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2010 برسم سنة حسب الجھاتالعمومياالستثماري جھود مالتوزیع 

یجب التذكیر أن استثمارات المیزانیة العامة للدولة  لیست كلھا قابلة للتوزیع 
ویتعلق األمر على الخصوص بنفقات السیادة والدفاع الوطني والتحمالت .الجھوي

یمكن رصدھا لجھة لتي ال،  والدراسات واألبحاث ذات الطابع العام االمشتركة
.معینة 

 حوالي فإن اإلعتمادات التي أمكن توزیعھا جھویا تصل إلىوھكذا،
.2009 مقارنة مع سنة %31,62 أي بزیادة ملیون درھم121.562,21

ویجب التذكیر من جھة أخرى أن اإلنعكاسات اإلیجابیة لعدد من المشاریع، 
 البنیات التحتیة كالسدود والمطارات وخاصة منھا المشاریع الكبرى في مجال

والموانيء والطرق السیارة،  تتعدى بكثیر النطاق الجھوي لمواقعھا،  بل كثیرا ما  
.تتمتع بإشعاع وطني 

 كل من المیزانیة العامة للدولة الستثماراتوھكذا یتمثل التوزیع الجھوي 
:يـــا یلـــوالمنشآت العامة كم

بمالیین الدراھم

17.724,22 الدار البیضاء الكبرى

6.233,03  الشاویة وردیغة

33.874,94 الرباط سال زمور زعیر

2.854,17 الغرب شراردة بني حسن

12.987,27 طنجة تطوان

4.122,35 فاس بولمان

4.176,76 مكناس تافیاللت

5.729,96 دكالة عبدة

1.776,33 تادلة أزیالل

6.911,42 سوس ماسة درعة 

1.754,77 العیون بوجدور الساقیة الحمراء
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659,85 واد الذھب لكویرة 

2.283,02 كلمیم السمارة

9.616,2  الحوز-تانسیفت -مراكش

8.124,61 الجھة الشرقیة

2.733,31 تازة الحسیمة تاونات

121.562,21 المجموع

آت العامة  اإلستثمارات المدرجة برسم المیزانیة العامة للدولة والمنشوتتمثل
: في البرامج والمشاریع التالیة موزعة حسب الجھات  أساسا

I.درھم ملیون17.724,22:الدار البیضاء الكبرى .

التربیة والتكوین-1
:المھني

ثانویة 34إعدادیة و20مدرسة و11إعطاء انطالقة أشغال بناء 
وتوسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة لجامعة تأھیلیة 

3 عین الشق بالدار البیضاء وبالمحمدیة وبناء -حسین الثاني ال
مراكز للتكوین المھني في مجاالت صناعة أجزاء الطائرات 
والسیارات واإلبداع والموضة  وبناء وتجھیز مركزین للتكوین 
المھني بالتدرج في مجال الصناعة التقلیدیة  بعین السبع وموالي 

رشید ؛

40حواليغال بناء مصلحة نفسیة جدیدة تتوفر على إنھاء أش: الصحــة-2
سریرا بعین السبع ومواصلة إنجاز عملیات الصیانة لمستشفى 

إنجاز وانطالق دراساتاألمراض النفسیة الموجود بتیط ملیل
المركز اإلستشفائي اإلقلیمي بالمحمدیة ومواصلة إنجاز مستشفى 

؛محلي بسیدي مومن

؛ محكمة االستئناف بالدار البیضاء بناء وتجھیز : العدل-3

ترمیم وتثمین الموروث التاریخي لمدینة الدار البیضاء ؛: الثقافة-4
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مواصلة الدراسات المتعلقة بإنجاز الملعب الكبیر للدار البیضاء : الریاضة-5
 مقعد والمزود بمجموعة من 80.000الذي تبلغ طاقتھ االستیعابیة 

قرات والتجھیزات التي ستمكنھ من استضافة البنیات التحتیة  والم
تأھیل مركز بوركون بالدار  ولقاءات ریاضیة من المستوى العالي

 ؛البیضاء

ومواكبة إنجاز من الطرق  كلم 45وتكسیة تھیئة وبناء وتوسیع :لــ النق-6
القاعدة الجدیدة الخاصة باللوجیستیك لزناتة عبر المساھمة في بناء 

ن ھذه القاعدة ومیناء الدار البیضاء بتكلفة إجمالیة الطریق الرابط بی
تثلیث الطریق السیار الرابط بین الدار  ملیون درھم و560تقدر ب 

 وإعطاء انطالقة اشغال بناء الطریق السیار تیط البیضاء والرباط
1 ومواصلة المشاریع المتعلقة بتھیئة المحطة رقم  برشید-ملیل

 في الدراسات واألشغال المتعلقة والمساھمةبمطار محمد الخامس 
بإنجاز الخط السككي ذي السرعة الفائقة  الرابط بین طنجة والدار 

 وإنجاز أشغال بناء منفذ طرقي وكذا اقتناء عربات قاطرة البیضاء
وتجھیزات مینائیة ورافعات وجرارات للحاویات وبناء رصیف 

لدار ثالث للحاویات وإنجاز الطریق الشمالیة وجسور بمیناء ا
وسیتم في إطار إنجاز الترامواي الدارالبیضاء تنفیذ .البیضاء

األشغال األرضیة للخط السككي واألشغال الخاصة بمركز الصیانة 
؛وبالتجھیز واألنظمة

تعمل مواصلة أشغال تعزیز فعالیة المحطة الحراریة بالمحمدیة : الكھرباء-7
؛بالغاز 

Nouaceur"ناعیة المندمجة  نجاز القاعدة الصإ: الصناعة-8 Aerospace
City" ھكتارا ستستفید من امتیازات المنطقة 150 على مساحة 

ما بین (الحرة والحي الصناعي لإللكترونیك بجھة الدار البیضاء 
والي ح(والحي الصناعي لإللكترونیك بالمحمدیة) ھكتارا50 و40
الصناعیة والحي الصناعي لإللكترونیك بالقاعدة ) ھكتارا40

Nouaceur"المندمجة  Aerospace City") 10 و5ما بین
 ومواصلة إعادة ھیكلة المنطقة الصناعیة لسیدي )ھكتارات

والمساھمة في إنجاز أشغال الحظیرة الصناعیة أوالد البرنوصي 
؛إنجاز منطقة لألنشطة اإلقتصادیة بمدیونةمواصلة  وصالح
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 إنجاز مشروع أكادیمیة الفنون التقلیدیة بالمركب المساھمة في:الصناعة التقلیدیة-9
الثقافي لمسجد الحسن الثاني بالدار البیضاء؛

البستنة واعات الكبرى  رالز تدخالت مختلفة تھم تطویرإنجاز: الفالحة-10
؛والصحة الحیوانیة والتكوین المھني والغرف الفالحیة

.بسیدي رحالتشیید نقطة مھیأة للتفریغ : الصید البحري-11

II. درھم ملیون 6.233,03:الشاویة ـ وردیغة:

التربیة والتكوین-1
:المھني

اتثانوی10 إعدادیة و62س وا مدر8إعطاء انطالقة أشغال بناء 
توسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة لجامعة  وتأھیلیة

الحسن األول بسطات ؛

 بسطات  وتھیئة وتأھیل مستشفى مواصلة أشغال بناء مستشفى: الصحة-2
بخریبكة ؛

مواصلة بناء دار للثقافة؛: الثقافة-3

 ھكتار1.300على مساحة "الخیایطة"إنطالق بناء مدینة جدیدة : اإلسكــان-4
 في إطار برامج القضاء على أحیاء إنجاز عملیاتمواصلةو

الصفیح وإعادة ھیكلة السكن غیر القانوني ؛

سد مازر والمركب المائي كدیة القرن وتمدروست مواصلة إنجاز : الماء-5
؛ برشیدناحیة مدینةب

سلیمان؛بن ب األسرة ة بناء محكموعمشرمواصلة : العدل-6

 كلم من الطرق وبناء وإصالح  424تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقــل-7
 السیار برشید وإعطاء انطالقة أشغال بناء الطریق منشئات  فنیة8
 بني مالل ؛ -
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ملیون 13(مراح لحرشكل من إنجاز مغسل للفوسفاط بمواصلة : الفوسفــاط -8
) ملیون طن12(وحالسة ) ملیون طن12(واوالد فارس )طن

وإنجاز مشروع نقل الفوسفاط عبر أنبوب مائي من خریبكة في 
قدرة رفع  كلم  و200اتجاه موقع الجرف األصفر على مسافة 

5,5(وحالسة ) مالیین طن6(اإلستخراج بمنجمي أوالد فارس 
؛)ملیون طن

 وتوسیع  ببوزنیقةاالقتصادیةإنجاز منطقة لألنشطة مواصلة : الصناعة-9
؛المنطقة الصناعیة لسطات 

اعات الكبرى والبستنة رالزتطویرتدخالت مختلفة تھم إنجاز: الفالحة-10
أشغال  ووالتكوین المھني والغرف الفالحیةوالصحة الحیوانیة 

مشروع  وكذا لصغیر والمتوسطاتجھیز وصیانة مدارات الري 
؛التنمیة القرویة المندمجة بالمناطق البوریة

الحوض المنحدر لواد المالح الذي یغطي مساحة مواصلة تھیئة : المیاه والغابات-11
؛بكة وسطات كلم مربع التابع ألقالیم بن سلیمان وخری1.615

.إعادة ھیكلة مركب الصناعة التقلیدیة بخریبكة:الصناعة التقلیدیة-12

III.درھمملیون33.874,94:الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعیر :

ةثانوی30 إعدادیة و40 مدرسة و23إعطاء انطالقة أشغال بناء :نـ التربیة والتكوی-1
التدرج في مجال ة  وبناء وتجھیز مركز للتكوین المھني بتأھیلی

الصناعة التقلیدیة بسال وتوسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة 
؛التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال والسویسي  بالرباط

 تمارة -مواصلة أشغال بناء مستشفیین إقلیمیین بسال  والصخیرات : الصحة-2
وانطالق إنجاز دراسات بناء مستشفین إقلیمیین بالخمیسات 

وتجھیز مصالح المصحات والمستعجالت وكذا وحدات والرباط 
اإلنعاش بمستشفى ابن سینا  ومواصلة إنجاز مستشفى محلي 

بتامسنة ؛
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 في إطار برنامج القضاء على أحیاء اتإنجاز عملیمواصلة: اإلسكان-3
الصفیح؛

 ملیون 300إنجاز مسرح جدید بالرباط بتكلفة إجمالیة تقدر ب : الثقافـة-4
 ومشروع إنجاز مركب ثقافي متعدد االستعماالت بالرباط درھم

 ملیون درھم وكذا تحدیث مطبعة دار 17بتكلفة إجمالیة تصل إلى 
وفي مجال إنعاش الموسیقى تعتزم وزارة الثقافة .المناھل بالرباط

 ملیون درھم11إنجاز مقر معھد الموسیقى بالرباط بتكلفة تقدر ب
ي لآلثار بتكلفة إجمالیة تصل إلى  إنجاز المتحف الوطنومواصلة

إنھاء أشغال المتحف الوطني للفنون  و ملیون درھم160
إتمام و ملیون درھم 74المعاصرة بالرباط بتكلفة إجمالیة تقدر ب

وتفعیل مشروع المعھد الوطني العالي للموسیقي وفنون الرقص 
 وتحدیث الخزانات العمومیة ؛بالرباط

ناء وتجھیز محكمة األسرة بالرباط ومحكمة انطالق أشغال ب: العدل-5
؛ابتدائیة ومواصلة بناء وتجھیز السجن الفالحي بعین جوھرة

.انطالق إنجاز سد ولجت السلطان على واد بھت بإقلیم الخمیسات: الماء-6
 ملیون درھم من تنظیم 950وسیمكن ھذا السد الذي تبلغ تكلفتھ 

الصبیب المائي لواد بھت ؛

؛ تأھیل المعھد الملكي لتكوین األطر بالرباط:اضة الری-7

5 كلم من الطرق وبناء وإصالح 216تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقــل-8
الرباط وإنجاز -منشئات فنیة وتثلیث الطریق السیار الدار البیضاء

سال ؛-بمطار الرباط1المحطة رقم توسیع مدار الرباط و

ي تھیئة ضفتي أب-9
:اقرقر

-تشیید قنطرة موالي الحسن والطرامواي الرباط مواصلة أشغال
؛ نفق األودایة وكذا باب البحرمواصلة إنجازسال و

ومواصلة إعادة ھیكلة ھیكلة الحظیرة الصناعیة لعین جوھرة : الصناعة -10
  لسال والتقدم  وتمارة وإنجاز الحظیرة المناطق الصناعیة

؛الصناعیة لعین عودة 
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البستنة واعات الكبرى  رالزتطویر تدخالت مختلفة تھم إنجاز: الفالحة-11
 ومشروع والصحة الحیوانیة والتكوین المھني والغرف الفالحیة

.التنمیة القرویة المندمجة بالمناطق البوریة

IV.درھم  ملیون 2.854,17:الغرب ـ الشراردة ـ  بني حسن:

ةثانوی18 إعدادیة و42س وار مد5ة أشغال بناء إعطاء انطالق: التربیة والتكوین-1
 مراكز للتكوین المھني في  مجال صناعة السیارات 3وبناء تأھیلیة

وبناء  مركز للتكوین المھني بالتدرج في المجال الفالحي بغرب 
توسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة لجامعة وسوق الثالثاء 

ابن طفیل بالقنیطرة  ؛

إنھاء أشغال بناء مصلحة نفسیة جدیدة تجدید مستشفى بالقنیطرة و: الصحة-2
 سریرا بسیدي قاسم  ومواصلة إنجاز 40حواليتتوفر على 

مستشفى محلي بسیدي یحیى الغرب؛

؛ترمیم وتثمین الموروث التاریخي للجھة: الثقافة-3

القانوني؛یر إعادة ھیكلة السكن غبرنامج إنجاز عملیات مواصلة:انـ اإلسك-4

5 كلم من الطرق وبناء وإصالح 129تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقل-5
منشئات فنیة ؛

 ملیار 2,1بالقنیطرة بتكلفة مواصلة إنجاز مولد للطاقة بالغاز:الكھرباء-6
درھم؛

Kénitra(إنجاز قاعدة صناعیة مندمجة : الصناعة-7 Automotive City(
 وإنجاز حي صناعي لإللكترونیك  السیاراتمخصصة لصناعة  

بالقاعدة المندمجة بالقنیطرة  وإقامة قطب للصناعة الغذائیة بجھة 
الغرب  وإعادة ھیكلة المنطقة الصناعیة لبئر رامي ؛

 فروع اإلنتاج الفالحي تطویر تدخالت مختلفة تھم إنجاز: الفالحة-8
بكة الري صیانة شووالتكوین المھني والغرف الفالحیة

والتجھیزات الھیدروفالحیة بالمناطق التابعة لنفوذ المكتب الجھوي
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أشغال تجھیز وصیانة مدارات  وإنجاز لالستثمار الفالحي للغرب
مشروع التنمیة القرویة المندمجة  والري الصغیر والمتوسط

.بالمناطق البوریة

V.درھمملیون12.987,27:طنجة ـ تطوان :

ثانویة 29إعدادیة و63مدرسة و15إعطاء انطالقة أشغال بناء :كوین التربیة والت-1
وبناء  مركز للتكوین المھني في مجال صناعة السیارات تأھیلیة 

وبناء مركزین للتكوین المھني بالتدرج في مجالي الصناعة 
التقلیدیة والصید بتطوان وطنجة وتوسیع مركز التأھیل المھني 

تجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة بالتدرج بالعرائش وتوسیع و
لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ؛ 

الشروع في إنجاز دراسات الجدوى لمركز استشفائي جامعي جدید : الصحة-2
بطنجة ولمستشفیین إقلیمیین بطنجة وتطوان ومواصلة إنجاز 
مستشفین محلیین بالقصر الصغیر وبومالن وصیانة وإدماج 

اقع بطنجة وتجدید مستشفیات بكل من تطوان مستشفى متعدد المو
وشفشاون والعرائش وإنھاء أشغال بناء مصلحة نفسیة جدیدة تتوفر 

 سریرا بشفشاون ومواصلة إنجاز عملیات الصیانة 40حواليعلى 
لمستشفى األمراض النفسیة الموجود بطنجة تطوان  ؛

یة؛بناء دار الثقافة وتحدیث الخزانات العموم: الثقافة-3

تجھیز محكمة االستئناف والمحكمة اإلبتدائیة  بطنجة وبناء : العدل -4
وتجھیز السجن المحلي بكل من تطوان وأصیلة  ؛ 

قرب مدینة طنجة على "الشرفات "انطالق بناء المدینة الجدیدة : اإلسكان-5
 وحدة سكنیة باستثمار یقدر 40.000 ھكتار ستضم 1.200مساحة 

ھم ومواصلة إنجاز برنامج التنمیة الحضریة  ملیار در24ب 
2.460 بتكلفة إجمالیة تقدر ب 2013-2009لمدینة طنجة للفترة 

 إعادة ھیكلة إنجاز  عملیات في إطارملیون درھم ومواصلة
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؛ السكن غیر القانوني

مواصلة بناء قریة الصیادین بالشماعلة بإقلیم شفشاون وبناء مرفأ : الصید البحري-6
؛بنقطة مھیأة للتفریغ بالفنیدق خاص 

مواصلة أشغال بناء وتجھیز ملعب طنجة من أجل إتمام األشغال بھ : الریاضة-7
 وذلك بمساھمة صندوق الحسن الثاني للتنمیة 2010سنة 

؛ االقتصادیة واالجتماعیة

 كلم من الطرق وبناء وإصالح 349تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقـــل -8
مواصلة إنجاز المقطع الرابط بین تطوان والجبھة وأة فنیة منش11

 ومواصلة تثنیة الطریق الوطنیة الرابطة بین من المدار المتوسطي
طنجة وتطوان والمساھمة في الدراسات واألشغال المتعلقة بإنجاز 

الرابط بین طنجة والدار الخط السككي ذي السرعة الفائقة 
 ؛تھیئة المحطة الجویة بتطوان ووتوسیع میناء المضیقالبیضاء

-Tétouan(منطقة مخصصة لألنشطة الخدماتیة عن بعد إنجاز : الصناعة-9
Shore( إنجاز قاعدة صناعیة  و متر مربع80.000على مساحة
Tanger(مندمجة Automotive City(  مخصصة لصناعة 

 ھكتار وإنجاز حي صناعي 300 على مساحة السیارات
عدة المندمجة بطنجة  ومواصلة إعادة تأھیل لإللكترونیك  بالقا

المنطقة الصناعیة لتطوان؛

مواصلة األشغال بسد دار خروفا بإقلیم العرائش الذي سیمكن من : المــاء -10
سقي األراضي الفالحیة بالجھة الشرقیة لسھل اللوكوس وحمایة 
ضفتي وادي المخازن من الفیضانات وتزوید الجماعات القرویة 

وتقدر الكلفة اإلجمالیة لھذا .رة للسد بالماء الصالح للشربالمجاو
ومواصلة إنجاز األشغال بسد موالي . ملیون درھم715السد ب 

بوشتة الذي سیمكن من تأمین تزوید مدینة شفشاون بالماء الصالح 
؛سد مارتیلللشرب وكذا مواصلة إنجاز األشغال ب

 فروع اإلنتاج الفالحي تطویر تدخالت مختلفة تھم إنجاز: الفالحة-11
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صیانة شبكة الري ووالتكوین المھني والغرف الفالحیة
والتجھیزات الھیدروفالحیة بالمناطق التابعة لنفوذ المكتب الجھوي

أشغال تجھیز وصیانة مدارات لوكوس وإنجاز لالستثمار الفالحي ل
مشروع التنمیة القرویة المندمجة  والري الصغیر والمتوسط

 ؛طق البوریةبالمنا

طنجة وتطوان؛ الصناعة التقلیدیة بيإعادة ھیكلة مركب:الصناعة التقلیدیة-12

.إنطالق أشغال بناء مقر المجلس الجھوي للحسابات بطنجة: المحاكم المالیة13

VI.درھمملیون 4.122,35:فاس ـ بولمان:

ثانویة 17إعدادیة و36ومدرسة 13إعطاء انطالقة أشغال بناء : التربیة والتكوین-1
و توسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة لجامعتي تأھیلیة 

سیدي محمد بن عبد اهللا والقرویین بفاس ؛

 أشغال بناء وتجھیز الشطر الثاني من البنیات التحتیة إتمام: الصحة-2
الجامعي وافتتاح مركز االستشفائیة الجدیدة للمركز االستشفائي 

 السرطان بفاس؛ معالجة مرض

ترمیم خزانة جامعة القرویین وتثمین الموروث التاریخي وتجھیز : الثقافة-3
المتاحف بمدینة فاس؛

وإنطالق أشغال بناء سجن محلي بناء وتجھیز محكمة ابتدائیة: العدل-4
بفاس؛

إعادة ھیكلة السكن غیر برنامج  في إطار اتعملیمواصلة إنجاز :اإلسكــان-5
لقانوني والعملیات المستعجلة ومشاریع إعادة ھیكلة األنسجة ا

العتیقة ومشاریع المناطق ذات التھیئات التدریجیة ؛

إعطاء إنطالقة إنجاز مركب أمدز وعین تیمدرین في أعالي واد :المــاء-6
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وسیمكن ھذا المركب المكون من سدین كبیرین .سبو بإقلیم صفرو
ن درھم ، من حمایة المناطق الواقعة  ملیو1.200بتكلفة تقدر ب 

في السافلة من الفیضانات ومن إنتاج الطاقة الكھربائیة في حدود 
 جیكاواط ساعة ومن تحسین انتظام الحجم المائي بأعالي واد 323

؛2014ویتوقع االنتھاء من ھذا المركب في سنة .سبو لتنمیة الري

ار الرابط بین فاس ووجدة وتثنیة مواصلة أشغال بناء الطریق السی:لـــالنق-7
الطریق الرابط بین فاس وصفرو  وتھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة 

 منشئات فنیة وتوسیع مرافق 6 كلم من الطرق وبناء وإصالح 190
؛ سایس-مطار فاس

Fès(منطقة مخصصة لألنشطة الخدماتیة عن بعد  إنجاز : الصناعة -8
Shore( ومواصلة إنجاز ع  متر مرب113.000على مساحة

  وإعادة ھیكلة المناطق الحظیرة الصناعیة عین شكاك بفاس
الصناعیة لسیدي ابراھیم والدكارات؛

 فروع اإلنتاج الفالحي تطویر تدخالت مختلفة تھم إنجاز: الفالحة-9
صیانة شبكة الري ووالتكوین المھني والغرف الفالحیة

؛والتجھیزات الھیدروفالحیة 

تھیئة الحوض المنحدر لسد عالل الفاسي على مساحة مواصلة :یاه والغابات الم-10
. كلم مربع بإقلیمي بولمان وصفرو2.083

VII.درھم ملیون 4.176,76:مكناس ـ تافیاللت :

 ثانویة 17 إعدادیة و41 مدرسة و13إعطاء انطالقة أشغال بناء : التربیة والتكوین-1
ة ات الجامعیة التابعة لجامعتوسیع وتجھیز المؤسسوتأھیلیة 

؛موالي إسماعیل  بمكناس 

انطالق أشغال بناء مستشفى إقلیمي بخنیفرة  وصیانة وإدماج : الصحة-2
مستشفى متعدد المواقع بالراشیدیة وانطالق أشغال صیانة وتھیئة 

؛مستشفیین محلیین بآزرو ومریرت
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ز المعھد الموسیقي وتحدیث تثمین الموروث التاریخي وبناء وتجھی: الثقافة-3
؛الخزانات العمومیة 

بناء وتجھیز محكمتین ابتدائیتین بمكناس وخنیفرة وانطالق أشغال : العدل -4
بناء سجن محلي بآزرو ؛  

إعادة ھیكلة السكن غیر مواصلة إنجاز عملیات في إطار برنامج :انـــاإلسك-5
المستعجلة للسكنى ومشاریع إعادة تأھیل القانوني والعملیات 

األنسجة العتیقة  وبرنامج القضاء على أحیاء الصفیح ؛

 كلم من الطرق وبناء وإصالح 339تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقل-6
 منشئات فنیة ومواصلة تثنیة الطریق الرابط بین مكناس 10

والحاجب  وتھیئة المحطة الجویة للراشدیة؛

مواصلة إنجاز المركب الھیدرومائي تنافنیت البرج ؛:كھرباء  ال-7

وبسد آیت موالي أحمد سد تاملوت بإقلیم خنیفرة مواصلة األشغال ب:اءــالم-8
؛سد تمقیت بإقلیم الراشدیة على واد عین اللوح بإقلیم إفران وكذا ب

إقامة قطب للصناعة الغذائیة بمكناس ؛ : الصناعة-9

تطویر تدخالت مختلفة تھم بناء قطب فالحي بمكناس وإنجاز:حة الفال-10
صیانة و والتكوین المھني والغرف الفالحیةفروع اإلنتاج الفالحي 

 ؛شبكة الري والتجھیزات الھیدروفالحیة

 الصناعة -11
:التقلیدیة

إحداث قریة للصناعة التقلیدیة بخنیفرة وإعادة ھیكلة مركب 
. بآزروالصناعة التقلیدیة
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VIII. درھم ملیون 5.729,96:دكالة عبدة:

 ثانویة 20 إعدادیة و23 مدرسة و12إعطاء انطالقة أشغال بناء : التربیة والتكوین-1
الفالحة بدكالة تأھیلیة وبناء  مركز للتكوین المھني في مجال 

لخمیس  المھني بالتدرج تأھیلركز للوتوسیع مخمیس الزمامرة
توسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة ومطوح بالجدیدة 

ة  شعیب الدكالي بالجدیدة ؛لجامع

مواصلة أشغال بناء مستشفى إقلیمي بالجدیدة ؛: الصحة-2

تثمین الموروث التاریخي ؛: الثقافة-3

إتمام إنجاز السجن المركزي بآسفي الذي یندرج إنجازه في إطار : العدل -4
؛الء وتأمین سالمتھمتحسین ظروف عیش النز

عملیات في إطار  برامج إعادة ھیكلة السكن غیر ز إنجامواصلة: اإلسكان -5
؛القانوني

3 كلم من الطرق وبناء وإصالح 284تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقل-6
؛منشئات فنیة

660*2(إنجاز محطة حراریة تعمل بالفحم الحجري بآسفي :الكھرباء-7
 ؛)غاواطمی

 المبادالت 2012الجرف األصفر الستقبال في أفق  میناء تأھیل : الفوسفاط-8
 ؛المتعلقة بالتصدیر واالستیراد 

ھیكلة الحظیرة الصناعیة للجرف األصفر وإنجاز منطقتین : الصناعة -9
لألنشطة االقتصادیة بآسفي والیوسفیة وإعادة ھیكلة المنطقتین 

 وآسفي؛الصناعیتین بالجدیدة

إتمام دراسات التنفیذ وانطالق أشغال مشروع تغییر نظام الري  : الفالحة-10
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سیتم و.بحوض أم الربیع الذي یعرف خصاصا حادا في المیاه
 ھكتار 27.000إنجاز ھذا المشروع الذي یھم مساحة تبلغ 

 فروع اإلنتاج تطویر تدخالت مختلفة تھم  وإنجاز فالح8.000و
صیانة شبكة الري وكوین المھني والغرف الفالحیة والتالفالحي

؛والتجھیزات الھیدروفالحیة 

ھیكلة مركب الصناعة التقلیدیة تل الفخارین بآسفي ؛:الصناعة التقلیدیة-11

مواصلة بناء قریة الصیادین في بیدوزة بآسفي ونقطة مھیأة للتفریغ : الصید البحري-12
.بالجدیدة

IX.درھمملیون 1.776,33:لة ـ أزیالــتادل :

اتثانوی7 إعدادیة و40 مدرسة و17إعطاء انطالقة أشغال بناء : التربیة التكوین-1
الفالحي مجال ال في  بالتدرج للتكوین المھنيینتأھیلیة وبناء مركز

توسیع وتجھیز المؤسسات الجامعیة بأزیالل والفقیھ بن صالح و
؛ان ببني مالل ة السلطان موالي سلیمالتابعة لجامع

مواصلة إنجاز مستشفیین محلیین بدمنات وسوق السبت  وتھیئة : الصحة-2
وتأھیل مستشفى الفقیھ بن صالح؛

تجھیز المتحف اإلثنوغرافي للجھة ؛: الثقافة-3

؛  إنطالق اشغال محكمة ابتدائیة بسوق السبت اوالد نمة: العدل-4

تھیئة  بني مالل  و–الطریق السیار برشید انطالق أشغال بناء :النقل-5
8 كلم من الطرق وبناء وإصالح 274وبناء وتوسیع وتكسیة 

؛منشئات فنیة 

إنجاز منطقة إقامة قطب للصناعة الغذائیة بتادلة ومواصلة : الصناعة-6
 ؛ بقصبة تادلةاالقتصادیةلألنشطة 

روع تغییر نظام الري  إتمام دراسات التنفیذ وانطالق أشغال مش: الفالحة-7
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سیتم و.بحوض أم الربیع الذي یعرف خصاصا حادا في المیاه
 ھكتار 27.000إنجاز ھذا المشروع الذي یھم مساحة تبلغ 

 فروع اإلنتاج تطویر تدخالت مختلفة تھم فالح وإنجاز8.000و
صیانة شبكة الري و والتكوین المھني والغرف الفالحیةالفالحي 

.روفالحیةوالتجھیزات الھید

X. درھم ملیون6.911,42:سوس ـ ماسة  ـ درعة :

 التربیة والتكوین-1
:المھني

 ثانویة 30 إعدادیة و47 مدرسة و17إعطاء انطالقة أشغال بناء 
ي الفالحة  في مجال بالتدرج مراكز للتكوین المھني3تأھیلیة وبناء 

ع  توسیوالصید بكل من قلعة مكونة وأكادیر وسیدي إیفني  و
ة ابن زھر؛وتجھیز المؤسسات الجامعیة التابعة لجامع

الشروع في إنجاز دراسات الجدوى لمركز استشفائي جامعي : الصحة-2
بأكادیر  وصیانة وإدماج مستشفى متعدد المواقع بورزازات 

إنھاء أشغال بناء مصلحة نفسیة وتجدید مستشفى بتارودانت و
یت وإتمام بناء مستشفى  سریرا بتزن40حواليجدیدة تتوفر على 

زاكورة ومواصلة إنجاز مستشفى محلي بمكونة؛

تحدیث الخزانات العمومیة ؛: الثقافة-3

 برامج القضاء على أحیاء عملیات في إطارإنجازمواصلة:اإلسكان-4
 ؛ الصفیح وإعادة ھیكلة السكن غیر القانوني

ائیتین بتینغیر وسیدي إیفني أشغال بناء محكمتین ابتدإنطالق : العدل -5
 وتھیئة محكمة ابتدائیة بأكادیر  االستئناف بورزازاتةمحكموتھیئة 

وبناء وتجھیز سجن المحلي بآیت ملول وبناء وتجھیز مركز 
لألرشیف بقلعة مكونة ؛ 

إتمام بناء مقر المجلس الجھوي للحسابات بأكادیر؛: المحاكم المالیة-6

تمام األشغال إغال بناء وتجھیز ملعب أكادیر من أجل مواصلة أش:الریاضة-7
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وذلك بمساھمة صندوق الحسن الثاني للتنمیة االقتصادیة 
؛واالجتماعیة

 كلم من الطرق وبناء وإصالح 359تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقل-8
 أكادیر –إنجاز الطریق السیار مراكش  منشئات فنیة ومواصلة 7
 المحاور الطرقیة خارج الموقع المتعلقة مواصلة أشغال بناءو

إعطاء االنطالقة لإلنجاز الحواجز  وبالمحطة السیاحیة لتاغزوت
 وجرارات رافعاتواقتناء  سیدي إیفني یناءالرملیة على مستوى م

توسیع مرافق مطار ورزازات وإنجاز  ومیناء أكادیرللحاویات ب
البنیات التحتیة والمحطة الجویة بمطار أكادیر؛

 التي تعمل بالدیزیل رالكھربائیة ألكادیمحطة المواصلة إنجاز:الكھرباء-9
؛) میغاواط66(

وسد تیوین بإقلیم سیدي عبد اهللا بإقلیم تارودانتسد مواصلة إنجاز :اءــ الم-10
؛إعادة ھیكلة سد عبد المومن بإقلیم تارودانت وورزازات  

ھیئة وإقامة نقطة مھیأة للتفریغ ودعم مندوبیات إنجاز أشغال ت: الصید البحري-11
الصید البحري ؛

إقامة قطب للصناعة الغذائیة ومواصلة إعادة تأھیل مناطق : الصناعة-12
الصناعیة آلیت ملول وتاسیال   ؛

 تدخالت مختلفة انطالق أشغال مشروع تغییر نظام الري وإنجاز: الفالحة-13
 والتكوین المھني والغرف الحي  فروع اإلنتاج الفتطویرتھم 

 ؛صیانة شبكة الري والتجھیزات الھیدروفالحیةوالفالحیة

.إعادة ھیكلة مركبین للصناعة التقلیدیة بتزنیت وبورزازات:الصناعة التقلیدیة-14
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XI. درھم ملیون1.754,77: بوجدور– الساقیة الحمراء -العیون :

 التربیة والتكوین –1
:المھني

ات ثانوی6 وات إعدادی9 مدرسة و14طاء انطالقة أشغال بناء إع
 الصید  في مجال بالتدرج تأھیلیة وبناء مركز للتكوین المھني

البحري ببوجدور؛

تھیئة وتأھیل مستشفیي العیون وبوجدور ؛: الصحة-2

السكن االجتماعي  برامج إنجاز عملیات في إطارمواصلة: اإلسكان-3
؛لجنوبیة  باألقالیم ا

انطالق أشغال بناء محكمة ابتدائیة بطرفایة ؛: العدل-4

إعطاء االنطالقة إلنجازووطرفایةتوسیع مینائي سیدي إفني :لــ النق-5
وإزاحة ركام الھضبة ھذا األخیر الحواجز الرملیة على مستوى 

 كلم 129تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة والمجاورة لمیناء بوجدود
؛الطرق من 

 ملیار درھم 4,2الشروع في إنجاز حظیرة ھوائیة بطرفایة بتكلفة :الكھرباء-6
؛) میغاواط300(

 والسمارة ومنطقتین  ببوجدورتین صناعیتینإنجاز منطقمواصلة : الصناعة-7
لألنشطة اإلقتصادیة ببوكراع والعیون؛

 تدخالت نجازبناء مركز جھوي للبحث الزراعي بالعیون وإ: الفالحة-8
والتكوین المھني  فروع اإلنتاج الفالحي تطویرمختلفة تھم 

.صیانة شبكة الري والتجھیزات الھیدروفالحیةووالغرف الفالحیة
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XII. ملیون درھم659,85:وادي الذھب ـ لكویرة :

 التربیة والتكوین -1
:المھني

ات ثانوی3 وات إعدادی4 وارس مد9إعطاء انطالقة أشغال بناء 
؛تأھیلیة 

تھیئة وتأھیل مستشفى واد الذھب؛: الصحة-2

السكن االجتماعي  برامج إنجاز  عملیات في إطارمواصلة:اإلسكان-3
؛باألقالیم الجنوبیة  

وإنجاز البنیات  كلم من الطرق 99تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقل-4
؛التحتیة للمحطة الجویة بالداخلة 

 ؛ بالداخلةوبناء دور للبحارةتوسیع میناء الصید مواصلة :ید البحريالص-5

مواصلة إعادة ھیكلة المنطقة الصناعیة للداخلة؛: الصناعة-6

إنجاز تدخالت مختلفة تھم  تطویر فروع اإلنتاج الفالحي  : الفالحة-7
.والتكوین المھني والغرف الفالحیة 

XIII. درھم خصصت أساسا لـونلی م2.283,02:كلمیم ـ السمارة :

ات ثانوی8 إعدادیة و17 مدرسة و11إعطاء انطالقة أشغال بناء : التربیة والتكوین-1
؛تأھیلیة 

 مستشفیات بكلمیم 3تجدید مستشفى بطانطان وتھیئة وتأھیل : الصحة-2
والسمارة وآسا الزاك ومواصلة إنجاز مستشفى محلي ببویزكارن ؛

تجھیز المتحف اإلثنوغرافي وتثمین الموروث الثقافي وبناء : الثقافة-3
وتجھیز معھد الموسیقى؛

السكن االجتماعي  برامج إنجاز  عملیات في إطارمواصلة: اإلسكان-4
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؛باألقالیم الجنوبیة  

بناء وتجھیز محكمة ابتدائیة بطاطا وانطالق أشغال بناء : العدل-5
وتجھیزسجن محلي بكلمیم ؛

 كلم من الطرق وبناء وإصالح 367تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة : النقل–6
 منشئات فنیة وتطویر أرضیة مطار طانطان؛7

116(مواصلة إنجاز محطة حراریة بطان طان  تعمل بالدییزیل :الكھرباء-7
؛)میغاواط

؛إنجاز منطقة صناعیة بالسمارة: الصناعة-8

وإنجاز تدخالت مختلفة  جھوي للبحث الزراعي بكلمیم بناء مركز: الفالحة-9
تھم  تطویر فروع اإلنتاج الفالحي  والتكوین المھني والغرف 

.الفالحیة وصیانة شبكة الري والتجھیزات الھیدروفالحیة

XIV. درھم ملیون9.616,2:مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز :

 ثانویة 30 إعدادیة و85 مدرسة و19إعطاء انطالقة أشغال بناء : التربیة والتكوین -1
وین المھني بالتدرج في مجال كبناء مركز للتمواصلة تأھیلیة و

الصید البحري بالصویرة وتوسیع مركزین للتأھیل المھني بالتدرج 
توسیع وتجھیز بالعطاویة وأوالد بوكرین بقلعة السراغنة و

؛ة القاضي عیاض بمراكش المؤسسات الجامعیة التابعة لجامع

 أشغال بناء وتجھیز الشطر الثاني من البنیات التحتیة إتمام:ةــ الصح-2
 وتجدید مستشفیین االستشفائیة الجدیدة للمركز االستشفائي بمراكش

بكل من الصویرة والقلعة وانطالق أشغال صیانة وتھیئة مستشفى 
محلي ببنكریر وافتتاح مركز معالجة مرض السرطان بمراكش

لمركز اإلستشفائي الجامعي محمد طر الثاني لالشواستكمال بناء 
 ومواصلة إنجاز مستشفیین محلیین بكل من  بمراكشالسادس 

؛تامنصورت وإیمینتانوت
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تثمین الموروث التاریخي للجھة؛: الثقافة -3

إنجاز عملیات ومواصلةإعادة التأھیل الحضري لمدینة بنكریر :انــ اإلسك-4
 ومشاریع المناطق ذات التھیئات لقانونيإعادة ھیكلة السكن غیر ا

؛التدریجیة

مواصلة بناء وتجھیز المحكمة التجاریة وتھیئة محكمة االستئناف : العدل-5
بمراكش  ومحكمتین ابتدائیتین بقلعة السراغنة ومراكش وبناء 

؛  مراكش -وتجھیز قسم لألسرة بشیشاوة  وسجن محلي بالودایة 

إتمام بناء مقر المجلس الجھوي للحسابات بمراكش؛: المحاكم المالیة-6

مواصلة أشغال بناء وتجھیز ملعب مراكش من أجل إتمام األشغال :ةــ الریاض-7
 وذلك بمساھمة صندوق الحسن الثاني للتنمیة 2010بھ سنة 

؛ االقتصادیة واالجتماعیة

ا بسد زیرار وكذمواصلة األشغال بسد تاسكورت بإقلیم شیشاوة:اءــ الم-8
على واد القسوب بإقلیم الصویرة ، یھدف ھذا السد إلى حمایة 
ساحل وشاطئ الصویرة من الفیضانات وتلوث میاه السیول وكذا 
تزوید المدینة والتجمعات السكنیة بالماء الصالح للشرب والماء 
المخصص للصناعة وسقي األراضي الفالحیة على مساحة 

؛ ھكتار بمنطقة القسوب1.500

 أكادیر ومواصلة تثنیة –ومواصلة إنجاز الطریق السیار مراكش : النقــل-9
الطرق الرابط بین الصویرة والطریق السیار  وتھیئة وبناء 

 منشئات 10 كلم من الطرق وبناء وإصالح 528وتوسیع وتكسیة 
وتطویر  أكادیر–فنیة ومواصلة إنجاز الطریق السیار مراكش 

؛توسیع مطار مراكشواصلة موأرضیة مطار بنجریر

 ملیون طن ورفع طاقة 2,8إنجاز ببنكریر مغسل للفوسفاط  بقدرة :اطــ الفوسف-10
 مالیین طن ؛3المعالجة  إلى 

منطقة مخصصة لألنشطة الخدماتیة عن بعد  إنجاز : الصناعة-11
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(Marrakech-Shore) متر مربع  50.000 على مساحة 
ذائیة وھیكلة الحظیرة الصناعیة لسیدي وإحداث قطب للصناعة الغ

بوعثمان ؛

إتمام دراسات التنفیذ وانطالق أشغال مشروع تغییر نظام الري  : الفالحة-12
سیتم .بحوض أم الربیع الذي یعرف خصاصا حادا في المیاه

 ھكتار 27.000إنجاز ھذا المشروع الذي یھم مساحة تبلغ 
 فروع اإلنتاج تطویر تھم  تدخالت مختلفة وإنجاز فالح8.000و

صیانة شبكة الري و والتكوین المھني والغرف الفالحیةالفالحي 
.والتجھیزات

XV. درھم خصصت أساسا لـملیون8.124,61:الجھة الشرقیة :

 ثانویة 32 إعدادیة و38 مدرسة و27إعطاء انطالقة أشغال بناء :نــ التربیة والتكوی-1
الفالحة يوین المھني بالتدرج في مجالكلتتأھیلیة وبناء مركزین ل

توسیع وتجھیز بتاوریرت والناضور والصناعة التقلیدیة  و
ة محمد األول بوجدة ؛المؤسسات الجامعیة التابعة لجامع

 ومواصلة  بوجدة الجامعي تسریع وتیرة إنجاز المركز االستشفائي:ةــ الصح-2
نفسیة الموجودة إنجاز عملیات الصیانة لمستشفى األمراض ال
 ؛بوجدة ومواصلة إنجاز مستشفى محلي بالسعیدیة 

 ملیون 7,5إتمام بناء معھد الموسیقى بوجدة الذي تقدر تكلفتھ ب : الثقافة -3
إتمام وتفعیل مشروع والشروع في إنجاز مسرح جھوي درھم  و

 وتحدیث الخزانات العمومیة معھد الموسیقى والرقص بوجدة
لتاریخي؛وتثمین الموروث ا

 ملیون 130التأھیل الحضري لمدینة وجدة بتكلفة إجمالیة تقدر ب :انــ اإلسك-4
درھم وإعادة التأھیل الحضري لمدینة الناضور بتكلفة تقدر ب 

إنجاز عملیات إعادة ھیكلة السكن ومواصلة ملیون درھم 100
 والعملیات المستعجلة للسكنى ومشاریع إعادة تأھیل غیر القانوني

ومشاریع المناطق ذات التھیئات التدریجیة؛ألنسجة القدیمةا
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انطالق أشغال بناء محكمة ابتدائیة بالدریوش وسجن محلي : العدل-5
بتاوریریت؛ 

 كلم من الطرق وبناء وإصالح 312تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة :ـلــ النق-6
بالطاقة إعطاء االنطالقة إلنجاز المیناء الخاص  منشئة فنیة و11

التابع للمركب المندمج والمینائي والصناعي والطاقي والتجاري 
الذي سیتم إنجازه بخلیج "الناضور غرب متوسطي"المسمى 

 كلم غرب 30بیطویا على مستوى مصب واد كرت على بعد 
 مالییر 4وتقدر تكلفة  ھذا الجزء الخاص بالطاقة ب .الناضور

2010ھم منھا سنة  ملیون در300من الدراھم ستتم تعبئة 
مواصلة أشغال إغالق القناة الحالیة لبحیرة مارشیكا بالناضور و

ویندرج ھذا .وفتح قناة جدیدة وتحویلھا إلى میناء ترفیھي
 ملیون درھم في إطار برنامج 362المشروع الذي تبلغ تكلفتھ 

 إنجاز مقطع الطریق السیار ومواصلةتھیئة بحیرة مارشیكا
 ومواصلة الناضور رافعات لمیناء واقتناءدةالرابط بین فاس ووج

؛إنجاز مرفق جدید الستقبال المسافرین بمطار وجدة 

مواصلة إنجازاألشغال بسد كنفودة بوالیة وجدة بھدف حمایة مدینة :اءــ الم-7
وجدة والمناطق المجاورة من الفیضانات التي یحدثھا وادي إسلي

؛ع حمادي وكذا مواصلة إزالة األوحال بسد مشر

 شمسیة لعین بني مطھر إلنتاج -مواصلة إنجاز محطة حراریة : الكھرباء-8
3,8 میكاواط وتوسیع محطة إنتاج الطاقة بجرادة بتكلفة 470

ملیار درھم؛

-Oujda)(منطقة مخصصة لألنشطة الخدماتیة عن بعد إنجاز : الصناعة -9
Shore للصناعة  متر مربع وإحداث قطب 50.000 على مساحة

الغذائیة بالجھة ومواصلة إنجاز الحظیرة الصناعیة لسلوان  وإعادة 
ھیكلة المنطقة الصناعیة بوجدة؛

إحداث مركب مندمج للصناعة التقلیدیة بالناضور ومنطقة ألنشطة :الصناعة التقلیدیة-10
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الصناعة التقلیدیة بوجدة وقریة للصناعة التقلیدیة بتاوریرت؛

إعطاء االنطالقة إلنجاز دراسات الجدوى ولتنفیذ مشروع تغییر : الفالحة-11
 ھكتار14.000نظام الري بحوض ملویة والذي یھم مساحة 

وإنجاز تدخالت مختلفة تھم  تطویر فروع اإلنتاج الفالحي  
والتكوین المھني والغرف الفالحیة وصیانة شبكة الري 

.كان وبناء قطب فالحي ببروالتجھیزات الھیدروفالحیة

XVI. درھم خصصت أساسا لـ ملیون 2.733,31:تازة ـ الحسیمة ـ  تاونات:

 ثانویة 13 إعدادیة و24ورسا مد9إعطاء انطالقة أشغال بناء :نــ التربیة والتكوی-1
الفالحة بالحسیمة وبناء مركز للتكوین المھني بالتدرج في مجال 

وتوسیع معھد التكنولوجیا التطبیقیة بواد أملیل؛

تجدید مستشفى بتازة وانطالق أشغال صیانة وتھیئة مستشفى محلي : الصحة-2
بالحسیمة ومواصلة إنجاز مستشفى محلي بقریة ابا محمد ؛

؛تازةباستكمال مشروع معھد الموسیقى والرقص بناء دار للثقافة و: الثقافة -3

السكن غیر القانوني؛امج إعادة ھیكلة نإنجاز  عملیات في إطار بر:انــ اإلسك-4
انطالق أشغال بناء سجن محلي بإمزورن وبناء وتجھیز سجن : العدل-5

؛ة االبتدائیة بتازة  محكم وتجھیزبناءمحلي بتاونات  و

 كلم من الطرق وبناء وإصالح 406تھیئة وبناء وتوسیع وتكسیة :لـــ النق-6
الرابط بین  إنجاز مقطع الطریق السیارومواصلة منشئات فنیة9

؛فاس ووجدة 

لتفریغ بمنطقة إینوران بإقلیم الحسیمةمھیأة لإنجاز نقطة مواصلة :ريــد البحــ الصی-7
؛وكذا دور للبحارة

 وآیت قمرة  بواد أملیل بتازةاالقتصادیة لألنشطة تینإنجاز منطق: الصناعة-8
بالحسیمة ؛
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إنجاز تدخالت مختلفة تھم  وبناء مركز جھوي للبحث الزراعي : الفالحة-9
تطویر فروع اإلنتاج الفالحي  والتكوین المھني والغرف الفالحیة 

.وصیانة شبكة الري والتجھیزات الھیدروفالحیة


