس ب 0 توسٌع وإاعدد  تهٌئة المحطةأشغد   مواصلة تنفٌذ -

 
 المكتب الوطنً للمطارات

 تطوٌر المندطق اللوجٌستٌكٌة 
فً إطدر البرندمج االستثمدري 

 2016اإلجمدلً المتوقع لسنة 

 ملٌون دري  888بمبلغ 

القٌد  بدإلجراءات الضرورٌة إلاعطدء االنطالقة إلنجدز الشطر الثدنً للمنطقة  -
 يكتدر ؛ 011إلى  81اللوجٌستٌكٌة زندتة بدلدار البٌضدء اعلى مسدحة تقدر بمد ٌنديز 

إاعداد ست مخططدت جهوٌة من ضمنهد سطدت. وسٌت  إنجدز يذه المشدرٌع اعلى 
يكتدر. بدإلضدفة إلى الدراسدت التقنٌة والمخططدت األولٌة الموجود  فً  171مسدحة 

طور اإلنجدز، تام  الوكدلة بتنسٌق مع مدٌرٌة أمالك الدولة ألج  تحدٌد وتابئة 
 كٌة.الواعدء الاقدري الالز  للمندطق اللوجٌستٌ

 للنقل الوطنٌة الوكالة
 واللوجٌستٌك

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -
 غٌر الالئق 

االستثمدر المتوقع من طرف 
-بجهة الدار البٌضدءمجمواعة ال

 05185:  5101سطدت برس  

 ملٌون دري 

 مجموعة التهٌئة العمران وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة إنجدز

تداعٌ  قدر  الشبكة الموجود  حدلٌد 
واالستثمدر فً انجدز الخط الفدئق السراعة 

وكذا انجدز اشطر جدٌد  ستسدي  فً تحسٌن 
الربط بٌن مجمواعدت مختلفة من األقطدب 

الجهوٌة للمملكة بدإلضدفة إلى االقتصددٌة 
 المسديمة فً ترسٌخ الارض اللوجستٌكً

االستثمدر المتوقع من طرف 
 015111:  2016المكتب برس  

ملٌون  55717دري  منهد  ملٌون

برس  مشروع القطدر  دري 
ملٌون  85551الفدئق السراعة و

  البرندمج الادبرس  دري  
مخصصة  ملٌون دري  85810و

  المستقبلًمخطط التنمٌة ل

 
 برندمج إلنهدء أشغد  مشروع الخط الفدئق السراعة -
 مشدرٌع البرندمج الاد -
 إطالق مشدرٌع جدٌد  مقرر  فً مخطط التنمٌة المستقبلً-

 

المكتب الوطنً للسكك 
 الحدٌدٌة

تسهٌ  حركٌة المرتفقٌن والبضدئع وداع  
 التنمٌة الجهوٌة والوطنٌة 

  مبدشرصب شغ  دالمسديمة فً إحداث من
  وقدر

المتوقع  فً إطدر االستثمدرات
بلغ ت 5101فً سنة  انجدزيد 

 التً ملٌدر دري  4حوالً 

ج  إنهدء أشغد  أستخصص من 
 برندمج الطرق السٌدر  الحدلً

 مواصلة إنجدز مقدطع الطرق : -

  ملٌون دري ( 211اسفً )-الجدٌد 

 ملٌون دري  ( 188برشٌد )-ملٌ  تٌت 

 521خطوط ) ثالثة إلى خطٌن برشٌد من-الدار البٌضدء الطرقًتوسٌع المقطع  -

  (ملٌون دري 

الشركة الوطنٌة للطرق 
 السٌارة بالمغرب

مجد  التربٌة اعلى مبددئ التحسٌس فً 
 للتقلٌص من حوادث السٌر السالمة الطرقٌة

 فً إطدر االستثمدرات
 001 : 2016برس   ةالمتوقا

 دري  ملٌون

 بندء مركز وتطبٌقً للوقدٌة الطرقٌة ببن سلٌمدن  -
 الدراسدت مختلف اعلى زٌدد  دري  للقٌد ، ملٌون 12 بٌداغوجً بمبلغ بندء مركز -

 التحسٌس بحمالت

اللجنة الوطنٌة للوقاٌة من 
 حوادث السٌر
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 العمومية
 الجهة

 تحسٌن النق  الجمداعً -

االستثمدر المتوقع من طرف  -
 811 :2016الشركة برس  

 دري ملٌون 

 الحدٌدٌة وانطالق صنع التجهٌزات المتداولة  بداٌة أشغد  المنصة
 كل   02إنجدز الخط الثدنً الذي انتهت دراسته وسٌت  انطالق األشغد  فٌه اعلى طو  

الترامواي "شركة  ةشرك
 الدارالبٌضاء للنقل"

 تفاٌ  مخطط المغرب األخضر
مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى  توسٌع

التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 
 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
طرف المكتب الجهوي برس  

 ملٌون دري  821:  5101

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
و  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتأنشطة التنمٌة الفالحٌة. وكذ
 طق البور واالرشدد  الفالحً فً مجد  السقًدالهٌدروفالحٌة فً من

 الوطنً لالقتصدد فً مٌده الري"  "البرندمج -

 لالستثمار لجهويا المكتب
 دكالة الفالحً

 رفع القدر  اإلنتدجٌة للفوسفدط
 ضمدن اعرض تندفسً

 ملٌدر دري  3,2 بلغت تكلفة

 .5101فً  شغٌلهدتمن المتوقع 
 سفاطومجمع الشرٌف للفال ندبٌب األنجدز وحد  للتصفٌة وتجفٌف لبدب الفوسفدط المنقو  بخط إ -

 الرفع من إنتاج الطاقة من أصل مابً -
 تؽطٌة الطلب الوطنً للكهرباء -
 تطوٌر الطاقات المتجددة -

فً إطدر االستثمدر اإلجمدلً 
 7,7:  5101المتوقع برس  سنة 

 ملٌدر دري  )فرع الكهربدء(

 للجرف األصفر 1و 2مٌغدواط من الفح  بفض  الوحدات  05102 تطوٌر

 

المكتب الوطنً الكهرباء 
 والماء الصالح للشرب

 ملٌون درهم 283491االستثمارات : مجموع 

 القنٌطرة -سال –الرباط 

تسهٌ  حركٌة المرتفقٌن والبضدئع وداع  
التنمٌة الجهوٌة والوطنٌة وتحسٌن الارض 

 اللوجٌستٌكً

 ملٌون دري  815كل  بكلفة  41

 
 المداري للربدط  قٌلطرمواصلة إنجدز ا

الشركة الوطنٌة للطرق 
 السٌارة بالمغرب

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -
 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
-سال-بجهة الربدطمجمواعة ال

 810:  5101القنٌطر  برس  

 ملٌون دري 

 التهٌئة العمران مجموعة إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة

توفٌر نوع فاد  من النق  الحضري رين 
 –سال  –إشدر  المستاملٌن فً الربدط 

 تمدر 

 اتملٌدر 0كلفة إنجدز  قدريد  -

 دري 

، 5151و 5102تتوقع الشركة، طبقد لبرندمجهد المتادد السنوات للفتر  الممتد  بٌن 

نجدز اعملٌدت توسٌع لخطً ترامواي إالرفع من اعرض الشبكة وذلك من خال  
 كل  51٫0سال بطو  ٌبلغ -الربدط

 شركة الترامواي الرباط سال

تداعٌ  قدر  الشبكة الموجود  حدلٌد 
واالستثمدر فً انجدز الخط الفدئق السراعة 

وكذا انجدز اشطر جدٌد  ستسدي  فً تحسٌن 
الربط بٌن مجمواعدت مختلفة من األقطدب 

مملكة بدإلضدفة إلى االقتصددٌة الجهوٌة لل
 المسديمة فً ترسٌخ الارض اللوجستٌكً

االستثمدر المتوقع من طرف 
 015111:  2016المكتب برس  

ملٌون  55717دري  منهد  ملٌون

برس  مشروع القطدر  دري 
ملٌون  85551الفدئق السراعة و

  البرندمج الادبرس  دري  
مخصصة  ملٌون دري  85810و

   مخطط التنمٌة المستقبلًل

 
 برندمج إلنهدء أشغد  مشروع الخط الفدئق السراعة -
 مشدرٌع البرندمج الاد -
 إطالق مشدرٌع جدٌد  مقرر  فً مخطط التنمٌة المستقبلً-

 

المكتب الوطنً للسكك 
 الحدٌدٌة
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 العمومية
 الجهة

وتازٌز نظد   الفضدءات الامومٌة تهٌئة
 مخدطر التامٌر من حمدٌة الضفتٌنالتنق  و

 وحمدٌة التراث  الاشوائً

  85100 :تكلفة إجمدلٌة قدريد
 ملٌون دري 

فً إطدر "التهٌئة  5108و  5100 الممتد  مد بٌنوٌندرج اعقد البرندمج برس  الفتر   -

تضمن إجراءات إنهدء اعقد البرندمج األولً وتدابٌر تً تالشدملة" لضفتً أبً رقراق ال
جدزيد فً إطدر جدٌد  خدصة بتهٌئة الضفتٌن مكونة من مشدرٌع ذاتٌة وأخرى سٌت  إن

 شراكة 

 أبً رقراق ضفتًوكالة تهٌئة 

 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
توسٌع مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى 
التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 

 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
 :5101طرف المكتب برس  

 ملٌون دري  511

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
و  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتأنشطة التنمٌة الفالحٌة. وكذ
 الفالحً فً مجد  السقًطق البور واالرشدد  دالهٌدروفالحٌة فً من

 الوطنً لالقتصدد فً مٌده الري"  "البرندمج -

 لالستثمار الجهوي المكتب
 الغرب الفالحً

 ملٌون درهم 113212مجموع االستثمارات : 

 -تطوان  –طنجة 
 الحسٌمة

تداعٌ  قدر  الشبكة الموجود  حدلٌد 
واالستثمدر فً انجدز الخط الفدئق السراعة 

جدٌد  ستسدي  فً تحسٌن وكذا انجدز اشطر 
الربط بٌن مجمواعدت مختلفة من األقطدب 
االقتصددٌة الجهوٌة للمملكة بدإلضدفة إلى 
 المسديمة فً ترسٌخ الارض اللوجستٌكً

االستثمدر المتوقع من طرف 
 015111 :2016المكتب برس  

ملٌون  55717دري  منهد  ملٌون

برس  مشروع القطدر  دري 
لٌون م 85551الفدئق السراعة و

  البرندمج الادبرس  دري  
مخصصة  ملٌون دري  85810و

  مخطط التنمٌة المستقبلًل

 
 برندمج إلنهدء أشغد  مشروع الخط الفدئق السراعة -
 مشدرٌع البرندمج الاد -
 إطالق مشدرٌع جدٌد  مقرر  فً مخطط التنمٌة المستقبلً-

 

المكتب الوطنً للسكك 
 الحدٌدٌة

 
ملٌون  011 تكلفة المشروع :

 دري .

الخدصة  إنجدز اعدد من المنصدت اللوجٌستٌكٌة خدصة فً المنطقة الحر  للتصدٌر
  "Tanger Automotive Cityبصنداعة السٌدرات بمدٌنة طنجة ""

 للنقل الوطنٌة الشركة
 واللوجٌستٌك

 

فً إطدر البرندمج االستثمدري 
 2016اإلجمدلً المتوقع لسنة 

 ملٌون دري  888بمبلغ 

إاعداد ست مخططدت جهوٌة من ضمنهد الحسٌمة. وسٌت  إنجدز يذه المشدرٌع اعلى  -
يكتدر. بدإلضدفة إلى الدراسدت التقنٌة والمخططدت األولٌة الموجود  فً  171مسدحة 

طور اإلنجدز، تام  الوكدلة بتنسٌق مع مدٌرٌة أمالك الدولة ألج  تحدٌد وتابئة 
 جٌستٌكٌة.الواعدء الاقدري الالز  للمندطق اللو

 أجل من المغربٌة الوكالة
 اللوجٌستٌكٌة األنشطة تنمٌة

تموقع مدٌنة طنجة كوجهة رائد  فً السٌدحة 
الترفٌهٌة والرحالت البحرٌة اعلى مستوى 

 البحر األبٌض المتوسط

االستثمدر المتوقع من طرف 
 511 :5101الشركة برس  

 ملٌون دري 

 الجدٌدتحوٌ  أنشطة الصٌد إلى المٌندء  -
 االنتهدء من األشغد  المتالقة بترمٌ  أسوار المدٌنة الاتٌقة -
 لمٌندء الترفٌهً الجدٌد الشروع فً استغال  ا إن -

 لتحوٌل مٌناء  التهٌئة شركة
 المدٌٌنة طنجة

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -
 غٌر الالئق

المتوقع من طرف االستثمدر 
-تطوان-بجهة طنجةمجمواعة ال

 05112: 5101الحسٌمة برس  

 ملٌون دري 

 مجموعة التهٌئة العمران إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة -
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 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى  توسٌع

التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 
 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

يكتدر تكلفة  50.111 :مسدحة 

 ملٌون دري  55855 :إجمدلٌة 

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
 :5101طرف المكتب برس  

 ملٌون دري  111

الوطنً لالقتصدد  إطدر البرندمج فً لوكوسال بمجد  خروفة"دار "قطدع ري  تمدٌد -
 فً مٌده الري 

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
وأنشطة  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  الهٌدرومدئٌة ا التجهٌزاتالتنمٌة الفالحٌة. وكذ
 طق البور واالرشدد الفالحً فً مجد  السقًدالهٌدروفالحٌة فً من

لالستثمار  الجهوي المكتب
 للكوس الفالحً

 عصرنة البنٌة التحتٌة وأسواق السمك
ملٌون  81تكلفة المشروع : 

 دري 
 المكتب الوطنً للصٌد تطوانسوق الجملة بإنجدز  -

 ملٌون درهم 53131االستثمارات : مجموع 

 مكناس-فاس
الارض فً مجد  السكن توفٌر  -

 االجتمداعً 
المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -

 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
مكندس -بجهة فدس مجمواعة ال

ملٌون  778:  5101برس  

 دري 

 مجموعة التهٌئة العمران وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة إنجدز -

 ملٌون درهم 23189 مجموع االستثمارات :

 تافٌاللت -درعة 

الطدقة الكهربدئٌة  تطوٌر محطدت تولٌد -
 من أص  شمسً

تنوٌع مصددر اإلنتدج وخفض تكدلٌف  -
 اإلنتدج

 التباٌة الطدقٌةالتقلٌ  من  -

فً إطدر االستثمدر اإلجمدلً 
المتوقع من طرف الوكدلة برس  

 ملٌون دري  801:  5101
 8و 5إنجدز مشدرٌع نور  -

الوكالة المغربٌة للطاقة 
 الشمسٌة

 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى  توسٌع

التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 
 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
طرف المكتبٌن الجهوٌٌن 

لالستثمدر الفالحً ورزازات 
 511:  5101وتدفٌاللت برس  

ملٌون دري   10ملٌون دري  و

 اعلى التوالً

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
و  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتأنشطة التنمٌة الفالحٌة. وكذ
 مجد  السقً طق البور واالرشدد  الفالحً فًدالهٌدروفالحٌة فً من

 لالستثمار الجهوي المكتب -
 الفالحً لورزازات

 لالستثمار الجهوي المكتب -
 الفالحً تافٌاللت

 ملٌون درهم  3.045 مجموع االستثمارات :

 خنٌفرة -بنً مالل 

 الارض فً مجد  السكن االجتمداعً توفٌر  -
المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -

 غٌر الالئق

المتوقع من طرف االستثمدر 
بجهة بنً مال  خنٌفر  مجمواعة ال

 ملٌون دري  071:  5101برس  
 مجموعة التهٌئة العمران إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة

 

االستثمدر المتوقع من طرف 
 888:  5101الوكدلة برس  

 ملٌون دري 

إاعداد ست مخططدت جهوٌة من ضمنهد بنً مال . وسٌت  إنجدز يذه المشدرٌع اعلى 
يكتدر. بدإلضدفة إلى الدراسدت التقنٌة والمخططدت األولٌة الموجود  فً  171مسدحة 

طور اإلنجدز، تام  الوكدلة بتنسٌق مع مدٌرٌة أمالك الدولة ألج  تحدٌد وتابئة 
 ٌستٌكٌة.الواعدء الاقدري الالز  للمندطق اللوج

 أجل من المغربٌة الوكالة
 اللوجٌستٌكٌة األنشطة تنمٌة
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 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
توسٌع مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى 
التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 

 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
 :5101طرف المكتب برس  

 ملٌون دري  518

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -

و  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم
الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتأنشطة التنمٌة الفالحٌة. وكذ

 واالرشدد  الفالحً فً مجد  السقًطق البور دالهٌدروفالحٌة فً من

 لالستثمار الجهوي المكتب
 أزٌالل-تادلة الفالحً

 ملٌون درهم  3.354 مجموع االستثمارات :

 ماسة-سوس

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -
 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
بجهة سوس مدسة مجمواعة ال

 ملٌون دري  212 :5101برس  
 مجموعة التهٌئة العمران إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة -

 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى  توسٌع

التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 
 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
 :5101طرف المكتب برس  

 ملٌون دري  012

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
و  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتأنشطة التنمٌة الفالحٌة. وكذ
 طق البور واالرشدد  الفالحً فً مجد  السقًدالهٌدروفالحٌة فً من

 لالستثمار الجهوي المكتب
 ماسة-سوسالفالحً 

 

 البنٌة التحتٌة وأسواق السمكعصرنة 
ملٌون  2870كلفة المشروع : 

 دري 
 المكتب الوطنً للصٌد إنجدز سوق الجملة بإنزكدن

خدمة المراقبة الجوٌة والرفع من  التمركز
طاقة االستقبال للمجال الجوي المؽربً 
والتقلٌص من خطر االضطرابات مع 

ضمان استمرارٌة الخدمة فً حالة توقؾ 
ؼٌر متوقعة أو النشاط الناتج عن تدابٌر 
 كوارث طبٌعٌة محتملة

فً إطدر االستثمدر المتوقع من 
طرف المكتب برس  سنة 

 ن دري ملٌو 55111: 5101

 بندء المركز الجدٌد للمراقبة الجهوٌة بؤكددٌر
 

 المكتب الوطنً للمطارات

الطدقة الكهربدئٌة  تطوٌر محطدت تولٌد -
 من أص  شمسً

تنوٌع مصددر اإلنتدج وخفض تكدلٌف  -
 اإلنتدج

 التقلٌ  من التباٌة الطدقٌة -

فً إطدر االستثمدر اإلجمدلً 
المتوقع من طرف الوكدلة برس  

 ملٌون دري  801 :5101
 إاعطدء انطالقة الدراسدت لتؤيٌ  المواقع الجدٌد  للمشدرٌع الشمسٌة بطدطد -

الوكالة المغربٌة للطاقة 
 الشمسٌة

 ملٌون درهم 23479 مجموع االستثمارات :

 العٌون  الساقٌة الحمراء

الطدقة الكهربدئٌة  تطوٌر محطدت تولٌد -
 من أص  شمسً

اإلنتدج وخفض تكدلٌف تنوٌع مصددر  -
 اإلنتدج

 التقلٌ  من التباٌة الطدقٌة -

فً إطدر االستثمدر اإلجمدلً 
المتوقع من طرف الوكدلة برس  

 ملٌون دري  801 :5101

مٌغدواط ومشروع نور  81بدلاٌون بقدر  قصوى لطدقة الشمسٌة نور " " ل مشروع -

 مٌغدواط 51"ب" ببوجدور بقدر  قصوى 

للطاقة الوكالة المغربٌة 
 الشمسٌة
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فً إطدر البرندمج االستثمدري 
 2016اإلجمدلً المتوقع لسنة 

 ملٌون دري  888بمبلغ 

إاعداد ست مخططدت جهوٌة من ضمنهد الاٌون. وسٌت  إنجدز يذه المشدرٌع اعلى  -

يكتدر. بدإلضدفة إلى الدراسدت التقنٌة والمخططدت األولٌة الموجود  فً  171مسدحة 

طور اإلنجدز، تام  الوكدلة بتنسٌق مع مدٌرٌة أمالك الدولة ألج  تحدٌد وتابئة 
 تٌكٌة.الواعدء الاقدري الالز  للمندطق اللوجٌس

 أجل من المغربٌة الوكالة
 اللوجٌستٌكٌة األنشطة تنمٌة

 عصرنة البنٌة التحتٌة وأسواق السمك
ملٌون  81كلفة المشروع : 

 دري 
 المكتب الوطنً للصٌد بندء محالت لفدئد  بدئاً السمك ببوجدور

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

السكن المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع  -
 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
بجهة الاٌون السدقٌة مجمواعة ال

 588 :5101الحمراء برس  

 ملٌون دري 

 مجموعة التهٌئة العمران إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة

 ملٌون درهم 671مجموع االستثمارات : 

 الذهبواد  -الداخلة 
الارض فً مجد  السكن توفٌر  -

 االجتمداعً 
المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -

 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
بجهة الداخلة واد مجمواعة ال

 050 :5101الذيب برس  

 ملٌون دري 

 مجموعة التهٌئة العمران إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة

 ملٌون درهم 13411مجموع االستثمارات : 

 واد نون –كلمٌم 
الارض فً مجد  السكن توفٌر  -

 االجتمداعً 
المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -

 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
بجهة الداخلة واد مجمواعة ال

ملٌون  81 :5101الذيب برس  

 دري 

 مجموعة التهٌئة العمران وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة إنجدز

 ملٌون درهم 63611مجموع االستثمارات : 

 أسفً-مراكش

 الرفع من إنتاج الطاقة الكهربابٌة -
 تؽطٌة الطلب الوطنً للكهرباء  -

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع 
ملٌدر   7,7: 5101برس  سنة 

 دري  )فرع الكهربدء(
  مٌغدواط بؤسفً 178األولى بقٌمة وحد  التوسٌع -

المكتب الوطنً الكهرباء 
 والماء الصالح للشرب

 رفع القدرة اإلنتاجٌة للفوسفاط -

 ضمان عرض تنافسً -

فً إطدر االستثمدر اإلجمدلً 
 20:  5101المتوقع برس  سنة 

 ملٌدر دري  

 الفوسفدط بآسفًإحداث قطب  مشروع -
 

 سفاطومجمع الشرٌف للفال

 

فً إطدر البرندمج االستثمدري 
 2016اإلجمدلً المتوقع لسنة 

 ملٌون دري  888بمبلغ 

. وسٌت  إنجدز يذه المشدرٌع اعلى أسفًإاعداد ست مخططدت جهوٌة من ضمنهد -

يكتدر. بدإلضدفة إلى الدراسدت التقنٌة والمخططدت األولٌة الموجود  فً  171مسدحة 

طور اإلنجدز، تام  الوكدلة بتنسٌق مع مدٌرٌة أمالك الدولة ألج  تحدٌد وتابئة 
 الواعدء الاقدري الالز  للمندطق اللوجٌستٌكٌة.

 أجل من المغربٌة الوكالة
 اللوجٌستٌكٌة األنشطة تنمٌة
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ملٌون  7المطدر لتص   قدر الرفع من 

 مسدفر فً السنة

فً إطدر االستثمدر المتوقع من 
طرف المكتب برس  سنة 

 ملٌون دري  55111 :5101
 المكتب الوطنً للمطارات  8تطوٌر مطدر مراكش ببندء المحطة الجدٌد   -

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -
 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
بجهة مراكش آسفً مجمواعة ال

ملٌون  05117:  5101برس  

 دري 

 مجموعة التهٌئة العمران إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن االجتمداعً ومسدكن ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة -

 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى  توسٌع

التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 
 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
 :5101طرف المكتب برس  

 ملٌون دري  051

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
وأنشطة  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتالتنمٌة الفالحٌة. وكذ
 طق البور واالرشدد  الفالحً فً مجد  السقًدالهٌدروفالحٌة فً من

 

 لالستثمار الجهوي المكتب
 للحوزالفالحً 

 ملٌون درهم 33686االستثمارات : مجموع 

 الجهة الشرقٌة

الارض فً مجد  السكن توفٌر  -
 االجتمداعً 

المسديمة فً محدربة جمٌع أنواع السكن  -
 غٌر الالئق

االستثمدر المتوقع من طرف 
بدلجهة الشرقٌة برس  مجمواعة ال

 ملٌون دري  211 :5101

شركة الامران لتهٌئة وجد : إنجدز وحدات سكنٌة بمد فٌهد السكن اإلجتمداعً ومسدكن 
 ذات قٌمة اعقدرٌة منخفضة

 مجموعة التهٌئة العمران

 تفعٌل مخطط المؽرب األخضر
توسٌع مسدحدت الري واالاعتمدد اعلى 
التقنٌدت االقتصددٌة فٌمد ٌخص السقً 

 وتحسٌن تدبٌر الموارد المدئٌة

االستثمدر اإلجمدلً المتوقع من 
 :5101طرف المكتب برس  

 ملٌون دري  12

 واعملٌدت دءخدمة المو الكبرى ةشغد  التجهٌزات الهٌدرومدئٌة بؤالقالمشدرٌع المت -
و  الفالحٌةالتنمٌة والمغرب األخضر لمخطط  الثدنٌةومشدرٌع الداعدمة  واكبةالم

الهٌدرومدئٌة الصغٌر  والمتوسطة والتهٌئة  ا التجهٌزاتأنشطة التنمٌة الفالحٌة. وكذ
 واالرشدد  الفالحً فً مجد  السقًطق البور دالهٌدروفالحٌة فً من

لالستثمار  الجهوي لمكتبا
 لملوٌة الفالحً

 تؽطٌة الطلب الوطنً للكهرباء -
 
 

فً إطدر االستثمدر اإلجمدلً 
 ,17:  5101المتوقع برس  سنة 

 ملٌدر دري  )فرع الكهربدء(

 مشروع توسٌع محطة جراد  المجمع  -
 
 

المكتب الوطنً الكهرباء 
 والماء الصالح للشرب

مواكبة التنمٌة االقتصددٌة واالجتمداعٌة 
وتحسٌن الخدمدت الموجهة ٌنة للمد

 للمواطنٌن والحفدظ اعلى الموارد

ملٌون  281 المشروع:تكلفة 

 دري 
 المادلجة بوجد  وكذا اعدد من القنوات محطةإنجدز  -

وكالة توزٌع الماء والكهرباء 
 بوجدة

التنمٌة االقتصددٌة واالجتمداعٌة للجهة 
بصفة الندظور الشرقٌة بصفة اعدمة ومدٌنة 

 خدصة
 815111المشروع سٌسمح بخلق حوالً 

 منصب شؽل مباشر وؼٌر مباشر

فً إطدر االستثمدر المتوقع 
ملٌون  543  :2016برس  

 درهم

فٌال( والتً تمتد  50الشطر الثدنً من فٌالت البحٌر  ) الشروع فً أشغد  تطوٌر -

متر مربع سٌت  اعرضهد  055811متر مربع منهد مسدحة  005878اعلى مسدحة 

 للبٌع؛
 515511وحد  تمتد اعلى مسدحة  28تطوٌر الشطر الثدنً من إقدمدت "التلة" أي  -

 مربع؛متر  85070متر مربع ومسدحة قدبلة للبٌع تبلغ 

وكالة تهٌئة موقع بحٌرة 
 مارشٌكا
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متر  005208  بندء مقر مدرسة "أكددٌمٌة الكولف" التً تبلغ مسدحتهد إنجدز أشغد -

 نزع ملكٌةمربع وكذا البدء بؤشغد  تطوٌر المنطقة الرٌدضٌة لقرٌة المٌندء استلزمت 
 متر مربع ؛ 085751ذات مسدحة قدريد 

مواصلة إنجدز الدراسدت وأشغد  التهٌئة والتجهٌز بدلبنٌدت التحتٌة التً توجد فً  -
 ر اإلنجدز ؛ طو
 مواصلة اعملٌدت اقتندء واعملٌدت التطهٌر السدئ  للمواقع الالزمة لتنفٌذ البرندمج ؛ -

 إاعطدء انطالقة دراسدت وأشغد  إاعدد  تؤيٌ  مدٌنة الندظور وبنً انصدر وأركمدن

 
االستثمدر المتوقع من طرف 

ملٌدر  071: 5101الوكدلة برس  

 دري 

   المنشآت الاسكرٌةبرندمج  -
    برامج السكن الوظٌفً لإلٌجدر -
   برامج الولوج إلى الملكٌة -
 استٌادب السكن غٌر الالئق برندمج -

وكالة المساكن والتجهٌزات 
 العسكرٌة

 التامٌر وتازٌز سٌدسة القربتغطٌة وثدئق  جهات مختلفة
االستثمدر المتوقع من طرف 

 011 :5101الوكدالت برس  

 ملٌون دري 

إطالق أوراش تهدف إلى إاعدد  تموضاهد فً إطدر التقسٌ  الجهوي الجدٌد لتقو   -
بمثدبة أقطدب يندسٌة إقلٌمٌة وروكز التنمٌة المحلٌة واألصلٌة وخصوصدً اعن طرٌق 

ة سٌدسدت القرب وتقوٌ االستثمدرتكت  وتطوٌر مسداعدات الجمداعدت المحلٌة وتنمٌة 
   .والحكمة الجٌد

 الوكاالت الحضرٌة

لبنٌدت اوتحسٌن  تنمٌة أنشطة الحدوٌدت -
 التحتٌة

 جود  الخدمدت الرفع من -

االستثمدرات المخصصة لسنة 
 880تبلغ مد مجمواعه  5101

 ملٌون دري 

 ملٌون دري   70522التجهٌزات:  -

 ملٌون دري   01522البنٌدت التحتٌة :  -

 ملٌون دري  155الدراسدت:  -

استغالل الموانئ  شركة
 "مرسى المغرب"

 

 

 ملحوظة : 

 ؛ال تتوفر جمٌع المإسسدت والمقدوالت الامومٌة اعلى توزٌع جهوي لالستثمدرات -

 ؛باض المشدرٌع المنجز  من طرف المإسسدت والمقدوالت الامومٌة من الصاب توطٌنهد جهوٌد -

   .باض الحدالت، تتوفر فقط التكلفة اإلجمدلٌة للمشروع الذي قد ته  جهدت متادد  أو قد ٌت  إنجدزه اعلى سنوات متادد  فً -

 

 


