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 عـامة مقـدمة
 

(، أكد 3102 غشت 31والشعب ) الملك ذكرى الواحدة والستين لثورةوال (3102 يوليوز 91العرش المجيد ) عيد بمناسبة
 في جاللته عهد من سنة عشر خمسة خالل المغرب حققها التي اإلنجازات الكبيرة على السادس أيده هللا محمد الملك جاللة
ها للبالد، واالجتماعية االقتصادية بالتنمية المرتبطة المجاالت مختلف  المغربي للتنمية الذي وذجعلى الخصوص بالنم منوِّ
نسي النضج من إلى مستوى وصل   .الصاعدة الدول في صف والمستحق النهائي بالدنا من الدخول مكَّ

 
 البنيات من حيث أفضل وتغطية الوطني اإلنتاجي النسيج من تنويع مّكن المغرب الذي نهجه التنمية نموذج فإن وهكذا،
 ممكنا   هذا أصبح واالجتماعية. وقد الترابية الفوارق بهدف تقليص تدريجيا توازنال وإعادة والتجهيزات العمومية التحتية

 المهيكلة األوراش سياسة ونهج القطاعية واالستراتيجيات المخططات تنفيذ بفضل مختلف اإلصالحات المعتمدة وكذا تسريع
تنمية هذه األخيرة في همت ادد، سوفي هذا الصالعمومية دورا هاما.  والمقاوالت المؤسسات تلعب فيها التي الكبرى

التحتية  اتسنة الماضية، ال سيما فيما يتعلق بالبنيالخمسة عشر  خالل تم تحقيقها نجازات التيإلا بفضلاالقتصاد الوطني، 
 . الترابي والتوزيع واإلنتاج ةوميالعم فقامروال
 

 االستراتيجيات الواعدة وكذا في تنفيذ اإلصالحات إنجاز في فاعال أساسيا العمومية وستظل والمقاوالت المؤسسات كانت وقد
  .ومستدام قوي نمو وتوطيد البالد تنمية في جديدة والتدابير الهادفة إلى االنتقال إلى مراحل

 

مساهمتها في الدينامية  العمومية والمقاوالت المؤسسات واصلست، كتسباتلما تعزيزمع وموازاة  اإلطار،هذا وفي 
 اتمشاريع البني وإنجازلعب دور القاطرة في تنفيذ مختلف االستراتيجيات القطاعية . كما ستظل تاعيةاالقتصادية واالجتم

 يؤكدمما  د وتنويع مصادر النمو وتحسين الظروف المعيشية للمواطنينتحسين القدرة التنافسية للبال الهادفة إلى التحتية
 في أفريقيا. يا  واستثمار ا  ماليقطبا  صبح أن ي طمحيي ذمغرب اللل الواعدة اآلفاق

 
 الحكامة النوعية الهادفة إلى تحسين دينامية اإلصالحات العمومية أيضا بقوة في والمقاوالت انخرطت المؤسسات وقد

 االجتماعية والمسؤولية الجهوية التنمية وكذلك العامة السياسة في والحرص على النجاعة ،ن العامأر الشبيدت في والشفافية
 والبيئية.

 
 سنويا %03 يتجاوز بمعدل العمومية نموا  مضطردا   والمقاوالت المؤسسات سجلت استثمارات ،3109-0888 الفترة لخال

  .0888سنة  في درهم مليار 08 مقابل 3109 سنة في درهم مليار 81 إلى ليصل بذلك

 
 تلبية في تساهم ودة عاليةوخدمات ذات ج واسعة تحتية من التوفر على بنيات تمكن المغرب االستثمارات، هذهوبفضل 
من  الدولية والمالية االقتصادية لدى المجموعة المغرب صورة وفي تعزيز ،من جهة المستثمرين جذبو المواطنين حاجيات

 قدرتها ولتحسين البالد في للنمو األساسية المحركات العمومية أحد والمقاوالت المؤسسات وتشكل استثماراتجهة أخرى. 
 القطاعات. من كبير إلقالع عدد حاسما وعامال التنافسية

 
 للمؤسسات والمالي االقتصادي لألداء التصاعدي االتجاه مواصلة خالل من وتكثيفه االستثماري دعم المجهود ويتم

 مستمرا لكل من رقم المعامالت والقيمة عرفت هذه المقاوالت تزايدا ،3109-0888 الفترة فخالل. العمومية والمقاوالت
 مليار 081 التوالي على قياسية وهي أرقاما ،3109 سنة في نهايةهذه المؤشرات  حيث بلغت التمويل الذاتي. درةوق المضافة
 درهم مليار 37و( 0888 سنة في درهم مليار 22 مقابل) درهم مليار 73و( 0888 سنة في درهم مليار 82 مقابل) درهم

 (.0888 في سنة درهم مليار 01 مقابل)
 

الفترة المعنية  العمومية خالل والمقاوالت لفائدة المؤسسات للدولة المالية تم الرفع من التحويالتطورات، لمواكبة هذه التو
 والصحة التعليم مثل األولوية ذات القطاعات إلى مع توجيهها على الخصوص 3109 سنة درهم مليار 30 لتصل إلى
 .األساسية العمومية والخدمات التحتية والبنيات والفالحة

 
 وأتاوى األرباح حصص الميزانية العامة للدولة من لفائدة العمومية والمقاوالت المؤسساتاآلتية من  المواردا فيما يتعلق بأم

 زيادة بذلك ، مسجلة0888سنة  في درهم مليار 2 من أقل مقابل 3109 سنة في درهم مليار 09 مبلغ أخرى، فإنها تجاوزت
 الهيئات. لهذه الجيدة الحكامة وتعزيز لتحسين األداء لةالمتواص الجهود بفضل وذلك ،%091 قدرها

 

 الكبرى التي التحتية البنيات بإنجاز مشاريع العمومية والمقاوالت المؤسسات قامت الماضية، عشر سنة الخمسة وخالل
 ديةالحدي والسكك السيارة والطرق الطرق مجاالت في خصوصا   وتواصل أفضل، للمغرب أكبر اندماج جهوي إلى تهدف

 0.211 من يتم حاليا  استغالل أكثر ،. وهكذاالمبادالت التجارية في مما جعل من المغرب حلقة قوية ،والمطارات والموانئ
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 شبكات كما سجلت. إنجازه في مهمة مراحل السرعة فائق قطارال مشروع الوقت الذي اجتاز السيارة، في الطرق من كلم
 غرب الناظور ميناء وإعطاء االنطالقة لمجمع المتوسط طنجة ميناء ذلك في ماب كبرى مشاريع إنجاز والمطارات الموانئ
 .المتوسط األبيض البحر منطقة جنوب في دولي كقطب البيضاء بالدار الخامس محمد مطار وكذلك تكريس المتوسط

 
 التوسع بسببالمتزايد تلبية الطلب  من مّكن اء الصالح للشرب والتطهير السائلالكهربائية والم ةالشبك تعزيزكما أن 
  االقتصادية. وتنمية األنشطة العمراني

 
 المعلومات تكنولوجيا في تصاعدي أسفرت عن نمو حقيقية طفرةالسلكية والالسلكية  االتصاالت ومن جهته، فقد سجل قطاع

 .العالم القروي في خصوصا الهاتف شبكة وتوسيع المشتركين عددارتفاع و واالتصاالت
 

في حين  %82تجاوزت  اء الصالح للشربالموالتزويد بكهربة المعدل  فإن نسبة خص العالم القروي،يوفيما  لذلكباإلضافة 
 مع نهاية القرن الماضي. بذلك قطيعة ينمسجل% 78ية عتبة قروالطرق ال ىإل جولالوتجاوز معدل 

 

للمغرب من أجل تحقيق  اإلنتاجية اتلقدروتطوير االخام  طالفوسفا نيثمت ما يخصعميقا فيحوال ت طقطاع الفوسفاويعرف 
 . وموازاة معالفوسفاط لكيمياء عالميا قطبا األصفر الجرف جعلوذلك مع ، 3132 سنة أفق مليون طن سنويا  في 21 مستوى

كما وسع حضوره  الدولية، مستوى الساحة االستراتيجي على تموقعهللفوسفاط  الشريفالتطورات، فقد عزز المجمع  هذه
 العديد من الشراكات مع فاعلين ذوي صيت عالمي.الدولي عبر 

 
والسياسات القطاعية المتواصلة  صالحاتوتأتي هذه اإلنجازات المحققة من لدن المؤسسات والمقاوالت العمومية كثمرة لإل

ار تنافسي كذا اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وإدماج آليات تقنين واضحة وشفافة تهدف إلى وضع المقاوالت في إطالمهيكلة و
 داخل قطاعات استراتيجية أو مقّننة كاالتصاالت والنقل الجوي والطرق والموانئ والقطاع السمعي البصري والتبغ.

 
وموازاة مع الحفاظ على توازنها االقتصادي والمالي، حرصت المؤسسات والمقاوالت العمومية على تنفيذ مهامها 

د وذلك بالمساهمة في إنجاز برامج طموحة في مجال مكافحة الفقر وتنمية العالم االجتماعية وفقا لألهداف االستراتيجية للبال
 القروي وتقليص العجز االجتماعي والمساهمة في التنمية البشرية.

 
جهوية من الالمركزية ومكافحة الفوارق التها في سياسة مساهمعززت المؤسسات والمقاوالت العمومية ، نفس السياقوفي 

في مختلف مناطق المملكة خالل الخمسة عشرة سنة  ترابيت ومقاوالت عمومية ذات اختصاص خالل إحداث مؤسسا
األخيرة، منها الوكاالت الحضرية ووكاالت األحواض المائية والمراكز االستشفائية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

ك باإلضافة إلى تطوير شبكة البريد وفتح مراكز وشركات جديدة تابعة لمجموعة العمران ووكاالت للتنمية الجهوية، وذل
 .التكوين المهني وإحداث شركات للتهيئة والتنمية الحضرية على المستوى الجهوي

 

 حفظةثلثي الم مثل ما يقاربالجهوي ت محلي أوال ىمستوالعلى الناشطة  ةوميت العممقاواللمؤسسات والوبالنظر إلى أن ا
. وبالفعل، فإن الجهوية المتقدمة إرساء للمساهمة البناءة فيزة يّ م  م  فرصة يشكل ي الهام ابترالتواجد هذا الفإن  ومية،العم

لها ؛ ةوميت العممقاواللمؤسسات والتدخل ا مما يساهم في الرفع من جودة الخدمات  غالبا ما يكون حاسما داخل مجال تدخُّ
المنسجمة تنمية الو الطبية والتعليم ...( عالجاتوال الكهرباء والنقل الحضريالماء و وتوزيع اء)المالعمومية المقدمة 

 )أبي رقراق ذات إمكانيات نمو كبيرةمناطق إنجاز مشاريع كبيرة في ...( أو في  الترابية)وكاالت التنمية  الجهويةالمناطق اب
 ....(ومارشيكا

 
مهما  حيث تم تحويل العديد من منعطفا  ةوميت العممقاواللمؤسسات والويشكل تحديث اإلطار المؤسساتي والتنظيمي ل

مساهمة وكذا اعتماد مبادئ الشفافية المالية والمحاسباتية المطابقة الالمؤسسات العمومية ذات أنشطة تجارية إلى شركات 
 للمعايير الدولية.

 
 02ظهيروض ع 3112الذي دخل حيز التنفيذ سنة  ةوميت العممقاواللمؤسسات والويعتبر إصالح المراقبة المالية للدولة ل

، عامال متميزا خالل العشرية األخيرة، مكن من تعزيز مسؤولية األجهزة المسيرة ونجاعة المراقبة وذلك 0821 أبريل
بتوجيهها نحو التقييم البعدي للتدبير واإلنجازات والنتائج، عوضا عن المنظومة السابقة التي كانت تقتصر على مراقبة صحة 

 على للدولة المالية بالمراقبةالمتعلق  28-11لقانون رقم  التطبيق منسنوات  مرور عشر بعدوالعمليات والتأشيرة القبلية. 

فعالية المراقبة المالية للدولة تحسين ، يتطلب 3100، وفي سياق الدستور الجديد لسنة العمومية وهيئات أخرى المقاوالت
ها نحو مراقبة ترتكز على النجاعة وتقييم األداء مع إصالحا شموليا يهدف إلى تطوير ةوميت العممقاواللمؤسسات والعلى ا

 المخاطر. ضمان تناسق أفضل بين الحكامة والمراقبة وكذا ضبط
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، وفق مقاربة تشاركية ةوميت العممقاواللمؤسسات والومن جهة أخرى، بدأ تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة ا
 ةوميت العممقاواللمؤسسات والل اإلداريةمجالس ال اجتماعاتانعقاد  وتدريجية، يؤتي ثماره من خالل تحسين برمجة ووتيرة

، باإلضافة إلى إدراج مواضيع جديدة مثل تقييم المجالس هذه المجالسالمنبثقة عن  المتخصصةوكذا تعزيز دينامية اللجن 
 .في تشكيل المجالسنوع المقاربة وإدماج المستقلين  دراءالمالتداولية واعتماد 

 

من بين انشغاالت السلطات العمومية، حيث ة وميت العممقاواللمؤسسات والاالعالقات التعاقدية بين الدولة وتطوير  كما يعتبر
ي وحسب مقتضيات منشور رئيس الحكومة بهذا الصدد، إلى حكوماللبرنامج اوفق ، العالقاتالتعميم التدريجي لهذه  هدفي

ووضوح الرؤية حول عمل هذه  ةيمموالع اتة في السياسوميت العممقاوالللمؤسسات وادور ا لترسيخ ة فعالةداأ جعل التعاقد
 الهيآت.

 
لصالح الفاعلين الخواص،  ة ذات الطابع التجارينشطاألوموازاة مع ذلك، تّمت مواصلة سياسة تخلّي الدولة عن بعض 

لعديد من التحريرات القطاعية التي وارتباطه مع االقتصاد العالمي، حيث تم إجراء ا انفتاح االقتصاد المغربيمؤكدة بذلك 
على تطوير األنشطة المالية والخبرة والتشغيل واإلنتاجية وكذا على  ةحفزت استثمارات خاصة هامة كان لها آثار إيجابي

 تطور الموارد العمومية.
 

الطاقة  الخصوص، مجاالتهمت، على  العام والخاصين عدة عمليات شراكة بين القطاعنجاح على صعيد آخر، وبعد 
تأجير األراضي سبت الكردان و) والفالحة ...(والمحطة الحرارية ألسفي والمحطات الريحية)محطات الجرف األصفر 

 واي( والنقل الحضري )الترامقوم بتدبيرها شركة التنمية الفالحية وشركة استثمار األراضي الفالحيةالتي تفالحية خاصة ال
تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها رافعة متميزة ومن أجل في الرباط والدار البيضاء(، 

لتسريع وتيرة تطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية وكذا االستفادة من قدرات التمويل واالبتكار التي يتميز بها القطاع 
ا المشروع إلى وضع إطار مناسب يمّكن . ويهدف هذالبرلمانيوجد في طور المصادقة بمشروع قانون الخاص، تم إعداد 

 من تشجيع اللجوء إلى هذه اآللية لتطوير المشاريع العمومية مع احترام مبادئ الشفافية وحسن األداء وتوازن العالقات بين
 .الشركاء

 
تحسين مار وكذا وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز انفتاح وتنافسية االقتصاد المغربي وتنويع مصادر النمو وتنمية االستث

ية لامت الاليالتحوالمخاطر و التحكم فيو ائج أمثلتنومردودية األموال الذاتية من حيث  وميةللمحفظة العم ةالمالي يةالوضع
في إطار سياسة هادفة للدولة المساهمة، سيتم وضع منظومة قانونية ومؤسساتية ومسطرية للتدبير النشيط للمحفظة العامة 

لمؤسسات لية ومندمجة لترشيد هذه المحفظة ؛ علما أن الهدف يكمن في الحفاظ على مصالح افي إطار مقاربة شمو
، وتعزيز دورها الريادي في الميادين االستراتيجية وتحسين آثارها على تنافسية االقتصاد الوطني ةوميت العممقاوالوال

 وتقوية حكامتها.
 

تدبير الشأن العمومي وكذا والشفافية في  ةإلى المعلوم لوجق في الوكرس الحالذي ي مبادئ الدستور الجديدوفي إطار تفعيل 
السنوي لحساباتها االجتماعية والمجمعة في الجريدة نشر بال، 3102 سنةمنذ المساءلة، فإن المؤسسات العمومية مطالبة، 

جديد المرسوم ال من خالل ةيمموالعصفقات لتحسين انسجام المنظومة الوطنية لتحديث وفإن وباإلضافة إلى ذلك، الرسمية. 
وتعميم تطبيق هذه المنظومة  3102ذ في يناير ينفتخل حيز الالذي دو 3109مارس صادر في ال ةيمموالعصفقات لحول ا

. وي ت وخى توطيد هذه ةيمموالعصفقات لوالشفافية وفعالية اتعزيز المنافسة على المؤسسات العمومية سيساهمان في 
ي، واالعتماد المحاسب أفضل مع المعايير الدولية عبر مشاريع مراجعة المدونة العامة للتنميط الممارسات من خالل مالءمة

 المعنية.  ةوميت العممقاواللمؤسسات والالتدريجي لألنماط المحاسبية الدولية من طرف ا
 

 ،ا مع التوجيهات الملكيةومن أجل تعزيز المكاسب ومواصلة تسريع وتيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب، وتماشي
 ية تتوخى :وحول أربعة محاور ذات أول 3102ترتكز أهداف الحكومة المبرمجة لسنة 

 
 ؛ المقاولة ودعم الخاص استثمار القطاع وتحفيز التنافسية قدرته وتحسين الوطني االقتصاد في الثقة تعزيز -
 ؛ المتقدمة هويةوالج الرئيسية الهيكلية واإلصالحات الدستور زيلتن ةوتير تسريع -
 ؛  الشغل فرص وتعزيز االجتماعية والبرامج والترابي االجتماعي التماسك تدعيم -
 .تدريجيا الماكرو اقتصادية التوازنات الستعادة الجهود مواصلة -
 

في للمساهمة أكثر  إنجازاتها وتيرة وتسريع جهودها لمضاعفة ةمدعو العمومية والمقاوالت المؤسسات إنف ،طاراإل هذا وفي
 . الملكية لإلرادة وذلك وفقا واالستثمار النمو وتحفيز المكاسب، على الحفاظ
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 بشكل تساهم أن والمالية بصفة إجمالية، يجب ة، وبالنظر إلى جدواها االقتصاديةالعمومي والمقاوالت المؤسسات، فإن وهكذا
 الضرورية لياتاآل تعزيز مع الثروات، وخلق االقتصادي النمو حيث من جديدة مستويات إلى بالمغرب الدفع في كبير

 . حديثة أكبر وحكامة لشفافية
 
 خالل من العالمي للفوسفاط السوق في المغرب إدماج على تكريس العمل للفوسفاط الشريف المجمع يواصل ،الصدد هذابو

 العرض بين عالقة متوازنة وذلك من أجل إرساء السوق، في الريادية مكانته بهدف تعزيز الجديدة استراتيجيته تنفيذ مواصلة
إلى المنتوجات التي  إنجاح االنتقال إلى تهدف لمجمعا اهالتي وضعالجديدة  االستراتيجية فإن الصدد، وفي هذا. والطلب

 الثالثة األصنافعلى مستوى  الطلب ومرنة وفق متوازنة وضعية على الحفاظ تعرف نموا  على الصعيد العالمي، مع
 .التكاليف وتخفيض اإلنتاج عمليات . كما تروم هذه االستراتيجية تحديث(واألسمدة الفوسفوري مضلحاوا الخام لفوسفاط)ا
 

في  للتنمية جديدة مرحلة الهيكلة بنجاح، مخطط إعادة إتمام وبعد المغربية، الجوية الملكية شركة الخطوط ومن جهتها، بدأت
وكذا  الطويلة المسافات لى تطوير نشاط الشركة على مستوىوالتي تهدف ا 3132-3102 إطار الرؤية االستراتيجية للفترة

 مجال التسويق التموقع في التجاري وتعزيز والتميز الخدمات، وجودة اإلنتاجية المتوسطة وتحسين استهداف المسافات
 التكاليف. والتحكم الدائم في التابعة الشركات إطار سياسة تنمية في بارزين فاعلين مع والشراكة الرقمي

 

كلم  00811إلى  سوف تصل بالمغرب ةالسّيار للطرق الوطنية لشركةلاستغاللها  حومنمال ةالسيار الطرق شبكةكما أن 
 وذلك في إطار المرحلة والمتوسط، القصير المدى على ةالسيار لطرقل جديدةمقاطع  . وستتم برمجة3102 المتوقعة لسنة

 المقبلة. سينتهي السنة 3102-3118للفترة  ج الحاليعلما أن عقد البرنام لتطوير هذه الشبكة، الجديدة
 

 العام موازاة مع تفعيل برنامجه السرعة فائق القطار مشروع تنفيذ علىالحديدية  للسكك الوطني المكتبومن جهته، يعمل 
 .المحطات وتحسين شروط السالمة وتحديث الشبكة تعزيز في المتمثل

 
خصوصا تلك التي تهم  االستثمارات وتكثيف تسريع اللذان سيعرفان لمطاراتوا الموانئ لقطاعي وكذلك األمر بالنسبة

 والمكتب الوطني للمطارات الذي يهدف إلى استكمال الجديدة للموانئ، االستراتيجية تنفيذ في إطار للموانئ الوطنية لوكالةا
تطور الحركية ومتطلبات السالمة  ةتلبي مبتكر يمكن من مخطط في إطار البيضاء بالدار الخامس محمد مطار أشغال توسيع

 .الخدمات جودة وتحسين
 

 الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتبوموازاة مع إنجاز البرنامج االستثماري الهام وتحديث طرق التدبير، سيواصل 

روية ونسبة الق الكهربة في الوسط القروي لبلوغ معدل للشرب الصالح الماءالتزويد بو الكهربةاستكمال تعميم  للشرب
 الدولة بين البرنامج ويشكل عقد .3101 سنة نهاية في %82,2و %88,1 التوالي على للشرب الصالح الماءالتزويد 

طريق إلنجاز برنامج استثماري طموح  خارطة 3101-3102 للفترة للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتبو
 األداء المتعلقة بتحسين التدابير من مجموعة خالل من المعنية، األطراف مع عالقاته وتحسين المكتبوضعية  لتقويم وكذلك

وتعزيز أموالها  حكامتها وتحسين نموذجها المالي واالقتصادي عبر ترشيد قوي لتدبيرها واستدامة العملياتي للمؤسسة،
 .الذاتية

 

 نظرا للمجهودات المبذولة من قبل الوكالةبيرا تقدما ك البيئة على والمحافظة الطاقية التبعية تقليصسيعرف  وباإلضافة لذلك،
يتعلق  افيم الطاقيةوشركة االستثمارات  الطاقية والنجاعة ةالمتجدد الطاقات لتنمية الوطنية الوكالةالشمسية و المغربية للطاقة

 عبر 3131 أفق في ةالكهربائي للطاقةاإلنتاجية  القدرة من %23بهدف بلوغ  الطاقية والنجاعة ةالمتجدد الطاقاتببالنهوض 
 30111 بلوغ إلىة دفااله والريحية الشمسية للطاقات المندمجة الوطنية البرامج خالل من خاصة متجددة، طاقية مصادر
 .منهما ةواحد لكل بالنسبة ميغاواط

 

ى تطوير عل لعبه في إطار االستراتيجية الحكومية "المغرب الرقمي"، تعمل شركة بريد المغربتإضافة إلى الدور الذي 
وإنشاء أول فاعل لشبكة الجوال االفتراضية في المغرب،  (e-gov) البريد الرقمي من خالل نشر خدمات اإلدارة اإللكترونية

 باإلضافة إلى الزيادة في عرض خدماتها اللوجستيكية وتعزيز مهنها األساسية في البريد والبنك.
 

ي القطاع الفالحي تواصل تنفيذ مخطط المغرب األخضر الذي تتزايد كما أن المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تشتغل ف
آثاره اإليجابية على شكل تنوع العرض وتحسين الجودة والقيمة المضافة والشغل، مكرسة بذلك نجاعة اختيارات المغرب 

 في هذا المجال.
 

والمطالبة بتكثيف إنجازاتها وذلك  جتماعيةاالوتشمل التعبئة أيضا المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تتدخل في القطاعات 
مع اعتماد نظم جديدة للتسيير ترتكز على التفاعالت اإليجابية )الجامعات واألكاديميات الجهوية للتربية  ةبالموازا
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وطني ...( والنجاعة العملياتية )مجموعة التهيئة العمران...( وكذا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين )الصندوق الكوينوالت
 والصندوق المغربي للتقاعد والوكالة الوطنية للتأمين الصحي...(. االجتماعيللضمان 

 

وهكذا، فالطموح هو الرفع من مستوى النظام التربوي المغربي لمالءمته مع المعايير الدولية من حيث جودة التربية وذلك 
وتطوير حكامة المنظومة التربوية وتعزيز الموارد  عبر أربع اختيارات استراتيجية : دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم
، في 3102-3109المتبعة، برسم الفترة  االستراتيجيةالبشرية. أما فيما يخص التعليم العالي، فتتجلى أهم االنتظارات من 

ت المتقاربة تحسين نجاعة المنظومة وكذا النهوض بالبحث العلمي والتعاون الدولي. ومن هذا المنظور، يتم تجميع الجامعا
 االستراتيجيةجغرافيا  مما سي مّكن من تموقع واضح للجامعات المغربية على الصعيدين اإلفريقي والعالمي. هكذا، فإن هذه 

ستمكن المغرب من التوفر على جامعات من الحجم األمثل باإلضافة إلى خلق تفاعل بين المؤهالت بفضل إشراك جميع 
 النهج سي مّكن من تأمين تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة.الخبرات والكفاءات. كما أن هذا 

 

الجامعية في دعم المكاسب واستيعاب العجز الحاصل في  االستشفائيةفيما يخص تعزيز قطاع الصحة، ستساهم المراكز 
سيمّكن من تقوية  الذي تم مؤخرا،الجامعي محمد السادس لوجدة  االستشفائيالمركز  نجازالقطاع. وفي هذا اإلطار، فإن إ

في الجهة وكذا تقوية الخدمات  االستشفائيةالعرض بالنسبة للعالجات بالجهة الشرقية، مساهما بذلك في تطوير البنيات 
 الصحية األساسية وتقريبها من المواطنين.

 
ماعية والتعاون نمية االجتأما بالنسبة للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تشتغل في القطب االجتماعي )وكالة الت

...(، فسيرتكز تدخلها أكثر على تنفيذ االستراتيجية االجتماعية التي تهدف إلى النهوض بالعمل التضامني وتعزيز الوطني
 مقاربة النوع والمساواة والعدالة االجتماعية .

 

سكرية...( والتعمير وسياسة وبالنسبة للفاعلين في مجال السكن )مجموعة العمران للتهيئة ووكالة المساكن والتجهيزات الع
تنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال وذلك عبر  من أجلالمدينة )الوكاالت الحضرية(، فهم مطالبون بتقوية تدخالتهم 

بوثائق التعمير وتقوية التراب الوطني برامج تنمية السكن االجتماعي والقضاء على مدن الصفيح وتغطية  إنجازمواصلة 
 ع الحرص على تعزيز طرق التسيير الداخلي وكذا أسلوب الحكامة.سياسة القرب، م

 

ؤكد الوتيرة اإلرادية التي مما ي، 3102مليار درهم في  002استثمارات بحجم يناهز إن استمرار تنفيذ هذه البرامج يتطلب 
مساهمتها المتميزة في  تم نهجها خالل السنوات األخيرة فيما يخص استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية، في إطار

 للمغرب. واالجتماعية االقتصاديةالدينامية 
 
 

************** 
 
 ثالثة أجزاء : منالمؤسسات والمقاوالت العمومية المتعلق بهذا التقرير تكون ي
 
اوالت االقتصادية والمالية المتوقعة للمؤسسات والمق دراسة األداءاتالتعريف بالمحفظة العمومية و الجزء األوليهم  -

 ؛ 3102و 3109وذلك في سياق إنجازات سنتي  3102العمومية في 

 

تحليل مفصل لدور المؤسسات والمقاوالت العمومية في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية ل الجزء الثانيوي خصص  -
ت العمومية التي للبالد، وذلك من خالل الرهانات والبرامج االستثمارية ومخططات العمل ألهم المؤسسات والمقاوال

تلعب دورا بارزا في تطوير البنيات التحتية للبالد وتعزيز التنافسية وتسريع تنفيذ االستراتيجيات القطاعية والولوج إلى 
 ؛ الخدمات األساسية وتعزيز التضامن والتماسك االجتماعي وكذا التنمية الجهوية وتنافسية المجاالت الترابية

 
 إصالح خالل من وذلكإلى إجراءات تحسين حكامة ونجاعة المؤسسات والمقاوالت العمومية  ، فيتطرقالجزء الثالث أما -

 الهيآت لهذه الجيدة الحكامة ممارسات وتعزيز العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية المراقبة منظومة
 المالية الشفافية مبادئ إرساء وكذا لعموميةا والمقاوالت والمؤسسات الدولة بين التعاقدية للعالقات التدريجي والتعميم
 للتدبير. جديدة وسبل
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 الجزء األول

 

 موميةلمحفظة العا تمنجزا
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 موميةلمحفظة العا ت: منجزا ألولالجزء ا
 

. ويعد هذا النهج 3102 سنةستواصل المحفظة العمومية مساهمتها البناءة في الدينامية االقتصادية واالجتماعية للبالد خالل 
وتدعيم القدرات وتحسين المؤشرات المالية االيجابي تتويجا  لمستوى أداء السنوات المنصرمة، خاصة من حيث االستثمارات 

 .ةيمموالعقاوالت اإلنتاجية للمؤسسات والم
 

 موميةالعالمحفظة  -0
 

وهي  .بتنوع مجاالت تدخالتهاو الت العمومية التي تكونهاتعدد األنظمة القانونية للمؤسسات والمقاوبتتميز المحفظة العمومية 
 : ا يليم، م3102حتى نهاية غشت  تتكون

 

 522 عمير والتهيئة والصحة والتعليم والت الفالحةو البنيات التحتية في مجاالتخاصة تنشط  عمومية مؤسسة
"بالوكالة  األمرويتعلق  3102سنة خالل مؤسسات جديدة  إنشاءوتوزيع الماء والكهرباء. وقد عرفت المحفظة 

جة إدماج جامعة تيالوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، وجامعة محمد الخامس للرباط" )ن
جامعة  إدماججة يمحمد الخامس أكدال وجامعة محمد الخامس السويسي( و"جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء )نت

 ؛ المحمدية( –معة الحسن الثاني الحسن الثاني عين الشق وجا
 25 ذات الدولة شركات ( 83%منشأة أي  92)تهيمن فيها باألغلبية  مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة

تهيئة العمران والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الالمجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة  أهمية كبرى منها
 .حي للمغرب والوكالة المغربية للطاقة الشمسية وشركة الخطوط الملكية المغربيةوبريد المغرب والقرض الفال

 
 ية.ترابشركة ذات مساهمة مباشرة تابعة للجماعات ال 07من جهة أخرى، هناك 

 
 229، منها وحدة 227 شركات تابعة يبلغ عددها ملكت ،المشار إليها أعاله، كما أن بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية

 (.50% لك فيها الدولة األغلبية )مساهمة عمومية مباشرة وغير مباشرة تفوقتمت
 

  العمومية والمقاوالت للمؤسسات القطاعي التوزيع

ال  يات الت تية 
وال ق 

ال   ة وال ي    
ال    
   

الس   والتعمي  
والت مية الت ا ية

   

الطا ة والمعا  
   

القطا  المالي
  

القطاعات 
اال تماعية وال  ية 
والت  ية والت وي 

   

السيا ة وال    
الم  ية

      
  

 

وهي  والصحة العموميةقطاعي التربية يبرز التوزيع القطاعي للمؤسسات والمقاوالت العمومية أهمية القطاع االجتماعي وو
والفالحة  %30السكن والتعمير والتنمية الترابية بنسبة  اليهي من المحفظة العمومية، %38 ستحوذ على نسبةتي تال القطاعات

  .%02 ما نسبته لمعادنالطاقة واقطاعات في حين تشكل  %03والصيد البحري 

 
 يينمستوال على قوي بحضور ،العمومية والمقاوالت للمؤسسات القانونية األنظمة تنوع، عالوة على العمومية المحفظة تتميز

 مساهمة ذات مساهمةال شركات 8و عمومية مؤسسة 012)مؤسسة ومقاولة عمومية  515تمثل في ي والجهوي المحلي
 المحفظة مساهمةمدى أهمية  يعكس مما ،(يةترابال للجماعات مباشرة مساهمة ذات مساهمةال شركة 01و للخزينة مباشرة

 .مركزيةالالو تمركزالال تعزيز في ودورها يةترابال التنمية في العمومية
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 تقوية أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية -5
 

  العمومية والمقاوالت المؤسسات ونتائج نشاط مؤشرات - 0.5
 

ّمعبالنظر إلى أن مؤشرات  من مؤشرات المحفظة العمومية،  %21إلى أكثر من  %31ما بين  الشريف للفوسفاط تمثل الم ج 
ّمعهذا ضات التي سجلتها بعض مؤشرات يتبين أنه باستثناء االنخفا ثير تطور السوق الدولية للفوسفاط، فإن أهم أتحت ت الم ج 

المؤشرات االقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية، عرفت تطورات إيجابية حيث تحسن رقم المعامالت والقيمة 
في الوقت الذي انتقلت فيه النتيجة الصافية من ناقص  %00في حين سجل ناتج االستغالل ارتفاعا  بنسبة  %3المضافة بنسبة 

ّمعمليار درهم وذلك دون احتساب مؤشرات  3مليون درهم إلى + 291 الشريف للفوسفاط. وللتذكير الزالت تعرف  الم ج 
بسبب عدم  3100السوق الدولية للفوسفاط استمرارا  لالنخفاضات التي تعرفها صناعة الفوسفاط منذ الربع األخير من سنة 

وذلك موازاة مع االنخفاضات القوية التي  3102و 3109التوازن بين العرض والطلب، الذي عرف تدهورا  في سنتي 
 سجلتها أسعار المنتوجات الفوسفاطية.

 
 ستثمارات اال - 0.0.5

 
 سنة درهم مليار 77,5 من انتقلت حيث ،3109 سنة خالل طفيفا ارتفاعا العمومية والمقاوالت المؤسسات استثمارات سجلت
 ويتعلق. القطاع استثمارات من 56% من أكثر عمومية ومقاوالت مؤسسات أربع حققت وقد. درهم مليار 71 إلى 3103
ّمع من بكل األمر ( درهم مليار 10,5) والتدبير اإليداع صندوق ومجموعة( درهم مليار 19,1) للفوسفاط الشريف الم ج 

 (.درهم مليار 6,3) العمران تهيئةال ومجموعة( درهم مليار 8) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني والمكتب
 
 العمومية والمقاوالت المؤسسات مواصلة بذلك مؤكدة درهم مليار 81 مبلغ 3102 سنة برسم المحتملة نجازاتاإل ستتجاوزو

  .مرتفعة مستويات في الستثماراتها
 

 3112 من الممتدة للفترة العمومية والمقاوالت المؤسسات طرف من المنجزة تاالستثمارا تطور التالي البياني الرسم ويبين
 : 3109 إلى

 

 

 
 مسجلة درهم مليار 9,114 قيمته بما ، 2015سنة خالل المتوقعة العمومية والمقاوالت المؤسسات استثمارات حجم قدري

 بتراجع أساسا  ويرتبط هذا االنخفاض  درهم ارملي 118,5 بلغت والتي 3102 سنة بتوقعات مقارنة %9 نسبته ا  انخفاض بذلك
ّمع استثمارات  (.أسفله التفاصيل انظر) 3102 سنة المسجلة الطفرة بعد العادي مستواها إلى للفوسفاط الشريف الم ج 
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ال  يات الت تية وال ق 
   

ال   ة وال ي  ال    
  

الس   والتعمي  والت مية الت ا ية
الطا ة والمعا     

   

القطا  المالي
   

القطاعات اال تماعية وال  ية 
والت  ية والت وي 

  

السيا ة وال    الم  ية
      

  

      التوزيع القطاعي ل ست ما ات المتو عة لس ة 

 
 

 ىإل موجهة 3102 لسنة العمومية والمقاوالت المؤسسات استثمارات مجموع من 80% من أكثر أن إلى اإلشارة وتجدر
 .والسكن االجتماعية القطاعات وكذا والمعادن والطاقة والماء التحتية البنيات قطاعات

 
 .ةحد على مؤسسة لكل ،5102-5102 العمل لبرنامج التقرير هذا من الثاني الجزء في بالتفصيل، التطرق، متوسي

 
 في بالدلل المهيكلة المشاريع وكذا طاعيةالق االستراتيجية تنفيذ في نشآتالم هذه انخراط االستثماري المجهود هذا ويعكس
مؤسسة أو مجموعة  31حيث تتولى  والفالحة والسكن والفوسفاط والطاقة والنقل التحتية كالبنيات القطاعات من العديد

 الجدول من ذلك يتبين كماأو التي توجد في طور اإلنجاز،  برمجةمؤسسات ومقاوالت عمومية إنجاز أهم االستثمارات الم
 : هأدنا

 

2014 5102إنجازات  الدرهميون مل  5102توقعات   توقعات 

ّمع  24.000 29.500 19.100 الشريف للفوسفاط الم ج 

 12.713 11.578 8.017 المكتب الوطني  الكهرباء و الماء الصالح للشرب

 12.000 12.000 10.500 مجموعة صندوق اإليداع و التدبير

 8.526 7.923 4.925 المكتب الوطني للسكك الحديدية

 7.200 6.700 6.320 مجموعة التهيئة العمران

 3.304 4.980 2.974 الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

 2.813 2.767 1.820 (03الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء )

 2.500 2.695 819 وكالة السكن والتجهيزات العسكرية

 2.320 0899. 3.221 (8لفالحي )المكاتب الجهوية لالستثمار ا

 3.600 0.211 232 المكتب الوطني للمطارات

 35.976 35.913 20.263 أخرى مؤسسات ومقاوالت عمومية

 114.952 118.545 78.013 مجموع القطاع
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 تماالتاحو 3109 متم إنجازات من حيث العمومية والمقاوالت المؤسسات مؤشرات ألبرز بتفصيل فيما يلي التطرق وسيتم
 .3102 لسنة األولية التوقعات وكذا 3102 سنة برسم االختتام

 
  المعامالت رقم - 5.0.5

 
 السنة مع مقارنة 4,8% بنسبة المعامالت رقم انخفاض ،5102 سنة عرفت
 عزىي و(. 3103 سنة درهم مليار 08891 مقابل درهم مليار 011,0) الفارطة

ّمع تمعامال رقم انخفاض إلى أساسا التراجع هذا  الذي للفوسفاط الشريف الم ج 
 مليار 2298 يعادل بمبلغ 21% ناقص) القطاع مجموع من %32 لوحده يمثل
قاوالت والم المؤسسات وتحقق (.3103 سنة درهم مليار 2892 مقابل درهم
ّمع وهي القطاع معامالت رقم من 80% يقارب مامومية التالية الع  الشريف الم ج 

 درهم مليار 3198) للشرب الصالح والماء للكهرباء نيالوط المكتبو للفوسفاط
 0992) المغربية الملكية لخطوطا وشركة( 3103 سنة مع مقارنة استقرار في

 (.3,7% نسبته طفيف بتراجعدرهم  مليار

 

 مليار 196,4 ليبلغ 3109 سنة مع نةمقار 3% بنسبة القطاع معامالت رقم ارتفاع ،5102 لسنة االختتام احتماالت وتبين
 بمبلغ %+9) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب معامالت رقم تزايد إلى أساسا االرتفاع هذا ويعزى. درهم
 الماء لتوزيع المستقلة الوكاالتو (درهم مليار 27,9 بمبلغ 24%)+ للتقاعد المغربي الصندوقو( درهم مليار 30,3

 المكتبو (درهم مليار 3,8 بمبلغ 1%+) الحديدية للسكك الوطني المكتبو (درهم مليار 7,5 بمبلغ 9%)+ والكهرباء
 مليار 2,2 بمبلغ %3+) بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة( درهم مليار 3,1 بمبلغ +5%) للمطارات الوطني
ّمع أن إلى اإلشارة وتجدر(. درهم  معامالته رقم وسيعرف المبلغ، هذا من22%  دليعا ما يمثل للفوسفاط الشريف الم ج 
 .درهم مليار 43,5 إلى ليصل 7% بنسبة تراجعا

 
 مليار 205,2 إلى ليصل ،3102 سنة مع مقارنة 4,5% قدرها زيادة 5102 سنة خالل المعامالت رقم يسجل أن المتوقع من

 مليار 3,4+) للشرب الصالح والماء كهرباءلل الوطني المكتب معامالت رقم بتحسن أساسا مرتبطة الزيادة هاته. درهم
 (.درهم مليار +1,1) للتقاعد المغربي والصندوق( درهم مليار +1,1) المغربية الملكية الخطوط وشركة( درهم

 
  القيمة المضافة - 2.0.5

 
 75,2 إلى لتصل 8,8% بنسبة تراجعا   5102 سنة خالل المضافة القيمة سجلت
 إلى أساسا التراجع هذا ويعزى ،3103 سنة درهم رمليا 1892 مقابل درهم مليار

 سنة درهم مليار 3198 من للفوسفاط الشريف للمجمع المضافة القيمة انخفاض
 انخفاض وكذا الطلب بتراجع متأثرة 3109 سنة درهم مليار 0891 إلى 3103
 من 60% من أكثر تنتج عمومية ومقاوالت مؤسسات خمس. الفوسفاط أسعار
ّمع وهي للقطاع المضافة القيمة  الوطني المكتبو للفوسفاط الشريف الم ج 

 للضمان الوطني الصندوقو (درهم مليار 890) للشرب الصالح والماء للكهرباء
( درهم مليار 298) والتدبير اإليداع صندوقو (درهم مليار 192) االجتماعي

 مليار 3,8) والخرائطية العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة وكذا
 (.درهم

 

 
 مليار 66,7 في لتستقر 3109 سنة مع مقارنة 8% بنسبة انخفاضا  ، 5102 لسنة المضافة القيمة اختتام احتماالت تظهرو

 بأنه علما  ) للموانئ الوطنية والوكالة للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني للمكتب المضافة القيمة بانخفاض متأثرة درهم
 الثالثة للحاويات محطة لتدبير امتياز بمنح متعلق درهم مليار 1,5 بمبلغ استثنائي عائد على الوكالة حّصلت ،3109 سنة في

 إلى 3103 سنة درهم مليون 218 من للوكالة المضافة القيمة بذلك لترتفع الموانئ، استغالل شركة إلى البيضاء الدار لميناء
 (.3109 ةسن درهم مليار 2,4

 
 .3102 سنة في الخام الداخلي الناتج من 7,3% عموميةال مقاوالتالو للمؤسسات المضافة القيمة وتمثل
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 سنة مع مقارنة 4% قدرها بزيادة درهم مليار 69,4 ستبلغ 5102 لسنة المتوقعة المضافة القيمة أن إلى اإلشارة وتجدر
 الخطوط وشركة( +15%) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني لمكتبل المضافة القيمة ارتفاع تأثير تحت وذلك ،3102
 (.+19%) بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة( +25%) المغربية الملكيةالجوية 

 
 االستغالل تكاليف - 5...2

 
ملحوظا  خالل  استقرارا  دون احتساب المخصصات  االستغالل تكاليف عرفت
 االستقرار هذا ويعزى(. درهم مليار 011) 3103 سنة مع مقارنة، 5102سنة 
 3392 بمبلغ 12,2%+) للتقاعد المغربي الصندوق قبل من المسجل االرتفاع إلى

 مليار 16,9 بمبلغ +11%) االجتماعي للضمان الوطني والصندوق( درهم مليار
 والوكالة( درهم مليار 5,9 بمبلغ +12,8%) العمران التهيئة ومجموعة( درهم

 2 بمبلغ +22,4%) والخرائطية العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية
 مليار 2,7 بمبلغ +10,5%) الحديدية للسكك الوطني المكتبو (درهم مليار
 (درهم مليار 1,8 مبلغب +10%) الشغل وإنعاش المهني التكوين ومكتب( درهم

ّمعاالستغالل لدى كل من  تكاليف انخفاضاتوذلك مقابل   للفوسفاط يفالشر الم ج 
 والماء للكهرباء الوطني المكتبو (درهم مليار 36,5 بمبلغ %12,2)ناقص 
 للنقل الوطنية والشركة( درهم مليار 23,6 بمبلغ %6,5)ناقص  للشرب الصالح
 (.درهم مليار 11,7 بمبلغ %2,7)ناقص  المغربية الملكية الخطوط - الجوي

 

 
 ناهز ارتفاعا مسجلة ،عموميةل مقاوالتالو المؤسساتب االستغالل تكاليف إجمالي من 19,3% نمستخدميال فتكالي وتمثل
 .3103 سنة درهم مليار 30,1 مقابل درهم مليار 31,2 إلى لتصل %3

 
 الى للتص 3109 سنة مع مقارنة %5 بنسبة ارتفاعا ختتامالا احتماالت برسم 5102 سنةخالل  االستغالل تكاليف ستعرفو

 الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب استغالل تكاليف زيادة إلى بالخصوص االرتفاع هذا ويرجع .درهم مليار 168,8
 (درهم مليار 11,9 بمبلغ +1%) المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة( درهم مليار 30,2 بمبلغ +28%) للشرب

 2 بمبلغ +15%) والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة والوكاالت( درهم رمليا 6,1 بمبلغ +4%) العمران التهيئة مجموعةو
 +17%) للمطارات الوطني المكتبو (درهم مليار 1,9 بمبلغ +9%) الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتبو (درهم مليار
 (. درهم مليار 1,1 بمبلغ +4%) الموانئ استغالل وشركة (درهم مليار 1,6 بمبلغ

 
 لالستثمار الجهوية والمكاتب الحديدية للسكك الوطني المكتب استغالل تكاليف في انخفاضات قابلهات تفاعاتاالر هذه إن إال

 المساكن ووكالة رقراق أبي ضفتي تهيئة وكالةو المتوسط االبيض البحر طنجة الخاصة والوكالة المغرب وبريد الفالحي
 .العسكرية والتجهيزات
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 مع مقارنة 3% قدرها بزيادة أي درهم مليار 173,8 ما يناهز 5102 سنة في االستغالل تكاليف تبلغ أن المتوقع ومن هذا
 مليار +2,2) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب تكاليف ارتفاع إلى أساسا الزيادة هذه وتعزى. 3102 سنة
 (.درهم مليون +305) العمران لتهيئةا ومجموعة( درهم مليون +441) المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة ،(درهم

 

 

 المالية التكاليف - 5...2

 
 سنة درهم مليار 01,2 إلى لتصل 8,5% بنسبة انخفاضا المالية التكاليف سجلت
 تراجع إلى االنخفاض هذا ويعزى .3103مليار درهم سنة  3093مقابل  3109

 5,4  مقابل درهم مليار 3,9 ما قدره 3109 سنة بلغت التي المالية المخصصات
 الفائدة تحمالت أن التوضيح مع 27% ناقص بنسبة أي ،3103 سنة درهم مليار

  20%. بزيادة أي درهم، مليار بلغ ارتفاعا سجلت الصرف وخسائر
 

 المكتب االنخفاض هذا في ةالمساهمالمؤسسات والمقاوالت العمومية  أهم ومن
 مليار 391 بمبلغ %2392ناقص ) للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني
 092 بمبلغ %3192 ناقص) بالمغرب السيارة للطرق الوطنية والشركة( درهم
 بمبلغ %4,4ناقص ) المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة( درهم مليار

 .(درهم مليون 21291

 

 

 للطرق الوطنية والشركةللشرب  الصالح والماء لكهرباءل الوطني للمكتب المالية التكاليف تراجع أنإلى  اإلشارة جبوت
 بالنسبة 3109 سنة درهم مليار 1,4 إلى 3103 سنة درهم مليار 1,3 من) الفائدة تحمالت ارتفاع عن ناتج بالمغرب السيارة
 لمخصصاتا تراجعموازاة مع  )للمكتب بالنسبة 3109 سنة درهم مليار 1,9 إلى 3103 سنة درهم مليار 1,8 ومن للشركة
 مليار 1,7 ومن للشركة بالنسبة 3109 سنة درهم مليون 022 إلى 3103 سنة درهم مليون 100 من انتقلت التي المالية
وقد قلص من حدة هذا االنخفاض االرتفاع الذي عرفته  .للمكتب بالنسبة 3109 سنة درهم مليون 775 إلى 3103 سنة درهم

 392 بمبلغ %0092+) والصندوق المغربي للتقاعد (مليار درهم 298 بمبلغ %3390+) اإليداع والتدبير تكاليف صندوق
والقرض الفالحي  (مليار درهم 3,2مليار درهم إلى  3,3مليار درهم عالقة بارتفاع مخصصات التوظيف التي انتقلت من 

ّمعو( مليار درهم 098 بمبلغ %392+) للمغرب  (.درهممليار  091 بمبلغ %292+) الشريف للفوسفاط الم ج 
 
 مقابل مليار درهم 51,1 لتصل الى 6,2%ارتفاعا بنسبة  5102 لسنة احتماالت االختتامبرسم ستعرف التكاليف المالية و

للمكتب الوطني للكهرباء والماء  المالية التكاليف زيادة الى أساسا االرتفاع هذا ويرجع. 3109 سنة درهم مليار 19,4
 .للموانئ الوطنية المغرب والوكالة والكهرباء وبريد الماء توزيعل المستقلة الصالح للشرب والوكاالت

 
عالقة  درهم مليار 21,3 الى لتصل 3102 سنة مع مقارنة 3,4% بنسبة 5102 المالية سنة التكاليفهذه  ترتفع نأ وي رتقب

الوطني للكهرباء والماء والمكتب  (درهم مليون +257) بالمغرب السيارة للطرق الوطنية كل من الشركة تكاليف ارتفاع مع
 (.درهم مليون +152) الملكية المغربية الجوية وشركة الخطوط( درهم مليون +200) الصالح للشرب

 
 على 3102و 3102و 3109 واتسن برسم المعامالت رقم من 10,4%و 10,5%و 10,2% يعادل ما التكاليف هذه تمثلو

 .التوالي
 

 نتائج االستغالل  - 1.0.5

 
 مقابل درهم مليار 33 إلى ، لتصل25% بنسبة تراجعا الستغاللا نتائج عرفت
 نتائج تراجع إلى أساسا نخفاضاال هذا ويعزى ،3103 سنة درهم مليار 3899

ّمعاستغالل كل من   مليار 898 بمبلغ 49,1%ناقص ) للفوسفاط الشريف الم ج 

 مليون 20298 بمبلغ10,1% ناقص ) الحديدية للسكك الوطني والمكتب( درهم

 (.  درهم
 

 مقابل  3109 سنة درهم مليار 31 اإليجابية االستغالل نتائج مجموع وصل وقد
، كما تمت اإلشارة إليه االنخفاض هذا ويرجع 3103 سنة همرد مليار 9292
ّمع كل من نتائج انخفاض إلى سابقا،   الوطني والمكتب للفوسفاط الشريف الم ج 
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 . الحديدية للسكك
 

 بلغ ، بتحسن3109 سنة درهم مليار 2,0 إلى 3103 سنة مدره مليار 299 من السلبية االستغالل نتائج مجموع انتقل كما
 الصالح والماء للكهرباء الوطني المكتب في سلبية نتائج سجلت التي العمومية والمقاوالت المؤسسات أهم وتتمثل. 08%

 العقارية للمحافظة الوطنية الوكالةو( درهم مليون 315)ناقص  للنقل البيضاء الدار شركةو (درهم مليار 2,2)ناقص  للشرب

مليون  69,8ناقص ) العسكرية والتجهيزات كناسمال ووكالة( درهم مليون244,3 ناقص ) والخرائطية العقاري والمسح
 (.درهم

 
 بسنة مقارنة درهم مليار 17,4صل إلى لت 22% بنسبة تراجعا 5102 لسنة االستغالل نتائج اختتام احتماالت وستعرف

 مليار 5,8ناقص ) السلبية االستغالل نتائج وتفاقم( درهم مليار 3993) يجابيةإلا االستغالل نتائج تراجع تأثير تحت ،3109
ء المكتب الوطني للكهرباء والما نذكر سلبية، استغالل نتائج حققت التي العمومية والمقاوالت المؤسسات همأ ومن(. درهم

 .والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراقوالبيضاء للنقل  الصالح للشرب وشركة الدار
 

. 3102مقارنة بسنة مليار درهم  21,9حيث ستصل  % 25,9نسبته  ا  اعارتف 5102ن تعرف نتائج االستغالل سنة أويتوقع 
البحر -الوكالة الخاصة طنجةوالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب  ويرجع هذا التطور أساسا الى تحسن نتائج استغالل

شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واألبيض المتوسط 
 استغالل الموانئ.

 

 ج الجاريةـالنتائ - 7.0.5
 

المسجلة برسم سنة  ةميت العمولقطاع المؤسسات والمقاوال النتائج الجاريةبلغت 
 3103سنة مقارنة ب % 25,8بلغبانخفاض  مليار درهم 55 ما قدره 3109

  .مليار درهم( 29,7)
 

خالل سنة مليار درهم  28,4ما قدره  يجابيةالنتائج الجارية اإلوقد بلغ مجموع 
متأثرة بانخفاض النتائج الجارية  3103مليار درهم سنة  37,2مقابل  3109
ّمعابية للمؤسسات والمقاوالت العمومية التالية : اإليج ج  الشريف للفوسفاط  الم 

مليار درهم( والصندوق المغربي للتقاعد )ناقص  8,7مبلغ ب %52,3)ناقص 
 %78,4مليار درهم( وصندوق اإليداع والتدبير )ناقص  2,2بمبلغ  36,8%
النتائج اإليجابية  مليون درهم(. إال أن هذا االنخفاض قابله ارتفاع 279,9بمبلغ 

 مليار درهم( 7,1بمبلغ  +5,9%االجتماعي ) للضمانللصندوق الوطني 
مليون درهم  148مقابل  3109مليار درهم سنة  1,6وللوكالة الوطنية للموانئ )

 (.3103سنة 

 

 

 6,4الى  3103مليار درهم سنة  7,6لتنتقل من  %4فقد تحسنت بنسبة  ،النتائج الجارية السلبيةفيما يخص مجموع أما 
. ومن أهم المؤسسات والمقاوالت العمومية التي أفرزت نتائج جارية سلبية، نذكر المكتب 5102خالل سنة  درهم مليار

 ليون درهم(م 341,7)ناقص للنقل  البيضاء الدار شركةو مليار درهم( 3,3الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص 
 195,7 العسكرية )ناقص والتجهيزات السكن وكالةوكذا  ليون درهم(م 202ناقص الجماعي ) للتجهيز الوطنية الشركةو

 مليون درهم(. 180,1)ناقص سال -الرباط ترامواي مليون درهم( وشركة
 
سنة خالل  33%ه قدر لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية انخفاضا   النتائج الجارية ستعرف، ختتامالاحتماالت ابرسم  و

، يعود باألساس إلى انخفاض النتائج السلبية لبعض المؤسسات والمقاوالت 3109( مقارنة بسنة مليار درهم 14,8) 3102

بانخفاض يناهز  مليار درهم 25,1 ، ما قدره5102، عند نهاية سنة يجابيةالنتائج الجارية اإلمجموع  سيبلغو .العمومية
للمطارات  الوطني التالية : المكتب العمومية ويرجع هذا االنخفاض الى المؤسسات والمقاوالت .3109سنة بقارنة م %11,6

 الخاصة الوكالةو مليون درهم( 988بمبلغ  34%ناقص ) العمرانلتهيئة ا مجموعةومليون درهم(  203مبلغ ب 34%ناقص )
 028بمبلغ  90%ناقص الوطنية للموانئ ) مليون درهم( والوكالة 901بمبلغ  18%)ناقص المتوسط  األبيض البحر-طنجة

، متأثرا  بتراجع النتائج 3102، خالل سنة مليار درهم 10,3 إلى النتائج الجارية السلبيةمجموع  كما سيصل مليون درهم(.
 رةالسيا للطرق الوطنية شركةلاو ليار درهم(م 5,1الجارية السلبية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص 

 تهيئة ليون درهم( ووكالةم 358)ناقص للنقل  البيضاء الدار شركةوكذا بتراجع نتائج  ليار درهم(م 1,5)ناقص بالمغرب 
 ليون درهم(.م 138ناقص رقراق ) أبي ضفتي
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درهم مليار  20,1مبلغ  العمومية النتائج الجارية لقطاع المؤسسات والمقاوالت ناهزتفيرتقب أن ، 5102وفيما يتعلق بسنة 

 الوطني النتائج الجارية لكل من المكتبارتفاع لى إ ساسا  أ تحسن، ويرجع هذا ال3102مقارنة بسنة  35,7%بزيادة قدرها 
 الوطنية ( والوكالة+48%المتوسط ) األبيض البحر-طنجة الخاصة الوكالةو (+62%للشرب ) الصالح والماء للكهرباء
 (.+18%للموانئ )

 

  النتائج الصافية - 1.0.5
 

 مليار 01,2) 22%، انخفاضا  نسبته 3109لت النتائج الصافية خالل سنة سج
 لنتائجا مجموع بلغحيث درهم(  مليار 13,5) 3103سنة ب مقارنة درهم(

 3103سنة خالل  درهم مليار 0898مقابل  درهم مليار 02,1اإليجابية  الصافية
مقابل  درهم مليار 2,2إلى  لتصل السلبية الصافية النتائج مجموع تحسنت فيما
 .3103سنة  خالل درهم مليار 292

 
 يلي : فيما 3102سنة  لمسجلةا التطورات أهم وتتمثل

 

 

سنة  درهم مليار 090للموانئ ) الوطنية الوكالة :التالية  العمومية والمقاوالت المؤسسات المحققة من طرف رباحاأل زيادة -
 مليون 808واالجتماعية ) االقتصادية للتنمية الثاني الحسن صندوقو (3103سنة  درهم مليون 02293مقابل  3109
 مليون 212مبلغ ب +92,9%) للمطارات الوطني المكتبو (3103سنة  درهم مليون 2899مقابل  3109سنة  درهم
بمبلغ  26,2%) مغربلل الفالحي القرضو مليون درهم( 228بمبلغ  +14%العمران )لتهيئة ا مجموعةومن  درهم(

ّمعكل من  أرباح بتراجع الزيادات هذه تأثرت وقد. درهم( مليون 21292 بمبلغ  38,6%)ناقص  للفوسفاط الشريف الم ج 
 ( ؛درهم مليون 82292بمبلغ  %093)ناقص والتدبير  اإليداع صندوقمجموعة درهم( و مليار 892

 مليون 338,9)ناقص  للنقل البيضاء الدار شركة منها لعموميةا والمقاوالت المؤسسات لبعض السلبية النتائج ارتفاع -
 3109سنة  درهم ليونم 230ناقص الصرف ) مكتبو (3103سنة  درهم مليون 59,9ناقص  مقابل 3109سنة  درهم
 3109سنة  درهم ليونم 201ناقص الجماعي ) للتجهيز الوطنية الشركةو (3103سنة  درهم ليونم 77,5ناقص  مقابل
 3109سنة  درهم مليون 01198)ناقص سال -الرباط طرامواي وشركة (3103سنة  درهم مليون 2190 قصنا مقابل
 للكهرباء الوطني للمكتب السلبية الصافية النتائج أن إلى اإلشارة (. وتجدر3103سنة  درهم مليون 011 ناقص مقابل
 .3109سنة  درهم مليار 398لى إ 3103سنة  درهم مليار 292للشرب عرفت تحسنا لتنتقل من  الصالح والماء

 

 البنية المالية - 5.5
 

 األصـــــــــول - 0.5.5

 
مليار  1.065ما قيمته ة العمومي موازنات المؤسسات والمقاوالت مجموع بلغ

سنة البمقارنة 6,4%  مسجلة بذلك زيادة قدرها، 3109 سنة لى غاية متمإ درهم
مع  العمومية ؤسسات والمقاوالتاالرتفاعات أغلب المهذه . وقد همت المنصرمة

من األصول تملكها ست هيئات تجاوزت موازنة  60%كثر من أن ألى إشارة اإل
اإليداع والتدبير  مليار درهم من األصول وهي صندوق 12كل واحدة منها 

ّمعالصالح للشرب و والماء الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط  الم ج 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والقرض  والصندوق المغربي للتقاعد

 الفالحي للمغرب.
 
 ،العمومية والمقاوالت مجموع الموازنات المؤسساتلاحتماالت االختتام  تظهرو

مليار  1.065لتنتقل من  3109مقارنة بسنة 2% زيادة قدرها ، 5102برسم سنة 
 .مليار درهم 1.091درهم الى 
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بارتفاع قدره  5102خالل سنة مليار درهم  1.115 العمومية ن يبلغ مجموع أصول المؤسسات والمقاوالتأيتوقع كما 
 +9,9) يةصول المكتب الوطني للسكك الحديدأفي  تحسنلى إأساسا رتفاع قارنة بالسنة المنصرمة. ويعزى هذا االم %2,2

مليار درهم( والمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح  +2,3ب )مليار درهم( والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغر
 مليار درهم(. +1,2العمران )التهيئة مليار درهم( ومجموعة  +1,6للشرب )

 

 

 األموال الذاتية - 5.5.5
 

ما ، 5102خالل سنة  العمومية للمؤسسات والمقاوالت الذاتية األموال بلغت
 .3103قارنة بسنة م 7,1% بنسبة أي بتحسن درهم مليار 252,1ه قدر
 
 %992+للتقاعد ) المغربي لصندوقالكل من  هذه الزيادات خصوصا   تعزىو

 %0392+االجتماعي ) للضمان الوطني صندوقالو درهم( مليار 8392بمبلغ 
ّمعو درهم( مليار 2398بمبلغ   2192بمبلغ  %292+للفوسفاط ) لشريفا الم ج 
 %0190+واالجتماعية ) االقتصادية نميةللت الثاني الحسن صندوقو درهم( مليار
بمبلغ  +6,5%ة )يالمكتب الوطني للسكك الحديدو درهم( مليار 2199بمبلغ 
 19,5بمبلغ  +8,2%يداع والتدبير )إلصندوق امجموعة مليار درهم( و 21,5

بمبلغ  25,5%البحر األبيض المتوسط )-مليار درهم( والوكالة الخاصة طنجة
 2بمبلغ  +6,3%ة المساكن والتجهيزات العسكرية )مليار درهم( ووكال 8,8

جلت في نفس المرحلة من مليار درهم(.  وقد رافقت هذه الزيادات انخفاضات س 
 5,1% طرف كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص

مليار درهم( والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب )ناقص  19,8بمبلغ 
مليار درهم( والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح  7,9بمبلغ  %1,8

 مليار درهم(. 4,2بمبلغ  3,4%العقاري والخرائطية )ناقص 

 

 

 المديونية - 2.5.5
 

دون  وذلك مليار درهم 185,8ما قدره ، 5102خالل سنة  بلغت ديون التمويل
 3103سنة مع مقارنة  6,4%بزيادة قدرها  أي الديون االجتماعيةاحتساب 

من هذه الديون تخص ست هيآت وهي  80%حيث أن  ،مليار درهم( 174,6)
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للطرق السيارة 

ّمعبالمغرب و ج  الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة  الم 
 البحر األبيض المتوسط والقرض الفالحي للمغرب.-الخاصة طنجة

 
 : إلى باألساس ،3109سنة  خالل الديون هذه تطور ويرجع

  

 الشركةو درهم( مليار 1,,3% بمبلغ 3,1للشرب )+ الصالح والماء للكهرباء الوطني بالمكتب أساسا   تتعلق زيادات  -

ّمعو درهم( مليار 13بمبلغ  %1,3)+ مغرببال السيارة للطرق الوطنية  3,2,% بمبلغ 3,2,للفوسفاط )+ الشريف الم ج 
 البحر-طنجة الخاصة الوكالةو درهم( مليار 1,,3بمبلغ  %4,1الحديدية )+ للسكك الوطني المكتبو درهم( مليار

 ؛ درهم( مليار 4 % بمبلغ1للمغرب )+ الفالحي والقرض درهم( مليار 2,,3بمبلغ  %3,2,المتوسط )+ األبيض
وشركة الخطوط  درهم( مليار 3,1بمبلغ  %1,3ناقص ) التمويل الطرقي صندوق الخصوص على همت انخفاضات  -

 1,3بمبلغ  %1,1ناقص للمطارات ) الوطني المكتبو درهم( مليار 4,9 بمبلغ %3,4ناقص ) الجوية الملكية المغربية
 درهم(. مليار 1,3بمبلغ  %4,,3ناقص ) الجماعي التجهيز درهم( وصندوق مليار

 

 الخزينة والتوظيفات - 2.5.5
 

 مع مقارنة درهم( مليار 01,7)% 299 بانخفاض نسبته 3109خالل سنة  العمومية والمقاوالت المؤسسات خزينةتميزت 
مقابل  3109سنة  متم في درهم مليار 0198 للمملكة العامة الخزينة لدى هاودائعوقد بلغت  .درهم( مليار 3198) 3103سنة 

 المهني التكوين الخزينة : مكتبب موجودات على المتوفرة العمومية المؤسساتأهم  منو .3103سنة  درهم ليارم 0893
 درهم( مليار 399والخرائطية ) العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالةو درهم( مليار 398الشغل ) وإنعاش
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 مليار 093للقنيطرة ) والكهرباء الماء لتوزيع المستقلة الوكالةودرهم(  مليار 092اني )والقط للحبوب المهني الوطني المكتبو
 درهم(. مليار 090للتقاعد ) المغربي درهم( والصندوق

 
 يوليوز متم درهم مليار 22,3 مقابل درهم مليار 55 العمومية للمؤسسات الخزينة فائضبلغ  ،3102 غشت شهر متم في

 مليار 9,1 بلغت فقد العمومية، للمؤسسات بالخصوم المسجلة الخزينة يخص فيما . 1,4%نسبته طفيف بتراجع اي ،3102
 للسكك الوطني والمكتب( 81%) درهم مليار 7,3 بمبلغ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كل من وتهم درهم

 (.19%) درهم مليار 1,8 بمبلغ الحديدية
 

أي بزيادة  مليار درهم 011,1 ما قدره 3109 مؤسسات والمقاوالت العمومية نهاية سنةال توظيفاتبلغت وفي المقابل، 
 : التالية الهيآتمن هذه التوظيفات إلى  %81وتعود حصة (. مليار درهم 161,2) 3103 مقارنة مع سنة %20 نسبتها

صندوق و (مليار درهم 2892) الصندوق الوطني للضمان االجتماعيو (مليار درهم 8191) الصندوق المغربي للتقاعد
 (.مليار درهم 3091) الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 
 والمقاوالت العمومية المالية بين الدولة والمؤسسات عالقاتال - 2.5

 
ما يتعلق والمقاوالت العمومية على غرار الفاعلين الخواص وخاصة في المالية بين الدولة والمؤسسات عالقاتالإلى  ةباإلضاف

والمؤسسات والمقاوالت العمومية مكونا هاما من موارد لدولة ا بين التحويالت الماليةالضريبية، تشكل   أداء المستحقاتب
 : التمييز بين نوعين أساسيين من التدفقات وتكاليف الخزينة. هذا، ويمكن

 
رباح األوحصص اآلتية من الشركات المساهمة ح رباالتي تدفعها هذه الهيآت إلى الميزانية العامة للدولة : األ الموارد -

المؤسسات ذلك فيما يتعلق بمة وااألمالك الع وات على احتاللاتاإلوحتكار الوعائدات ا التي تدفعها المؤسسات العمومية
 تغطي نفقات االستغالل واالستثمار؛   مداخيلوالمقاوالت العمومية التي يدر نشاطها 

التي يتطلب نشاطها دعما ماليا من قبل الدولة، إما بشكل مؤقت والمقاوالت العمومية مؤسسات ال لفائدة التحويالت المالية -
المرفق الخدمات التي يوفرها أو بشكل دائم عندما يتعلق األمر ب أو المخططات التنموية( تمويل االستثمارات الهيكلية)

 .والتي ال يمكن تغطيتها من الموارد الذاتية العمومي
 

 المؤسسات والمقاوالت العموميةحويالت المالية للدولة لفائدة الت - ..0.2

 
، بلغت اإلمدادات المالية الموجهة للمؤسسات والمقاوالت العمومية ما مجموعه 5102فيما يخص تنفيذ قانون المالية لسنة 

ما ذه اإلمدادات % للتسيير. وتمثل ه22% منها للتجهيز والزيادة في رأس المال و22مليون درهم تم تخصيص  20.598
من مجموع نفقات الميزانية العامة للدولة بما في ذلك نفقات االستثمار. ويوضح الرسم البياني التالي بنية  %8 قدره

 .3109التحويالت المالية لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة 
 

�      
   

            �  
     
   

       
   

  ية الت وي ت المالية لل ولة ل ا    المؤسسات والمقاوالت العمومية 
      س  س ة 
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القطاع االجتماعي  ة فيلمثتالقطاعات ذات األولوية منحو ال زالت موجهة المالية  التحويالت أنويبين التحليل المفصل 
مليون درهم(. ويوضح الرسم البياني  00003مليون درهم( والبنيات التحتية ) 30880مليون درهم( والفالحة ) 010221)

 .3109متم دجنبر  إلىالقطاعي إلمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية  وزيعالتالي الت
 

               
52 

       
  

     
  

      
   

     
  

               
  

               
   

    
  

التوزيع القطاعي للت وي ت المالية م  ال ولة ل ا    المؤسسات والمقاوالت 
    العمومية لس ة 

 
 

: األكاديميات  3109من إمدادات الدولة حتى نهاية دجنبر  ينالمستفيدوتشكل المؤسسات والمقاوالت العمومية التالية أهم 
مليون درهم(  30031مليون درهم( والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ) 20129الجهوية للتربية والتكوين )

مليون درهم( والمكاتب  00131مليون درهم( والمكتب الوطني للسكك الحديدية ) 30138شفائية الجامعية )والمراكز االست
مليون درهم( والشركة  812مليون درهم( والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ) 00210الجهوية لالستثمار الفالحي )

شركة المليون درهم( و 281المة الصحية للمواد الغذائية )مليون درهم( والمكتب الوطني للس 809الوطنية لإلذاعة والتلفزة )
 مليون درهم(. 211لمغرب )باطرق السيارة الوطنية لل

 
مقارنة % 9ارتفاعا بنسبة  3109وقد سجلت التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية برسم سنة 

الدولة لفائدة المؤسسات تحويالت الرسم البياني التالي تطور  ويوضح. مليون درهم( 310139) 3103سنة  نهاية إنجازاتب
 :  3102-3112في الفترة  العمومية والمقاوالت
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وفي هذا اإلطار، مكنت المسطرة الجديدة المتعلقة بالتحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية التي 

من بلوغ األهداف المتوخاة فيما يخص ترشيد إمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت  3109تم وضعها خالل سنة 
العمومية التي تمت برمجتها في إطار الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بآجال وحجم التحويالت على أساس مستوى خزينة 

ألداءات. وتجدر اإلشارة إلى االهتمام الذي تم إعطاؤه لتسديد الديون، حيث تم والحاجيات الفعلية لهذه الهيآت فيما يخص ا
 الوفاء بكل استحقاقات القروض المتعاقد عليها مع الهيئات الدولية في اآلجال المحددة.

 
ت العمومية ، فقد بلغت اإلنجازات فيما يخص إمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوال5102أما برسم قانون المالية لسنة 

( أي بنسبة 3109مليون درهم في نهاية شتنبر  020822)مقابل  3102مليون درهم في نهاية شهر شتنبر  080222ما قدره 
 مليون درهم(. 320018) 3102% بالنسبة لتوقعات سنة 12إنجاز بلغت 

 
 فيما يلي : 5102نهاية شتنبر وتتجلى أهم اإلمدادات المتراكمة إلى 

 
مليون درهم مخصصة للتجهيز  00801مليون درهم منها  20981 : لجهوية للتربية والتكوين األكاديميات ا -

مليون درهم مخصصة للتسيير مقابل توقعات إجمالية بمبلغ  30211و
 مليون درهم ؛  20981

 
المكتب الوطني للكهرباء والماء  -

 الصالح للشرب

 

 012يير ومليون درهم موجهة للتس 00892مليون درهم منها  00823 :
 ؛  3102مليون درهم موجهة للتجهيز أي مجموع التوقعات لسنة 

 013مليون درهم برسم التجهيز و 00311مليون درهم منها  00918 : المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي -
مليون  30019بلغ بممليون درهم برسم التسيير مقابل توقعات إجمالية 

 درهم ؛

 
مليون  228مليون درهم برسم التسيير و 183مليون درهم منها  00320 : العاليالجامعات ومؤسسات التعليم  -

 مليون درهم ؛ 00299درهم برسم التجهيز مقابل توقعات إجمالية بمبلغ 

 
مليون درهم موجهة للتسيير مقابل توقعات  801مليون درهم منها  892 : المراكز اإلستشفائية الجامعية  -

 درهم ؛مليون  30302إجمالية بمبلغ 

 
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة :  -
 

مليون  892مليون درهم برسم التجهيز مقابل توقعات إجمالية بمبلغ  892 :
 درهم ؛

 
 المكتب الوطني للسكك الحديدية  -
 

بلغ بممليون درهم برسم مخصصات رأس المال مقابل توقعات  111 :
 مليون درهم ؛ 00211

 
حية المكتب الوطني للسالمة الص -

 للمواد الغذائية 
 

مليون  331مليون درهم مخصصة للتسيير و 913مليون درهم منها  288 :
 مليون درهم ؛ 289درهم برسم التجهيز مقابل توقعات إجمالية بمبلغ 

 
بلغ بمرأس المال مقابل توقعات  الزيادة فيمليون درهم برسم  211 : شركة الطرق السيارة للمغرب -

 مليون درهم ؛ 00111

 
مليون درهم  02مليون درهم برسم التسيير و 298مليون درهم منها  222 : الوكاالت الحضرية  -

 ؛ مليون درهم 201بلغ بممخصصة للتجهيز مقابل توقعات إجمالية 

 
 صندوق الضمان المركزي  -

 
برسم التجهيز مقابل توقعات مليون درهم  928منها  مليون درهم 922 :

 مليون درهم. 222بمبلغ 
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 المؤسسات والمقاوالت العموميةمن  المتأتيةالموارد  - ..5.2

 

مليون  02.255، ما قدره 5102حتى نهاية سنة بلغت إنجازات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية، 
 . ويتمثل أهم المساهمين فيما يلي :%012أي نسبة إنجاز قدرها درهم 

 
ّمع - : األرباح ؛ برسممليون درهم  2.111  الشريف للفوسفاط الم ج 

 لمحافظة العقاريةالوكالة الوطنية ل - : عائدات االحتكار ؛ برسممليون درهم  30111
 والمسح العقاري والخرائطية

 اتصاالت المغرب - : األرباح ؛ مليون درهم برسم 00228منها مليون درهم  00128
 بنك المغرب - : ؛ مليون درهم برسم األرباح 299منها مليون درهم  829

 المكتب الوطني للمطارات - : األرباح ؛ صمليون درهم برسم حص 311مليون درهم منها  911
 موانئالوكالة الوطنية لل - : األرباح ؛ حصصمليون درهم برسم  321مليون درهم منها  901
      شركة استغالل الموانئ - : ؛ حاألربا برسممليون درهم  911

 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت  - : األرباح ؛حصص مليون درهم برسم  381

 صندوق اإليداع والتدبير      - : ح.األربا حصصمليون درهم  312

 

نسبة ب، أي 5102نهاية شتنبر حتى  مليون درهم 7.215الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية ما قدره بلغت 
 متأتية أساسا  من المؤسسات والمقاوالت العمومية التالية : 010820رها مقابل توقعات قانون المالية قد %28إنجاز 

 
ّمع - : األرباح ؛ برسممليون درهم  90111  الشريف للفوسفاط الم ج 

 اتصاالت المغرب - : األرباح ؛ مليون درهم برسم 00922منها مليون درهم  00982
 بنك المغرب - : ؛ مليون درهم برسم حصص األرباح 391منها مليون درهم  299

 
 ؛مليون درهم  2.500عائدات االحتكار مقابل توقعات  برسممليون درهم  211

 لمحافظة العقاريةالوكالة الوطنية ل - :
 والمسح العقاري والخرائطية

على احتالل األمالك  اإلتاوةمليون درهم برسم  011مليون درهم منها  211
 ؛ العمومية

 المكتب الوطني للمطارات - :

 صندوق اإليداع والتدبير      - : ح ؛األربا حصصون درهم ملي 232
      شركة استغالل الموانئ - : ؛ حاألربا برسممليون درهم  311

 الوكالة الوطنية للموانئ - :  مليون درهم برسم حصص األرباح. 021منها مليون درهم  311
 

 010820مقابل توقعات بلغت مليون درهم  9.517 ما قدره 5102لسنة برسم قانون المالية الموارد وتناهز توقعات هذه 
الوكالة الوطنية . ويعزى انخفاض هذه التوقعات على الخصوص إلى تراجع مساهمة كل من 3102مليون درهم سنة 

ّمعو للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اتصاالت المغرب  شركةوبنك المغرب وكذا الشريف للفوسفاط  الم ج 
 .هذه الهيآت ونتائج ةنشطأوذلك بسبب تراجع 
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     الموا   المت تية م  المؤسسات والمقاوالت العمومية  مليا 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancfcc.gov.ma%2FAR%2FSGC.php%3Fid%3D4%26idLien%3D31%26type%3Dliens&ei=mPksVO_3IojXaoSSgCA&usg=AFQjCNHng8zTuAuAyvFmF6S77cOcF8JtIQ&bvm=bv.76477589,d.d2s
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancfcc.gov.ma%2FAR%2FSGC.php%3Fid%3D4%26idLien%3D31%26type%3Dliens&ei=mPksVO_3IojXaoSSgCA&usg=AFQjCNHng8zTuAuAyvFmF6S77cOcF8JtIQ&bvm=bv.76477589,d.d2s
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancfcc.gov.ma%2FAR%2FSGC.php%3Fid%3D4%26idLien%3D31%26type%3Dliens&ei=mPksVO_3IojXaoSSgCA&usg=AFQjCNHng8zTuAuAyvFmF6S77cOcF8JtIQ&bvm=bv.76477589,d.d2s
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من توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل  %21 رباقما يوحصص األرباح تشكل األرباح و
 لعمومية التالية :المؤسسات والمقاوالت ا ،ساسيينألوتضم الئحة المساهمين ا. 3102سنة 

 

ّمع - : األرباح ؛ برسممليون درهم  3.111  الشريف للفوسفاط الم ج 

 اتصاالت المغرب - : األرباح ؛ مليون درهم برسم 00222منها مليون درهم  00202
لمحافظة الوكالة الوطنية ل - : ؛ عائدات االحتكار برسممليون درهم  00211

والمسح العقاري  العقارية
 والخرائطية

 
 ؛ مليون درهم 00211

موارد الرخص اآلتية من  - 
 فاعلين في ميدان االتصاالت

 صندوق اإليداع والتدبير      - : ؛ برسم حصص األرباح مليون درهم 111
 

على احتالل األمالك  ةتاومليون درهم برسم األ 011مليون درهم منها  211
 ؛ العمومية

 المكتب الوطني للمطارات - :

 بنك المغرب - : 0 سم عمولة الصرفبرمليون درهم  921
 

 الضريبة على الشركات - 2.2.5
 

 نشاط عن المترتبة الشركات على الضريبة بلغت ،5102 سنة خالل
 مليار 6,2 مقابل درهم مليار 4,4والمقاوالت العمومية  المؤسسات

 التراجع هذا ويعزى. 29,4% قدره بانخفاض أي 3103 سنة درهم
ّمعكل من  مساهمة انخفاض الى اساسا ناقص ) للفوسفاط الشريف الم ج 

 ناقص) للمطارات الوطني والمكتب (درهم مليار 2,2 بمبلغ %40,8
ناقص ) الموانئ استغالل وشركة (درهم مليون 241 بمبلغ %45,6
والمكتب الوطني للكهرباء والماء  (درهم مليون 146 بمبلغ %19,7

والوكالة الوطنية ( درهم مليون 81 بمبلغ 40% الصالح للشرب )ناقص
وقد صاحب (. درهم مليون 81 بمبلغ 30%لتقنين االتصاالت )ناقص 

 الوكالة الوطنية للموانئ من كل مساهمة في ارتفاع االنخفاض هذا
 (3103 سنة درهم مليون 68,6 مقابل 3109 سنة مليون 481)

 مليون 018) واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن وصندوق
التهيئة  ومجموعة( 3103 سنة درهم مليون 2 مقابل 3109 ةسن درهم

 (.درهم مليون 088 بمبلغ +11%) العمران

6,2

4,4

2,7

201220132014

 ال    مليا  ال  ي ة عل  ال   ات 

 

 
 مع مقارنة  38% نسبته انخفاضا (درهم مليار 2,7) 3102 سنة الشركات على الضريبةستسجل  ،ختتامالا احتماالتوبرسم 

ّمع من طرف االنخفاضات ل أهميجيتم تسقد سو. 3109 سنة  مليار 1,3 بمبلغ 41,2%)ناقص  للفوسفاط الشريف الم ج 
 31,6%)ناقص  العمرانالتهيئة  ومجموعة (درهم مليون 023 بمبلغ 37,2%)ناقص  للمطارات الوطني والمكتب (درهم
 (.درهم مليون 80 بمبلغ 9,7% والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )ناقص( درهم مليون 092 بمبلغ
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 : المؤسسات والمقاوالت العمومية فاعل أساسي في السياسة االقتصادية واالجتماعية ثانيالالجزء 

 

السياسات العمومية  تنفيذد عبر مساهماتها المتنوعة في فاعال أساسيا في تنمية البال ةتعتبر المؤسسات والمقاوالت العمومي
 وكذا إنجاز البنيات التحتية الضرورية للرفع من مبادرات القطاع الخاص والتهيئة المجالية. األساسيةوتوفير الخدمات 

 
لسامية، الدخول ، كما جاء في الخطابات الملكية ايتيح لهافي هذا الصدد، ونظرا لكون بالدنا قد بلغت مستوى من النضج 

تدخالتها من أجل مساهمة  بتكثيفالنهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة، فإن المؤسسات والمقاوالت العمومية مطالبة 
من شأنها  والتي الجودةالخدمات ذات  يخصأكثر في الدينامية االقتصادية واالجتماعية للبالد وكذا تحسين العرض فيما 

عبر المشاريع المهيكلة والمدرة لالستثمارات ومناصب الشغل  وذلكوتحسين تنافسية البالد  لتطلعات المواطنين االستجابة
 والتي ستمكن من انبثاق أقطاب التنمية الوطنية والجهوية.

 

مختلف المشاريع المهيكلة للبالد خاصة في مجاالت النقل ب المؤسسات والمقاوالت العمومية يندرج اضطالعففي هذا اإلطار 
والبنيات التحتية للموانئ والمطارات. كما تندرج مساهمة هذه الهيآت كذلك في تنفيذ  السيارةالطرقي والطرق السككي و

االستراتيجيات القطاعية للطاقة والمعادن والسكن والسياحة والبرامج االجتماعية خاصة التعليم والصحة وفك العزلة عن 
 العالم القروي.

 
، عرفت تجسيد عدة مشاريع كبرى من طرف المؤسسات 3102إلى  0888دة من ، فإن الفترة الممتالشأنوفي هذا 

مقاطع الطرق السيارة المبرمجة والتي تهدف إلى بلوغ  إنجازوالمقاوالت العمومية، مكنت بالخصوص من تسريع وتيرة 
 وإنجازبيضاء وطنجة الخط فائق السرعة الرابط بين الدار ال كذا إنجازو 3102كلم في أفق  0811 تتجاوزشبكة إجمالية 

 التصميم المديري لمختلف الخطوط بما في ذلك تثليث الخط الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء.
 

المكاتب الجهوية وحققت المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية )وكالة التنمية الفالحية فقد  ،فيما يخص قطاع الفالحة
ي إطار مخطط المغرب األخضر وذلك عبر تنفيذ عدة مشاريع لدعم السالسل لالستثمار الفالحي...( إنجازات مبرمجة ف

. وذلك باإلضافة الى عمليات لتحسين دخل الفالحين المجدية اقتصاديا وكذلك المشاريعالفالحية ذات القيمة المضافة العالية 
 وإحداثهام من حيث االستثمار  الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األراضي الفالحية للدولة والتي لها تأثير

 .من أجل التدبير المستدام للموارد المائية السياسة المائية في سياق تناسق متزايد مع هذا المخطط تنفيذ كما يتممناصب الشغل. 

ية وفيما يتعلق بمخطط" هاليوتيس" يتابع المكتب الوطني للصيد مساهمته في الحفاظ على الموارد وتثمين اإلنتاج وكذا تقو
 تنافسية قطاع الصيد.

 
يقوم المغرب  ،بقطاع المعادن رتبطففيما ي 0وفي مجال الطاقة والمعادن، تم تسجيل إنجازات مهمة بفضل الفاعلين العموميين

للفوسفاط من خالل تقوية البنيات  الشريف الرامية إلى توطيد المكانة الريادية للمجمع االستراتيجيةبتعزيز مركزه بفضل تنفيذ 

بمواصلة المعنية والمقاوالت العمومية المؤسسات  تدخلتميز يؤسساتية والمالية للمجمع0 وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، الم

الهادفة إلى التقليص من التبعية الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية0 وقد تم تعزيز تنفيذ  االستراتيجية

بوضع إطار قانوني  قات المتجددة من خالل برامج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية،الجديدة لتطوير الطا االستراتيجية
ومؤسساتي مالئم عبر تدخالت "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" و"شركة االستثمارات الطاقية" و"الوكالة الوطنية لتنمية 

 الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية".
 

للعرض السياحي الوطني  فضلعرف القطاع السياحي تنوعا وتثمينا أ فقد "،3131ا "رؤية للدينامية التي أحدثته واعتبارا
 وفي األساسي للعملة الصعبة ومشغال بارزا لليد العاملة0 باعتباره المزود في االقتصاد الوطني  بالنظر إلى دور هذا القطاع

 والسياحية ذات القيمة المضافة العالية  ل االستثماراتلتموي "للتنمية السياحية المغربي الصندوق"إنشاء  سياق يندرجهذا ال
تقوية تدخالت "المكتب الوطني المغربي  باإلضافة إلىتطوير المواقع السياحية ب لفةالمك"الشركة المغربية للهندسة السياحية" 

 للسياحة" لتعزيز موقع المغرب كوجهة سياحية بامتياز.
 

دُّ الم ،وبالنسبة لقطاع االتصاالت غرب ضمن دول القارة اإلفريقية التي تتوفر على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ي ع 
 بين غرب إفريقيا وأوروبا. وفيما يخص مستوى كحلقة وصلاألكثر دينامية في المنطقة والتي تمكن المغرب من التموقع 

ذه النتائج إلى االستراتيجية الحالية التي دولة. وتعزى ه 02يتمركز المغرب في الرتبة الثانية في ترتيب  ،االنترنيت" نضح"
التي تهدف الى الرفع من الولوج إلى "الصبيب العالي" في كل أنحاء المغرب وذلك عبر تطوير شبكة ووضعها المغرب 

 ".4Gوكذا عبر إطالق شبكة " األكثر عزلةاأللياف في المناطق 
 
السنوات األخيرة لمكافحة الفقر  الجهود في تم تكثيف  تضامنية،المستوى االجتماعي، ومن أجل تنمية اجتماعية عادلة و علىو

تدخالت عدة مؤسسات ومقاوالت عمومية مثل وكاالت  وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية وكذا تعزيز الشغل من خالل
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الشغل والوكالة الوطنية  التنمية الجهوية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومكتب التكوين المهني وإنعاش
 إلنعاش الشغل والكفاءات والمراكز االستشفائية والتعاون الوطني.  

 

  التنافسية وتقوية التحتية البنيات تطوير -0
 

في مجال قطاع تنافسي ودينامي  يعتبر التوفر على ،ويتطلب جودة عالية في الخدمات المتزايدة يتسم بالتنافسية سياقفي 
بالدنا وذلك في أفق تحسين تنافسية وإنتاجية نسيجها  تنجزهامع األوراش التي  متالئما واللوجيستيك البنيات التحتية

 االقتصادي.
 

، ومن أجل االستجابة النتظارات المستعملين وتحسبا لالحتياجات المستقبلية لمختلف الفاعلين االقتصاديين االتجاهوفي هذا 
واللوجستيك، تم الشروع في إرساء برامج كبرى لتطوير بنيات النقل وتحرير فيما يخص البنيات التحتية ووسائل النقل 

مختلف وسائل المواصالت وذلك لمواكبة التطور االقتصادي الذي تعرفه البالد وكذا تقوية تطلعاتها لالندماج في االقتصاد 
المبادالت المحلية والجهوية والدولية  العالمي. كما تعتزم السلطات العمومية أيضا إنجاز بنيات نقل حديثة ستمكن من تسهيل

 حركية وتأمين تنقالت البضائع واألشخاص. إتاحةو
 

، تتمحور حول برامج التنمية في ميادين 3192-3191مديرية في أفق  مخططاتوفيما يخص البنيات التحتية، تم تحديد عدة 
وتترجم  .رات التي تم إنجازها أو في طور اإلنجازالطرق والطرق السيارة والنقل السككي والبنيات التحتية للموانئ والمطا

رادية لتقوية وتحديث الشبكات الكبرى للبنيات التحتية مما يجعل المغرب بمثابة حلقة وصل قوية إهذه المشاريع استراتيجية 
البحر األبيض غرب خاصة بين دول -جنوب بين القارتين اإلفريقية واألوربية والمبادالت شرق-في المبادالت التجارية شمال

 المتوسط.
 

  النقل شبكة تطوير - 0.0
 

 )الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب( السيارة الطرق عبر النقل - 0.0.0
 

منح استغاللها للشركة  كلم تم 00811ضمن  كلم من 00200تقوم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حاليا باستغالل 
 3102و 3118الممتدة  بين  للفترةالبرنامج  لعقدتوجد في طور اإلنجاز طبقا  كلم 320أن علما المذكورة من طرف الدولة 

  .3118يوليوز  3الموقع بين الدولة والشركة في 
 

كلم( والطريق  029آسفي )-كلم( والجديدة 11خريبكة )–مقاطع الطرق السيارة برشيد في طور اإلنجازوتشمل أهم المشاريع 
 م( .كل 20المداري للرباط )

 
وتعتزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عالوة على البرنامج السالف الذكر، إنجاز عدة عمليات تهم خاصة أشغال 

مليون درهم مما سيرفع المبلغ  121الممرات، وكذا توسيع محطات األداء في الطرق السيارة الموجودة قيد االستغالل بمبلغ 
 مليون درهم.  4.980إلى  3102اإلجمالي لالستثمار في سنة 
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مليار  99فقد فاقت  3102-3118خالل فترة عقد البرنامج  3102فيما يخص مجموع االستثمارات المتراكمة إلى غاية 
درهم تم تمويلها باللجوء إلى االقتراض الخارجي وإصدار سندات الدين مضمونة من طرف الدولة وكذا مساهمة الميزانية 

أما االستثمارات  وق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية على شكل مخصصات رأس المال.العامة للدولة وصند
 درهم.ون ملي 90912فستبلغ  3102المبرمجة برسم 

 
مليون عربة كلم  020288بما يناهز  3102األول من سنة  األسدسأما بالنسبة لحركة النقل فيقدر معدل السير اليومي خالل 

مليون عربة  0191البالغة  3102مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية مقابل توقعات اختتام سنة  %3زيادة /اليوم، أي ب
مقارنة مع نفس الفترة من سنة  %399مليار درهم، بزيادة  0900كلم/اليوم. ومكنت حركة النقل هذه من در مدخول قدره 

 عربة كلم/ اليوم.مليون  0893تشير إلى  3102مع العلم أن تقديرات  3109
 

 
 

، باإلضافة إلى قارمنصب شغل مباشر و 00811ما يقارب  يساهم في إحداث أما بالنسبة للتشغيل، فإن نشاط االستغالل
 المناصب المحدثة خالل مراحل األشغال.

 
تم البدء  فقد. 3102بحلول سنة العمل به سينتهي  3102-3118عقد البرنامج  وبالنظر إلى أنالمستقبلية فيما يخص اآلفاق 

  .في األشغال التحضيرية إلبرام عقد برنامج جديد
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 )المكتب الوطني للسكك الحديدية( السككي النقل - 2.1.1

 

جمالية إنجاز استثمارات بقيمة إ 3102-3101يتوقع عقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 
مليار درهم من أجل إنجاز القطار  31مليار درهم لتأهيل اآللة اإلنتاجية و 0398مليار درهم، تخصص منها  9398قدرها 

 فائق السرعة.
 

مليون درهم تخص مشروع  30233مليون درهم منها  20832ما يناهز  3109وقد بلغت االستثمارات المنجزة في متم 
 00811ما قدره  3102ون درهم برسم البرنامج العام. وبلغت اإلنجازات إلى متم يونيو ملي 30919القطار فائق السرعة و

 .3102مليون درهم برسم سنة  10839مليون درهم من ضمن توقعات قدرها 
 

تنفيذ البرنامج العام  مليون درهم. وتهم هذه االستثمارات 80232ما قدره  3102كما تبلغ االستثمارات المرتقبة برسم سنة 
مليون درهم. وبالنسبة للبرنامج  20212مليون درهم ومواصلة أشغال مشروع القطار فائق السرعة بمبلغ  90133بلغ بم

 : ما يلي 3102تشمل أهم المشاريع المبرمجة برسم  ،العام
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تأهيل الخط مواصلة إنجاز األشغال المتعلقة بمشاريع الرفع من قدرة الخطوط السككية بين الدار البيضاء والقنيطرة وكذا  -
 ؛ مليون درهم 00201السككي الرابط بين سطات ومراكش بمبلغ 

 مليون درهم ؛ 912تأهيل الخط الرابط بين فاس ووجدة والخط الرابط بين سيدي قاسم وطنجة بمبلغ  -
ون ملي 980استكمال األشغال المتعلقة بتثبيت أنظمة التأمين والمحطات الصغرى وتأمين الممرات غير المؤمنة بمبلغ  -

 درهم ؛
أشغال إصالح وتحديث مختلف األجهزة )القطارات والقطارات اآللية وعربات الركاب المكيفة ومختلف  مواصلة -

 مليون درهم. 910العربات( بمبلغ قدره 
 

 %20إلى  3102 شتنبرمتم في نسبته العامة تصل  يذلافإن تقدم األشغال  ،فيما يخص مشروع القطار فائق السرعةو
 : ييتلخص كما يل

 
 ؛  %88:  عقارال -
 ؛ %28أشغال الهندسة المدنية : دراسات و -
 ؛ %28:   التجهيزات السككية -
 ؛ %23:   اللوجيستيك والتموين -
 ؛ %28:  ورش الصيانة -
 %.20:  العربات -
 
أخير ، تم تسجيل ت3102بالنظر للبرنامج األولي الذي كان يتوقع الشروع في استغالل القطار فائق السرعة في نهاية سنة و

. وتتعلق أهم أسباب هذا التأخير 3101شهرا ، مما سيؤجل الشروع في االستغالل إلى نهاية النصف األول من سنة  08مدته 
 بمساطر نزع ملكية األراضي الخاصة بالمشروع.

 

 
 

 

، مسجال بذلك 3109مليون مسافر سنة  9890على مستوى نشاط النقل السككي، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بنقل 
 3191مليون طن منها  9293. أما فيما يخص نقل البضائع، فقد قام المكتب بنقل  3103% مقارنة بسنة 298تحسنا بنسبة 

 .3103مليون طن من الفوسفاط مسجال بذلك نفس مستوى إنجاز سنة 
 

.  بينما 3102وخالل سنة  3102إلى نهاية  ص عدد المسافرين% فيما يخ2ويتوقع الحفاظ على وتيرة ارتفاع مقبولة بنسبة 
. وفيما يخص نقل الفوسفاط، من 3102% في 0393وبنسبة  3102% في نهاية 0998سيتحسن حجم نقل البضائع بنسبة 

 .3102% في سنة 299و 3102% في متم 190المنتظر تسجيل ارتفاع بنسبة 
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 (شركة الترامواي الرباط سال و شركة الدارالبيضاء للنقل) التنقالت الحضرية - 2.0.0
 

 03شركة الترامواي الرباط سال" منذ انطالقهما على التوالي في "شركتا الترامواي "شركة الدارالبيضاء للنقل" و تمكنت
ر بالنسبة لشركة الدار البيضاء مليون مساف 39 منها 3109مليون مسافر في  2292 لنقمن  3100ماي  39و 3103دجنبر 
كلم  90كلم منها  20مليون مسافر بالنسبة لشركة الترامواي الرباط سال، وذلك بفضل شبكة إجمالية قدرها  9092للنقل و

 كلم للرباط وسال. 31بالنسبة للدارالبيضاء و
 

بة لشركة الدار البيضاء للنقل مسافر في اليوم بالنس 3210111ما يناهز  3102وتبلغ الحركية المستهدفة إلى غاية 
 مسافر في اليوم بالنسبة لشركة الترامواي الرباط سال. 0810111و
 

مليار درهم تم تمويلها بالقروض الدولية ومساهمات  898 وقد وصلت التكلفة اإلجمالية لهذين المشروعين إلى ما يناهز
 قتصادية واالجتماعية على شكل مخصصات رأس المال.الميزانية العامة للدولة وكذا صندوق الحسن الثاني للتنمية اال

 
مليون درهم( وقرض فرنسي بشروط تفضيلية  20111وترتكز التركيبة المالية لترامواي الدار البيضاء على التمويل الذاتي )

 مليون درهم(. 321مليون درهم( وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية ) 00221)
 

مليون درهم في  20812وتشغيل مشروع "ترامواي الدار البيضاء"  نجازثمارات المخصصة إلوسيبلغ المبلغ اإلجمالي لالست
مليون درهم،  211، سيتم استثمار 3102خطوط جديدة للترامواي. بالنسبة لسنة  2 إنجاز. كما تعتزم الشركة 3102متم 

 موجهة أساسا لدراسة الشبكة اإلجمالية واألشغال التحضيرية وتحويل الشبكات.
 

منصب شغل مباشر ودائم. كما أن المناصب المحدثة  211وفيما يخص التشغيل، سينتج عن نشاط االستغالل إحداث حوالي 
 منصب غير مباشر. 20111منصب مباشر و 90111خالل فترات الدراسات واألشغال تناهز 

 
منها حصة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق  وترتكز التركيبة المالية لترامواي الرباط سال على األموال الذاتية وشبه الذاتية

مليون أورو وقروض بشروط تفضيلية مضمونة من طرف  8مليون درهم وهبة من االتحاد األوربي بقيمة  00823بمبلغ 
 مليون أورو. 021الدولة بقيمة 

 
يار درهم في نهاية مل 992وسيصل المبلغ اإلجمالي لالستثمارات المخصصة لتنفيذ وتشغيل مشروع "ترامواي الرباط سال" 

 كلم. 3192خطين جديدين لترامواي مجموعهما  إنجاز. كما تعتزم هذه الشركة 3102
 

مليون درهم وموجهة أساسا إلى أشغال الهندسة المدنية  111، ستصل االستثمارات المتوقعة حوالي 3102بالنسبة لسنة 
 ت الكهروميكانيكية والتجهيزات ذات التوتر المنخفض.والبنيات التحتية ومحطات المسافرين والهيآت الحضرية والتجهيزا

  
 الخطوط الملكية المغربية( -الجوي )الشركة الوطنية للنقل الجوي  النقل - ....2

 
، تمكنت شركة الخطوط الملكية المغربية من تسجيل ربح صافي قدره 3109سوق اتسمت بتنافسية حادة خالل سنة ظل في 

نجاح مخططها إلعادة الهيكلة ومتجاوزة األهداف المحددة في إطار العقد البرنامج الذي تم  مليون درهم، مؤكدة بذلك 028

0 ويبقى الهدف األساسي لعقد البرنامج، الذي يسعى إلى تحسين تنافسية الشركة من خالل 3100إبرامه مع الدولة في شتنبر 

 وط الملكية المغربية وتطويرها في أفق نمو متواصل0تنفيذ مختلف التوجهات االستراتيجية، هو ضمان استمرارية شركة الخط
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، تأثير إيجابي على شركة الخطوط الملكية المغربية التنفيذوقد كان للتدابير المسطرة في العقد برنامج، الذي يوجد في طور 

ة منذ عدة سنوات، التي عرفت تحسنا في أدائها وإنتاجيتها وكذا توطيد وضعيتها المالية0 وهكذا، حققت الشركة، وألول مر

ناتجاً صافياً إيجابيا0ً ويعزى هذا األداء الجيد إلى ترشيد الموارد الذي تم تحقيقه في إطار مخطط إعادة هيكلة الشركة المعمول 

)تقليص عدد المستخدمين وتحسين اإلنتاجية وإعادة هيكلة الشبكة وترشيد األسطول وتقليص التكاليف  3100به منذ يوليوز 

0)000 

 

مليون مسافر رغم  2إلى  9والذي انتقل من  3109و  3119د استطاعت الشركة مضاعفة عدد المسافرين المسجل ما بين ولق

%، كما 009 ويعزي هذا التراجع أساسا إلى انخفاض النقل من نقطة إلى نقطة بنسبة 3109و 3103% بين 9التراجع بنسبة 

ياً مع مقتضيات العقد البرنامج0 ورغم هذا االنخفاض لعدد عملت الشركة على حذف بعض الخطوط غير المربحة تماش

المسافرين، استطاعت الشركة أن تحد من وقع التنافسية على أداء نشاط العبور بفضل مجهودات ترشيد التكاليف0 كما بلغت 

 31090 % رغم ارتفاع عرض شركات النقل الجوي المنخفضة التكلفة خالل صيف29البيضاء  –حصتها من أسواق أوربا 

 

بتحسن ملموس في اإلنجازات المالية للشركة مقارنة بأهداف العقد البرنامج0 وتتجلى هذه اإلنجازات  3109وقد تميزت سنة 

 مليون درهم0 188في التحسن الملموس لنتائجها المالية التي سجلت فائضا في ناتج االستغالل بلغ 

 

شاطها ورقم المعامالت وذلك موازاة مع تحسين معدل ملء الطائرات ، تمكنت الشركة من تقويم منحى ن3102وبالنسبة لسنة 

مقارنة مع نفس الفترة لسنة  3102% في متم يونيو 292والتحكم في التكاليف األحادية0 ولقد ارتفع عدد المسافرين بنسبة 

خيل المرتبطة بالمسافرين في % خالل نفس الفترة0 كما ارتفعت المدا03 كما سجل رقم المعامالت تطوراً إيجابياً بنسبة 3109

 %00% وتحسن معدل الملء بنسبة 393بنسبة  3102نهاية يونيو 

 

وكذا تحسين بنية الشبكة المخصصة  ذه األخيرةباإلضافة إلى ذلك، فإن تعزيز حضور الشركة بإفريقيا والرفع من العرض به

قم المعامالت في هذه القارة0 وتعتبر السوق اإلفريقية للوجهات اإلفريقية األكثر أهمية، مكنها من تسريع نمو حركة النقل ور

 % في رقم معامالت نشاط المسافرين390دولة مساهمة بذلك بنسبة  32في وجهة  93ثاني سوق للشركة وذلك بمجموع 

 

 
 

يجية ، فإنها ستعرف تنفيذ مرحلة جديدة من تطوير الشركة والمندرجة في الرؤية االسترات3102-3102فيما يخص الفترة 

 من خالل : 3102-3132

 

 المسافات المتوسطة ؛ رحالت بخصوصنمو ال ستهدافواالمسافات البعيدة رحالت تطوير  -
 تحسين المنتوج وجودة الخدمات ؛ -
 التميز التجاري والتموقع التنافسي على التسويق الرقمي ؛ -
 تعزيز الشراكة مع فاعلين مرجعيين في إطار سياسة تطوير الشركات التابعة ؛ -
 المستمر في التكاليف0 التحكم -
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  والمطارات الموانئتدعيم شبكة  - 5.0

 
 للموانئ الوطنية الوكالة - 0.5.0

 

 إنجازمنذ إنشائها، مكنت الوكالة الوطنية للموانئ هذا القطاع من تحقيق قفزة نوعية فيما يخص الخدمات المينائية عبر 
خاذ تدابير مكنت من تسهيل نشاط الموانئ والرفع من فعاليتها، علما  أن الهدف هو إتاحة مناخ مينائي مشاريع مهمة وات

تنافسي يمكن من خفض تكاليف المرور وتحسين جودة الخدمات تماشيا مع أهداف االستراتيجية الوطنية المينائية الجديدة في 
قتصاد وكذا استغالل فرص جديدة من أجل انخراط المغرب في . وستمكن هذه االستراتيجية من مواكبة تطور اال3191أفق 

 التنافسية العالمية عبر توفير البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات المينائية ذات المستوى العالمي.
 

ي وكذا عمليات مهيكلة تتجلى فللخمس سنوات القادمة تواصل الوكالة في إطار رؤيتها االستراتيجية مجهودا استثماريا 
 وضع وتفويت المحطات المينائية والمشاريع المهيكلة لتحديث التدبير الداخلي للوكالة.

 
مليارات درهم  1بغالف مالي يقدر بحوالي  3108-3102وفي هذا اإلطار، حددت الوكالة برنامجا استثماريا طموحا للفترة 

مليون درهم(  20189تطوير البنيات التحتية ) البرنامج االستثماري بالخصوصهذا . ويستهدف 3102مليارات لسنة  9منها 
 مليون درهم(.  912مليون درهم( وأنشطة الدعم ) 213وحصص المساهمات )

 
 كما يلي :  3102وتتجلى حصيلة النشاط المينائي برسم النصف األول من سنة 

 
مليون طن.  11,0اليا  قدره % ليحقق حجما إجم33,0مواصلة تدعيم نمو نشاط الموانئ انطالقا من بداية السنة بنسبة  -

مقارنة مع نفس الفترة من  0,,0ويعزى هذا النمو باألساس إلى تطور الحركة الداخلية )االستيراد والتصدير( بنسبة 
 0,1بميناء طنجة المتوسط ) %4,,2مليون طن وزيادة نشاط إعادة الشحن بنسبة  92,4أي ما يعادل  3102سنة 

 مليون حاوية( ؛ 
% مقارنة مع نفس 1,,0مليون طن من السلع أي بارتفاع قدره  24,3التي تديرها الوكالة عبور حوالي  تسجيل الموانئ -

 %( ؛ 03,3%( والصادرات ) 31,2، وذلك بفضل ارتفاع كل من الواردات )3102الفترة من سنة 
 بريت%( والك,,92%( والفحم )+2,,,نشاط العبور بالخصوص بنمو الواردات من الحبوب )+ تأثر تطور -

 %( ؛9,,3%( والمحروقات )+,,90%( وبتطور صادرات األسمدة )+9,,3)+
% مقارنة مع نفس 32أي بزيادة قدرها + 3109مليون حاوية في متم يونيو  3,3بلوغ النشاط اإلجمالي للحاويات  -

 .3109من سنة  الفترة
 

 فيما يلي : 3102في متم يونيو ات المالية نجازوتتجلى اإل
 

 % من التوقعات السنوية ؛,,9,مليون درهم أي  91,ل: موارد االستغال -
 % من التوقعات السنوية ؛1,4,مليون درهم أي  21,0,تكاليف االستغالل:  -
 % من التوقعات السنوية ؛,4مليون درهم أي  0,2,4الناتج الجاري:  -
 % من التوقعات السنوية. 2291مليون درهم أي  19892المعامالت  رقم -
 

 ينائية تحسنا  ملموسا  كما تشهد على ذلك المؤشرات األساسية التالية :وعرفت الخدمات الم
 
حاوية في الساعة قبل إعادة هيكلة القطاع  ,0الى  ,0حاوية في الساعة بدل  ,3تحسن إنتاجية المناولة التي سجلت  -

 ؛ ,0-13المينائي موضوع القانون رقم 
 بنيات التحتية الحالية ؛تحسين ورفع العرض المينائي من خالل مشاريع توسعة ال -
 المينائي من خالل إدراج التعاريف الموحدة للمناولة. التحكم في كلفة العبور -
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 الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط - 5.5.0
 

ائية وأرضية لوجيستيكية وصناعية البحر األبيض المتوسط مشروعا مندمجا يجمع ما بين أرضية مين –يمثل مشروع طنجة 
مليار درهم  3293مليار درهم ممولة من طرف القطاع الخاص و 9891مع آثار اقتصادية سواء فيما يخص االستثمارات )

 3109منصب شغل في سنة  110211من طرف الوكالة( من جهة، أو من حيث إحداث فرص العمل المباشرة التي بلغت 
 من جهة أخرى.

 
 فيما يلي : 3109األحداث لسنة وتتجلى أهم 

 
 ضمان استقرار المناخ االجتماعي مما مكن من العودة التدريجية للنشاط العادي ؛ -
الشروع في المحادثات مع مالكي السفن والشركات البحرية من أجل ترشيد الطاقة المتوفرة وإعادة توزيع محطات  -

 ؛ 3ط وطنجة المتوس 0الحاويات للمركب المينائي طنجة المتوسط 
 إنجاز عمليات الجرف التي مكنت من استقبال السفن الحاملة للحاويات ؛ -
مليار درهم لتمويل أشغال  ,,0الحصول على قرض من طرف الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية بقيمة  -

 ؛ 3المرحلة الثانية لمشروع طنجة المتوسط 
 عند االستيراد والتقليص من مدة االنتظار تبعا  لتهيئة منطقة التقنين ؛ الرفع من قدرة االستقبال لمنطقة مراقبة الشحن -
 011بغالف قدره  ألشغال بناء المركز النفطي الثاني للبترول الممول من طرف صاحب االمتياز إعطاء االنطالقة -

 مليون درهم ؛
 ية الجديدة ؛الشروع في استغالل مركز األعمال متعدد الخدمات والمحطة السككية والمحطة البحر -
 ؛   )عربات الفيول الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب( الشروع في تشغيل المحطة السككية  -
الشروع في استغالل المناطق الجديدة لعبور المسافرين بالعربات مع الفصل بين تدفقات االستيراد والتصدير لضمان  -

 وتجنب االزدحام.  مرونة أفضل
 

 ل التطورات التالية :يسجتم تالمؤشرات المالية لمجموعة الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط، فقد أهم  فيما يخص
 
 ؛3103% مقارنة مع إنجازات39مليون درهم بزيادة قدرها  ,,0.9ما قدره  3102بلغ رقم المعامالت لسنة  -
مليون درهم سنة  1,3درهم مقابل ناقص مليون  ,,340تحسن الناتج الصافي )حصة المجموعة( حيث وصل إلى  -

، خاصة محطات الحاويات 0األداء الجيد لمختلف مكونات نشاط المركب المينائي طنجة المتوسط  ، وذلك بفضل3103
 وميناء المسافرين.

 
 من إحداثمناطق دخلت حيز االستغالل ومنطقة في طور اإلنجاز  2من التي تتكون  "األرضية الصناعية الكبرى"مكنت 

 .مليون أورو 30111ات خاصة تتجاوز منصب شغل مباشر واستثمار 220111
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ومن جهة أخرى ولالستجابة بطريقة مناسبة لطلب الفاعلين االقتصاديين، يتم التفكير حاليا في إعادة هيكلة ثالثة مناطق 

ادرات واللوجيستيك أخرى لألنشطة مخصصة لتجارة الجملة والتجارة دون احتساب الضرائب مع رؤية حول تدفق الص
 متعدد التدفقات وكذا للصناعات الفالحية. 

 
مليون درهم في  038مليون درهم مقابل  312، رقم معامالت مجمع قدره 3109وقد حققت المنطقة الحرة لطنجة، في سنة 

مستوى السنة أي نفس درهم مليون  3992المتأتية باألساس من موارد بيع األراضي. كما بلغ الناتج الصافي  3103سنة 
 الفارطة.

 
 ما يلي :في 3102ويتجلى نشاط الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط إلى متم غشت 

 
 ؛ 3109% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 02حاوية أي بزيادة قدرها + 301900208سجلت حركة محطة الحاويات  -
% 18الرتفاع حركة التصدير ملوسة بنسبة نظرا  3109% مقارنة مع 22ارتفاع نشاط محطات العربات بنسبة  -

% رغم انخفاض 98% وكذا الرفع من حركة المحطة ذات االستخدام المشترك بنسبة 2وتصدير "صوماكا" بنسبة 
 % ؛92واردات "رونو" بنسبة 

 ؛ 3109% مقارنة مع غشت 08بزيادة قدرها +وحدة  010981بلغت حركة النقل الدولي الطرقي  -
 ؛ 3109% مقارنة مع غشت 2مسافر بزيادة قدرها + 2080192سافرين الم بلغت حركة عبور -
 وذلك بسبب التراجع في حركة إعادة الشحن بنسبة 3109% مقارنة مع 2انخفاض حركة عبور المحروقات بنسبة  -

 %.32% مقابل زيادة حركة االستيراد بنسبة 3ناقص والتزود بالوقود بنسبة  %91ناقص 
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 شركة استغالل الموانئ "مرسى المغرب" - 2.5.0
 

شرعت شركة "مرسى المغرب" في إعداد مخطط استراتيجي طموح وذلك باألخذ بعين االعتبار حاجيات تطور االقتصاد 
اظ على الوطني والتحوالت الجديدة الناتجة عن اإلصالح المينائي، مع التركيز على أولويات النمو التي ستسمح لها بالحف

جديدة للبنيات تتعلق بمشاريع مكانتها بالسوق وتطوير األعمال ذات الرهانات الكبرى، عبر الحصول على منح امتياز 
 التحتية.

 
 ويرتكز المخطط االستراتيجي للشركة على المحاور األربعة التالية :

 
اج في مجال اللوجستيك والشحن وكذا تطوير وتنمية أنشطة الحاويات، وذلك بالحصول على رخص امتياز جديدة واالندم -

 تحسين جودة الخدمات واألداء العملياتي ؛
إرساء شراكات استراتيجية مع الفاعلين الصناعيين فيما يخص المواد والمحروقات بصفة عامة ومع المكتب الوطني  -

ّمعللكهرباء والماء الصالح للشرب و  لجرف األصفر ؛الشريف للفوسفاط، بصفة خاصة حول مركب آسفي وا الم ج 
الحفاظ على أنشطة المناولة وتحديثها عبر إبرام عقود تجارية وتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة  -

 ؛ عالية خاصة فيما يتعلق بنشاط نقل السيارات
ضافة إلى إدراج من خالل مراجعة المساطر وإرساء مراقبة التدبير والمحاسبة التحليلية، باإلتأهيل وتدعيم أسس الشركة  -

 فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.  أسس قواعد جديدة
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مليون درهم مخصص للتجهيزات  30111، غالفا ماليا إجماليا قدره 3102-3102ويبلغ البرنامج االستثماري للشركة للفترة 
مليون  00981مساهمات المالية )مليون درهم( وال 28مليون درهم( والدراسات ) 091مليون درهم( والبنيات التحتية ) 232)

 درهم(. 

 
مليون درهم، تهم أساسا مشروع محطة الحاويات الثالثة  182ما قدره  3102ويناهز البرنامج االستثماري المتوقع خالل 

مليون درهم ومشروع محطة الحاويات الرابعة بطنجة المتوسط بكلفة إجمالية  028بالدار البيضاء بتكلفة إجمالية قدرها 
 مليون درهم.  282مبلغ  3102مليون درهم. وتبلغ توقعات اإلنجازات للبرنامج االستثماري لسنة  991هز تنا
 
في كما هو متوقع مليون طن  8399من  3102هذا وقد تم تحيين حركة الشحن المتوقع معالجتها بالموانئ الوطنية خالل  

من هذه  %2291"مرسى المغرب" عالج يتوقع أيضا أن ت. كما %3مليون طن أي بزيادة قدرها  82لى إ البرنامج بداية
 (.%2مليون طن المتوقعة سالفا )+ 9192 مقابل 3102مليون طن خالل سنة  9893الحركة، أي ما يقارب 

 
مليون  01، مقابل 3102مليون طن، إلى متم يونيو  31بلغت حركة الشحن اإلجمالية المعالجة من طرف "مرسى المغرب" 

مليون درهم في متم  00102. وارتفع رقم المعامالت إلى %01أي بزيادة بلغت  3109في متم شهر يونيو طن تم إنجازها 
 %. 899، أي بزيادة قدرها3109مليون درهم في متم يونيو  891، مقابل 3102يونيو 

 
 ن درهم.مليو 30123، فيقدر رقم معامالت هذه الشركة بما يناهز 3102وفيما يخص توقعات االختتام برسم سنة 

 
مليون درهم تم إنجازها في نفس الفترة  332مقابل  3102مليون درهم في متم شهر يونيو  932كما وصل ناتج االستغالل 

مليون درهم. أما  221، إلى 3102%. ويتوقع أن يصل ناتج االستغالل، خالل سنة 22، أي بزيادة نسبتها 3109من سنة 
 مليون درهم. 281فمن المنتظر أن يصل إلى  3102بر فيما يخص الناتج الصافي المتوقع في دجن
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 الناظور غرب المتوسط - 2.5.0
 

يهدف مشروع الناظور غرب المتوسط إلى تعزيز حضور المغرب في الممرات المالحية الدولية، حيث انتقل من المرتبة 
هدف ال كما يكمننظرا إلنجاز ميناء "طنجة البحر األبيض المتوسط".  3100سنة  01إلى المرتبة  3112عالميا في سنة  18
خلق دينامية بين مشروعي "طنجة المتوسط" و"الناظور غرب المتوسط" وبين مختلف البنيات التحتية المينائية بالمغرب في 

 .3130بصفة عامة بغية االستجابة للحاجيات المرتقبة في غضون سنة 
 

وير مركب صناعي ومينائي مندمج في منطقة "بيطويا" على مستوى إقليم الناظور، الشيء الذي ويشتمل المشروع على تط
هكتار، وكذا منطقة لتطوير المشروع  00211سيوفر بنيات تحتية مينائية بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية الحرة بمساحة 

 هكتار. 30211خارج المنطقة الحرة بمساحة تبلغ 
 

 ولى من المشروع مما يلي :ستتكون المرحلة األ
 
 مليون حاوية( ؛ 03إلى  01كلم من أرصفة الحاويات )من  199 -
  طن( ؛  21إلى  21مراكز للهيدروكاربورات )من  5 -
 مليون طن(. 8إلى  1) متر طولي من األرصفة المخصصة للفحم 931 -
 

مليار درهم سيتم  292سطة األموال الذاتية بمبلغ مليار درهم يتم تمويلها بوا 898وستبلغ تكلفة المرحلة األولى من المشروع 
مليار درهم( والوكالة الخاصة طنجة  0مليار درهم( وصندوق الحسن الثاني ) 3932دفعه من طرف كل من الدولة )

 احتماالت االختتام *
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مليار  299مليون درهم( وذلك باإلضافة إلى قروض بقيمة  221مليون درهم( والوكالة الوطنية للموانئ ) 811المتوسط )
 ستتم تعبئتها لدى مؤسسات التمويل األجنبية.درهم 

 

تشتمل المكونات المتواجدة خارج الموقع والضرورية لتطوير المشروع على إنجاز خط للسكة الحديدية من المتوقع أن و
 مليار درهم.  392تبلغ  ةتازة والذي يوجد في طور اإلنجاز بتكلف-وكذا الخط السريع الحسيمة قيةطع طرامقكذا و

     

 شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة - 2.5.0 

 
هكتار. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إسناد  82 تناهزيغطي مشروع تحويل المنطقة المينائية لطنجة المدينة مساحة إجمالية 

رائدة في ، إلى تموقع مدينة طنجة كوجهة 3101إنجازه وتطويره لشركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة في مارس 
 السياحة الترفيهية والرحالت البحرية على مستوى البحر األبيض المتوسط.

 
 ويتمحور المشروع حول بعدين اثنين :

 
 بعد مينائي يرتكز على الرحالت البحرية والترفيه والصيد ؛ -
ة والسياحية أحسن المجاالت الحتواء التجهيزات الثقافي ابعد حضاري يطمح إلى فتح الميناء على المدينة ومنحه -

 والساحات العامة والمساحات التجارية والترفيهية وكذا قطب للسكن والمكاتب.
 

مليار درهم  293مليار درهم مخصصة للمكونات المينائية و 3مليار درهم منها  293وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 
 فيما يلي : 3102ل ميناء طنجة إلى متم غشت للمكونات األرضية. وتتجلى وضعية إنجاز المكونات األساسية لمشروع تحوي

 
من المرحلة  %11، و3100من البنيات التحتية للميناء الترفيهي الجديد، الذي تم إعطاء انطالقته في  %82 إنجاز -

 األولى ألشغال تحويل الميناء الحالي للصيد إلى مرفأ نهري )مارينا( ؛ 
( مما سيمكن الميناء من التوفر على رصيف يصل 2ة )المرفأ رقم االنتهاء من أشغال توسيع مركز الرحالت الترفيهي -

 متر وتشجيع مالكي السفن على إدراج وجهة ميناء طنجة المدينة في مسارات سفنهم الكبيرة ؛ 921إلى 
برج دار البارود( وإعطاء االنطالقة  -االنتهاء من األشغال المتعلقة بالشطر األول من ترميم األسوار )برج الحجوي -

 ألشغال المتعلقة بالشطر الثاني ؛ل
 من البنيات التحتية للميناء الجديد للصيد والشروع في أشغال البنيات الفوقية ؛ %12إنجاز  -
اختيار المستثمرين المسيرين بالنسبة إلنجاز مكونات " الفندقة والمصعد الكهربائي والمركز التجاري" التي سيتم  -

 وذج األعمال للمشروع ؛تطويرها من طرف فاعلين خواص طبقا لنم
االنتهاء من الدراسات التقنية والهندسية المتعلقة بالقطع األرضية المكونة للمشروع التي تتعلق باإلقامات السكنية  -

 والمتاجر والمكاتب ؛ 
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات بهدف تحرير المنطقة الحرة لطنجة في إطار تصفية الوعاء العقاري الضروري للسكن  -

 ؛ 3102ي. وهكذا، من المنتظر تحويل الوحدات النشيطة في المنطقة الحرة إلى خارج الموقع وذلك قبل نهاية الحضر
 من أشغال هدم البنيات التي تم إخالءها بالمنطقة الحرة المينائية. %91إنجاز  -
 

 22ماري بمبلغ إجمالي قدره ، في إطار البرنامج االستث3102وتشمل العمليات المتوقع الشروع في إنجازها، في أفق نهاية 
 مليون درهم، ما يلي :

 

 مليون درهم ؛ 30أشغال بناء مسجد بالميناء الجديد للصيد :  -
 مليون درهم ؛ ,0تجهيز الميناء الجديد للصيد :  -
 مليون درهم. 21تحويل األنشطة :  -

 
 المكتب الوطني للمطارات - 1.5.0

 

الوطني للمطارات على وضع خارطة الطريق التي ترتكز على أربعة  المخطط االستراتيجي للمكتب عملية تحيينأسفرت 
محاور كبرى تهم إرساء الثقة مع األطراف المعنية وإعادة التأطير االستراتيجي لمخطط االستثمار وتعزيز ثقافة الزبون 

 والتنظيم. وكذا إضفاء دينامية أكبر على أسلوب الحكامة
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مليار درهم، خصوصا، إلى  2الذي يصل غالفه المالي إلى  3108-3102للفترة في هذا اإلطار، يهدف مخطط االستثمار 
الرفع من قدرات المطارات وكذا مالءمة التجهيزات المتعلقة بالمطارات والمالحة الجوية لتقليص وترشيد تكاليف الصيانة. 

 ويضم هذا المخطط خمس مكونات وهي :
 
 مليون درهم( ؛ 2.0,2مطاري الدار البيضاء ومراكش ) المخطط المديري للمطارات بما فيه إعادة تصميم -
 مليون درهم( ؛ 1.870,7مخطط المالحة الجوية ) -
 مليون درهم( ؛ 756,8تعزيز التجهيزات المتعلقة بالمحطات الجوية ) -
 مليون درهم( ؛ 107,45إصالح المخطط المديري لألنظمة المعلوماتية ) -
 مليون درهم(.  191وجيستيكية لقطب التكوين بمطار النواصر )إعادة تهيئة الشطر الثاني من المنطقة الل -
  

 : تطورا إيجابيا لنشاط المكتب يتجلى فيما يلي 3109فيما يتعلق باألنشطة، عرفت سنة 
 
. كما سجلت حركة النقل 3103مقارنة مع سنة  9,2%مليون مسافر أي بزيادة  16,5ارتفاع عدد المسافرين إلى  -

منها يتم إنجازها مع السوق األوروبية، في حين عرفت حركة النقل الداخلي  81%علما أن  9%الدولي نموا بنسبة 
من حركة نقل المسافرين قد  45,8% بفعل تعزيز الربط الجوي الداخلي. وتجدر اإلشارة إلى أن 11%تطورا بنسبة 

 تمت معالجتها على مستوى مطار محمد الخامس ؛
تماشيا مع ارتفاع حركة النقل المسجلة لدى شركات النقل  9,7%ي بزيادة أ 0,1.029ارتفاع حركة الطائرات إلى  -

 الجوي ؛
 طن ؛ 3.222,ليصل إلى  2,1%ارتفاع الشحن بنسبة  -
وحدة ويعزى ذلك إلى تراجع حركة التحليق مرورا بجزر  0,9.920ليبلغ   0,9%انخفاض التحليق المباشر بنسبة -

  .6,8%الكناري بنسبة 
 

مليون درهم، أي  30822اإليجابي ألهم مكونات نشاط المكتب، ارتفاع موارد االستغالل التي بلغت وقد نتج عن التطور 
مليون درهم  388مليون درهم مقابل  212. كما ارتفع الناتج الصافي ليصل إلى  3103مقارنة مع إنجازات  8,2%بزيادة 

من رقم معامالت  18%، مما يمثل 13,9%بة في السنة الماضية. وفيما يخص رسوم الطيران، فقد سجلت ارتفاعا بنس
 المكتب. 

 
 0 توسيع وإعادة تهيئة المحطةأشغال  سنوات، 2بعد توقف  للمطارات، الوطني المكتب استأنف ، 2014لسنة وبالنسبة

هذا  قدرةة ضاعفمن ممكن سيمما  ،مليار درهم 3 قدره مطار محمد الخامس باستثمارب 3 رقم المحطة ةسعمضاعفة و
  .3191 سنة ى غايةلإتلبية الطلب و القطب

 
محطة  التوفر على منخطوط الملكية المغربية ال-الجوي نقللل ةالوطني الشركةالمطار ات هذا مكن إعادة تصميم محطتكما س

 نضتحتس 0رقم (، في حين أن المحطة 3101في يونيو  البناءأشغال  انتهاء) مسافرمليون  02صة بطاقة استيعابية قدرها اخ
 .مسافرماليين  1ركات األخرى بطاقة استيعابية قدرها الش
 

 : ما يلي ، التي هي في طور اإلنجاز خرىاأللمشاريع وتهم ا
 

التي ووخدمات الطيران  اتلصناعالشطر الثاني والذي يشمل منطقة  تهيئة أشغال من خالل القطب المطاري وسيعت -
 ؛ لمنصب شغ 2.111إلى  3.111ينتج عنها إحداث س

 توجد في حينمن األشغال المتعلقة بها  %92ة بسالذي تم إنجاز بن مطار مراكش المنارة اتمحطتجهيزات تطوير  -
 لهذا المطار في طور اإلنجاز. 0المحطة  صميمدراسات إلعادة تال
 

 متر 0.211 ةمساحعلى ، 3102مايو  02بتاريخ  ،لمطار الجديد لبني مالللجاللة الملك بتدشين  3102 سنة تتميزكما 
يتيح مطار التنموي إلى تمكين الجهة من  مسافر في السنة. ويهدف هذا المشروع 0210111 مربع وبطاقة استيعابية قدرها

تطوير حركة النقل الجوي الدولي مع البلدان األوروبية التي يفد منها السياح، وتلك التي تستقر بها أعداد كبيرة من لها 
 .جهةذه الأبناء ه من المغاربة المقيمين بالخارج

 
 - المحطة الجديدة لمطار فاساستغالل في ، 3102 خالل سنةالشروع،  للمطارات الوطني عتزم المكتب، يمن جهة أخرىو

 هاقدر طاقة استيعابيةبكلميم بجديد ال ارطكذا الممليون مسافر و 3طاقة استيعابية إضافية قدرها ي ستمكن من توال سايس،

 .مسافر 1110111
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  الوطنية اللوجيستيكية االستراتيجية تنفيذتسريع  - 2.0

 

التي تعد استراتيجية مندمجة، إلى تطوير عرض متنوع وتنافسي  االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكيةتتوخى 
 بهذا الشأن.  الذي تم إبرامه بين الدولة والقطاع الخاص 3102-3101وذلك من خالل العقد برنامج للفترة 

 
وألجل تسريع هذه االستراتيجية، فقد تم توقيع العديد من العقود واالتفاقيات تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك 

نية للمناطق اللوجستيكية بتعبئة العقار الم وجه لتنمية الشبكة الوطهذه العقود وتتعلق  3102ماي  09محمد السادس بتاريخ 
متعددة التدفقات وتحسين التنافسية اللوجستيكية لتدفق كل من مواد البناء وعمليات التصدير واالستيراد والتوزيع الداخلي 
وكذا تنمية الكفاءات والتكوين وتهيئة الطريق الرابط بين ميناء الدارالبيضاء والمنطقة اللوجستيكية زناتة باإلضافة إلى تنظيم 

 وعمل المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.
 

 واللوجيستيك للنقل الوطنية الشركة - 0.2.0

 
 التوجيه بإعادة واللوجيستيك للنقل الوطنية الشركة قامت للوجيستيك، الوطنية االستراتيجية في إطار المساهمة في إنجاح

مثل عبور البضائع  اللوجستيكية السلسلةمستويات  جميع على أساسيا   لوجيستيكيا   حتى تصبح فاعال ألنشطتها االستراتيجي
لة والتوزيع والبريد السريع وإدارة العائدات والتتبع والهندسة اللوجيستيكية وإدارة التدفق وانوإدارة المخزون والنقل والم

 اللوجيستيكي والتكوين واالستشارة.
 

ة كاملة قادرة على تلبية حاجيات العمالء وعلى التدخل إن الهدف المتوخى من طرف الشركة هو إرساء سلسلة لوجيستيكي
 من خالل وضع منظومة للقيادة والتنسيق األمثل.

 
زناتة. وقد عرفت -واللوجيستيك هو إنجاز األرضية اللوجيستيكية الدار البيضاء للنقل ويبقى المشروع الرائد للشركة الوطنية

مليون  211متر مربع من المستودعات اللوجيستيكية بتكلفة قدرها  920111إنهاء الشطر األول الذي يتكون من  3109سنة 
درهم، وكذا وضع رؤية استراتيجية تعتمد على ثالث مجاالت لألنشطة الرائدة : السلسلة اللوجيستيكية والبنيات اللوجيستيكية 

 وحلول التنقل.
 

س للشطر الثاني من المساحة المخصصة ، وتبعا لتدشين صاحب الجاللة الملك محمد الساد3102خالل شهر ماي لسنة 
استثماره اإلجمالي  ناهزمليون درهم، سيمكن هذا المشروع الهام، الذي ي 338متر مربع بتكلفة  210111للتخزين البالغة 

 مليون درهم. 311منصب شغل مباشر وإنجاز رقم معامالت متوقع يناهز  311مليون درهم، من إحداث  291مبلغ 
 

 احتماالت االختتام *
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 في والمتمثلة بالنقل مرتبطة جديدة خدمات باقتراح اللوجيستيكي واللوجيستيك عرضها للنقل الوطنية وقد طورت الشركة
الجودة ووضع  المراجع ومراقبةالمخزون بالمستودعات مع ما يرتبط بها من خدمات االستالم وتسجيل  تدبير عمليات

وترتكز هذه البنية  إحداثها. شرعت في تحتية بنية الشركة على تعتمد وشحنها. ولهذا الغرض، الطلبيات الملصقات وتحضير
ومراكش وكذا إنشاء  وأكادير وفاس ومكناس وطنجة ءبكل من الدار البيضا على إنشاء خمس منصات لوجستيكية جهوية

 نقللل الوطنية عقار" و" الشركة-واللوجيستيك للنقل الوطنية شركتين تابعتين لها تملكهما مائة في المائة وهما : "الشركة
 السلسلة اللوجيستيكية".-واللوجيستيك

 
مليون درهم وإنشاء  21أساسا إنجاز مراكز لوجستيكية جديدة بغالف مالي قدره  3102وتهم المشاريع المبرمجة لسنة 
 مليون درهم وكذا تحديث النظام المعلوماتي للشركة لجعلها قادرة على استيعاب الخدمات 21المحطة الطرقية للقنيطرة بمبلغ 

 مليون درهم. 08الجديدة المقترحة وذلك بتكلفة تبلغ 
 

 اللوجيستيكية األنشطة تنمية أجل من المغربية الوكالة - 5.2.0
 

 الوكالة، التي يتجلى هذه وتقوم .اللوجيستيكية التنافسية تطوير مجال في الدولة استراتيجية بتنفيذ المغربية الوكالة تتكلف
 :األساسية التالية  بالمهام سبل تنزيل االستراتيجية السالفة الذكر، وتنسيق تنشيط في األساسي دورها

 
  اللوجيستيك ؛ تطوير إلى التي تهدف العمل ومخططات االستراتيجية الدراسات إنجاز -
  بمشاريع هذه المناطق ؛ المتعلقة والدراسات اللوجيستيكية األنشطة لمناطق توجيهي مخطط إعداد -
 هذه المناطق ؛ وتطوير وإحداث اللوجيستيكية مناطق األنشطة تطوير أجل من العقاري الوعاء وتحديد بحث -
 للوجيستيك ؛ مندمجين فاعلين بروز إنعاش وتشجيع مجال في الحكومة سياسة تفعيل -
 اللوجيستيك ؛ ميادين في التكوين مخططات تحضير في المساهمة -
 اللوجيستيكية. الخدمات ونجاعة فعالية مستوى وقياس تتبع -
 

للوجيستيك من خالل توقيع  الوطنية وراش االستراتيجيةألدينامية  إعطاءإلى  3109ى هذه الوكالة منذ تفعيل عملها في وتسع
 عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص.

 
وفي هذا الصدد، فقد تكاثفت الجهود من طرف جميع الشركاء المعنيين من أجل الصياغة النهائية للمخططات الجهوية 

طور منسجم وتدريجي للمناطق اللوجيستيكية تماشيا مع ارتفاع الطلب وذلك مع تأمين الوعاء العقاري الالزم في لضمان ت
تطوان والرباط والقنيطرة -جميع جهات المملكة. وفي هذا اإلطار، تم إعداد مشاريع عقود جهوية تهم ثماني جهات: طنجة

 00111هكتار من الوعاء العقاري تضاف إلى  00291من تعبئة وفاس ومكناس ومراكش وأكادير والداخلة والتي ستمكن 
هكتار المعبأة مسبقا في جهة الدار البيضاء الكبرى. هذا باإلضافة إلى ستة عقود جهوية توجد في مرحلتها التقنية النهائية تهم 

 هكتار. 111كل من مدن وجدة و آسفي وسطات وبني مالل والعيون والحسيمة بوعاء عقاري إجمالي قيمته 
 

هكتار( وفي  38وقد تم إرساء المناطق اللوجيستيكية المبرمجة في جهة الدار البيضاء الكبرى في منطقة زناتة )على مساحة 
 هكتار( وفقا لعرض عقاري لوجيستيكي بمعايير دولية موجهة للعمالء الخواص. 03منطقة ميتا )على مساحة 

 
مليار درهم من أجل تطوير هذه المنصات اللوجيستيكية األولى بالدار  990هذا وقد تمت تعبئة استثمار عمومي بقيمة 

البيضاء، وكذا تحسين الربط بينها ال سيما من خالل إعطاء االنطالقة ألشغال بناء الطريق الرابطة بين ميناء الدار البيضاء 
 والمنطقة اللوجيستيكية لزناتة. 

 
المخططات وأساليب تطوير المشاريع األولية للمناطق اللوجيستيكية في كما يتم إنجاز دراسات السوق والهيكلة قصد تحديد 

 مختلف جهات المغرب. 
 

عقد البرنامج المبرم بين الدولة والكونفدرالية العامة للمقاوالت المغرب، الذي يحدد االستراتيجية اللوجيستيكية الوينص 
ي تهدف إلى تحسين السالسل اللوجيستيكية لبعض تدفقات الوطنية، على إعداد مجموعة من العقود التطبيقية القطاعية الت

لمشاورات موسعة مع مختلف الشركاء العموميين ة للتطور. وفي هذا اإلطار، وتبعا البضائع المتوفرة على إمكانيات مهم
تصدير ومواد وال االستيراد والخواص، تم االنتهاء من إعداد مخططات عمل متعلقة بتحسين التنافسية اللوجيستيكية لتدفقات

البناء والتوزيع الداخلي، تم على إثرها التوقيع على ثالثة عقود تطبيقية. وتحتوي مخططات العمل المذكورة والممتدة على 
 ، على تدابير لمختلف حلقات السالسل اللوجيستيكية، مثل :3131-3102الفترة 

 
 تسهيل العمليات اللوجيستيكية على الحدود ؛ -
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اللوجيستيكية خالل التصدير من البداية إلى النهاية والتي تشكل "طرق سيارة  يستيكية للسالسلترشيد التدفقات اللوج -
 للتصدير" ؛

 مواكبة تحديث التجارة التقليدية على المستوى اللوجيستيكي ؛ -
 هيكلة اللوجيستيك الحضري ؛ -
 بالمناطق اللوجيستيكية.تشجيع إنشاء التعاونيات الخاصة بالموزعين الصغار عن طريق تسهيل الولوج للعقار  -
 
يخص الشق المتعلق بالموارد البشرية، فقد تم إتخاذ العديد من المبادرات بغية تحسين التكوين مثل إنشاء مركز تكوين  مافي

جديد بتاوريرت مخصص لمهن النقل واللوجيستيك. باإلضافة إلى ذلك، فإن المشاورات التي تم إجراؤها مع مختلف 
، من إتمام عقد تطبيق االستراتيجية اللوجيستيكية المتعلق بتطوير التكوين والمهارات 3102مايو  09المساهمين مكنت، في 

، ال سيما من أجل تنويع وتحسين جودة العرض 3131-3102اللوجيستيكية والذي يتضمن مجموعة من التدابير للفترة 
 ووضوح التكوينات المقترحة.

 
اللوجيستيكية، الذي تتمثل مهمته األساسية في قياس أداء  للتنافسية المغربي ية للمرصدفضال عن ذلك، تم تحديد البنية التنظيم

األنظمة اللوجيستيكية بالمغرب، حسب الرؤية المتفق عليها بين القطاعين الخاص والعام وتأكيدها من خالل إسناد رئاسته 
 لشخصية من القطاع الخاص. 

 

 درهم برسم مليون 8999 يناهز اللوجيستيكية بمبلغ األنشطة تنمية أجل من بيةالمغر الوكالة لفائدة ميزانية رصد تم وقد
اإلنعاش  وأنشطة الدراسات يخص فيما واالستثمار التسيير نفقات وكذا إرساء الوكالة نفقات تغطية أجل من 3102

 والتواصل.
 

اللوجيستيكية، خالل  األنشطة تنمية أجل نم المغربية وفي إطار مواصلة تفعيل االستراتيجية اللوجيستيكية، تعتزم الوكالة
، إنجاز مجموعة من التدابير متعلقة بتطوير قطاع اللوجيستيك بالمغرب. وهكذا، يتوقع في ما يخص تطوير 3102سنة 

 المناطق اللوجيستيكية وتأهيل القطاع ما يلي :
 
جيستيكية لزناتة في الدار البيضاء على اتخاذ اإلجراءات الضرورية للشروع في إنجاز الشطر الثاني من المنطقة اللو -

 هكتار؛ 011و 81مساحة تقدر ما بين 
تحديد المعطيات األساسية في مشاريع المناطق اللوجيستيكية بالجهات األخرى المزمع تطويرها على المدى القصير  -

 ى؛وذلك عن طريق إنهاء دراسات السوق والهيكلة المتعلقة بمشاريع المناطق اللوجيستيكية األول
 اقتراح معايير متعلقة بتهيئة وبناء وظروف استغالل المناطق اللوجيستيكية؛ -
والمتعلقة بتحسين التنافسية  3102التي تم توقيعها في ماي  3131-3102إنجاز اتفاقيات التطبيق القطاعية للفترة  -

طوير الكفاءات والتكوين في هذا اللوجيستيكية لتدفقات االستيراد والتصدير وتدفقات التوزيع الداخلي ومواد البناء وت
 القطاع.

 
مليون  22اللوجيستيكية، ما يقارب  األنشطة تنمية أجل من المغربية للوكالة 3102وتبلغ االستثمارات المتوقعة برسم سنة 

 درهم.
 

 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةتدخل  - 2.0
 

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

 
 تصل إلى التي الت الدولةتحويبما فيها مليار درهم  28، ما يعادل 3109حتى نهاية سنة للصندوق تبلغ الموارد المتراكمة و

 مليون درهم. 80229وموارد مالية بمبلغ درهم  ونملي 980282
 

. أي بمعدل التزام سنوي يصل درهم ونملي 1292.8ما قدره  3109سنة في نهاية وقد بلغت االلتزامات المتراكمة للصندوق 
 . 3109-3111فترة في المليار درهم  3922الى 
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 من التزامات الصندوق.  %28مليار درهم أي  3292ما قيمته  3109، فقد بلغت إلى غاية متم أما فيما يخص األداءات
 

وتتميز المشاريع الممولة من طرف الصندوق بالتنوع الكبير، فيما يتجلى العامل المشترك بين هذه المشاريع في كونها جد 
وتعد أهم القطاعات المستفيدة من الدعم المالي  .مهيكلة إلى جانب أثرها المهم على المستويين االقتصادي واالجتماعي

كذا و (درهمون ملي 02.233)ودعم االستثمار  (درهم ونملي 02.238)للصندوق تلك المرتبطة بالبنيات التحتية الكبرى 
 (.درهمون ملي 20823)اإلنعاش االجتماعي والثقافي والرياضي 

 
مليون درهم لتمويل عدة مشاريع كبرى تهم الموانئ  020238صيص هكذا، وفي مجال البنيات التحتية الكبرى، فقد تم تخ

والطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية وتهيئة مناطق السقي والغابات والتهيئة الحضرية الكبرى. وقد رصدت حصة 
 والموانئ.لمشاريع تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية  غمن هذا المبل %12
 

)برنامج الصناعية قطاعات على الخصوص ال مليون درهم( 02.233االستثمار )إنعاش مخصصة لمجال المساهمات وتهم ال
المتعلقة بالمخطط األزرق آليات دعم االستثمار ...( والسياحة )المنتجعات السياحية و المندمجة الصناعيةإنشاء المنصات 

 الخطـوط الجوية الملكية المغربية(.شركة ة ...( والنقل )تطوير لمغربي للتنمية السياحيوالصندوق ا
 

، أما التسبيقات غير القابلة لالسترجاع %2298وفيما يتعلق بمجموع االلتزامات المتراكمة، تبلغ حصة المساهمات نسبة 
 .%30و %9290والتسبيقات القابلة لالسترجاع /القروض فتبلغ نسبها على التوالي 

 

التحتية )الطرق والموانئ  اتالبنيمشاريع  مليون درهم وتهم 03.288ات غير القابلة لالسترجاع ما قدره وتبلغ التسبيق
االجتماعي واإلنعاش االستثمار(  دعم برامجالبنيات التحتية المعدة لالستقبال ووتشجيع االستثمار ) الحضرية(والتهيئة 
 3طنجة المتوسط ) ئيميناال بالمركبالتحتية  اتالبنيكل في تشييد الش هذاعلى أكبر المساهمات الممنوحة وتبرز والثقافي. 

برامج ومليار درهم(  0,0) حديثةاالستثمار الصناعي وتطوير التكنولوجيات الالمتعلق بتشجيع برنامج المليار درهم(، و
المغرب  ططمخمليار درهم( و 0أبي رقراق ) هيئة وتثمين ضفتيتمشروع مليار درهم( و 0,12السكن االجتماعي )

 .( درهم مليون 811)األخضر 

 
مليون درهم ترتبط أساسا  20323مليون درهم بما فيها  10121كما تصل التسبيقات القابلة لالسترجاع والقروض ما قيمته 

بمشاريع السكن االجتماعي وبرنامج التأهيل الحضري للدار البيضاء الكبرى المنجز من طرف الشركة الوطنية للتهيئة 
 ية ومشروع إنشاء التجهيزات "المتواجدة خارج الموقع" للمحطة السياحية تغازوت.الجماع

 
وتتوزع بين قرض مرصود لفائدة شركة "رونو طنجة  مليون درهم 9.288 ما قيمته تزامات، فتصل اإللأما بالنسبة للقروض

ساب الجاري للمساهمين مرصود مليون درهم( وتسبيق في الح 30320المتوسط" إلنجاز وحدة إنتاج السيارات بملوسة )
 مليون درهم(. 921مليون درهم( والقروض المرصودة لصندوق التمويل الطرقي ) 221للوكالة الخاصة طنجة المتوسط )
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 8.918كتتابات في الرأسمال في حدود ابما فيها مليون درهم  02.229 ما قدرهااللتزامات فتبلغ ، خص المساهماتفيما ي
 .مليون درهم

 
متراكمة لتزامات اللإلجمالي المبلغ اإلمن  %91حصة  3109 سنةنهاية  فيوطني الإلشعاع ا ذات مشاريعالبرامج والوتمثل 

ومن من إجمالي االستثمارات المتوقعة.  %09 نسبةلهذه البرامج والمشاريع المخصصة االستثمارات كما تشكل للصندوق. 
دعم ووتطوير قطاع الطاقة  يةالصناعالقطاعات م االستثمار في بعض دعيحتل الصدارة كل من هذه المشاريع والبرامج بين 
 المغربي للتنمية السياحية . صندوق ال
 

االلتزامات المتراكمة للصندوق وتمثل نسبة من  %11حصة ستفيد من نها توفيما يتعلق بالمشاريع ذات الصبغة الجهوية، فإ
فقد استفادت جهات وهكذا،  .نوعيةمشاريع من المملكة  جهاتميع ج. وقد استفادت من إجمالي االستثمارات المتوقعة 81%

من  %28 من نسبةدرعة -ماسة-وسوسجهة الشرقية الالكبرى و الدار البيضاءو زعير -زمور -الرباط سالو طنجة تطوان
طنجة البحر  الوكالة الخاصة)برى بهذه الجهات الكذلك راجع باألساس لتمركز المشاريع و، المساهمة اإلجمالية للصندوق

" وتهيئة ضفتي طنجة المتوسطوشبكة الطرق السيارة وشركة "رونو  الناظور-تاوريرت يالسككالخط و األبيض المتوسط
لهذه االلتزامات  ةالناظور غرب المتوسط"(. وتمثل االستثمارات المرصود"أبي رقراق وبحيرة مارشيكا والمركب المينائي 

 صندوق الحسن الثاني. نجزة برسم المشاريع الممولة من طرف الم االستثمارات مجموعمن  %20نسبة 
 

للصندوق وتمثل زامات المتراكمة تااللمن  %03حصة فقد استفادت من من المملكة، لجهات األخرى أما بالنسبة ل
 جة عن تنفيذ المشاريع الممولة.تمن إجمالي االستثمارات النا %32االستثمارات المتوقعة 

 

تم التعاقد بشأنه في إطار مليون درهم  31 بقيمةإضافي بالتزام  3109خالل سنة  ق الحسن الثانيتميز نشاط صندووقد 
 سنة تالفيضانات. وقد تميزملوسة األولى من حماية المنطقة الصناعية المتعلق بمشروع الإنجاز تمويل المتعلقة بتفاقية اال

 على االتفاقيات التالية :توقيع بالأيضا  3109
 
 ؛ الفنيدق-المضيقفي المناطق الساحلية متعلقة بدعم التنمية السياحية ار اتفاقية إط -
 ات ؛ورزازات وإعادة تأهيل وتحويل القصور والقصببسياحية المنطقة متعلقة بتهيئة ال إطار يةاتفاق  -
قطاع ل 3131رؤية ات توجهالذي يندرج في إطار و اتالقصور والقصبهيئة إعادة تأهيل وتب متعلقةاتفاقية إطار   -

في سوس ات القصبوتعبئة القصور الذي يهم و هاتراثثمين الهوية الثقافية للمغرب من خالل تالهادف إلى إبراز السياحة 
 ؛ شراكاتالمالك في إطار المستثمرين أو المستثمرين وبماسة درعة 

ات التسبيقات بصيغة الحساب لمستحقحسن الثاني مرتبطة بسداد السلطة المينائية لطنجة المتوسط إلى صندوق الاتفاقية   -
 الجاري للمساهمين ؛

 إلى مساهمة في رأسمال الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية. صندوق الحسن الثاني تسبيقتحويل متعلقة باتفاقية  -
 

من خالل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة  3109ويمكن تقييم األثر االجتماعي لتدخالت الصندوق برسم سنة 
منصب شغل( إثر إنجاز مختلف المشاريع المسطرة في االتفاقيات الثماني عشرة الموقعة  10111حداثها )أكثر من المزمع إ

 خالل هذه السنة والتي تهم باألساس قطاع صناعة السيارات.
 

 32.820,8األداءات المتراكمة و مليون درهم 0.930,2األداءات ما قدره مجموع فسيصل  ،3102أما فيما يخص سنة 
 .رهمدليون م
 

 380291919يبلغ مجموع األداءات المتراكمة مليون درهم، ل 0.218,8أداءات بقيمة الصندوق  يتوقع، 3102 سنةخالل و
 .3102 إلى متم سنة مليون درهم

 

 االستراتيجيات القطاعية إنجازتسريع وتيرة  - 5
 

 ةالفالحي التنمية - 0.5
 

الوطني وهي تقوم على  براتالب فالحيةاإلمكانات الثمين مجموع إلى ت ألخضرالمغرب ا الوطنية لمخطط االستراتيجيةتهدف 
 :أساسيتين  دعامتين

 
مندمجة للتلفيف اإلنتاج النباتي والحيواني ذات القيمة المضافة العالية وتجميعها حول مشاريع  سلاللس ةيداراإل نميةالت -

إلى  12من  الفالحي ي زيادة الناتج الداخلي الخامف راتيجيةاإلستمن هذه  ةهداف الرئيسية المتوخاحويل. وتتمثل األوالت



  5102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
48 

وتخفيض نسبة الفقر من خالل زيادة إضافية مليون فرصة عمل  0,2 إحداث، و3131في أفق  مليار درهم 022
 ؛ المداخيل

 مشاريع التحويل و/ أو التجميع بغية مكافحة الفقر. إنجازو لينعاالفتأهيل  -
 

مليار  021 تهقيم إجمالي استثمارب امشروع 0.212مل تش ياجهو امخطط 02 حول رالمغرب األخض مخطط ويتمحور
 .درهم

 
 هذا المخطط. إنجازمومية في العقاوالت مالمؤسسات ووتساهم العديد من ال

 
 الفالحية وكالة التنمية - 0.0.5

 
التي تندرج في إطار  عالمشاري متتعلق بدععلى السلطات الحكومية  ات عملخططماقتراح ب الفالحيةوكالة التنمية  تتكلف

حول  الشراكة بين القطاعين العام والخاص السالفتي الذكر وكذا تدبير عملياتالمغرب األخضر  المكونتين لمخطط الدعامتين
 األراضي الفالحية.

 
غ استثماري بمبل 3109إلى متم سنة  مشروعا   022فيما يخص مشاريع الدعامة األولى، بلغ عدد المشاريع المصادق عليها 

ستة أشهر ال. وقد عرفت فالح 9120111هكتار لفائدة  2980021ه على مساحة إنجازمليار درهم، يتم  90إجمالي قدره 
مليون  811بقيمة استثمارية قدرها  المغرب األخضر لمخطط األولى دعامةهم المشاريع ت 8 إنجاز 3102 األولى من سنة

 مستفيد. 220120فائدة هكتار ل 0010813درهم تغطي مساحة قدرها 
 

بمبلغ  3109سنة  مشروعا   239، بلغ العدد اإلجمالي للمشاريع المغرب األخضر لمخطط فيما يتعلق بمشاريع الدعامة الثانية
ستة المستفيد. وبرسم  2990839هكتار لفائدة  2220223ه على مساحة إنجازمليار درهم، يتم  11,7استثماري إجمالي قدره 

مليار درهم على  0,2من المنتظر أن تستقطب استثمارات بقيمة  مشروعا   28، تم إطالق 3102 سنةأشهر األولى من 
 مستفيد. 0810808هكتار لفائدة  890389مساحة 

 

بتعزيز البرنامج المتعلق بتأهيل مجموعات  3109المحلية، قامت الوكالة برسم  توفي إطار تنفيذ استراتيجية تنمية المنتوجا
. ويهم هذا البرنامج بصفة خاصة المجموعات المستفيدة من 3103لية الذي تم إعطاء انطالقته في شتنبر المنتوجات المح

التي تم تحديدها في  المنتوجات الرئيسية برامج  الدعامة الثانية أو تلك التي تعرض المنتوجات الحائزة على عالمة الجودة أو
ق الوطنية والدولية. ومن جهة اسوي إنعاش المنتوجات المحلية في األإطار دراسات جهوية. كما قامت الوكالة بالمشاركة ف

 أخرى، تم إعطاء االنطالقة ألشغال بناء المنصات اللوجيسيكية والتجارية بكل من مكناس والحسيمة.
 

لممولة في تنفيذ برامج الدعم المالي ا 3109وفي إطار تمويل مخطط المغرب األخضر، شاركت وكالة التنمية الفالحية سنة 
 مليار درهم. 2,1من طرف المانحين الدوليين بغالف مالي قدره 

 
هّمت العمليات التي تم فقد لدولة، ل الفالحيةراضي حول األالشراكة بين القطاعين العام والخاص أما فيما يخص عملية  

لمتوقع أن تستقطب هكتار حيث من ا 80921بمساحة إجمالية قدرها  3109خالل سنة  امشروع 332إعطاء انطالقتها 
الشراكة عمليات تقييم منصب شغل. كما تميزت هذه السنة أيضا بتتبع و 20838مليار درهم وأن تخلق  3استثمارات بقيمة 

 .والشطر الثاني لالشطر األوالمشاريع الممنوحة في إطار فيما يتعلق ببين القطاعين العام والخاص 
 

هكتار  90283مشروعا بمساحة قدرها  889عمليات الشراكة السالفة الذكر  ، هّمت3102خالل الستة أشهر األولى من سنة 
 3102بتتبع وتنفيذ العمليات التي تم إطالقها خالل سنة  3102مليون درهم. كما ستتميز سنة  088باستثمار إجمالي بلغ 

 باإلضافة إلى إطالق عملية جديدة. 
 

مليون  29ما قدره  3102خالل سنة  الخاص بالوكالة ج االستثماريومن المتوقع أن يبلغ الغالف المالي المخصص للبرنام
 مليون درهم. 21ما يناهز  3102، بينما ستبلغ استثمارات سنة درهم
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سيتم العمل على ، لهذا الغرضجديدة. ولتحديد وإعداد مشاريع  مجهوداتها الفالحيةستواصل وكالة التنمية ، 3102خالل سنة 
 013وكذا تحيين وتحديد األولويات بالنسبة لـمحفظة تضم األولى  دعامةهم الت مشروعا   91ضم المصادقة وتجميع محفظة ت

 .مليار درهم 3,2 تهقيمة باستثمار الثاني دعامةهم التمشروعا 

 
  الفالحي لالستثمار الجهوية المكاتب - 5.0.5

 

تفعيل العمليات المدرجة في إطار مخطط  في إطار مواصلة لمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحييدخل النشاط األساسي ل
ّخِل هذه المكاتب على شكل مخططات جهوية فالحية. األخضـرالمغرب  د   والذي تم تنزيله على مستوى مناطق ت 

 
مليون  00831ما قدره  3109 سنة إلى متم لمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحيوقد بلغت االستثمارات المنجزة من طرف ا

المكاتب قامت الري، التجهيزات العمومية الخاصة باستغالل ما يتعلق بفي .3103مليون درهم سنة  00821درهم مقابل 
مسجلة  3109 سنة ا  هكتارمليون 1 ,64ناهز تبسقي مساحة خرين المتدخلين اآلإلى جانب لالستثمار الفالحي الجهوية 

الموضعي ما يناهز  المساحة المجهزة بنظام الري أن تبلغ ومن المنتظر .واتسن 2خالل  ا  هكتار 173.000 ارتفاعا قدره
 .المغرب األخضرلمخطط الهدف المسطر  من %12,2أي  3102هكتار في متم  410.000

 

شغال ة بأعلقهم أساسا المشاريع المتوي .مليون درهم 9.188ما مجموعه  3102ي المتوقع لسنة برنامج االستثماريبلغ الو
مليون  081) واكبةالم عملياتمليون درهم( و 232) اءمليون درهم( وخدمة الم 0.211)الكبرى  ةالتجهيزات الهيدرومائي

إلى  مليون درهم(. 29) الفالحيةالتنمية  كذامليون درهم( و 010المغرب األخضر )لمخطط  الثانيةدرهم( ومشاريع الدعامة 
 مليون درهم. 112، بلغت االستثمارات المنجزة ما مجموعه 3102متم يونيو 

 
مليون درهم  3.931بحوالي  3102برسم سنة ر الفالحي الجهوية لالستثما قدر البرنامج االستثماري المتوقع للمكاتبوي

 .3102مليون درهم المتوقعة في متم  9.188مقابل 
 

الوطني لالقتصاد في مياه  "البرنامج المخصصة للري ومن بين المشاريع الكبرى المدرجة في مخطط المغرب األخضر
مساحات الري واالعتماد على التقنيات االقتصادية فيما يخص السقي وتحسين تدبير الموارد إلى توسيع  الذي يهدف الري"
ما  3109نهاية  حتى لمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحيوفي هذا اإلطار، بلغت االستثمارات المنجزة من طرف ا المائية.
 البرنامجاألول من  شطرالوعالقة ب مليون درهم. 00111ما قيمته  3102مليون درهم. وتهم التوقعات خالل سنة  210قدره 

 03.122 لفائدةهكتار  200128ة مساحفقد تم تحويل  ،نجازفي طور اإلالذي يوجد حاليا والوطني لالقتصاد في مياه الري 
 .فالحا

 
هم لالقتصاد في مياه الري. وي الوطني في إطار البرنامج لوكوسال بمجال خروفة"دار "قطاع ري  مشروع تمديدويندرج 

أساسا عن  هاحيث يتم تمويلمليون درهم  30833 قيمةهكتار بتكلفة إجمالية تقدر ب 30.111مساحة قدرها  هذا المشروع
 طريق هبات من الدول العربية الشقيقة وكذلك من الميزانية العامة للدولة. 

 
لمكاتب الجهوية لالستثمار لري والمساهمة المباشرة، فقد قامت االمستحقات المتعلقة بإتاوات مياه اوفيما يخص استخالص 

 .3109مليون درهم إلى نهاية سنة  813بتحصيل مبلغ اجمالي قدره  الفالحي
 
فالحين برسم إتاوات مستحقات مياه الري والمساهمة المباشرة، فقد تم اتخاذ قرار ال في هذا السياق، ومن أجل تخفيف ديونو

فالحين المتعلقة بتحصيل إتاوات مياه الري ال، يتعلق بإعادة جدولة أصل ديون 3102يوليوز  1نذ ه ممفعولان سريتم 
من فوائد التأخير  ئهمإعفاكذ و 3109قبل فاتح يوليوز  ، التي تم إصدارهاسنوات 1إلى تمتد  فترةوالمساهمة المباشرة ل
 دة الجدولة.قبل انتهاء فترة إعااسترداد أصل الدين كامال  والمصاريف شريطة

 
 الشركة الوطنية لتسويق البذور - 3.1.2

 
أهداف مخطط المغرب من بين  البذورهذه تحسين نسبة استعمال و المعتمدة البذوربد السوق الوطنية يتأمين تزويعتبر 

 .األخضر
 

محور هذه . وتت3131استراتيجيتها التنموية ومخطط عمل لتنفيذها في أفق باعتماد الشركة مت اقفي هذا الصدد، 
 : حول ثالثة أهداف وهي المغرب األخضر االستراتيجية التي تندرج في إطار
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والبطاطس والقطاني  العمومي فيما يخص تسويق الم دخالت الفالحية خاصة البذور المعتمدة للحبوب مرفقمهمة الب القيام -
 ؛ المكثفة محليا  

خالت الفالحية التي تدخل في إطار خدماتها الحالية وذلك من لمدلغير الناضجة سواق األتنفيذ مهمة ذات منفعة عامة في  -
 ؛ مخطط المغرب األخضر أجل المساهمة في تحقيق أهداف

 )منتوجات الصحة النباتية(.أفضل لضمان مردودية إجمالية التكميلية فالحية المدخالت الاالستثمار في أسواق  -
 
 :وهي  ةهيكلم أوراش كبرىستة  إنجاز االستراتيجيةوم هذه روت
 
 التعاقد مع الشركاء التجاريين ؛عبر ق اسود األين تزويمتأ  -
 ؛ الصناعية قدرات التعزيز وتطوير  -
 ؛ أكبر من المدخالت كمياتتسويق  من أجل وتطوير قوة المبيعاتمالءمة شبكة التوزيع  -
 الحمالت التسويقية ؛القيام بوالفالحية خالت دللم  إنعاش االستعمال الجيد دعم و -
 ؛ المدخالت عبر تدبير أحسن لمخزون الشركة خزينةترشيد  -
 .لتنميةالجديدة ل ستراتيجيةاالحتياجات االالموارد البشرية مع مالءمة  -
 

على الشكل  إلى ارتفاع نشاط الشركة الوطنية لتسويق البذور 3109/3102االستراتيجية برسم سنة هذه  إنجازى أدوقد 
 : التالي

 
 هكتار؛ 220111إلى  3118/3101خالل هكتار  920111البذور من إنتاج عفة ارتفاع المساحة المخصصة لمضا -
 ؛ 3100/3103خالل قنطار  111.111قنطار من البذور بالنسبة للحبوب مقابل   0.2110111أكثر من   إنتاج -
قنطار خالل الخمس سنوات  0.141.111قنطار من بذور الحبوب مقابل متوسط قدره   1.200.000يناهزما  تسويق -

 ؛ األخيرة
 قنطار خالل الخمس سنوات األخيرة. 2210881قدره سنوي من األسمدة مقابل متوسط قنطار  131.111تسويق  -
 

مليون  888مقابل  3109/3102مليون درهم سنة  822 قدره معامالتلشركة من بلوغ رقم اات نجازوقد مكنت هذه اإل
 00222إلى  3102/3102متوقع أن يصل هذا الرقم في . ومن ال3118/3101مليون درهم  828و 3103/3109درهم سنة 

مليون درهم سنة  012مقابل  3109/3102مليون درهم سنة  093مليون درهم. كما بلغت القيمة المضافة للشركة 
 .3118/3101سنة  مليون درهم 8191و 3103/3109

 

 .مليون درهم 82 ما قدره 3102/3102 لتسويق البذور برسم سنةلشركة الوطنية وتبلغ ميزانية االستثمار ل

 
 قنطار من بذور الحبوب 301110111تحقيق إنتاج  3102/3102وتعتزم الشركة الوطنية لتسويق البذور خالل الموسم 

 سمدة.قنطار من األ 000220111و قنطار من بذور الحبوب 002210111وتسويق المعتمدة 

 
  ركاناألالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر  - 4.1.2

 
 02وجهات  12) مستهدفةالالبشرية للمناطق التنمية إلى  األركان تنمية مناطق الواحات وشجرب تهدف االستراتيجية المتعلقة

إضافة إلى حماية  تثمين الموارد االقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق،كذا و( جماعة 211إقليما و
 المنظومة البيئية.

 
الناتج  عفةضام بغية مليار درهم 89برنامجا رصدت لها استثمارات بقيمة  22 تم تحديد االستراتيجية،هذه قا من انطال

ءمة مع المعايير الدولية الالمإضافي و منصب شغل 0210111إحداث ومرات  2,5 يوالدخل الفرد مجاليالداخلي الخام ال
 .3131في أفق  ةيربووالت جات الطبيةالالع عزيزتء ولماء والكهربابا المتعلقةاألساسية بالخدمات الخاصة 

 
 ، وهي كالتالي :أربع اتفاقيات التوقيع علىتم وفي هذا اإلطار، 

 
جماعة قروية. وقد خصص لهذا البرنامج الذي  032تأهيل وتنمية تتضمن برنامجا عمليا يهدف إلى اتفاقيات  ثالث -

من طرف  ايتم تمويلهسوف مليون درهم  802ليار درهم منها م 090نسمة، غالف مالي قدره  2110111ستفيد منه تس
، ويضم أكثر 3102على ثالث سنوات ابتداء من هذا البرنامج صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. ويمتد 

ذا المزمع اتخاذها بهاإلجراءات تحسين جاذبية وتنافسية الجماعات المعنية. وتشمل أهم إلى  هدفيمشروع  911من 
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والتزويد بالماء الصالح للشرب والتنمية القروية  والطرق( لك)المساعن الساكنة فك العزلة الصدد، مشاريع متعلقة ب
 أعاله. المشار إليهعلى التوالي من مجموع الغالف المالي  %2و %00و %08و %23بنسب  واالجتماعية والثقافية

 : اتفاقية شاملة تهم -
 

o  تهيئته وإعادة التشجير هكتار من خالل  311.111ركان على مساحة األشجرة النظام البيئي لإعادة تأهيل
بمبلغ  المغرب األخضر من مخطط الدعامة الثانيةمشاريع الحقوق في إطار  وتعبئة المياه وتنظيم ذوي
 ؛ 3131مليار درهم في أفق  0922استثماري إجمالي قيمته 

o  مليون  221جمالي قيمته إباستثمار هكتار  2.111على مساحة  ةفالحيسلسلة كتطوير زراعة األركان
 ؛ 3131في أفق درهم 

o مليون درهم في  31بمبلغ  3109حرائق غشت  لغابة أمسكرود المتضررة من بيئيةإعادة تأهيل األنظمة ال
 .3102أفق 

 
إنعاش الشراكة ب 3102و 3109خالل سنتي  ركاناألالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر ات إنجازوتتعلق أهم  

التي كانت البرامج ذات األولوية التزمت الوكالة بتنفيذ وهكذا، مع الفاعلين المحليين والبحث عن تمويل برامج تنمية األقاليم. 
لتزام أو االاتفاقية في طور  89توجد ، 3102بسنة فيما يتعلق  .3109-3103خالل الفترة ة مبرمة اتفاقي 88موضوع 

 مناطق الواحات. تهم اتفاقية 09ركان واألغابة مناطق  تهمقية اتفا 11التوقيع منها 

 
لفائدة  %2292تبلغ  فاع  ض  نسبة ت  مليون درهم ألنشطة الشراكة ب 22، تمت برمجة غالف مالي قدره 3102خالل سنة 

 الخدمات االجتماعية األساسية وبرامج التعليم.برامج ولوج 
 

خاصة اتفاقية  02على توقيع ال، تم دوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبليةصنلبرامج الممولة في إطار وفيما يتعلق با
الشطر تمت تعبئة وقد  .3102مليون درهم متوقعة خالل سنة  911الصندوق المذكور بغالف مالي قدره تنفيذ برنامج تهم 

مصالح وزارتي  طرفمن ها إنجازم سيتهيدروفالحية وفك العزلة الهيئة تلامشاريع مليون درهم لتمويل  022األول بقيمة 
 . بمواكبة من طرف الوكالة الفالحة والتجهيز والنقل واللوجيستيك

 
 ومن جهة أخرى، تم إطالق برامج أخرى ممولة في إطار صندوق تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتخص :

 
 ؛ العطرية ور واألركان والزعفران والورودأهداف عقود البرامج المتعلقة بسالسل التم إنجازتتبع والمساهمة في ال -
 مشاريع تضامنية. إنجازقطبا مهيكال و 39تجهيز  مواصلة -
 

 تحديث قطاع الصيد  - 5.5

 
للقطاع ثالث مرات في الناتج الداخلي الخام إلى مضاعفة " هاليوتسقطاع الصيد "وإنعاش تنافسية تنمية  طمح إستراتيجيةت

كا   3131 سنة أفق رِّ  899مليار درهم مقابل  3098لنمو االقتصاد المغربي والرفع من مساهمة القطاع بما قدره وجعله مح 
سطول وكذا البنيات التحتية للموانئ ألالبحري فيما يتعلق با وذلك عبر تحديث قطاع الصيد 3111مليار درهم سنة 

 والصناعات التحويلية.
 

الى من الرفع من عدد مناصب الشغل المباشرة  الستراتيجيةاكما ستمكن التدابير والمشاريع المبرمجة في إطار هذه 
 وحجم إنتاج الصيد 2010311الى  2880211عدد مناصب الشغل غير المباشرة من حاليا و 200221مقابل  0020111
مليار  093مليار دوالر مقابل  990أكثر من إلى مليون طن وقيمة صادرات المنتوجات البحرية  09221يصل إلى لالبحري 

 .3111دوالر سنة 
 

استدامة  وهي سيةأسا محاورعلى ثالثة  ترتكزة ندمجقطاعية م استراتيجيةالبرنامج الجديد  عتمداهذه األهداف، ولبلوغ 
مشروعا  02تحقيق المذكور  جيتوقع من البرنامالقدرة التنافسية لهذا القطاع. وهكذا، تقوية األداء ووالرفع من الموارد 
متياز اللأقطاب ثالثة  إحداث البرنامج هذا من أهم مشاريعو. يةجات البحرومنتالل يوتحوالسل التثمين فيما يتعلق بس مهيكال

 مليار درهم. 01,2ناهز تجذب استثمارات ستمكن من )أكادير وطنجة والداخلة( والتي 

 

 تفريغالتحتية ومعدات ال اتالبنيتنمية تربية األحياء المائية و إلى ساسباأل" هاليوتس" وتهدف المشاريع األخرى الستراتيجية
 لموارد.حول االعلمية خبرات ال بادلتكذا وتوزيع الحصص  مصايد األسماك على أساستهيئة و
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 ةالقانوني ةمونظمتوضيح ال. ويتعلق األمر على الخصوص، ب"هاليوتس"مخطط  إنجازلتسهيل واكبة ذ التدابير المااتخكما تم 
 وتنظيم التمثيل المهني.كفاءات العزيز على امتداد سلسلة القيمة وتار تتبع المسومراقبة وتطوير نظام ال

 

 المكتب الوطني للصيد - 1.2.2
 

تنظيم كذا وبمهمة تطوير الصيد التقليدي والساحلي المكتب الوطني للصيد بمقتضى النص القانوني المحدث له، يضطلع 
، سلطات العموميةات الموقعة مع الياالتفاق وفقام أخرى مهبالمكتب منتوجات الصيد البحري. كما تم تكليف هذا تسويق 

ةضمان تدبير موانئ الصيد وتدبير الحاويات  خصوصا، ط  مَّ ن   .ألسماكلأسواق الجملة تدبير بناء وو الم 
 

، فقد بلغت 3102بالنسبة لسنة أما مليون درهم.  003، ما قدره 3109ات خالل سنة نجازوفيما يخص االستثمار، بلغت اإل
مليون درهم. كما  993مع توقعات اختتام السنة بمبلغ يصل إلى  عالقةمليون درهم  019ات لغاية متم يونيو ما قيمته نجازاإل

 مليون درهم. 221يناهز بما  3102تقدر التوقعات برسم سنة 
 

لجيل الجديد اباإلضافة إلى أسواق من  (3102خالل سنة مليون درهم  091موانئ الصيد )تدبير المشاريع  أهم وتشمل
ةتعميم استعمال الحاويات ( و3102 فيمليون درهم  011) ط  مَّ ن  أسواق الجملة ( و3102 سنةمليون درهم في  011) الم 

 (.3102خالل سنة مليون درهم  81) للسمك
 

كادير في تشغيل واستغالل األسواق الجديدة للسمك بأالمكتب الوطني للصيد شرع الجيل الجديد،  وفي إطار بناء أسواق
في طور والداخلة  طانطانكل من وأسفي والمحمدية وبوجدور. كما توجد األشغال المتعلقة ببناء السوق الجديد للسمك ب

 . نجازاإل
 

 لماستووجدة،  )الذي سيتم توسيعه( الدار البيضاءأسواق الجملة للسمك بكل من سمك وبعد بناء للسواق الجملة وفيما يخص أ
وهي أسواق بني مالل ومكناس والرباط، وتازة و مراكش كل منبمن أجل استغاللها أسواق جملة  2 المكتب الوطني للصيد

بناء إنجاز الدراسات المتعلقة بتم يوفضال عن ذلك، مليون درهم.  908بمبلغ  برنامج حساب تحدي األلفية إطارفي منجزة 
 .رهم على التواليمليون د 11ون درهم وملي 20ة وانزكان بمبلغ طنجكل من بلجملة لسوقين 

  
 ناوتافض سيدي عابديناء للتفريغ في إطار مشروع "الصيد التقليدي" في كل من تيفنيت وم 00وباإلضافة إلى ذلك، تم بناء 

كما تم العمل مليون درهم.  212 فنير وبليونش بمبلغ قدرهخوبحيبح وقاع سراس وأمتار وتارغة وسال والقصر الصغير وأ
ويتعلق األمر بطانطان مليون درهم.  021لصيد التقليدي لعشرة موانئ للصيد بقيمة مخصصة لحتية الالبنيات الت تشييدعلى 

 ادير والحسيمة.وأك مهديةو الجبهةو العرائشو المحمديةة ونارأس كبدو طرفايةو فنيإسيدي و

 
ةلحاويات تعميم استعمال اوفيما يتعلق ب ط  مَّ ن  ضمان الحفاظ على من أجل  ن درهممليو 338استثمارا قدره  تطلبوالتي ت الم 

المكتب الوطني الصيد، عمل قطاع  أداءة والنظافة وتنمية القدرة التنافسية ويمعايير الصحلل المطابقة صيدجات الوجودة منت
ةلحاويات صيد على تعميم استعمال الل ط  مَّ ن  على المستوى الوطني  سفن الصيد بالخيوط الطويلةوسفن الصيد لبالنسبة  الم 

 تنظيف الحاويات.محل لتخزين و 08وبناء  آلية للغسيل 32منمطة وماليين حاوية  2لك بعد اقتناء وذ

 
المكتب الوطني " في موانئ الصيد، اتخذ الشاملوباعتباره "الفاعل  ،مليون درهم( 82أما فيما يخص تدبير موانئ الصيد )

 مختلفأهيل تاستغاللها خصوصا من خالل أشغال  تي يتوفر على رخصموانئ الصيد البهدف تأهيل للصيد عدة تدابير 
توفير والكهرباء ومحطات الضخ ...( وتحديث معدات المناولة من خالل  تطهير السائلوال ء الصالح للشربشبكات )الماال

 الموانئ.تجهيزات التفريغ على مستوى 
 

الداخلة والعيون. وباإلضافة ب الصناعية كاألسمافرز  مركزأشغال تأهيل  إنجازأيضا على المكتب الوطني للصيد كما عمل 
لموانئ ومواقع باومصانع الثلج  غرف التبريدتعميم بهدف دراسات للحفاظ على سلسلة التبريد نجز المكتب إلى ذلك، أ

 .الصيد
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 الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية - 5.5.5

 
تنمية تربية إنعاش و في إطار 3102-3109 خالل الموسمالوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية عمل يندرج مخطط 

 :يرتكز على المحاور األساسية التالية األحياء المائية في المغرب، و
 
في االستثمار  مشاريعمن أجل إعداد العرض المتعلق ب تربية األحياء المائيةإعداد ستة مخططات تهيئة المناطق المحددة ل -

 ؛ ةالمائي مجال تربية األحياء
 ؛ والمحار واألعشاب البحريةاألسماك  تربية ، خاصة في مجاالتةالمائي في مجال تربية األحياءمشاريع االستثمار  إعداد  -
ات يإمكان خصفيما يكذا األحياء و من وأنواع جديدة حديثة إدخال تكنولوجياتبوال سيما فيما يتعلق طوير والتالبحث  -

 ؛ جات تربية األحياء المائيةووتسويق منتوذلك بهدف القيام بتجارب تحويل  ،لشراكاتاالسوق و
 .تربية األحياء المائيةإعداد إطار قانوني خاص بلمستثمرين وا مواكبة -
 

 في عدة أنشطة من أبرزها : الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية، شاركت 3109خالل سنة 
 
تربية وذلك عبر إعطاء اإلنطالقة لثالثة مشاريع تهيئة وتنمية  تربية األحياء المائيةالتي تصلح لالت امجلاتخطيط   -

 ؛ البحر األبيض المتوسطساحل و درعة-ماسة-سوسو الذهب الكويرة يدوافي جهات  األحياء المائية
 زارعنشطة مأ طويرمشروعين لت نجازإو خريوحدة تفاستغالل دراسة جدوى إلنشاء و على إطالقكز تمشاريع رائدة تر  -

مزرعة  إنشاء اعةجتهم مدى ن جدوى دراسة إنجازو نموذجيتينإنشاء مزرعتين  من خالل األعشاب البحرية والمحار
 ؛ محارلل

تنمية تربية ة، وإعطاء انطالقة طلبين إلبداء االهتمام حول المائي تربية األحياء ستثمار فيروعا لالمش 32مواكبة   -
 المتوسط الغربي. األبيض على ساحل البحر ملك 31 ي بطولفي شريط ساحل المائيةاألحياء 

 
المتعلقة بتنمية  اتيتفاقاالعلى ، 3102سنة  في أبريل ،تحت رئاسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس توقيعوقد تم ال

مليار درهم  0,9تكلفة إجمالية قدرها مشاريع تربية األحياء المائية في المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط، وذلك ب
طن  0.221من األسماك وطن  23.000بما فيها  طن 24.540قدره إجمالي منصب شغل وإنتاج سنوي  211بهدف ضمان 

 .المحارمن 
 

الوكالة الوطنية أدرجت البيئة،  قطاعراكة مع شبو التدبير المتكامل للمناطق الساحليةومن جهة أخرى وفي إطار برنامج 
البحر األبيض البحرية ب األعشابب لتنمية األنشطة المتعلقةتربية األحياء المائية مشروعين ل مية تربية األحياء المائيةلتن

طن من األعشاب  0.911يناهز سوف  إنتاج سنوي، بوالمحارمنها على الخصوص مشاريع األعشاب البحرية  المتوسط
 لبيئة. لق العالمي الصندومع هذه المشاريع بشراكة  إنجازمحار. وسيتم تمويل طن من ال 081البحرية الرطبة و

 
مليون  32بميزانية قدرها  البحري مشروع التفريخلتهدارت إلنشاء محطة الحرارية لالمنطقة المجاورة ل وختاما، تم اختيار

 ك.الجاهزة لالستهالطن من األسماك  2.111مليون يرقة، أي ما يعادل  01 درهسنوي ق طوإنتاج متوسدرهم 

 

 احتماالت االختتام *
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 الماء و الطاقةو المعادن - 2.5

 

 الشريف للفوسفاط( الُمَجّمع) استراتيجية تطوير قطاع الفـوسفـاط - 0.2.5
 

ّمعنهج   جديدة تهدف إلى تثمين أفضل للثروة الفوسفاطية بالمغرب، استراتيجية، 3118منذ سنة  الشريف للفوسفاط، الم ج 
ّمعلالريادي  تعزيز الدور إلىاالستراتيجية ه ذترمي ه حيث ج   االعتماد علىفي السوق العالمية موازاة مع تدعيم نموه ب لم 

 .المنتجات التحويلية ومع الحفاظ على وضعية متوازنة ومرنة اعتمادا على الطلب
 

مليون طن  21رفع القدرات اإلنتاجية بهدف إنتاج ( 0عناصر أساسية وهي : ) 9 حولالجديدة  ةوتتمحور هذه االستراتيجي
تطوير الوحدات التحويلية المخصصة لألسواق النامية وذلك في و (3) .وذلك لضمان عرض تنافسي مرن 3132أفق في 

ّمعتعزيز تنافسية و (9)إطار الشراكة   االستراتيجيةوتتمثل المحاور األساسية لهذه  عبر تخفيض التكاليف العملياتية. الم ج 
 :  فيما يلي

 

من خالل بناء وحدات  3132مليون طن في أفق  21إلى  3100ن طن خالل سنة مليو 38رفع القدرة اإلنتاجية من  -
 ؛ مراح لحرش وحالسة وأوالد فارس(بكل من الفوسفاط  سلغ وحداتجديدة للمعالجة )

  ؛ مكن من تخفيض تكاليف النقليمما  خط األنبوبتعزيز قدرة النقل عبر  -
إلنتاج الحامض  وحدات صناعيةوإحداث أربع  ن لألسمدةبناء وحدتيالفوسفاط عبر وتحويل الرفع من قدرة تثمين  -

الستقبال االستثمارات ا الفسفوري واألسمدة، بهدف جعل الجرف األصفر قطبا عالميا لكيمياء الفوسفاط مخصص
 من أجل تحويله إلى محطة لتثمين ومعالجة الفوسفاط. كما يتم تطوير موقع أسفي الخارجية المباشرة.

 
 : الجديدة ما يلي شاريع المهيكلة المتعلقة بهذه االستراتيجيةوالم البرامج تشملو
 

للغسل وخط  وحدات 2 إنجازمناجم و 2جل الرفع من قدرة االستخراج ومعالجة الفوسفاط )فتح أبرنامج التجهيز من  -
  ؛ تحويل الكيميائيبال الخاصة مة األداة الصناعيةء( وتعزيز ومال...أنبوب

وحدات  نجازلى شبكة للتمثيل التجاري واليقظة على الصعيد العالمي، وعقد شراكات إلتجارية تعتمد ع استراتيجية -
موازاة مع تعزيز األسواق التي توجد في طريق النمو )البرازيل...( تحويل تستهدف األسواق التي تعرف نموا متزايدا 

 ؛ خاصة اإلفريقية
ّمعتعزيز تنافسية  استراتيجية - كبر )عملية إقالع، أجل إنتاجية أثابتة وتعبئة المستخدمين من عبر تقليص التكاليف ال الم ج 

 .التكوين...(
 

  .3132مليار درهم في أفق  088القيام ببرنامج استثماري طموح بمبلغ  االستراتيجيةهذه  إنجازويتطلب 
 

مليار  10,6) 3103مقارنة مع سنة  (مليار درهم 18,8) 3109سنة خالل  %12بنسبة المادية  ارتفعت االستثماراتوقد 
العديد من المشاريع الهامة والتي تتمثل في أنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة  إنجازويرجع هذا االرتفاع إلى التقدم في  .درهم(

مصنع ومشروع مالءمة الفوسفاط، اب ب  ل  وحدة لتصفية وتجفيف إنجاز وسل بحالسة، غمشروع خط الو إلى الجرف األصفر
 ألسمدة.لوحدات إحداث أربع  ( وكذا مشروعE والخط   2و 9فسفور الحامض الفسفوري )مغرب 

 
بالمركب الصناعي  3102أكتوبر  3بتاريخ أشرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا،  ،وفي هذا الصدد

كذا صفر، وربط بين خريبكة والجرف األيي ذالفوسفاط ال ل ب ابللجرف األصفر، على تدشين المحطة النهائية ألنبوب نقل 
وهي مشاريع تم  ،الفوسفاط، ومركز الكفاءات الصناعية ل ب ابالوحدة األولى إلنتاج الحامض الفوسفوري انطالقا من تدشين 
 .مليار درهم 292 تجاوزباستثمار إجمالي ي إنجازها

 
إلى وحدات ن الفوسفاط مليون طن م 98نقل من ب ونقل لباب الفوسفاط عبر األنب ، سيمكنآلثار المرتقبةباوفيما يتعلق 

ية نتاجاإلسلسلة اللمرونة  حسنا كبيراسيضمن تكما  ،مواكبة مضاعفة قدرات اإلنتاج المنجميوالتثمين بالجرف األصفر 
الفوسفاط  ل ب ابكما ستسمح عملية نقل . 45% مع تقليص كلفة الفوسفاط الموجه إلى الجرف األصفر بنسبة واللوجستيكية،

 .للفوسفاط المستخرجة ماليين متر مكعب من المياه سنويا بفضل المحافظة على الرطوبة الطبيعي 9اقتصاد ب بواألنبعبر 
 ألف طن 891، حيث سيقلص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي "بصمة الكربون"كما سيكون له أثر إيجابي على 

 ألف طن من الفيول سنويا. 021اقتصاد مع سنويا، 
  

البنيات  تطوير تهم بصفة خاصة مواصلة مشاريعهي ، فمليار درهم( 38,2) 3102لسنة  ستثماروفيما يخص ميزانية اال
 التحتية المعدنية وتوسيع وصيانة الوحدات الصناعية الكيماوية وكذا أنشطة الدعم.
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 .3102مليار درهم سنة  32ه بغالف مالي قدركما سيواصل المكتب إنجاز مخططه التنموي واالستثماري 

 

بإصدار سندات على الصعيد الدولي المنجز في سنة  تعلقتمويل جزء هام من هذا البرنامج عن طريق القرض الم وسيتم
ّمعمن طرف  3102  211وسنوات  01مليار لمدة  1,250مليار دوالر أمريكي )منها  1,850مبلغ بالشريف للفوسفاط  الم ج 

ّمعبين الثقة التي يضعها المستثمرون في أداء مما ي ،مرات 29, اكتتابهاسنة( والتي تم  91مليون لمدة  المعزز بنتائج  الم ج 
 يجابية من طرف وكاالت التنقيط االئتماني.إ
 

وذلك ، 3103مقارنة مع سنة  %30أي بانخفاض قدره  3109 مليار درهم سنة 46,9رقم المعامالت  بلغمن جهة أخرى، 
  المتعلقة بالمواد السالفة الذكر. األسعار صوصا تراجعانخفاض حجم مبيعات الفوسفاط الخام واألسمدة وخ بسبب

 
يرتقب . كما 3109سنة  مقارنة مع %1قدره  انخفاضا المليار درهم مسج 43,5رقم معامالت قدره  3102وتتوقع ميزانية 

ئدة األرباح قبل اقتطاع الفافيما ستسجل ، %90بنسبة  تراجعامليار درهم مسجال  6,1 إلى الناتج الصافي أن يصل
 . 3109سنة ب مقارنة% 31 ارتفاع بنسبةبمليار درهم  13,1 والضرائب والمستهلكات

 

 ،3109 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 3102يونيو  إلى نهاية 5,8%قيمة الصادرات بنسبة تراجع  اإلنجازات،ويبين تطور 
 بالنسبة لجميع المواد() رتفاع حجم المبيعاتا ذلك بالرغم منانخفاض األسعار وتحت تأثير  3103يونيو إلى بالنسبة  %39و

ومن خالل النتائج المسجلة في األسدس األول من  .3103يونيو مع  مقارنة 2,6%و 3109يونيو  مقارنة مع  9,4%بنسبة
ويعزى ذلك إلى عدم  .3100 ، يرتقب أن تستمر وتيرة االنخفاض التي عرفتها صناعة الفوسفاط منذ أواخر3102سنة 

 3102و 3109ين العرض والطلب بسبب استمرارية آثار األزمة االقتصادية والذي تجلى واضحا خالل سنتي التوازن ب
 حيث عرفت أسعار منتجات الفوسفاط انخفاضا كبيرا.

 
ّمعحسب توقعات  ،تسجل ظرفية السوق العالمية يرتقب أن ،3102وبالنسبة لسنة  ج  مع الدورة المنخفضة طفيفة ، قطيعة الم 

 .الفوسفاط ومشتقاته الطلب وانتعاش أسعارتحسين عبر  ، وذلك3100لفوسفاط المستمرة منذ لصناعة ا
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 المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن -  2.3.2
 

عن طريق تطوير البنية إلى إنعاش هذا القطاع  3109سنة  هاعرضتم التي  معادنالجديدة لقطاع ال االستراتيجيةتهدف 

المعادن على الصعيد المحلي  تحويلتشجيع تثمين وو( ةالجيولوجي لرسم الخرائطالتحتية الجيولوجية )البرنامج الوطني 
اإلطار التشريعي المناسب والمبسط  رساءوتحفيز االستثمار في مجال البحث مع مشاركة الفاعلين الوطنيين والدوليين في إ

 .معادنالمتعلق بقانون ال 0820ظهير سنة  تعويضو قانون جديد يقوم بتغيير وذلك من خالل إصدار
 
 عزيزالرفع من رقم معامالت قطاع التعدين )دون احتساب الفوسفاط( وت في االستراتيجيةتكمن األهداف المتوخاة من هذه و

 ص.القطاع الخا بشراكة معالبرامج والميزانيات المخصصة للبحث والتنقيب المعدني وذلك 
 

، دراسة إلعادة تحديد استراتيجية التنمية 3102سنة  ،وفي هذا اإلطار، أنهى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
والتقاسم العادل للمخاطر مع القطاع ، المعدنية إلى الحفاظ على السيادة الوطنية على المواردتهدف  وإعادة تنظيم المكتب،

 .يب على هذه الموارد المعدنية وتموقع واضح للمكتب في مسلسل التثمينالخاص فيما يتعلق بالبحث والتنق
 

خطط الحفاظ على الوضع الحالي للمكتب على شكل مؤسسة عمومية مع إعادة تشكيل نموذج مهذا ال يتوخىمن جهة أخرى، 
نجاز مشاريع البحث والتنقيب الموارد المالية كرافعة ستساهم في تحديد برمجة وإ تعبئةوتسويق أعماله استنادا على وظيفة ال

عن النفط  لتنقيبألشغال المباشرة للمكتب في مجال حفر آبار ااوقف  عن طريق المعدني مع إعادة تركيز نشاط المكتب
 .ز على المدى المتوسط والطويلنتاج وتسويق الغاإلإنشاء شركات تابعة تشجيع ولفائدة الخواص )تقادم المعدات واآلليات( 

 
 حيث التنقيبتشجيع كذا إنعاش االستثمارات و ن فياتتجليموذج التنظيمي للمكتب حول وظيفتين أساسيتين وسيتمركز الن

حسب تدخالته المكتب يديرها البحث والتنقيب التي  باستراتيجيةسيمكن هذا النموذج من تعامل أفضل مع المخاطر المرتبطة 
 : ومجاالته

 
ويلجأ فيما بعد إلى شراكات مع  تب على إنجاز أشغال البحث والتنقيب األوليةبالنسبة للتنقيب المعدني، يقتصر تدخل المك -

 ؛ المهنيين من أجل تطوير البحث واستغالل المواقع التي من الممكن استغاللها وتثمينها
كانيات ما المتبعة على ترويج إم ترتكز االستراتيجية، عن النفطبالنسبة للهيدروكاربورات ونظرا للتكاليف العالية للتنقيب  -

 يختزنه باطن التراب الوطني حيث يسند تنفيذ برامج التنقيب إلى فاعلين خواص.
 

التي بلغت  اداخليالمنتجة )دون احتساب المستعقرات  3109مليون درهم برسم سنة  28 االستثمار مبلغوقد بلغت ميزانية 
 .(مليون درهم 091

 
مساحة إجمالية تناهز  نفطاعلين الخواص، شملت أنشطة التنقيب على المع الف نفطيةال االتفاقياتإطار  وفي 3109وفي سنة 

رخص  2و الستغاللاامتياز منح العقد  03بحرية( و 81برية و 23رخصة للبحث ) 023كلم مربع تهم  982.022911
 عقود استكشاف جديدة. 9ة جديدة ونفطياتفاقيات  2بحرية(، مع التوقيع على  3برية و 2) لالستكشاف

 
مليون متر مكعب )آبار الغرب والصويرة(  22902ما قدره  3109لغ اإلنتاج الوطني للهيدروكاربورات برسم سنة وقد ب

طن بالنسبة للغاز  5.936كذا % و2زيادة قدرها  المسج 3103مليون متر مكعب سنة  29922بالنسبة للغاز الطبيعي مقابل 
 .%2 بلغبانخفاض  3103طن في  20999المكثف مقابل 

 
بالمعادن  8متعلقة بالمعادن الثمينة و 00هدفا منها  32ما يخص نشاط التنقيب المعدني، همت األشغال الخاصة بالمكتب وفي

للمعادن  8هدفا منها  02عمليات الشراكة شملت متعلقة بالصخور والمعادن الصناعية. وقد  2األساسية والموارد الطاقية و
 بالصخور والمعادن الصناعية.متعلقة  3للمعادن الثمينة و 2األساسية و

 االختتاماحتماالت  *
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علما أن مليون درهم  3991 االستغاللمليون درهم وناتج  13,3، فقد بلغ الناتج الصافي للمكتب 3109ص إنجازات خوفيما ي

 .االستغاللمليون درهم بالنسبة لنتائج  102مليون درهم مقابل  101 مبلغقدر بي   االستغاللمجموع تكاليف 
 

مليون درهم مسجال ارتفاعا قدره  253 ، ما قيمته3109)مبيعات الغاز على الخصوص( برسم سنة  وقد بلغ رقم المعامالت
 مليون درهم(. 091) 3103% مقارنة بسنة 2
 

مليون درهم بالنسبة لنتائج  192مليون درهم مقابل  189إلى  3102لسنة  االستغاللومن المتوقع أن تصل تكاليف 
 مليون درهم. 09مليون درهم وناتجا صافيا إيجابيا قدره  28سلبي قدره  لالستغاللناتج بتسجيل  االستغالل

 
س هذا البرنامج لمواصلة األبحاث رّ يك  مليون درهم. وس   261إلى  3102لسنة  ثماراالستأن تصل ميزانية  نتظرومن الم

 .الجارية وخصوصا إنهاء عملية الحفر بمسكالة )غاز(
 

 .)مع احتساب أشغال التنقيب الداخلية( مليون درهم 212بما يناهز  ثماراالستية ، فتقدر ميزان3102أما فيما يخص سنة 
 .ينفطوستخصص هذه الميزانية لمواصلة برامج البحث والتنقيب المعدني وال
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 االستراتيجية الطاقية - 2.2.5

 
 تنويع مصادر إنتاجضرورة و ئيةالكهرباالطاقة االعتماد على  من تقليلالالحاجة إلى  3103عالن الحكومي في يناير اإل نص

 .الطاقيةنجاعة الكما حث على تطوير  اإلنتاج وخفض تكاليف الطاقة
 

القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية، في أفق  من% 23هذه االستراتيجية إلى بلوغ نسبة  فتهدوفيما يخص الطاقات المتجددة، 
 هدفريحية التي تللطاقات الشمسية وال من خالل البرامج الوطنية المندمجةاقية متجددة، خاصة ، بواسطة مصادر ط3131

 .كل واحدة منهمابالنسبة ل ميغاواط 30111 غوبل ىلإ

 

 (برنامج الطاقة الشمسية) الوكالة المغربية للطاقة الشمسية - 0.2.2.5
 

الطاقة الكهربائية من أصل شمسي بقدرة انتاجية تناهز  وليدتطوير محطات تيهدف المشروع المندمج إلنتاج الكهرباء إلى 
تم إسناد إنجاز مشروع تطوير مشاريع الطاقة الشمسية إلى "الوكالة المغربية  ،21-18رقم  ميغاواط. وطبقا القانون 3111

   .      للطاقة الشمسية"

 
 ،3102سنة  المنجزة خاللغالل الوحدات األولى است وسيتم الشروع فيمليار درهم،  11وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 

المشروع المذكور في موقع ورززات إضافة إلى  إنجاز. وسيتم 3108في متم  مبرمجةعلى أن يتم تشغيل جميع المحطات ال
 في طور اإلنجاز. المتعلقة بها مواقع أخرى الزالت الدراسات وأشغال التأهيل

 
شروط وكيفية  3101أكتوبر  32الدولة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية بتاريخ  ولإلشارة، تحدد االتفاقية المبرمة بين

سنة ابتداءا من تاريخ توقيع  21السالف الذكر. وللتذكير فإن االتفاقية تظل سارية المفعول لمدة  21-18تطبيق القانون رقم 
 المرسوم الذي تمت بموجبه المصادقة على هذه االتفاقية.

 
إنجاز  تهمي ت( وال"0 نور" مشروعزات )زااالنطالق الفعلي ألشغال المرحلة األولى بور 3109سجلت سنة  في هذا اإلطار،

 211ميغاواط )من أصل  021محطة الحرارية الشمسية باستعمال التكنولوجيا الكهروضوئية ذات قدرة إنتاجية تناهز ال

 احتماالت االختتام *
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إنجاز هذا  وسوف يتم. ثالث ساعات  ين تصل إلىبقدرة تخزميغاواط مبرمجة ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية( 
 Solar Power  (SPC) »الطاقة الشمسية" شركة"طرف  ل للطاقة" منستقج المانتالمشروع على طريقة "اإل

Company » في هذا الصدد.  مسلسل من المنافسة إجراء بعد  هاختيار ي تمذتجمع الشركات الدولية ال من طرف المحدثة 

  
في حاليا التي توجد طلبات عروضها  ،(غاواطيم 911بطاقة )ة الثانية من مركب الطاقة الشمسية لورزازات المرحلوتنقسم 
بقدرة  "9"مشروع نور  (ii)وميغاواط  311بقدرة  "3"مشروع نور  (i)، إلى قسمين منفصلين وهما والتقييم ةالدارسطور 
للطاقة". وعلى غرار المرحلة األولى من مشروع ورزازات  لستقالمج انتاإلولقد تم كذلك اعتماد صيغة "ميغاواط.  011
ستتم تفضيلية على شكل قروض  %81الذاتية و لمن األموا %31االستثمارات على الشكل التالي:  تمويل"، سيتم 0نور"
 . إنجاز المشروعكلفة بملشركة اللفائدة ابنفس الشروط وتحويلها المانحين الدوليين طرف من  تعبئتها

   
يتعلق بتتمة المشروع المذكور وموازاة مع األشغال الجارية حاليا والمتعلقة بتأهيل مواقع شمسية أخرى، شرعت الوكالة فيما 

عمليات التقييم الذي مكن من اقتراح خريطة طريق لتنمية المشاريع الشمسية تستعمل  فيالمغربية للطاقة الشمسية 
 حاجياتوذلك بهدف االستجابة لمختلف  ،ميغاواط( 0111و 811ما بين  حتراو)بقدرة إجمالية ت الكهروضوئية تكنولوجياال

ب الطاقة الشمسية في إطار ركّ تزويد المراكز الثانوية لم  أطراف الشبكة وتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية، خصوصا 
 (.  ات...وكذا احتياجات األنشطة االقتصادية )السقي والتكييف والصناع "مخطط نور"

 
فرصة لتطوير شعبة  التي تتيحها في مجال اإلدماج الصناعي، إذ تمثل مهمةال كانياتماإلب ضوئيةكهرولتكنولوجيا الاتتميز و

تتبنى الوكالة المغربية للطاقة  ،. في هذا الصدد"مخطط نور"صناعية جديدة بالمغرب وذلك وفقا لرؤية مندمجة لتطوير 
تطوير المتعلقة بطلبات العروض  يمكن أن يتم توسيع مسلسل ،رفي هذا اإلطا". وزائد مصنع حطاتصيغة "م الشمسية

 .ضوئيةكهروالالخاليا  معامل لتصنيعبناء  لتشملالمستقل للطاقة" نتاج المحطات في إطار عقد "اال
 

 :لها وهما ينتابعت ينشركتمن طرف  الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في إنجاز برنامجها  الشمسي تتم مواكبة ،وللتذكير
 فيمساهمات الوكالة المغربية للطاقة الشمسية  يعهد إليها بتدبير جميع والتي رأسمال" -"الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

الوكالة المغربية للطاقة و" ،المشروع الشمسي إنجاز فيمباشرة، غير بطريقة مباشرة أو سواء  التي تساهم المقاوالت
ر للبرنامج يّ س  م  بين أنشطة الوكالة األم ك   مييزالت تيحالبنيات التحتية المشتركة، والتي تخدمات" التي تهتم بتدبير  -الشمسية 
 .من جهة أخرى واألنشطة المرتبطة بتدبير الموقع واستغالل المشاريع الشمسية من جهة الشمسي

 
ربط بشبكات اللمواقع الشمسية )كمن جهة أخرى، يتم تمويل ميزانية التسيير للوكالة وأشغال البنية التحتية لتهيئة منصات ا

األولي  االجتماعيالرأسمال فإن كذا هو .،من طرف المساهمين تعبئة المواد الضروريةالطرق والماء والكهرباء( من خالل 
مليار  2,25وصل إلى حيث  3109خالل سنة  عرف زيادة ،تم اكتتابه ودفعه بالكامل مليار درهم والذي 192يبلغ  الذي

 .ودفع نصفهابالكامل تم اكتتابها  مليار درهم 1,75 قيمتها مة إضافيةدرهم أي بمساه
 

  104,6سلبية بقيمة صافية نتيجة ،3109سنة  خالل الشمسية، للطاقة المغربية سجلت الوكالة المالية، النتائج يخص وفيما
درهم.  مليون 70,3قيمتها  استغالل موارد درهم مقابل مليون 174,9االستغالل فقد بلغت  أما بالنسبة لتكاليف .درهم مليون
  .درهم مليون 394 قدره ما 3109االستثمارات المنجزة في سنة  بلغت وقد
 

درهم  مليون 874درهم منها  ونملي 00022 بلغتفقد  ،3102السنة المالية  برسم لوكالةل االستثمار أما بالنسبة لميزانية
 البنية التحتية(. غال تأهيلبورزازات )مواصلة أش الشمسية الطاقة مخصصة لمشروع

 
الوكالة المغربية  استثمار باإلضافة إلى االستثمارات المعتمدة من قبل شركات تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، فإن ميزانية

ويرتقب أن يخصص هذا المبلغ إلعداد  .3102مليون درهم خالل سنة  821للطاقة الشمسية يتوقع أن يصل غالفها إلى 
 موقع ميدلت.  وعلى الخصوصالشمسية،  طاقةأخرى لل مواقع

 
 الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية - 5.2.2.5

 

 الوطنية الطاقية السياسة تنفيذ في المساهمة في الطاقية والنجاعة المتجددة الطاقات لتنمية الوطنية الوكالة استراتيجية تتمثل
 .الطاقية والنجاعة المتجددة الطاقات تعزيز عبر البيئة على والمحافظة لطاقيةا التبعية تقليص إلى تهدف لتيا
 

للنجاعة  العامة الوضعية دراسةهاء بإن الطاقية، المتجددة والنجاعة الطاقات لتنمية الوطنية الوكالة وفي هذا اإلطار، قامت
من تحديد أكثر من  وقد مكنت هذه الدراسة .3191 قأف في للمغرب الطاقية النجاعة استراتيجيةتحديد إلى تهدف  التي الطاقية

 والبناء انعكاسات اقتصادية وبيئية واجتماعية في العديد من القطاعات الهامة )الصناعة من شأنها أن تنتج إجراء وتدبير 331



  5102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
59 

لفترة لمل الوكالة والفالحة والصيد واإلنارة العمومية....(. وسيتم تنفيذ التدابير واإلجراءات ذات األولوية ضمن مخطط ع
3102-3102. 

 
الطاقية، تعمل الوكالة على تنفيذ عدة برامج هامة خصوصا برنامج المضخات الشمسية  باإلضافة إلى الشق المتعلق بالنجاعة

الطاقية  الذي يهدف إلى تثمين إمكانات الطاقة الشمسية الحرارية وتنفيذ مدونة النجاعة "شمسي"لفائدة الفالحة وبرنامج 
 طاقات المتجددة.لأطلس لع واز مشروإنج

 

مليون درهم، العديد من البرامج والمشاريع التي تركز  011 الذي تناهز كلفته، 3102-3102ويتضمن مخطط العمل للفترة 
  :على

 

 النجاعة الطاقية ؛ استراتيجيةتنفيذ  -
 ؛ الطاقية جددة والنجاعةالمت الطاقات مشاريع الجهات لتطوير دعمإلى  يهدف الذي  "جهتينو" مشروع مواكبة -
 غطاةالمساحة الم رفع إلى يهدف والذي بالمغرب الشمسية الطاقة بواسطة الماء تسخين لتطوير "شمسي" برنامج تنفيذ -

 ؛ درهم مليون 021 بكلفة إجمالية قدرها مربع متر 1.700.000 إلى مربع متر 211.111 من
 ؛ المحتملة المواقع وتأهيل الريحي الرصيد لتقييم "الريحي أطلس" مشروع -
 .بالجهات العضوية الطاقات مشاريع محفظة دراسة أجل من العضوية للطاقات أطلس مشروع -
 

مليون  94,4موارد االستغالل ما قدره  سجلت. كما 3109سنة  مليون درهم 16 بغالفاستثمار الوكالة  ميزانية تم إنجاز وقد
ناتج ومليون درهم  0292إلى ناتج استغالل سلبي قدره  مما أدى تغاللمليون درهم بالنسبة لتكاليف االس 47,2 درهم مقابل

 مليون درهم. 0099صافي سلبي قدره 
 

مليون درهم مخصصة لميزانية  09مليون درهم منها  23الميزانية اإلجمالية للوكالة  تناهز، 3102وبرسم توقعات سنة 
 اإلعتماد علىيتم تمويل هذه الميزانية خصوصا من خالل الستغالل. وسميزانية امليون درهم مخصصة ل 9892االستثمار و

 إمدادات الدولة. 
 

سيخصص لمواصلة تنفيذ  ،مليون درهم 31غالفا  ماليا قدره  3102سنة  لوكالة برسما ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية استثمار
 المتجددة. اتبرامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاق

 

 الصالح للشرب ء والماءإنتاج وتوزيع الكهربا - 2.2.5
 

  5107-5102 للفترة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برنامجالعقد  - 1.4.3.2
 

 3102مايو  32برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ البإبرام عقد  3102تميزت سنة 
التدابير الالزمة لتسوية الوضعية المالية الحرجة للمكتب  إلى إرساء ويهدف هذا العقد، 3101و 3102برسم الفترة ما بين 

خطرا على استمرارية هذا بحيث أصبح يشكل مقلقة خاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء مستويات  بلغالناتجة عن عجز بنيوي 
 النشاط.

 

 سنةطن في لل ادوالر 32 من أسعار الفحمانتقال الوقود )لعدة عوامل، السيما ارتفاع تكاليف أسعار  وترجع هذه الوضعية
% في المتوسط 2,2(، والزيادة السريعة في الطلب على الطاقة الكهربائية )3103سنة طن في لل دوالرا 89 إلى 3111

ا في قطاع القيمة المضافة السيمعلى لضريبة ا لفارق، وكذا التدهور السريع اكبير ااستثماري اسنويا( التي تتطلب برنامج
ونفقات االستثمار في قطاع  الستغاللالتغطية الجزئية لتكاليف اإلى جانب (، 3109درهم في نهاية سنة  اتمليار 9الماء )

للمكتب الوطني  حرجةالمالية الوضعية وبالفعل فإن ال .التطهير السائل والنفايات السائلة، وتجميد األسعار لعدة سنوات
 2.230 ناقص بحوالي نتيجة استغالل سلبية تقدر بتسجيل ،3109في نهاية سنة  ،تميزت ربللكهرباء والماء الصالح للش

درهم وكذا ديون مليار  7,5 ناقص قدرهامليار درهم، وموارد خزينة سالبة  2,8 ناقص لغدرهم، وناتج صافي سلبي ب ونملي
 .صندوق التقاعدتجاه التزامات اكدرهم مليار  17,95مليار درهم منها  11إجمالية وصلت إلى 

 

وإجراءات في غياب تدابير  ،، التي تم وضعها كانت تظهر3101-3102 المتعلقة بالفترة ، فإن التوقعات الماليةوهكذا
إلى مستويات مقلقة وغير  3101سنة  في أفقالمتوقع أن تصل التي كان من تدهورا  مستمرا  للمؤشرات المالية  ،المواكبة

 .تحكم فيهام
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 ر، يهدف عقد البرنامج المذكور أعاله إلى التسوية التدريجية للوضعية المالية للمكتب وتمويل مخطط التجهيزوفي هذا اإلطا
 11االستثمارات من قبل القطاع الخاص في توليد الطاقة بقيمة  دون احتسابمليار درهم ) 21، بقيمة 3101-3102 للفترة

 . والتطهير لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والماء الصالح للشربمليار درهم خالل نفس الفترة( الالزم لتلبية الطلب و
 

برنامج، التسوية التدريجية للوضعية المالية للمكتب عبر ثالث دعامات الفي هذا العقد  إتباعهاوتتوخى المقاربة التي تم 
 دة هيكلة للتعريفات الحالية. الدولة وإعامن طرف لمكتب وتدابير المواكبة من طرف اخاصة، اتخاذ تدابير داخلية  تشمل،

 
 التيتعزيز اإلنجازات العملية والتقنية من خالل اإلجراءات  المكتب عبر تدبيروتهدف التدابير الداخلية إلى تحسين وترشيد 

تمكن من ضبط الطلب وخفض االستهالك، وتحسين جودة الخدمة، وكذا مردودية الشبكة، ووحدات وهياكل اإلنتاج والنقل، 
تكاليف ترشيد تكاليف االستغالل وضبط عدد المستفيدين و باإلضافة إلىالزبناء  مع عالقاتالو التسيير التجاريوتعزيز 

 ةالتفاعالت المرتبطة بعملي ثميناألصول غير الالزمة لالستغالل وتحسين حكامة المكتب وت تفويتكما تروم  ،المستخدمين
 893هذا، وسيصل التأثير اإلجمالي لهذه التدابير الداخلية إلى ي للتقاعد. اخلدوكذا إخراج الصندوق الالمكتبين السابقين تجميع 

 مليار درهم على طول فترة العقد. 
 

واستبداله  الموجه لهدعم العن طريق إلغاء  "الفيول"حذف المقاصة عن عقد البرنامج آلية ل تضمنوباإلضافة إلى ذلك، ي
سيتحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح . بالمقابل 3101-3102الفترة  محدود فيالدولة طرف بدعم جزافي من 

. ولهذه الغاية، فيوللكهرباء دون أي مساهمة من الدولة بما في ذلك المصاريف المتعلقة بالنتاج اللشرب التكلفة اإلجمالية إل
ة يالطاقلباقة أمثل ل تدبيرخالل  ( من3101و 3109بين سنتي  %20) فيولاستهالك ال لتقليصينص العقد على اتخاذ تدابير 

 اتعلى الطاق المعتمدةالمناسب لوحدات اإلنتاج وتنفيذ برنامج التجهيز السيما محطات توليد الكهرباء  ظيفعبر التو
 المتجددة والفحم. 

 

شرب وبين التوزيع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لل جالمة مءالعقد تدابير لمال تضمنوفي نفس السياق، ي
، على أن 3102في غضون سنة التي سيتم تفعيل التدبير بها الموزعين. وستعطى األولوية في هذا الشأن لمنطقة أكادير 

 بعد ذلك مناطق أخرى كالدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وآسفي.  هذه المالءمة تشمل
 

 ما يلي :  ا،أساس ،الدولة فتهممن طرف أما تدابير المواكبة 
 

ة بما في ذلك تعميم المصابيح ذات االستهالك يالطاق النجاعةة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنفيذ برنامج صلاوم -
واعتماد معايير  لطاقة الصناعيةلوتعميم عمليات التدقيق  ستهالكالوتكثيف حمالت التحسيس المتعلقة بضبط ا المنخفض
 الطاقي لألجهزة المنزلية ؛  ألداءمتعلقة با

 ؛  3101عن الفيول إلى غاية  نفقات المقاصةالستبدال  جزافيدعم ء رساإ -
 9اتخاذ التدابير الضريبية الالزمة لتصفية جميع الديون المتراكمة في إطار الضريبة على القيمة المضافة التي ستبلغ  -

الت ، وخفض معد3108و 3102بين  مليون درهم ما 211، أي بمبلغ سنوي قدره 3102مليار درهم خالل سنة 
 % ؛01إلى  20%ن م ضريبة على القيمة المضافة على مياه الشرب والتطهير السائل والفحمال

الحفاظ على التطهير الصالح للشرب في المناطق القروية ومشاريع  ءلماالتزويد باصيانة ودعم الدولة لمشاريع تعميم  -
 ؛ للتطهير السائلفي إطار البرنامج الوطني  السائل

( في مليار درهم 393)العمومية والجماعات الترابية والمقاوالت على اإلدارات والمؤسسات  ديونال متأخرات تصفية -
 ؛ ظرف سنتين

 3102 سنةمليار درهم )مليار درهم في  3لمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ ل األموال الذاتيةتعزيز  -
 (. 3102 سنةومليار درهم في 

 
. 3101-3102فترة الخالل عبر مراحل  فستتم ،التطهيرو الصالح للشرب الماءعريفات الكهرباء، وت ةوفيما يتعلق بمراجع

عتبات أشطر  النظر فيوإعادة  مع الحفاظ على الشطر االجتماعية تعرفته مراجع سيتموبالنسبة لالستعمال المنزلي، ف
 االستهالك.

  
 سنتيم 91لكل كيلوواط/ساعة تم بيعه عتبة  بالنسبة تجاوزت الخسارةهذا، وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل الزيادة في التعريفة، 

 بسبب عدة عوامل خاصة ارتفاع أسعار الوقود. )دون احتساب كلفة مقاصة الفيول( في كيلوواط/ساعة
 

مة وتسيير عقد البرنامج إلى تحسين حكاالالتعاقدية ، يهدف  االلتزاماتوعالوة على التدابير والدعامات السالفة الذكر وكذا 
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتعزيز إنجازاته العملياتية وذلك بالحد من الخسائر وتطوير نظام 



  5102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
61 

احترام قواعد الشفافية المالية باإلضافة إلى المعلومات والمراقبة الداخلية وتعميم التعاقد الداخلي فيما يتعلق باإلنجازات 
 الحكامة. والممارسات الجيدة في مجال

 
 الكهرباء( قطاع ) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - 2.4.3.2

 
، بما فيها 3103في سنة  طاواغمي 20188مقابل  طاواغمي 20883إلنتاج الطاقة  المثبتةقدرة ، بلغت ال3109 سنةفي نهاية 

 طاواغمي 281من محطات المعالجة و طااوغمي 222من أصل مائي، و طاواغمي 00912من أصل حراري و طاواغمي 20193
حية أساسا والتي تم إحداثها في بفضل المحطات الري %9بواسطة المحطات الريحية. وقد سجلت الطاقة المثبتة زيادة قدرها 

 المتعلق بالطاقات المتجددة.  09-18إطار القانون رقم 
 

إلى تشغيل العديد من مشاريع الطاقة الريحية التي تم ( ميغاواط 319)+ ويعزى توسيع حظيرة محطات الطاقة الريحية
 50,6المتعلق بالطاقات المتجددة في كل من الهومة ) 09-18تطويرها من طرف القطاع الخاص في إطار القانون رقم 

 ميغاواط(. 50,6ميغاواط( وفم الواد ) 101,8) ميغاواط( وأخفنير
 
 2، وذلك من خالل تشغيل الوحدات المثبتةالطاقة مجموع من  %28تشكل  إنتاج الطاقة الحرارية التيرفع قدرة تم سوف يو
 .3108 مارسفي والوحدة األولى من محطة الفحم بآسفي  3102بمحطة الجرف األصفر في سنة  2و
 

، التوقيع على عقود تمويل مشروع المحطة الحرارية آسفي مع مجموعة من 3102شتنبر  01في هذا الصدد، تم بتاريخ 
، فإضافة إلى تغطية الطلب الوطني للكهرباء لآلثار المرتقبةالوطنية والدولية من اليابان وفرنسا وبريطانيا. وبالنسبة  البنوك

منصب غير مباشر خالل مرحلة  111منصب شغل مباشر و 211وكذا نقل التكنولوجيا، سيمكن هذا المشروع من إحداث 
 منصب شغل خالل فترة اإلنجاز. 3.200االستغالل و

 
جيغاواط/ساعة خالل  930132وفيما يتعلق بتطور الطلب على الطاقة وطريقة تلبيته، فقد بلغت الطاقة الكهربائية المطلوبة 

 .3103مقارنة مع تلك المسجلة في سنة  %990، بزيادة قدرها 3109سنة 
 

بناء الدفع المسبق "نور"(، من ز 8020128)بما في ذلك  3109زبون في نهاية سنة  208010121وقد بلغت محفظة الزبناء 
من الزبناء )بما  3100022. وتجدر اإلشارة إلى أن المحفظة اإلضافية بلغت 3103مقارنة مع سنة  %299أي بزيادة قدرها 

 من زبناء الدفع المسبق "نور"(. 80221 في ذلك
 

خالل  %198ساعة، بزيادة قدرها  / طاواغيج 310180ما قدره فقد ناهزت ، 3109مبيعات الطاقة الكهربائية خالل سنة  أما
 .3103سنة 

 
 %0دون احتساب الضريبة، أي بزيادة قدرها  3109مليار درهم خالل سنة  3092كما بلغت مبيعات الطاقة من حيث القيمة 

 .3103مقارنة مع سنة 
  

وذلك من  3109ل وقد عرف الوضع المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الكهرباء( عجزا خال
النفقات( وناتج  ضعف رقم المعامالت مقارنة معمليار درهم )بسبب  2,32 ناقص بقيمة سلبي خالل تسجيل ناتج استغالل

 3,22 ناقص بلغت سلبية نتيجة صافية بالتاليدرهم بسبب العبء المتزايد لفوائد الديون، و ونملي 801ناقص مالي قدره 
 مليار درهم. 

 
مليار درهم خالل  2989فيناهز  -فرع الكهرباء–ستثماري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أما البرنامج اال

 . 3102سنة 
 

مليار درهم وهي جزء من العقد  7,5فقد خصص لها المكتب  (،فرع الكهرباء) 3102أما بالنسبة لميزانية االستثمار لسنة 
لطلب على الكهرباء من خالل إنجاز قدرة لإلى مواكبة التطور المستمر ، وتهدف بالخصوص 3101-3102للفترة البرنامج 

التي سينجزها القطاع نتاج الكهرباء إمشاريع )بما في ذلك  3101و 3102ميغاواط ما بين  90283 تبلغإنتاج إضافية 
كزيادة على  %22أي ميغاواط  90283)المشاريع ومن ضمن هذه  مليار درهم خالل هذه الفترة(. 11الخاص باستثمار قدره 

ميغاواط من الفحم بفضل  00102ميغاواط من الطاقات المتجددة، و 00881 (، سيتم تطوير3109القدرة الموجودة في سنة 
وحدات ميغاواط ب 8892ميغاواط بأسفي و 289األولى بقيمة وحدة الللجرف األصفر وتوسيع مركز جرادة و 2و 2الوحدات 

 00331 ،على الخصوص،مل محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة توتشالديزل بتزنيت والداخلة. هذا، 
 211(، و09-18تم إنجازها من قبل القطاع الخاص بموجب القانون رقم سيميغاواط  331ميغاواط من الطاقة الريحية )منها 



  5102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
62 

ة في إطار مشروع تافياللت الشمسي الطاقة ميغاواط عبر 12و "نور"ميغاواط من الطاقة الشمسية كجزء من مشروع 
 ميغاواط. 011المنزل بقدرة -الهيدرومائي لميدز المجمعو
 

التوت   -ز  ا  التوت     الم ت ع 
الم ت ع

ز  ا  التوت  الم    ز  ا  التوت  المتوسط

توزيع الم يعات  س    ات الز  ا 

2012 2013 
 

 البرنامج المندمج للطاقة الريحية - 2.2.2.5

 

واصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إنجاز مشاريع الطاقة الريحية التي تدخل في إطار االستراتيجية 
من الطاقة الكهربائية انطالقا من  %23، إلى طاقة إنتاجية تناهز 3131في أفق سنة  ،لى الوصولالوطنية للطاقة والهادفة إ

ميغاواط(، والطاقة  30111ميغاواط موزعة بالتساوي بين الطاقة الهيدرومائية ) 20111المتجددة، أي ما يعادل  اتالطاق
 ميغاواط(.  30111ميغاواط( والطاقة الريحية ) 30111الشمسية )

 

ميغاواط )مشاريع طورها المكتب الوطني  00111مثل مشاريع الطاقة الريحية المستغلة أو التي هي قيد اإلنجاز قدرة وت
للكهرباء والماء الصالح للشرب والقطاع الخاص(. ويشمل برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإلنتاج 

 30111إضافية بهدف الوصول إلى قدرة إجمالية من الطاقة الريحية قدرها  ميغاواط 00111المندمج للطاقة الريحية إنتاج 
 مليار درهم. 17,7. وتناهز تكلفة هذا البرنامج 3131ميغاواط بحلول سنة 

 
ميغاواط، الذي ينجزه  0.111المتوقعة في إطار البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة الستة وتتواجد المحطات الريحية 

 011)والموقع الثاني بطنجة  ميغاواط( 021طني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمواقع التالية: تازة )المكتب الو
ميغاواط( وبوجدور  911تسكراد بطرفاية )وميغاواط(  311جبل لحديد بالصويرة )و (ميغاواط 021ميدلت )وميغاواط( 

 ميغاواط(. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين : 011)
 
الصناعي قدره دمج ميغاواط( مع فرض حد أدنى من ال 021رحلة األولى تتضمن إنجاز المحطة الريحية  لتازة )الم -

  ؛ 91%

ميغاواط( مع الحرص  821المرحلة الثانية تتضمن الشروع في تطوير خمس محطات ريحية التي تشكل القدرة المتبقية ) -
 لمباشرة.على اإلدماج الصناعي والسيما من خالل االستثمارات ا

 
( في PPAميغاواط(، فقد تم توقيع عقد شراء وتوريد الكهرباء ) 021بخصوص مشروع المحطة الريحية لتازة )

شركة المكلفة بالمشروع. ويقدر إجمالي االستثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبين  32/11/3109
 ر درهم.مليا 2,4الالزمة لتطوير هذا المشروع بحوالي 

  

مليار  0299توقعة ميغاواط، الذي تناهز االستثمارات الم 821هذا وفيما يتعلق بالمشروع المندمج للمحطة الريحية بطاقة 
، في 3102في نهاية النصف الثاني من سنة  قيد اإلنجاز بغرض اختيار المستثمريوجد درهم. فإن مسلسل طلب العروض 

 .3102ولى في شهر دجنبر لتجاري للمحطة الريحية األا ستغاللحين من المقرر أن يبدأ اال

 
 (الماء قطاع ) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - 2.2.2.5 
 

على تنفيذ تدابير  3103التطهير السائل، فقد ركز التصريح الحكومي في يناير وبالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب 
العرض والطلب، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية  تستهدف تجنب مخاطر عدم التوازن بين

 للساكنة.  سليمة وضمان بيئة صحية
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الذي يندرج في إطار هذه التوجيهات والماء( قطاع للكهرباء والماء الصالح للشرب ) ويتوخى مخطط عمل المكتب الوطني
 تحقيق األهداف التالية : 

 
لمرافق الموجودة لضمان التوازن بين العرض والطلب وتجنب العجز الحاصل في تزويد استدامة وتأمين وتعزيز ا -

 الساكنة بالماء ؛
 تحسين أداء المرافق التقنية وكذا الحفاظ على الموارد المائية وترشيد االستثمارات ؛  -
 ؛ "تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق القروية وفقا لمبدأ "الحق في الماء -
 في مجال التطهير السائل الذي يساهم في الحفاظ على الموارد المائية والحد من تدهور جودتها. لتدخل المستمرا -
 

المكتب الوطني للكهرباء والماء  عتزمهذا، وفي إطار مواكبة التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد وطبقا للعقد البرنامج، ي
 3101-3102مليار درهم خالل الفترة  31ج استثماري طموح بغالف مالي قدره الصالح للشرب )قطاع الماء( تنفيذ برنام

 . 3102مليار درهم في سنة  4,65 و 3102مليار درهم في سنة  293منها 

 

مليون درهم. وتتوزع  20291مليون درهم من أصل توقعات أولية بلغت  90330، ما قدره 3109وقد بلغت إنجازات 
 على النحو التالي : ،لمحاور االستراتيجيةاالستثمارات المنجزة حسب ا

 
مليون  00212المنجزة وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية حيث بلغت االستثمارات  استدامة -

 أو التنقية من موارد المياه السطحية أو التحلية %81لتر / ثانية، منها  30302من  إضافيصبيب  درهم سمحت بتجهيز
 الح، مما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية ؛ ممن األ

الذي مكن من بلوغ ، الشيء مليون درهم 281تعميم تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب حيث تم استثمار  -
 08( وكذا التدخل في 3103في سنة  %89)مقابل  3109سنة  فيكمعدل التزويد بالماء بالمناطق القروية  %82نسبة 
 نسمة ؛ 0120111قروي جديد لفائدة ساكنته التي تزيد عن مركز 

مليون درهم، مكنت من توسيع محطة معالجة مياه التطهير السائل  822التطهير السائل من خالل استثمارات قدرها  -
متر مكعب/اليوم والعمل على إدارتها على  930211صل إلى يإجمالي  صبيبمحطات جديدة للمعالجة ب 8وإنشاء 
 نسمة.  220811مدن إضافية لفائدة ساكنة تقدر بحوالي  2مستوى 

 
 00133إلى  3103مليون متر مكعب سنة  813من ذ انتقل إهذا وقد عرف حجم إنتاج الماء الصالح للشرب تزايدا سريعا 

النصف  منجزة برسممليون متر مكعب  282منها  3102مليون متر مكعب المبرمجة سنة  00128و 3109متر مكعب سنة 
 السنة.ألول من ا
 

. 3103مليون متر مكعب سنة  802مقابل  3109مليون متر مكعب سنة  822أما مبيعات الماء الصالح للشرب، فقد بلغت 
مليون متر مكعب منجزة لغاية نهاية  208مليون متر مكعب منها  881ما قدره  3102وتناهز المبيعات المتوقعة خالل 

. 3103مليون متر مكعب في سنة  22، مقابل 3109ون متر مكعب خالل سنة ملي 12تمت معالجة  ا. كم3102يونيو 
إلى  3102نسبة المعالجة خالل نهاية يونيو  تصلو، في حين 3102مليون متر مكعب في سنة  88وسيصل هذا الحجم إلى 

 متر مكعب.  مليون  80
 

زبون في نهاية  001910832إلى  3103ة زبون سن 002920212وفي نفس السياق، عرف عدد الزبناء ارتفاعا مستمرا من 
 .3102زبون في متم يونيو  001980212و 3109

 

 
 

 ناتجمليون درهم، فيما بلغ  011، فقد سجلت ناتجا صافيا قدره 3109وبالنسبة لإلنجازات المالية لفرع الماء برسم 
 اردومليار درهم كم 2991مليار درهم مقابل  290 مليون درهم بالنظر إلى تكاليف االستغالل اإلجمالية بمبلغ 320االستغالل 
 االستغالل.
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متر مكعب/ثانية،  0899يصل إلى  إضافيتجهيز صبيب في  3101-3102 برسم الفترة تتمثل أهم أهداف برنامج االستثمارو

تحلية  مشروع محطةما فيها بمحطات لتنقية وتحلية المياه  1محطة لمعالجة المياه و 38وذلك على الخصوص عبر تشغيل 
متر مكعب/ثانية في إطار الشراكة بين  093من أجل تعزيز تزويد أكادير الكبرى بالماء الصالح للشرب بحوالي ه البحر امي

القطاعين العام والخاص. وتجب اإلشارة الى أن الصبيب المجهز من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
أيضا إلى الحفاظ على الموارد المائية الجوفية وفقا  3101-3102. كما يهدف برنامج 3109متر مكعب / ثانية سنة  22بلغ 

 الموارد السطحية وتحلية مياه البحر. عبر تعبئةمن القدرة سيتم تجهيزها  %81لتوجهات السلطات العمومية. لهذا فإن 
 

  درهم، ما يلي : مليون 20228تبلغ ، التي 3102ومن أهم أهداف ميزانية سنة 
 

مليون درهم على شكل معدات اإلنتاج لمواكبة النمو  30312إنتاج الماء الصالح الشرب باستثمار غالف مالي قدره  -
  ثانية ؛/متر مكعب 398إجمالي مرتقب قدره  تجهيز صبيبالسكاني والتنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد، وذلك ب

مليون درهم من أجل االستجابة  19باستثمار غالف مالي قدره لشرب لتدعيم التجهيزات الخاصة بتوزيع الماء الصالح  -
للتوسع العمراني المتزايد في المدن والمراكز التي يشرف فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على 

أن يتحمل  كلم من قنوات التوزيع. وباإلضافة إلى ذلك، يتوقع 321خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك عبر تشغيل 
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكاليف تدبير مرفق الماء الصالح للشرب بمركز حضري جديد تقدر 

 نسمة ؛ 80111ساكنته بنحو 
 %82,9 في حدودمليون درهم( عبر الحفاظ على مردودية قنوات اإلنتاج  232تحسين أداء تجهيزات المكتب الحالية ) -

 3109سنة  %1990المسجل في العقد البرنامج( وستنتقل مردودية شبكات التوزيع من  %8293دف عن ه طفيفة )بزيادة
 ؛ 3102سنة  %1290إلى 

مليون  831استثمارات بقيمة من خالل  94,5%تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب إلى الرفع من معدل  -
تقدر بحوالي بساكنة مركز قروي جديد  08للشرب في  تحمل تكاليف تدبير خدمات توزيع الماء الصالح وكذادرهم 

  ؛ نسمة 3310111
 يناهزمحطة معالجة المياه بصبيب  02مليون درهم بإنجاز  1.027: ستخصص استثمارات بقيمة التطهير السائل  -

مدن ومركز لصالح  01في تطهير السائل تحمل تكاليف تدبير خدمة ال باإلضافة إلى لليوم متر مكعب 68.700
 نسمة. 321.111

 
 13صافية تصل إلى  نتيجة (الماء قطاع) 3102مكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لسنة الهذا، وتتوقع ميزانية 

 مليار درهم 5,60 إلى إجمالي نفقات استغالل عحيث سيرتفمليون درهم،  318 قدرها استغالل نتيجة وكذامليون درهم، 

  االستغالل. واردمليار درهم لم 5,8مقابل 

 

 تزويد واستدامةالمكتب لتعزيز  واصلةفي إطار م تندرجوهي  مليون درهم 20301 ما قدره 3102 تبلغ استثماراتو
لمناطق القروية وتسريع إنجاز باالماء الصالح للشرب ب التزويدتعميم كذا المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب، و

متر مكعب / ثانية، وتحسين  2,8هذه الميزانية تجهيز صبيب إضافي يبلغ  دافهكذا، فمن أهم أه. تطهير السائلمشاريع 
 0210111لفائدة  اجديد امركز 31الماء الصالح للشرب لفائدة التدخل في تدبير  وكذامردودية و أداء الشبكات والمرافق، 

 02 ك باإلضافة إلى إنجازذلو ،نسمة 2120111 صل إلىلساكنة تتطهير السائل الوفي مجال مدينة ومركز  03و نسمة
 متر مكعب في اليوم. 200911محطة لمعالجة المياه بصبيب يصل إلى حوالي 

 
 المؤشرات المالية المجمعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
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 وكاالت التوزيع - 2.2.2.5
 

خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطهير السائل لفائدة  فيرعلى تووكاالت التوزيع المستقلة  تعمل
مع   المتواجدة داخل محيط تدخلهامراكز المواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية للمدن وإلى  اهدف استراتيجياتهوت الزبناء.

تحسين مردودية شبكات  خاصة عبرالموارد، استمرارية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والحفاظ على  الحرص على
 لمعالجة وإعادة استخدام مياه التطهير السائل.األساسية إنجاز المشاريع . كما تتكلف هذه الوكاالت بالماء والكهرباء

 
، ويرتقب أن 3109ة سن مليون زبون 4,36إلى  3118سنة  زبونمليون  3,38 انتقل عدد زبناء هذه الوكاالت من ولقد

 زبون مليون 0,81مقابل )لكهرباء ل النسبةزبون بمليون  1,13 منها 3102في متم  زبونمليون 4,5 ا العدد إلى يصل هذ
مليون زبون بالنسبة للتطهير  1,68و (3118مليون زبون سنة  1,29زبون بالنسبة للماء )مقابل مليون  1,71( و3118 سنة

 (.3118مليون زبون سنة  1,27السائل )مقابل 
 

مليون متر مكعب سنة  332مقابل  3109 مليون متر مكعب سنة 328فقد بلغت علق بحجم المياه التي تم بيعها، فيما يت
الذي مكن من تحسين مردودية شبكات الماء بخمس نقاط حيث  ءالشي، ستهالكالالرتفاع عدد الزبناء وزيادة انظرا  3118

إلى  3118اواط /ساعة في سنة غجي 30188لكهرباء الموزعة من فقد انتقل حجم ا فيما يتعلق بالكهرباء، .%13بلغ معدلها 
وقد  .%82هذا النشاط في  الذي مكن من استقرار معدل مردودية شبكة ء، الشي3109اواط/ ساعة في سنة غجي 90233

ء للكهربابالنسبة لمردودية شبكة  %82للوصول إلى نسبة قدرها  عمل جميع الوكاالت وضعت مخططاتأن وجب التذكير، 
 .بالصالح للشراء لما بالنسبة لمردودية %81و
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العادمة مياه وإعادة استعمال المعالجة محطات التطوير البنية التحتية ) المنجزة من طرف هذه الوكاالتاالستثمارات  وتشمل
الشبكات ترميم إعادة وصيانة التعزيز و رباء...(توزيع الكه مياه الشرب وإحداث مراكزتخزين  بعد تصفيتها ورفع قدرة

 االستغالل. قتناء معداتوا

 
 

، بقطاع تطهير السائل إلى إنجاز عدة مشاريع مهيكلة 3100و 3118 بين سنتي لالستثمارات ويعزى المستوى المرتفع
  ...(.فاس والجديدة و)مراكش  العادمةمياه المحطات معالجة  خاصة

 

 مؤشرات وكاالت التوزيع
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مليون 350 )محطة المعالجة بمبلغ  كاديرأكل من في في طور اإلنجاز  هي  التي وأ وتتمركز أهم المشاريع التي تم إنجازها
 الجديدة( ومتر مكعب في اليوم 100.000 حجم مياه قدره معالجةلمليون درهم  181)محطة المعالجة بمبلغ  فاسودرهم( 

إلنجاز محطة المعالجة وعدد من القنوات(  مليون درهم 291وجدة )و مليون درهم( 921 )قناة لصرف المياه بالبحر بمبلغ
متر مكعب في  81.211المصفاة بسعة قدرها المياه العادمة  استعمال برنامج إعادة برسم مليون درهم 0.111مراكش )و

وجد طلبات العروض المتعلقة بها في إلنجاز محطة المعالجة وعدد القنوات ولإلشارة ت مليون درهم 211القنيطرة )( واليوم
لفائدة مشروع محطة المعالجة الذي لم يتم الشروع فيه لحد اآلن نظرا للصعوبات  مليون درهم 011تازة )طور اإلعداد( و

إلنجاز محطة  مليون درهم 21 سطات )و (إلنجاز محطة المعالجةمليون درهم  70بني مالل )المتعلقة بالوعاء العقاري( و
 محطات خاصة بالمعالجة في مراكز مختلفة(.  1 بإنجازأن هذه الوكالة قامت  علما ،مركز لخيايطةب المعالجة

 
مليون درهم  30121، فتبلغ 3102والمتوقعة خالل  3102أما بالنسبة لالستثمارات التي توجد في طور اإلنجاز برسم سنة 

 مليون درهم على التوالي. 3.809و
 

مليار  6,9 مسجال %33+، فقد تم تسجيل تحسن في رقم المعامالت )3109-3118ل الفترة وعالقة بالنتائج المالية خال
مسجال  %09( والتمويل الذاتي )+3109مليار درهم سنة  2,9مسجلة  %02( والقيمة المضافة )+3109درهم في سنة 

( وناتج 3109ن درهم في مليو 310مسجال  %20( مع تسجيل انخفاض الناتج الصافي )ناقص 3109مليار درهم سنة  1,7
 .تدني مداخيل األشغال وتزايد نفقات االستغالل بسبب( 3109مليون درهم في  201مسجال  %20)ناقص  اإلستغالل

 
 وكاالت األحواض المائية - 1.2.2.5

 
لتنفيذ سياسة المتعلق بالماء، آليات  01-82تمثل وكاالت األحواض المائية التسعة، التي تم إنشائها في إطار القانون رقم 

وذلك من أجل الحرص  ،بإشراك جميع المتدخلين في قطاع الماء على مستوى الحوض المائي في مجال الالتمركز إرادية
القانونية والتنظيمية واالقتصادية  المقتضياتعلى تنمية وتدبير والحفاظ على الموارد المائية والملك العام المائي في إطار 

 مع التوجهات واالختيارات في هذا المجال.    انسجامبالماء وب المقررة بالقانون المتعلق
 

كذا تعبئة وتخطيط وو في تدبير تتمثل وهيمجاالت تدخلها  فيهذه المؤسسات ذات أهمية كبرى بوتعتبر المهام المنوطة 
 الحفاظ على الموارد المائية والملك العام المائي. 

 
 اوكذ للموارد المائية ةالمندمجالتهيئة  اتت األحواض المائية انطالقا من مخططلوكاال قد تم إعداد التوجهات االستراتيجيةو
قطاع المياه وباقي ل ةاالستراتيجي كل وكالة حوض مائي تتماشى مع المعايير استراتيجية، فإن الوطني للماء. ولذلكمخطط ال

 حوض. المتعلقة بكلائص والمعايير المحددة والخصاإلكراهات  االعتبار بعين االستراتيجيات القطاعية األخرى، مع األخذ
 

على وجه الخصوص خارطة طريق خاصة بكل وكالة حوض مائي داخل  يشكل مخطط التهيئة المندمج للموارد المائيةو
الطلب،  تدبيررئيسية هي: )أ( تنمية العرض، )ب(  استراتيجيةحول خمسة مجاالت  هذا المخطط تمحوريو .منطقة عملها

( تحديث اإلدارة وتقوية الوسائل ه)والمخاطر المرتبطة بالماء  تدبيرالحفاظ على الموارد المائية، )د( )ج( الحماية و
 كفاءات.وال
 

، والمنجزة من طرف وكاالت األحواض المائية للموارد المائيةمخطط التهيئة المندمج العمل المسطرة من طرف  برامجإن 
يتم تمويله أساسا بواسطة ، 3102-3109مليار درهم للفترة  3بقيمة  إجماليإنجاز برنامج استثماري  تضمنالتسعة ت
 التي تحصل عليها من  الدولة. اإلمدادات

 

ومن الناحية المالية، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من تعدد االيرادات ومصادر الدخل الخاصة بوكاالت األحواض 
في اإلتاوات على إستغالل الملك العمومي المائي وبشكل هامشي  تنحصر، فإنها 01-82المائية والمحددة بموجب القانون 

 إتاوات مقابل خدمات.
 

كما أن الوضع الجغرافي واالقتصادي في المناطق التي تشتغل فيها وكاالت األحواض المائية )إمكانات المياه والفالحة 
وكاالت األحواض المائية.  لدى صادر الدخلوالكثافة الحضرية والصناعية، الخ( تؤثر بقوة على م ةالكهرومائيوالمرافق 

وهكذا،  فبعض وكاالت األحواض المائية توجد في جهات تسمح لها بالحصول على موارد مالية مهمة بالمقارنة مع جهات 
 التتوفر على مصادر مائية مشابهة. أخرى
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 هذه ، وتخصص3109ن درهم في سنة مليو 318مليون درهم مقابل  282 مبلغب 3102تقدر ميزانية االستثمار لسنة وهذا، 
البرنامج أما في ما يخص  .وصيانة الملك العمومي المائيومكافحة الفيضانات  ائيةموارد المالميزانية لحفظ وحماية ال

  .مليون درهم وسيخصص لمتابعة إنجاز مخططات عمل الوكاالت 211فسيصل إلى  3102سنة لاالستثماري المتوقع 

 
 لسياحيةا االستراتيجية - 2.5

 
 : التاليةاألساسية  األهدافحول لقطاع السياحة  3131رؤية  تتمحور

 
 ؛ 3131مليون سائح في أفق سنة  31إلى  3101مليون سائح عند متم سنة  899مضاعفة عدد السياح من  -
 ؛ سرير فندقي جديد 311.111إحداث  -

 ار درهم ؛ملي 021مليار درهم إلى  2298رفع الناتج الداخلي الخام السياحي من  -

 ؛ ألف منصب شغل جديد بالقطاع 211خلق  -

 .العشرين األولى عالميا   جعل المغرب من بين الوجهات السياحية -
 

مقارنة بنفس الفترة من  3102 غشتاته حتى متم إنجازفي هذا اإلطار وبفضل مختلف التدابير المتخذة، قام القطاع بتعزيز 
 : من خالل 3109سنة 

 
 ؛ مليار درهم 21,0% حيث بلغت 3,3 نسبةية بتطور المداخيل السياح -
 ؛ %291 نسبةارتفاع عدد الوافدين نحو نقط العبور الحدودية ب -

 .%,,2 نسبةاإليواء السياحية المصنفة ب زيادة عدد الليالي اإلجمالية المنجزة من طرف مؤسسات -
 

 الشركة المغربية للهندسة السياحية - 0.2.5

 
خالل التعريف به وتوظيفه وكذا وضع مشاريع سياحية  منية المنتوج السياحي للمغرب في إطار تنفيذ إستراتيجية تنم
ؤية ر"منتوج تدبير الجانب المتعلق بن الشركة المغربية للهندسة السياحية تواصل إها، فإنجازوالسهر على تنفيذها وتتبع 

 التدابير التالية : من خالل "3131
 
 ؛ 3131في إطار رؤية المحددة   االت الترابيةمجلل ع السياحي" المنتوجات" التي تكرس التموق تطوير -
الجديدة وذلك، بغية إسناد  االستراتيجيةتجارية مهيكلة )إنعاش وتوظيف( نابعة من التوجهات  إرساء استراتيجية -

 المنتوجات السياحية الخاصة إلى المستثمرين بهدف تسييرها بشكل أفضل ؛ 

 على أرض الواقع. 3131رؤية  رجمة أهدافأجل تالمشاريع من تتبع ضمان مواكبة و -
 

 : ، فان الشركة سجلت المنجزات التالية على وجه الخصوص3109ات العينية برسم سنة نجازوفيما يخص اإل
 

تعبئة االعتمادات من طرف صندوق الحسن الثاني لفائدة محطة " ليكسوس" وإعطاء االنطالقة ألشغال الطريق المداري  -
 لتغازوت ؛

 مدينة المالهي " تماونزا" ومنتجع الصحراء بالداخلة ؛ طويري تفاهم من أجل تت  ر  كّ ذ  م   توقيع -

 محطة "بالدي" ونادي بنسليمان ؛وتوقيع ثالث اتفاقيات شراكة لفائدة المحطة الخضراء " المسيرة"  -

 شركة واألقاليم ؛عقد برنامج جهوي موحد وثالث اتفاقيات بهدف تنفيذ عقود البرامج الجهوية بين ال 02توقيع  -

 ؛ تشخيص للمؤهالت السياحية القروية بالنسبة للخمسة عشر جهة المعنية بتحضير تنفيذ برنامج "قريتي" إنجاز -

 مدينة فونتي بخليج اكادير؛ب "H" االختيار والتعاقد مع صاحب مشروع تهيئة وتطوير قطاع  -

 درهم. يونمل 321تفاهم من أجل بيع أراضي "تماونزا" بمبلغ ات توقيع مذكر -
 

دراسات لتقييم مفهوم وجدوى  2 ،، أنجزت الشركة، فيما يخص هندسة المشاريع3102وفي إطار مخطط العمل برسم سنة 
المشاريع السياحية المهيكلة المرتبطة بمحطة مازاكان والتثمين السياحي لشالة ومضايق تودغا وواد مارتيل، وذلك في أفق 

 ملين.إسناد هذه المشاريع لمستثمرين محت
 

ات الشركة خالل سنة إنجازفقد ارتكزت  ،ومواكبة المستثمرين 3131يف المشاريع السياحية لرؤية أما فيما يتعلق بتوظ
وكايمدن وذلك من اجل إضفاء الطابع أمحطة  بخصوصعلى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة مستثمرين أمريكيين  3102

 مليار درهم. 0292 حوالياقيتين بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بم توقيع اتفتاالستثمارات كما  تلكالرسمي على 
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 : تتمثل فيما يلي 3102وبخصوص تتبع المشاريع، فان أهم التدابير التي تم اتخاذها خالل األسدس األول لسنة 
 
 ؛ عقدا   02عددها حيث أصبح توقيع عقود برامج جهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى  -
الستقبال السياحي" بشفشاون وتازة والحسيمة وخنيفرة والحوز والرشيدية اتسيير "دور لالتفاوض حول تسع عقود  -

 داوتنان وازيالل.إوزاكورة و

 مع البنك الدولي والمصادقة على االلتزامات بالنسبة لمشاريع " قريتي" و" مدينتي". لإنهاء مفاوضات التموي -
 

على  3102من سنة  ة األولىتاألشهر الس عرفتلتزم بها ، فقد وفيما يتعلق بتثمين مخزون األراضي وتدبير الحصص الم
 م.مليون دره 911توقيع عقد بيع أراضي محطة تغازوت بمبلغ الخصوص 

 
م تمليون درهم حتى م 0892مليون درهم مقابل  012، ما يناهز 3102يونيو  91المنجزة حتى تاريخ  مواردوتبلغ قيمة ال

تصفية مخزون االحتياطي العقاري للشركة المغربية للهندسة المتعلقة باصلة التدابير بموالموارد ، وترتبط هذه 3109سنة 
مليون درهم، ويضم هذا المبلغ أساسا قيمة  932ما قدره  3102يونيو  91السياحية. وقد بلغ رقم المعامالت المنجز إلى غاية 

 18إلى  3109مليون درهم سنة  3891قص نا كما انتقل ناتج االستغالل من .مليون درهم( 911بيع أراضي تغازوت )
 .3102يونيو  91مليون درهم حتى تاريخ 

 
، بما في ذلك بيع قطعة أرضية كائنة 3102برسم توقعات اختتام السنة المالية مليون درهم  221 رقم المعامالت بلغوسي

 ليون درهم.م 028قيمتها ناهز المتوقعة فت االستغالل مواردأما . مليون درهم 321بفونتي بمبلغ 

 
 الصندوق المغربي للتنمية السياحية - 5.2.5

 
ترتكز حول هي . و3131ستراتيجية لرؤية اال المحاورعلى إستراتيجية استثمار الصندوق المغربي للتنمية السياحية  تستند
 الثالثة التالية :سس األ
 
 ؛ وإعادة تموقع المحطات السياحية لمخطط المغرب األزرقإنجاز استئناف  -
رؤوس األموال ديمومة إنعاش االستثمار المشترك إلى جانب المحافظة على كذا واصة الوسائل المالية الدولية والخ بئةتع -

 ؛ التي تمت تعبئتها بالمغرب
اإلستراتيجي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تموقع الوجهات  تنشيطتنويع العرض السياحي المغربي وتنمية ال المساهمة في -

 : الجديدة السياحية
o  عروض الموجه الاستثمارات في جهات ناشئة ذات مردودية عالية. وستشكل هذه المشاريع منتجات لطلب

 ؛ لجلب االستثمارات الخارجية
o لكنها تندرج من الناحية التكتيكية  ،مردودية ضعيفة بشكل عامات استراتيجي ذ تنشيطتثمارات في مشاريع اس

 جانب استكمال وتنويع العرض السياحي المغربي.  تدعيم تموقعها إلىمن أجل  هامة في مشاريع
 

% يمتلكها صندوق الحسن الثاني للتنمية 99مليون درهم، بما فيه حصة  0.211صندوق لل األولي رأسمالالويبلغ 
مليون درهم من الرأسمال األولي من طرف  0.211تمتلكها الدولة. وقد تم دفع  %21االقتصادية واالجتماعية وحصة 

مليون درهم تم دفعها من  812مليون درهم سددها صندوق الحسن الثاني و 282 على أساس 3103برسم سنة  المساهمين
 .في طريق التسوية مليون درهم 011بمبلغ الرأس المال المتبقي ويوجد  .طرف الدولة

 
 كالتالي : 3131مليار درهم الذي يعتزم الصندوق استثماره في أفق  02ويتوزع مبلغ 

 
 ؛  (%8% إلى 1هم مخصصة إلعادة تموقع محطات مخطط المغرب األزرق )معدل ربح داخلي من مليار در 3 -
 %( ؛ 03)معدل ربح داخلي يفوق  استراتيجيةمليار درهم كاستثمار مشترك في مشاريع  01 -
 %(. 0مخصصة لمشاريع نشاط استراتيجي )معدل ربح داخلي أقل من  مليار درهم 9 -
 

 المساهمات في رأسمال الشركاتة مباشرة في مشاريع أو بصفة غير مباشرة عن طريق ويستثمر الصندوق إما بطريق
مع  بعض صناديق االستثمار التي تم إحداثها بشراكة مع مستثمرين مغاربة وأجانب. وفي هذا الصدد، فإن اتفاق الشراكةو

و "األجيال لالستثمار" والصندوق  بار" و"قطر هولدينغ"آ" الذي يجمع بين الصناديق السيادية "كبيتال "وصال مجموعة
لكل صندوق على حدة، يهدف إلى إنعاش وتنمية القطاع السياحي المغربي وذلك  32المغربي للتنمية السياحية وذلك بنسبة %

 .3131لسنة  االستراتيجيةباستثمارات في مشاريع رائدة تخدم الرؤية 
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مليار أورو في  3أو مستقبلية مبلغ  نتقاتاستثمارها في عدة مشاريع مللشركاء األربعة والتي سيتم  األموال الذاتيةوتتجاوز 
 مليون أورو لكل شريك. 211أي  3131أفق 

 
 مارينا الدارالبيضاء ومارينا طنجة. طويرالثاني لمشروع أبي رقراق وكذا تتطوير الشطر  وتهم المشاريع األولى المختارة

 
" بإحداث أربع شركات تابعة، بما في ذلك ثالث شركات  كبيتال "وصالكة لترخيص لشرومن أجل تدبير هذه المشاريع، تم ا

وصال كابيتال" وشركة تدبير ، ويتعلق األمر بشركة ""وصال"مشاريع وشركة واحدة مخصصة لتسيير محفظة مشاريع 
 وصال طنجة"."" وشركة الميناء-البيضاء وصال الدار" "وصال أبي رقراق" وشركة

 
مع تطويرها من طرف هذه الشركات من مشاريع سياحية وترفيهية وسكنية باإلضافة إلى مشاريع وتتكون المشاريع المز

 تجارية ومكاتب.
 

 2يتكون من فندقين مصنفين  ،3102في ماي اإلطار بشأنه  ستثمارالا ةوهكذا فإن مشروع أبي رقراق، الذي تم توقيع اتفاقي
اتب ومارينا باإلضافة إلى متحف مخصص إلفريقيا وتاريخ نجوم، كما يضم إقامات سكنية ومحالت تجارية ومك 2و

 الطبيعة.
 

، فإنه يرتكز على 3102بشأنه في أبريل اإلطار  ستثمارالا ةالذي تم توقيع اتفاقي "مارينا الدارالبيضاء"وبخصوص مشروع 
 كتبة علوم.فندق فاخر وإقامات سكنية ومحالت تجارية ومكاتب ومارينا باإلضافة إلى مسرح ومتحف وم إنجاز

 
ويضم هذا  .في أطوارها النهائية العتمادهاتوجد المتعلقة به اإلطار  ستثمارالأما فيما يتعلق بمشروع طنجة، فإن اتفاقية ا

المشروع باإلضافة إلى الفنادق واإلقامات السكنية والمحالت التجارية والمكاتب، مارينا وميناء رحالت بحرية ومتحف 
 بحري ومنتزه مائي.

 
، 3102سنة في مليون درهم  0.981ميزانية استثمار تناهز  يعتزم تنفيذا يتعلق بآفاق استثماره، فإن الصندوق وفيم

مخصصة باألساس لتحرير الرأس المال المكتتب في اسم شركات المشاريع التالية : المنتجع السياحي للسعيدية والمنتجع 
  ."كبيتال  وصال"لى مشاريع السياحي لتغازوت والمنتجع السياحي لكسوس باإلضافة إ

 
مليار درهم سنة  392إلى  3102مليار درهم سنة  099الذاتية برسم السنوات القادمة من الحاجة إلى األموال  وستنتقل
 2إلى  2. ويتم إدراج المشاريع الجديدة بوتيرة 3131-3100مليار درهم برسم الفترة  0290 قدره ، أي بمبلغ إجمالي3131

 .3131نة حتى سنة مشاريع في الس
 

مليون درهم والذي  81بناتج صافي يبلغ  3102ومن جهة أخرى، فإن الصندوق يتوقع تحقيق نتائج إيجابية ابتداء من سنة 
. أما فيما يتعلق بدفع أرباح األسهم، فإن الصندوق يعتزم توزيع ما قدره 3132مليون درهم سنة  0.321سينتقل تدريجيا إلى 

 .3132-3102سم الفترة مليون درهم بر 0.292
 
 المكتب الوطني المغربي للسياحة - 2.2.5 
 

مستوى متطلبات السياح أو على مستوى سلوكهم  على سواء. وتفرض التغيرات السريعة، امستمر تحوالالسياحة  تعرف
. 3131ة المغرب وجهة في مستوى طموحات رؤي لجعلتكييف العروض  من أجلفي التعامل معها كبيرة رونة الشرائي، م

وفي هذا اإلطار، قام المكتب الوطني المغربي للسياحة بوضع برنامج عمل يهدف في خطوة أولى تمتد على طول الفترة 
جل بلوغ األهداف المتوخاة من الرؤية بالعمل مع جميع فاعلي أالتقدم، وذلك من  دعامات، إلى تفعيل مختلف  3102-3102

 واالتصال والجودة. توزيعالجوي وتدعيم الالنقل  ت في تحسين سعةوتتجلى أهم الرهانا السياحة المغربية.
 

طيران فتح قاعدتين جديدتين لشركة  3102و 3109المنجزة من طرف المكتب برسم سنتي ساسية كما تهم اإلجراءات األ
سواق المصدرة، بمراكش وفاس إلى جانب إعطاء االنطالقة للحملة اإلعالمية " المغرب ووجهاته" بأهم األ منخفض التكلفة

ولوية )فرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة ودول البنيلوكس وألمانيا وايطاليا( واألسواق األويتعلق األمر باألسواق ذات 
دول  الدول المستقلة ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا باإلضافة إلى مجموعةالصاعدة )دول أوربا الوسطى والشرقية و

 ل والبرازيل وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية وكندا واسكندنافيا(.البرتغاكذا سيا وأخرى بآ
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مع المجالس الجهوية واإلقليمية  3102و 3109سنتي  خالل ن الشراكات التي أنجزها المكتبإوفيما يتعلق بالجهات، ف
لبت تعبئة غالف مالي درعة وزاكورة( تط-ماسة-سوس-تانسيفت واكادير-السمارة ومراكش-تطوان وكلميم-للسياحة )طنجة

 مليون درهم. 02 يناهز
 

تتمحور حول المنتوجات المتخصصة الهادفة إلى  3102و 3109المكتب لسنتي  استراتيجيةن إأما على مستوى التسويق، ف
إنعاش سياحة األعمال )االجتماعات وسياحة األعمال والمؤتمرات والمعارض( والسياحة الفاخرة وسياحة الكولف وذلك 

  دوري " أطلس بروتور".وكأس األميرة لال مريم للكولف وجائزة الحسن الثاني مع بالموازاة  بالعمل
 

 : التالية دعاماتعلى ال 3102-3102برسم الفترة  االستراتيجيةوترتكز أهم التوجهات 
 
 ؛لتوزيع واتقوية النشاط التسويقي الذي يهدف إلى تنمية حضور المغرب على مستوى القنوات الجديدة للمعلومة  -
 مواكبة الفاعلين المحليين والدوليين ؛ -
 األسواق ذات أولوية وأسواق الغزو السياحي وأسواق مراكز النمو؛ تحديداألسواق المستهدفة عن طريق رتيب إعادة ت -
 .الداخلية إنعاش السياحة -
 

برسم سنة  ينامج االستثماربرال ويشمل .مليون درهم 221ما قدره  3102وتبلغ ميزانية االستثمار المتوقعة برسم سنة 
مليون  311طيران بمبلغ المليون درهم وعقود تسويق مشتركة مع شركات  382باألساس حمالت إشهارية قيمتها  3102
  مليون درهم. 21إلى عقود تسويق مشتركة مع منظمي الرحالت السياحية ووكاالت األسفار بمبلغ إضافة درهم 

 
 :  ما يلي إنجازإلى  3102وتهدف أهم المشاريع برسم سنة 

 
 ؛  %31بمعدل  خدمات الرحالت الجويةل نمو تحقيق -
)الواليات المتحدة والشرق األوسط  جديدةالمغرب على مستوى أسواق  تقوية حضورو السوق الروسي التوجه نحو -

 وإفريقيا والصين( ؛
 ؛تقليدية أداء األسواق ال تعزيز -
 ؛ سويق الرقمياالنخراط في سياسة استباقية فيما يتعلق بالت -
 المغاربة المقيمين بالخارج. تلك الموجهة إلىو تنمية السياحة الداخلية -
 

 البصرية-تطوير االتصاالت والخدمـات البريـدية والسمعية - 2.5
  

 االتصـاالت - 0.2.5
 

تندرج في إطار  التي االتصاالتقطاع الدولة في  استراتيجية تحدد، التي 3109برسم سنة  مذكرة التوجهات العامةوفقا ل
نه يمكن تقديم أهم إنجازات هذا . وهكذا، فإ، فإن القطاع عمل على تقوية وتحسين أدائه"3109"المغرب الرقمي  مخطط

 : كالتالي 3109القطاع حتى متم سنة 
 
، محققا بذلك نموا يصل إلى 3103برسم سنة مشترك مليون  98910مليون مشترك مقابل  23923هاتف المحمول : ال -

، 3103سنة  %008مقابل  %091جمالي للساكنة( يبلغ إللعدد ال بالنسبةبمعدل اختراق )عدد االشتراكات  891%
 ؛نقطة  ةمسجال بذلك تطورا بإحدى عشر

بمعدل  %22لى إ، أي بارتفاع يصل 3103برسم سنة مشترك مليون  9982مليون مشترك مقابل  2911األنترنيت :  -
الجيل الثالث من المشتركين على  %8292. وتتوفر نسبة 3103سنة  %03901مقابل  %01928اختراق يبلغ 

 ؛ (ADSL) خطوط المشتركين الرقمية الالتناظريةفيما ينخرط الباقي في  ،(3G) تكنولوجيا الهواتف المحمولةل
. ويبلغ معدل االختراق 3103مقارنة مع سنة  %0198مليون مشترك، بنسبة انخفاض بلغت  3983الهاتف الثابت :  -

898%. 
 

من  %29وفيما يتعلق بتوزيع حصة سوق الهاتف المتنقل، فإن شركة اتصاالت المغرب تحتل دائما الصدارة وذلك بنسبة 
 . %38وشركة "وانا" بنسبة  %38حصة السوق، متبوعة بشركة "ميديتيل" بنسبة 

 
، وذلك 3109ت مهمة نهاية سنة أما فيما يخص أسعار االتصاالت، فتجدر االشارة إلى أن هذه األخيرة سجلت انخفاضا

بالنسبة  %33" وADSLبالنسبة لتكنولوجيا " %02بالنسبة للهاتف الثابت و %09بالنسبة للهاتف المحمول و %39بنسبة 
 ".3G" لألنترنتللجيل الثالث 
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ظر أن . ومن المنت3108-3102وبخصوص توقعات هذا القطاع، فيجري حاليا إعداد مشروع مذكرة توجهات عامة في أفق 

وعموما، فإن  تدعم خريطة الطريق هذه مكتسبات المملكة في مجال االتصاالت وإعطاء مزيد من الرؤية لفاعلي هذا القطاع.
 التالية : األساسية آفاق هذا القطاع في السنوات القليلة القادمة تتمحور حول الدعامات الثالث

  
 ؛ دعم مواصلة االستثمار في قطاع االتصاالت -
تحتية مالءمة خاصة فيما يتعلق بالصبيب العالي والصبيب العالي جدا لتلبية الحاجيات المتجددة تماشيا مع  وضع بنيات -

 ؛  الرقمية جوةالف تقليصلى إعزم الحكومة الهادف 
 مواصلة نمو مختلف قطاعات السوق من خالل تفعيل رافعات النمو المطلوبة. -
 

لمخطط  3102لى إ 3118مليار درهم على مدى سنوات  291الية قدرها باإلضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة ميزانية إجم
". ويشكل برنامج "تعميم الولوج إلى خدمات االتصاالت" أحد البرامج األساسية لهذا المخطط. 3109"المغرب الرقمي 

 ت بمبلغوسائل االتصاالب( غير مشمولة بشبكة االتصاالت) "منطقة بيضاء" 8.329تغطية إلى ويهدف هذا البرنامج 
 %81موقعا، أي  10822ويبلغ عدد المواقع المشمولة لحد االن بخدمات االتصاالت ما مجموعه  مليون درهم. 00229921

 من المواقع التي تمت برمجة تغطيتها مسبقا من طرف لجنة تسيير الخدمة الشاملة لالتصاالت.
 

 البريد - 5.2.5
 

في إطار  ،3101-3109 للفترةالدولة المبرم مع برنامج العقد في الب" الذي يتجسد غرالمبريد "تنمية يندرج مخطط 
 المهنإلى تطوير هذا المخطط هدف ي. وتواصلالمعلومات والفي مجاالت البريد والقطاعية للحكومة  التوجهات االستراتيجية

  إلى جانب تعزيز نمط تسييره.نمو في مجاالت جديدة للدعم االستثمار و الحالية للمؤسسة
 

الرسائل والتسويق و والهاتف بنكالو البريدبرمجة، في إطار هذا المخطط التنموي، مختلف المهن كلمشاريع المهم اوست
 مليار درهم. 3,8 إجمالي قدرهاستثمار بية والرقمية توالخدمات اللوجس

 

ا، سيصل رقم هكذموه. وضمان نونشطته أ تطويرإرادة بريد المغرب من أجل  3102رتقبة لسنة النتائج الموتعكس 
أما بالنسبة  .3109مع سنة مقارنة  %199مليون درهم بزيادة نسبتها  00129إلى  3102المعامالت المتوقع خالل سنة 
 .3109سنة % مقارنة مع 2192 انخفاض نسبتهمليون درهم ب 21 فستبلغ ما قدره 3102للنتيجة الصافية المتوقعة لسنة 

 
 وتهدف إلى تحقيق ما يلي : 3102مليون درهم برسم سنة  932ته وتبلغ استثمارات بريد المغرب ما قيم 
 
 تحويل أنشطة التسويق الموجه والبريد المختلط الى شركات تابعة ؛ -
 واللوجيستيك ؛النقل والحواالت البريدية تنمية أنشطة  -
 تقوية القدرات الشرائية وتنمية منتوجات المجموعة ؛ -
لية، بما في ذلك مشاريع البريد الرقمي والمشاريع ذات حمولة تكنولوجية االستثمار في مشاريع ذات قيمة مضافة عا -

 عالية.
 

على تحويل أنشطته خارج نطاق االحتكار المتعلقة بقطاع البريد الى شركات  3102سنة  خالل وهكذا، سيعمل بريد المغرب
جودة الخدمات والتحكم في النفقات  تابعة، ويتعلق األمر بأنشطة التسويق الموجه والبريد المختلط، وذلك بهدف تحسين

 المتعلقة بها. 
 

. وفي هذا الصدد، أصبحت شبكة بريد المغرب منها في التنمية الجهوية وخاصة القرويةأساسيا ويبقى بريد المغرب فاعال 
جديدة الت سنويا غالف مالي مهم إلنشاء وكا ذه الشبكةلهخصص ي  و .بالعالم القرويوكالة  00028منها  وكالة 0.891 تشمل

 .موجودةوكاالت التهيئة الإعادة لقيام بأشغال لوكذا  ،(وياسنوكالة  21حوالي )

 
مليون مخصصة باألساس لتمويل المشاريع  298، رصد غالف استثماري يبلغ 3102ويتوقع بريد المغرب، خالل سنة 

 الجديدة التالية :
 
المباشر والحد من آثار ركود منتوج بريد التسيير وحيازة  مليون درهم( : ويتعلق األمر برفع حجم التسويق 03البريد ) -

 تقنية التسويق الجغرافي ؛
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مليون درهم( : سيخصص هذا المبلغ إلعادة التهيئة العملياتية واستحداث عرض  01)الحواالت البريدية والرسائل  -
 لصالح الفاعلين في مجاالت التسويق عن بعد والتجارة االلكترونية ؛

نشاء منصات إمليون درهم( : وسيستغل هذا المبلغ لتطوير وتسويق عرض لوجيستيكي و 013ستيك )النقل واللوجي -
 لوجستيكية ؛

مليون درهم( : ويتعلق األمر أساسا بإعادة تطوير الشبكة وكذلك بتمويل عمليات القروض  029البنك البريدي ) -
 .("البريد كاش"المباشرة )النقدية  وعمليات الحيازة والتجهيز والتفعيل وكذا تلك المتعلقة بالعمليات
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 المجال السمعي البصري  - 2.2.5

 

المتعلق باالتصال السمعي البصري، عملت الدولة على  11019من أجل تنفيذ التوجهات واألهداف المحددة في القانون رقم 
 3118والفترة مابين  3118و 3112زة وذلك برسم الفترة ما بين برام عقدي برامج مع الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفإ
ات السمعية البصرية )القناة الثانية( زاجاإلنالدراسات وبرام عقد برنامج مع شركة إعلى التوالي، كما عملت على  3100و

 .3103و 3101بين  برسم الفترة ما
 

والبث عن بعد واإلنتاج واالشهار،  اإلذاعةاالت التلفزة ووقد ساهمت هذه العقود، من جهة، في دعم تموقع الشركتين في مج
الشروع في تشغيل  خالل نمومن جهة أخرى، في استكمال الجهود في ميادين التنمية والبث عن بعد والتكنولوجيات الحديثة 

 التلفزة الرقمية االرضية.
 

ات زاجاإلنالدراسات ووالتلفزة والثاني بشركة إعداد دفتري تحمالت، األول خاص بالشركة الوطنية لإلذاعة  فيما بعد، تم
بعد المصادقة عليهما من طرف الهيئة العليا  3103أكتوبر  33السمعية البصرية )القناة الثانية(، اللذين تم نشرهما بتاريخ 

 ومن بين أهم مستجدات دفتري التحمالت الجديدين نذكر ما يلي : لالتصال السمعي البصري.
 
 ؛ نوات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةعادة تموقع بعض قإ -
 ؛ حداث قنوات جديدة مخصصة لألنشطة البرلمانية وأخرى موجهة لألسرة والطفلإ -
 ؛ تأهيل محطات الراديو من أجل انسجام أمثل مع البيئة االجتماعية والثقافية وكذلك تماشيا مع البعد الجهوي -
السمعية ات زاجاإلنالدراسات وشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة إحداث لجنة انتقاء البرامج السمعية البصرية بال -

 البصرية )القناة الثانية(، سواء فيما يتعلق باإلنتاج الخاص بهما أو المشترك، وذلك وفقا لمعايير المنافسة. 

 
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة - 0.2.2.5

 
 أساسا بما يلي : 3109لقد تميزت السنة المالية 

 
  ؛ إحداث لجنة انتقاء البرامج السمعية البصرية -
 ؛ عطاء االنطالقة ألول جيل من طلبات العروض الخاصة باإلنتاج السمعي البصريإ -
الحفاظ على وضع تنافسي فيما يخص نسبة المشاهدة والتركيز على الخدمات التي يتم االقبال عليها من طرف مختلف  -

 فئات المشاهدين. 
 

جراءات إل، كما اتخذت ا3109مليون درهم برسم سنة  22أنجزت الشركة حجم استثمارات يبلغ  ومن جهة أخرى، فقد
 ساسية التالية :ألا
 
 ؛ (FM) يحورمتردد الإلذاعة ذات التعزيز التغطية التلفزية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتلفزة الرقمية األرضية وا -

 احتماالت االختتام *
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 ؛ لبثساعة لخدمة إعادة ا 210212ساعة بالتلفزة و 380289بث ما يعادل أكثر من  -
 عصرنة ورقمنة وسائل االنتاج والنقل والبث. -
 

 فيما يلي :، 3102سنة النصف األول من  وتتجلى أهم اإلنجازات برسم
 
 ؛ تعزيز جدول برامج قناة "تمازيغت" بتقديم أحسن عرض تلفزي عن قرب -
 ؛ التعليمية فالماأل نتاجإتوطيد تموقع قناة "الرابعة" و -
 ؛ برامج السادسة والرياضية شبكاتغناء إتنويع و -
 ؛ إلذاعةلية وجميع محطات ادوذاعية الإلإعادة تموقع القناة ا -
 إعادة النظر في النهج التسويقي من أجل تحسين عائدات االشهار. -
 

ين وتحس فعاليةاستكمال الجهود المبذولة فيما يخص تحديث وتعزيز ال 3102وفيما يخص النقل والبث، فقد سجلت سنة 
 التالية : شاريعشبكات النقل والبث، وذلك عن طريق الم

 
 ؛ الهرتزية باقاتهم محاور شبكة الأنتهاء من رقمنة إلا -
 ؛ توسيع مجال تغطية التلفزة الرقمية األرضية لتشمل المناطق النائية -
ذاعية إلقنوات اال( بالنسبة لبرامج FM) يحورمتردد الإلذاعة ذات الوا عبر اإلذاعةتحسين وتوسعة مجال تغطية  -

 ؛ األربعة وذلك بعدة أقاليم بالمملكة
 ؛ التسيير عن بعد لشبكات البث -
 إعداد ودعم البنيات التحتية والتجهيزات الكهربائية من أجل تلبية حاجيات البرامج الجديدة. -
 

 درهم. مليون 21ما قدره  3102ويبلغ الغالف المالي المتوقع والضروري إلنجاز برنامج االستثمار لسنة 
 

 حول المحاور الهامة التالية : 3102االستراتيجية للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة برسم سنة  بيراتدكما تتركز ال
 
 ؛ البرامج والخطوط التحريرية لمختلف الخدمات المعروضة شبكاتإغناء  -
وكذا البرامج  مجتمعت الن على مستوى المعلومة أو على مستوى مجالإمفاهيم جديدة تتمحور حول القرب،  ريطوت -

 ؛ الثقافية والترفيهية
 نتاج الوطني.إلاستكمال استراتيجية دعم ا -

 

برام عقد برنامج جديد بين الدولة إطار مرجعي من أجل إعداد إومن أجل تيسير تنفيذ دفتر التحمالت الجديد للشركة، تم 
عقد البرنامج الجديد في إطار مقاربة ديناميكية اليندرج من المنتظر أن و والشركة صادق عليه المجلس اإلداري للشركة.

تعتمد على منطقي حسن األداء والنتيجة بدال من منطق الوسائل وذلك لرفع اإلنتاجية الداخلية وجودة اإلنتاج بأقل تكلفة، طبقا 
ارات الجمهور من لدفتر تحمالت الشركة من جهة، وتحسين اإلنتاجية الخارجية من خالل تحسين عدد اللقاءات وتلبية انتظ

 جهة أخرى.
 

 ات السمعية البصرية )القناة الثانية(زاجاإلنالدراسات وشركة  - ......5
 

 يلي : أساسا بما 3109تميزت سنة 

 
 ؛ نتاج الداخليإلالتطبيق التدريجي لمقتضيات دفتر التحمالت الجديد مع دعم حصة االنتاج الوطني والزيادة في ا -
" مخصص لهذا الغرض يداع الكترونيإاستعمال موقع الكتروني "مع بات عروض البرامج تنفيذ المسطرة الجديدة لطل -

 ؛ وكذا استحداث لجنة اختيار برامج
 تصفية الشركة التابعة "صورياد فرنسا". -
 

ساعة من برامج  311ساعة من نشرات األخبار العامة والجهوية و 232في بث  3109وتتجلى أهم اإلنجازات برسم سنة 
ساعة  083ساعة للبرامج الرياضية باإلضافة الى  082ساعة مخصصة لبرامج ثقافية ومعرفية و 318النقاش والحوار و

 ساعة من برامج التربية الدينية. 038للبرامج الفنية والترفيهية و
 

ساعة للمنتجات السمعية  330وبخصوص دعم اإلنتاج السمعي البصري الوطني، فإن القناة الثانية خصصت حوالي 
 فيلما طويال مغربيا. 38بصرية الوطنية. أما فيما يتعلق بدعم االنتاج الوطني السينمائي، فإن القناة قامت ببث ال
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ن القناة الثانية خصصت، باإلضافة الى األخبار اليومية األمازيغية، إأما فيما يخص التنوع الجهوي واللغوي والثقافي، ف

ساعة، تتوزع بين مجالت وبرامج وثائقية  039بحجم إجمالي يبلغ  ةازيغيمباألبرنامج  228برامجها لبث  شبكةحصة من 
 ومنتجات روائية وسينمائية.

 
المكاتب الجهوية بالرباط والداخلة ومراكش وكذا تجديد بعض  تأهيل، 3109، برسم سنة نجزالم االستثمار شملوقد 

 مليون درهم. 28الف مالي إجمالي يبلغ الوحدات المتنقلة باإلضافة الى تشغيل وحدة متنقلة عالية الدقة بغ
 

نتاج والبث، فقد همت اإلنجازات دعم اإلنتاج السمعي البصري الوطني. أنشطة اإل وباإلضافة إلى، 3102سنة رتبط بوفيما ي
 .كاستثمارات جديدة مليون درهم 21اختتام السنة المالية ما قدره  توقعات بلغتكما 

 
 حول العناصر التالية : 3102ية برسم سنة وتتمحور استراتيجية القناة الثان

 
 ؛ التطبيق التدريجي لدفتر تحمالت الشركة صلةامو -
 ..؛ .البرامج مع التركيز على القضايا المجتمعية وقضايا الشباب والنقاشات السياسية والثقافية  شبكةإغناء  -
 ؛  الرقمية االستراتيجيةتعزيز  -
 مواصلة ترشيد النفقات. -

 

 لخدمات األساسية وتقوية التضامن والتماسك االجتماعيالولوج إلى ا - 2

 
 التربية والصحة - 0.2

 

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - 0.0.2

 
على أربع خيارات استراتيجية تتعلق بدعم  3101-3102ترتكز السياسة الحكومية في مجال التربية والتكوين للفترة 

 حكامة النظام التربوي وتعزيز الموارد البشرية. التمدرس وتحسين جودة التعليم وتطوير
 

 83مع تعيين  3102غضون  في هذا الصدد، فإن المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تم تفعيله في
يما فعال في تأهيل وتطوير النظام التربوي الوطني من أجل مالءمته مع المعايير الدولية فيضطلع بدور له،  اعضوا مكون

 الل : وذلك على الخصوص من خيتعلق بجودة التربية 
 
 مؤسسات ذات جودة توفر للتالميذ بيئة مالئمة للتعلم وظروف عمل مناسبة لألساتذة؛ -
 تحسين األساليب البيداغوجية والتقييم والتوجيه؛  -
 اإلدماج التدريجي للتعليم األولي؛  -
 يم اللغات.إعادة هيكلة أسالك التعليم وكذا تعزيز وتطوير تعل -
 

متأخرات لفائدة مختلف الموردين ومموني الخدمات للاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أداء ب 3102سنة بداية وتميزت 
 مع الوزارات المعنية. بالتنسيقوذلك  مليار درهم 3ناهز لغ يببم
 

 ي :فيما يل 3102و 3101وفي هذا السياق، يتجلى تطور أهم مؤشرات القطاع ما بين 
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ات برامج الدعم االجتماعي، التي تهدف أساسا إلى تعزيز المساواة لولوج منظومة التربية والتكوين إنجازكما تتمثل أهم 
 ومحاربة الهدر المدرسي، فيما يلي : 

 
مستفيد  980898إلى  3109-3103مستفيد خالل  300212 الرفع من عدد المستفدين من النقل المدرسي الذي انتقل من -

 ؛ 82أي بتحسن قدره % 3102-3109خالل 
خالل  0180298إلى  3109-3103خالل  0190810الرفع من عدد المستفيدين من الداخليات حيث ارتفع عددهم من  -

 .%292أي بزيادة قدرها  3109-3102
 

 :منها على الخصوص مجموعة من األحداث الهامة  3102سجلت سنة كما 
 
مسالك دولية للباكالوريا مع إدخال اختيارات "اإلنجليزية" و"اإلسبانية" وكذا إعداد إجراءات لمواكبة هذه العملية  إطالق -

 ؛ 3102-3102التي انطلقت مع الدخول المدرسي 
شعب تتعلق بالصيانة  2والتي تهم في مرحلة أولي  3102-3102إطالق الباكالوريا المهنية مع الدخول المدرسي  -

 ة والصناعة الميكانيكية وصناعة الطائرات والتدبير الفالحي.الصناعي
 

إقامة ن هذه المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى تنويع العرض المدرسي وإحداث شعب مهنية بالتعليم الثانوي، من وستمكّ 
في زيادة فرص جسور بين منظومة التربية وكذا التكوين المهني من جهة والعالم المهني من جهة أخرى. كما ستساهم 

 تعليم العالي.دراستهم في اللوريا مع توفير إمكانية متابعة ااإلدماج المهني للحاصلين على الباك
 
 المحاور التالية :  أهم حول 3102مخطط عمل األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة لسنة يرتكز و

 
منهجية تشاركية بتنسيق مع جميع األطراف  ياغته في إطارلمشروع التربوي الجديد الذي تندرج صل الصياغة النهائية -

ويهدف هذا المشروع الجديد إلى تجاوز الصعوبات التي واجهت البرنامج االستعجالي خاصة فيما يتعلق بالولوج  .المعنية
وي وتدبير حكامة النظام التربوتحتل  .إلى التعليم األولي واإلنصاف على جميع مستويات التمدرس وكذا جودة التعليم

 ؛ الموارد البشرية مكانا مركزيا في المشروع الجديد
إعدادية  90وكذا  3102-3102مؤسسة التي من المتوقع أن تفتح أبوابها في سنة  901استكمال األشغال الجارية إلنجاز  -

 ؛وذلك في إطار التعاون مع اليابان بالعالم القروي 
وذلك في إطار اتفاقيات التنمية وجودة موتجديد تلك ال ةتعليمية جديد مؤسسة 81إعطاء انطالقة عمليات بناء أزيد من  -

 ؛الموقعة أمام صاحب الجاللة الملك محمد السادس خاصة تلك التي تهم مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش 
آليات و لتربية والتكوينألكاديميات الجهوية للالمجالس اإلدارية  إعادة النظر فيحكامة النظام التربوي من خالل حسين ت -

 ةالمعلوماتي ةنظماأل الجهود المبذولة فيما يخصمواصلة على جميع المستويات وات تدبير الفاعلين ءتطوير كفاالتعاقد و
 .والتقييم

 
 2,2لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما قدره  3102لسنة في هذا الصدد، سيبلغ الغالف االستثماري المتوقع 

 م.ليار درهم
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 الجامعـات - 5.0.2
 

على تحسين حكامة نظام التعليم العالي وكذا تطوير البحث العلمي  3102-3109 ترتكز االستراتيجية المّتبعة برسم الفترة
 : فيما يليهذه االستراتيجية تتمثل محاور والتعاون الدولي. و

 
 ؛  تحسين تشغيل الحاصلين على شهادات التعليم العالي -
 ؛ حكامة التعليم العالي الخاص واألحياء الجامعيةتحسين  -
 ؛ تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة -
 ؛ مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي وتطوير التعاون الدولي -
 .البحث العلمي تعزيز -
 

مليون درهم )بما  90023من ميزانية قدرها مليون درهم  30122 ما قدره ، بلغت التزامات االستثمار3109فيما يخص سنة 
 %. 22أي ما يناهز  (فيها ترحيل اعتمادات السنوات السابقة

 
عين الشق بالدار البيضاء وجامعة المحمدية من جهة وجامعتي -تفعيل ورش إدماج جامعة الحسن الثاني 3102وعرفت سنة 

حيز التنفيذ في فاتح شتنبر  92-02لدخول القانون رقم  محمد الخامس أكدال والسويسي بالرباط من جهة أخرى وذلك تبعا
 إلى :  الجامعات. وتهدف إعادة هيكلة 3102

 
 ؛ إحداث أقطاب جامعية جهوية كبرى متجانسة -
 ؛ الرفع من قدرات الجامعات -
اه ونشر الزيادة في عدد مراكز الدكتور من خاللالترتيب العالمي للجامعات المغربية كذا تحسين عرض البحث العلمي و -

 البحوث العلمية.  
 

، تم إحداث "الوكالة الوطنية لتقييم 3102يوليوز  90بتاريخ  81-03من جهة أخرى، وتبعا للمصادقة على القانون رقم 
وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي" وتتمثل مهمتها األساسية في القيام، لحساب الدولة، بتقييمات لنظام التعليم العالي 

 حث العلمي من أجل ضمان الجودة.والب

 
العلم أن عدد الطلبة الجامعيين عرف مع  ،31022-3109طالب في سنة  323.989بلغ عدد الطلبة الممنوحين ما يفوق قد و

  .3102-3109طالب سنة  213.882إلى  3103-3109سنة  2210111تطورا ملموسا حيث انتقل من 
 

، باإلضافة إلى 3102-3102عليم العالي والبحث العلمي المتوقعة خالل سنة لقطاع الت األساسية وستتمحور اإلجراءات
 :  بهدف ،10-11إرساء وكالة التقييم السالفة الذكر، حول إصالح التعليم العالي من خالل مراجعة القانون رقم 

 
الفاعلين األجانب مثل  األخذ بعين االعتبار الجيل الجديد من المؤسسات الجامعية المنبثقة عن اتفاقيات الشراكة مع -

 ؛ المدرسة المركزية للدار البيضاء والجامعة األورو متوسطية لفاس
إعادة تنظيم المشهد الجامعي من خالل إحداث أقطاب جامعية كقطب فاس الذي سيشمل جامعات فاس ومكناس وإفران  -

 جامعة الدولية للرباط؛وكذا قطب الرباط الذي سيشمل جامعة محمد الخامس المدمجة ومدارس المهندسين وال
أكثر فعالية في مجال التدبير البيداغوجي والمالي والتدبير المتعلق بالبحث العلمي  اتعزيز حكامة الجامعات بهدف جعله -

 والتكوين المستمر المساهم الرئيسي في الموارد الذاتية ؛
 البحث العلمي. تمويل تطوير الشراكة مع المؤسسات الدولية من أجل ضمان -
 

افتتاح كليتين للطب بكل من أكادير وطنجة والزيادة الملموسة في الميزانية المخصصة للمنح الدراسية المتوقع كذلك  ومن
  .3109-3102 طالب سنة 323.928عوض  3102-3102طالب سنة  312.111لفائدة 
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مليون درهم مقابل  3.211ما قدره  3102وفيما يخص االستثمار، ستبلغ الميزانية المتوقعة بالنسبة لجميع الجامعات لسنة 
  درهم. ونملي 3.227تبلغ  3102اعتمادات مفتوحة لسنة 

 
 المراكز االستشفائية الجامعية - 2.0.2

 
وعيا منها بالتطلعات المشروعة للساكنة إلى جودة عالية للعالجات وضرورة تفعيل الحق في الصحة كمبدأ أساسي لحقوق 

يهدف إلى تعزيز المكتسبات وتجاوز اختالالت القطاع.  3102 -3103ل للفترة اإلنسان، وضعت الحكومة مخطط عم
 : ويرتكز هذا المخطط على المحاور التالية

 
تحسين الولوج إلى العالجات وتنظيم الخدمات من خالل تطوير العالجات الطبية االستعجالية وتدعيم العرض  -

 ؛ ر الصحة بالعالم القروياالستشفائي وإعادة تنظيم وتنميط فروع العالجات وتطوي
تعزيز صحة األم والطفل والساكنة ذات االحتياجات الخاصة من خالل تنفيذ مخطط تسريع تخفيض وفيات األمهات  -

 إلى وطنية للتغذية. وسيتم تعزيز هذه اآلليات بإجراءات تهدفاستراتيجية سياسة وطنية لصحة الطفل وكذا واألطفال و
 ؛ المعاقينكفل بكبار السن واألشخاص تعزيز صحة الشباب وتحسين الت

تطوير إجراءات الوقاية ومحاربة األمراض ويتعلق األمر باألمراض المعدية واألمراض المزمنة والسرطان وكذا  -
 ؛ اإلدمان واالضطرابات العقلية لدى البالغين واألطفال محاربة

، من خالل تعبئة الموارد البشرية الصحية مةتطوير والتحكم في الموارد االستراتيجية للصحة وتحسين حكامة المنظو -
وتعميم التغطية الطبية األساسية وتحسين توفير األدوية والمنظومات الطبية وتعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع 

 وكذا تدعيم الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 

 : ليات المسجلة فيما ينجازتتجلى أهم اإل ،في هذا اإلطار
 
ّكن - مليون شخص )حاملي البطاقات  292استفادة من  ،3109في سنة  ،تسريع تعميم نظام المساعدة الطبية الذي م 

. وبلغت تكلفة خدمات العالجات الصحية للشروط ةوفيمن الساكنة المست %21( من هذا النظام أي ما يناهز والتوالوص
 ؛ مليار درهم 392المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية حوالي 

 اتوحد 3) مستعجالت القرب إنشاءن خالل م 3102-3103لمستعجالت الطبية لل كفتالمخطط مواصلة تنفيذ  -
لمصالح في طور االنجاز وحدة  02ووحدة لمصالح المساعدة الطبية االستعجالية  1لمستعجالت القرب الطبية و
على معدات طبية تقنية حديثة ولجوء المركز  رات إسعاف تتوفرواقتناء سيا (بالعالم القرويالمساعدة الطبية االستعجالية 

 ؛أقطاب للمستعجالت الطبية  2تأهيل ل عطاء االنطالقةوإ االستشفائي الجامعي بمراكش لخدمات مروحية للمستعجالت
 ؛تنفيذ مخطط تسريع خفض وفيات األمهات واألطفال  -
قد . و3102 يوليوز 39السادس لوجدة الذي تم تدشينه بتاريخ  محمدالجديد استكمال أشغال المركز االستشفائي الجامعي  -

مليار درهم بطاقة استيعابية تصل  093لتكوين والعالجات المكلفة باهذه المؤسسة  نجازبلغت االستثمارات المرصودة إل
 ؛ سرير 229إلى 

 931ثمنة ألشرائها وتخفيض تحسين الولوج إلى األدوية والمنتجات الصيدلية خاصة عبر الرفع من األموال المخصصة  -
 ؛ دواء مخصص لألمراض المزمنة وكذا تبسيط المساطر المتعلقة بمنح تراخيص تسويق األدوية الجنيسة

تعزيز اليقظة الصحية ومكافحة األمراض خاصة عبر مواصلة أشغال بناء وتجهيز المراكز الجهوية للسرطان وخدمات  -
منها  012خاصة بالصحة العقلية وتشغيل مراكز غسل الكلى والتي بلغ عددها القرب للعالج الكيميائي وتعزيز األنظمة ال

 مراكز لزرع الكلي. 2تابعة للقطاع العام وكذا  88
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في  3102مليون درهم. وتندرج اإلجراءات المتوقعة لسنة  811، تصل اعتمادات ميزانية االستثمار إلى 3102بالنسبة لسنة 
 : المحاور التاليةأهم كز حول وترت 3102-3103إطار مخطط عمل 

 
توسيع التغطية الطبية األساسية عبر تقوية مكتسبات مسلسل تعميم نظام المساعدة الطبية ومواصلة الدراسة المتعلقة  -

 ؛ بالتغطية الصحية اإلجبارية بالنسبة للمستقلين وذوي المهن الحرة
مواصلة إجراءات تفعيل مستعجالت القرب وتأهيل توقع تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بالمستعجالت الطبية الذي ي -

 ؛ يةإحداث مراكز المساعدة الطبية االستعجالوالمستعجالت الطبية االستشفائية 
 ؛ أشغال بناء المستشفيات الجهوية واإلقليمية والمحليةمواصلة  -
كادير وطنجة وإعادة أبمدينتي  ناء مراكز استشفائية جامعية جديدةاألشغال المتعلقة ببالدراسات إلعطاء انطالقة  إنجاز -

 ؛ بناء مستشفى ابن سينا بالرباط
 ؛ تحسين االستقبال والخدمات العالجية للمستشفيات العمومية وتوسيع الشبكة االستشفائية عبر تأهيل المستشفيات -
ز المراكز تطوير العالجات الصحية األساسية خاصة بالعالم القروي عبر إصالح بنيات الوالدة وتقوية تأطير وتجهي -

الصحية خاصة تلك المرتبطة بالمستفيدين من خدمات نظام المساعدة الطبية وتحسين التكفل بالنساء الحوامل على 
 ؛ مستوى مؤسسات العالجات الصحية األساسية

 تدعيم المكتسبات في مجال صحة األم والطفل وصحة ذوي االحتياجات الخاصة. -
 

 الشغل والتكوين المهني - 2.3
 

 الشغل وإنعاش المهني التكوين مكتب - 0.5.2
 

، إلى تكوين 3101و 3100ترمي األهداف المحددة من طرف السلطات العمومية في إطار مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 
 مكوناالتكوين المهني يجعل باستمرار من مليون متدرب من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الشيء الذي 

لمكتب التكوين المهني وإنعاش  ةاالستراتيجيالتنمية  تندرجوبالمغرب.  ةواالجتماعي ةاالقتصادي لسل التنميةمسفي  اأساسي
تحسين القابلية لتشغيل خريجيه من خالل االستفادة من المكتسبات وكذا فتح أوراش جديدة لتطوير منظومة  في أفقالشغل 

لمكتب في أداءه بدينامية قطاعية تتماشى مع حاجيات المشاريع التكوين على المستوى الكمي والنوعي. وهكذا يستمر ا
واألشغال ة مثل قطاعات البناء ويلقطاعات ذات األولل موجهةالمهيكلة لالقتصاد من الكفاءات المتخصصة، ال سيما تلك ال

 والسياحة والتوزيع والطاقة والبيئة.العمومية 
 

مليون درهم  238ويتوقع استثمارات بقيمة  .3109درهم خالل سنة  مليون 382المكتب  أنجزفيما يخص االستثمار، فقد 
 .3102و 3102مليون درهم على التوالي خالل سنتي  109و
 

انطالقة الشطر الرابع من مخطط التنمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش  3109عرفت سنة فقد ات، نجازإلاأما فيما يتعلق ب
مستمر في البرامج الحكومية لتطوير القطاعات االقتصادية  انخراطمع  3101فق الشغل والمتعلق بتكوين مليون شاب في أ

ة )صناعة الطائرات والخدمات اللوجستيكية والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت والخدمات الفندقية وياألولذات 
عاش الشغل، من تخفيض تكلفة التكوين مكنت جهود الترشيد المبذولة من طرف مكتب التكوين المهني وإن ماوالبناء...(. ك

 .لكل مستفيد 2013 درهم في سنة  6.050درهم إلى 14.241حيث انتقلت من  3110سنة منذ  %21بنسبة 
 

عدد مراكز التكوين  غوهكذا فقد بل .3109من جهة أخرى، فقد تطور التكوين في الوسط السجني بشكل ملحوظ خالل سنة 
 2.281مكان مقابل  8.111ن من رفع طاقة االستقبال إلى شغال بمركز ابن أحمد مما مكَّ موقعا تزامنا مع انتهاء األ 28

 متدربا. 2.118خالل السنة الماضية ورفع عدد المتدربين إلى 
 

التكوين المستمر لصالح الفاعلين االقتصاديين ال سيما المقاوالت الصغرى والمتوسطة فإن المجهودات المبذولة وعالقة ب
مقارنة بالسنة الماضية. ويهدف  %8مليون درهم بارتفاع نسبته  82رقم معامالت بقيمة  مكنت من إنجاز 3109خالل سنة 

المكتب، من أجل تطوير مهمة التكوين المستمر، إلى إعادة تنظيمه على ضوء المخطط الجديد للحكامة المتعلقة بالعقود 
لشركاء االقتصاديين واالجتماعيين للمكتب. وهكذا سيتم التعامل مع االذي ستتم صياغته النهائية بالتشاور الخاصة للتكوين 

 مع الملفات بطريقة سريعة ومرنة عن طريق تبسيط المساطير موازاة مع التفكير في النمط الجديد لمنظومة الحكامة.
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وذلك بعد  3102-3109خالل سنة  931مقابل  3102-3102سنة برسم  991التابعة للمكتب سيبلغ عدد مراكز التكوين و

التخصصات. فيما يخص ومتيحة للتكوين في مئات مؤسسات جديدة للتكوين موزعة على مجموع التراب الوطني  01فتح 
 ، فقد تمت برمجة التدابير التالية :3102و 3102سنتي 

 
 ؛ بالتكوين متدربا 9110111 تسجيل -
 التكوين لوحدات المستمرة الهندسة إلى جانب التكوين شعب هيكلة إعادةو إحداث خالل من التكوين جودة تحسين -

 ؛ التكوين مؤسسات على تصديقوال المؤطرين قدرات وتطوير
 إحداث من مكنمما  للتضامن الخامس محمد مؤسسة مع من جهة الشراكة خالل من االجتماعية التنمية في المساهمة -

 عرض إلى باإلضافة السجناء إدماج إلعادة السادس محمد مؤسسة من جهة أخرى معو للتكوين جديدتين مؤسستين
 .السجون داخل للتكوين جديدة مراكز 2 إحداث خالل من البشرية للتنمية الوطنية لمبادرةا لفائدة التكوين

 
 ،الصناعي عقالوبهدف مواكبة برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية المقررة من طرف الدولة ال سيما الميثاق الوطني لإل

 سجل هذه السنة. وست3101-3100للفترة الممتدة بين  المكتب مخطط تنمية إنجازتسريع وتيرة  3102-3102ستعرف سنة 
أيضا تعزيز عالقات التعاون مع الشركاء في قطاع التكوين المهني في الدول اإلفريقية وذلك بعد الزيارة الملكية لهذه الدول 

 .على الخصوص جديدة مع دول االتحاد األوروبي وآسيا ي عمليات تعاونفوكذا الشروع  3102خالل سنة 
 

 الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات - 5.5.2

 
إلى  3102و 3109للفترة الممتدة ما بين  نمويمخططها الت تفعيل تهدف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات من خالل

 دان الشغل من خالل مواصلة دعم مهنية نشاطها وتطوير كفاءاتها.تعزيز مكانتها في السوق كوسيط في مي
 

 التالية:وفي ظل هذه الرؤية، تعتزم الوكالة تطوير أدائها من خالل المحاور 
 
 ؛ للتشغيل جديدة تدابير تطوير في الفعالة المشاركة -
 وأداة دمجنالم للتواصل استراتيجية ةآلي وضع خالل من الوكالة أداء تقوية مع موازاة القطاعية، االستراتيجيات مواكبة -

 على التشغيل يخص فيما بالعرض النهوض وكذا الوطنية المشاريعو لقطاعاتل خصصةم وعروض ةالدائم يقظةلل
 ؛ المؤسساتية الشراكة تنشيط مع الدولي المستوى

 وتطوير المشاريع لحاملي مخصصة ومواكبة التشغيل حول فرص دائمة يقظة ألجل لوكالةل الحضور الترابي تعزيز -
 أجل من وكذلك ،االجتماعي النفع ذو التشغيل سيما ال التشغيل يخص فيما المحلية بالمبادرات والنهوض المحلية الشراكة
 ؛ عمل عن للباحثين الوكالة طرف من الممنوحة للخدمات أكبر تقريب

 .المتقدمة هويةوالج واإلنتاجية والمراقبة التدقيق ومنظومة والقيادة التدبير آليات تدعيم -
 

 ات للوكالة ما يلي :نجازوتشمل أهم اإل

 
 شاب ؛ 080111تشغيل  مقابل هدفمن الشباب حاملي الشواهد  080121للتشغيل لفائدة تحسين القابلية   -
 280021( وأوراش للبحث عن الشغل لفائدة مستهدف 220111 أصل شخصا )من 290921من أجل تأهيل  لقاءاتتنظيم  -

 ( ؛220111شخصا )من أصل 
وذلك بواسطة عقود إدماج أو عقود في إطار التوظيف بالخارج(  30119من الباحثين عن وظيفة )منها  220102إدماج  -

 ؛متوقعة  55.000خاضعة للقانون المشترك من أصل 
 شخصا. 00211من حاملي مشاريع للتشغيل الذاتي مقارنة بالهدف المحدد في  00931مواكبة  -
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 : ات التاليةنجازاإل، 3102 غشتفي متم  "مقاولتي"و "تأهيل"و "اجإدم"وقد حققت برامج 

 
برسم الثمانية أشهراألولى   22.930منها باحث عن الشغل  467.493   إدماجمن  3112منذ  "إدماج"برنامج مكن  -

 ؛ 3102من سنة 
برسم الثمانية  01.832مستفيذ منها  116.266ما قدره  ,311منذ برنامج تأهيل بلغ عدد المستفيدين في إطار  -

 ؛  3102أشهراألولى من سنة 
مقاولة صغيرة مكنت   5.916ما يعادل ,311في سنة  بلغ عدد الشركات التي تم إحداثها منذ إطالق برنامج "مقاولتي" -

 .3102برسم الثمانية أشهراألولى من سنة مقاولة  443منها منصب شغل  16.238 من خلق
 

في عالم الشغل  مستفيد من ولوج 210111تمكين إلى ة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات ، تطمح الوكال3102وبالنسبة لسنة 
من حاملي  00211مستفيد فيما يخص برنامج "تأهيل" ومواكبة  080111التشغيل لفائدة قابلية إطار برنامج "إدماج" وتحسين 

 لذاتي "مقاولتي".مشاريع للتشغيل الذاتي من أجل إحداث مقاوالت في إطار برنامج التشغيل ا
 

 التضامن والتماسك االجتماعي - 2.2

  
  :المجاالت التاليةأهم  تهدف استراتيجية القطب االجتماعي إلى تعزيز أسس مجتمع تضامني وتتمحور حول

 

وإرساء الحكامة الجيدة وتعزيز  القطبهذا إعادة هيكلة وتوحيد من خالل  الدعم المؤسساتي وتعزيز القطب االجتماعي -
 ءات الموارد البشرية ؛كفا

دعم ومواكبة الفاعلين في مجال التنمية وتطوير الهندسة االجتماعية ي عبر ومواكبة وهيكلة العمل االجتماع تأطير -
 وهيكلة العمل االجتماعي على المستوى الترابي ؛

  تعزيز العمل التكافلي وتطوير وتعزيز قيم التضامن ؛بالعمل على النهوض بالعمل التضامني  -
عزيز المبادرات في مجال تحقيق اإلنصاف والمساواة والعدالة االجتماعية : اإلدماج االجتماعي عبر القنوات ت -

 .االقتصادية وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص

 
 التعاون الوطني  - 0.2.2

 

عميم خدمات إلى تأطير تدخالته في الميدان االجتماعي عبر ت 3131-3109الوطني للفترة  يهدف مخطط التنمية للتعاون
التعاون الوطني ومالءمتها مع الخصوصيات المحلية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. وفي هذا اإلطار، قام التعاون 
الوطني بإعداد مخطط عمل طموح يرتكز على تحسين كفاءات موارده البشرية من خالل تقديم الدعم التقني للمهن 

وهي أساسية هذا المخطط حول ثالثة محاور  تكزرتكز على التكوين المستمر. ويراالجتماعية والتربوية ووضع استراتيجية ت
 كالتالي :

 
 ( ؛3102الوطني بإطالق مخطط مديري للتكوين )نهاية سنة  تحديث نظام تدبير التعاون -
 تحسين جودة الخدمات من خالل تنميط المحتوى البيداغوجي للمراكز االجتماعية وتحسين تأطير شبكة المؤسسات -

 والمراكز االجتماعية ؛ 
 .سلسلة المهن االجتماعية حديدجديدة بإعادة ت إحداث مهن -

 
شخص  9200032وحدة و 20208التابعة للتعاون الوطني وعدد المستفيدين على التوالي  وحدات، بلغ عدد ال3109في سنة 
 .على التوالي %08و %99، أي بزيادة نسبة ةالماضيالسنة على التوالي، في  9120181و 90932مقابل 

 
مليون درهم في متم النصف األول من  022و 3109مليون درهم برسم سنة  219ميزانية االستغالل ما قدره  ذقد بلغ تنفيو

 .3102سنة 
 

 وكالة التنمية االجتماعية - 5.2.2 

 

امها التنشيطية على في إطار التوجيهات الحكومية في المجال االجتماعي، واصلت وكالة التنمية االجتماعية تطوير مه
مواكبة الفاعلين المحليين، خصوصا الجماعات القروية والمجتمع المدني بغية تحقيق المزيد  المستوى الجهوي والمتمثلة في

من الفعالية والنجاعة في تطوير مجالها الترابي، وذلك عبر رؤية مشتركة في إطار دينامية تشاركية ترتكز على التفاعل 
 لمتدخلين وكذا تعبئة الكفاءات واإلمكانيات. وااللتقائية بين ا
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 وترتكز استراتيجية وكالة التنمية االجتماعية على المحاور الثالثة التالية :

 
برنامج تقوية" "لسلطات المحلية المعنية ومع اعالقة بتعزيز قدرات الفاعلين عبر برنامج " دعم التخطيط الجماعي"  -

 التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وصندوق األمم المتحدة للسكان ؛ لتأهيل الجمعيات بمعية كل من وزارة
اإلدماج االجتماعي عبر القنوات االقتصادية من خالل البرامج الثالثة التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية  -

ج " مغرب مبادرات" الذي يهدف برناموبرنامج " تثمين" الذي يهدف إلى دعم السالسل اإلنتاجية المحلية  االجتماعية :
برنامج " مواكبة" الذي يهدف إلى دعم وإلى دعم إحداث المقاوالت الصغيرة جدا، خصوصا من طرف الشباب 

 المبادرات الجماعية ) التعاونيات، مجموعات ذات النفع االقتصادي، المجموعات التسويقية....(؛
 ى أساس منهجية تعتمد التشارك والقرب في المجاالت الخمس التالية :المواكبة المحلية للبرامج االجتماعية الوطنية، عل -
 

o  مأسسة مقاربة النوع االجتماعي : تهم برامج في طور التجربة أو اإلعداد، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاركة
 السياسية للنساء ومحاربة العنف ؛

o دعم إدماج األشخاص المعاقين في الحياة االقتصادية ؛ 
o ؛ لمتعلقة بالمجال الترابي لفائدة تعزيز حقوق الطفلدعم البرامج ا 
o برنامج "المدرسة المواطنة" وبرنامج " نجازدعم تحسين الولوج إلى التربية : يهم برنامجين في طور اإل :

 التعليم التمهيدي"؛

o نجازدعم تحسين الولوج إلى الصحة : يتعلق األمر ببرنامج " أمالي" الذي هو في طور اإل. 
 

عدة أنشطة تهم تعزيز قدرات الفاعلين واإلدماج االجتماعي  إنجاز، قامت وكالة التنمية االجتماعية ب3109سنة  فيما يخص
مليون درهم )بما فيها مساهمات  28مستفيدا، بغالف مالي قدره  980202عبر القنوات االقتصادية والمواكبة المحلية لفائدة 

 الشركاء الوطنيين والدوليين(.
 

منصب شغل  0.182 إحداث جمعية ستمكن من 3.228حوالي إحداث  3102ها برسم سنة إنجازالمزمع  وتهم األنشطة
 مليون درهم )تتضمن مساهمات الشركاء الوطنيين والدوليين(. 319بميزانية إجمالية تصل إلى 

 
 التالية : االستراتيجية تنفيذ المشاريع 3102وتتوقع الوكالة برسم سنة 

 
والبرامج السوسيو  السكنية كفاءات )تأهيل الجمعيات، المواكبة االجتماعية، التنمية االجتماعية لألحياءالتكوين وتقوية ال -

 تربوية لفائدة األطفال ؛
 تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين ) تعزيز قدرات وتأهيل النساء المنتخبات الجماعيات( ؛ -
 محاربة جميع أنواع التمييز والعنف والتهميش ؛ -
 االقتصادية ؛ إلدماج االجتماعي عبر االستقالليةا -
  تعزيز تكافؤ الفرص )إدماج األشخاص المعاقين(. -
 

 صناديق االحتياط االجتماعي - 2.2
 

التي تم التوصل إليها انطالقا من مختلف األوراش المتعلقة بدراسة أنظمة االحتياط االجتماعي خالصات ترتبط أهم ال
تجاه المنخرطين ارافية والمالية لغالبية أنظمة التقاعد إلى جانب أهمية التزامات صناديق التقاعد بهشاشة التوازنات الديمغ

نسبة الساكنة  من %99لتوازن وضعف التغطية االجتماعية )الضروري ل شتراكاالبهذه الصناديق والمستوى المرتفع لمعدل 
تج مما سبق ضرورة القيام بإصالحات استعجالية ماليين(. ويستن 0192مليون عامل نشيط من أصل  992النشيطة أي 

 ألنظمة التقاعد خاصة منها تلك المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.

 
اإلصالح المقترحة والتي توجد قيد الدراسة المعمقة، في احداث نظام تقاعد بقطبين:  خياراتتجلى أحد ي، اإلطاروفي هذا 

غربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وقطب خاص يضم الصندوق قطب عمومي يجمع كال من الصندوق الم
 الوطني للضمان االجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد مع تعميم التغطية لتشمل فئة المستخدمين من غير األجراء.

 
  الصنـدوق المغـربي للتقاعـد - ..0.2

 
على وذلك  المشهد الوطني للتقاعد داخل اوتعزيز المغربي للتقاعد تطويرالصندوق امن المرتقب أن يعرف دور وتموقع 

على ومن طرف مختلف الهيآت  إليهفي التصريح الحكومي، وكما تمت اإلشارة  درجإصالح هذا القطاع، كما هو م مشارف
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مع توجهات  3109توصياته المتضمنة في تقريره الصادر في يوليوز  وافقالمجلس األعلى للحسابات الذي تتالخصوص 
 اللجنة الوطنية للتقاعد.

 
وهكذا، فقد انصب التركيز على ضرورة القيام بإصالح مقاييسي من شأنه تمديد أفق استمرارية نظام المعاشات المدنية 

 الشمولي في آجال محدودة. اإلصالح إنجازوتيسير 
 
وكذا من خالل التوقعات في  3109اعد بالنسبة لسنة من خالل أهم المؤشرات التقنية والمالية للصندوق المغربي للتق تبينوي

حيث أن الرصيد  ا.تدهور تعرف، بأن الوضعية المالية ألنظمة التقاعد المسيرة من طرف هذا الصندوق 3102أفق سنة 
قص نايبلغ لمليون درهم(  244ناقص ) 3102التقني للنظام المدني، على سبيل المثال، سيسجل قيما سلبية انطالقا من سنة 

 .3102مليون درهم بحلول سنة  30201
 

 باإلضافة الى ما سبق، يسجل تطور المؤشرات اإلكتوارية لنظام المعاشات المدنية النتائج التالية:
 
منخرطا مسجال حتى حدود سنة  2280202في  3102و 3102عدد المنخرطين برسم الفترة الممتدة بين سنتي استقرار  -

 ؛3109
 ؛3109برسم سنة  3110288مقابل  3102سنة  9990993بلوغ عدد المستفيدين  -

بحلول سنة  81929لى إ %012981استمرار تدهور معدل تغطية االشتراكات للخدمات حيث من المتوقع أن ينتقل من  -
 ؛3102

 .3109برسم سنة  3980مقابل  3102بحلول سنة  3993ليصل الى  لالنخفاضالديمغرافي  مواصلة المعامل -

 

، الى تكريس المكتسبات 3102الى سنة  3102مخطط عمل الصندوق في الفترة الممتدة من سنة  وتهدف أهم مشاريع
 وتأهيل الصندوق ليلعب الدور المنوط به في تدبير التقاعد العمومي على المستوى الوطني.

 
وتحسين الخدمات المقدمة الخمسة التالية: استدامة األنظمة  االستراتيجيةوفي هذا اإلطار، فان الجهود سترتكز حول المحاور 

جانب ترشيد تدبير الموارد البشرية والمادية  إلىللمواطنين وكذا العالقات مع الشركاء وتقوية نظام المعلوميات والتسيير 
 وتحسين حكامة الصندوق.

 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - ..5.2
 

نظام الحماية االجتماعية وتحسين جودة  طويرت إلىاعي يهدف مخطط العمل االستراتيجي للصندوق الوطني للضمان االجتم
، تتجلى أهم اإلطارالخدمات ونزع الصفة المادية للعالقة مع الشركاء وتطوير العامل البشري وتحسين الحكامة. وفي هذا 

 : األهداف المبرمجة فيما يلي
 
 ؛ 3102ألجور المصرح بها في سنة كتلة اكمليار درهم  001ماليين أجير مصرح به وكذا مبلغ  ةبلوغ عتبة ثالث -

 ؛ إرساء التعويض عن ضياع الشغل -
يوما من االشتراك  9.321سن التقاعد من دون أن يتمكنوا من مراكمة  ذين بلغوامستحقات االشتراك للمؤمنين ال إرجاع -

 ؛ الضروري لالستفادة من معاش التقاعد
 ؛ تطبيق نظام التغطية االجتماعية على مهنيي النقل -
 ؛ عالجات األسنان شمليلعن المرض  اإلجباريخدمات التأمين  تعميم -
 .نخرطينعالقة الصندوق مع المؤمنين والمأكثر على مرونة إضفاء  -

 

، وذلك بالرغم من انخفاض الناتج التقني للنظام محددةال األهدافوتسير المؤشرات التقنية والمالية للصندوق في تناغم مع 
 %9تحسن مستوى الخدمات بنسبة  إلىمليون درهم، بالنظر  2.201إلى مليون درهم  2.291لينتقل من  %3932 نسبةب

للصندوق من شأنه تمكين المؤسسة من  ا  رفقط. ولهذا، يعتبر توسيع وعاء االشتراكات هدفا مستم %198بنسبة واالشتراكات 
 المسيرة. األنظمةضمان استمرارية 

 
 :التالية وقع الصندوق إنهاء مجموع التدابير المبرمجة من أجل تحسين جودة الخدمات، يتومن جهة أخرى 

 
 ؛ تقوية الترسانة القانونية المنظمة لخدمات الصندوق -
 ؛ مواصلة توسيع شبكة الخدمات عبر فتح وكاالت جديدة بما فيها الوحدات المتنقلة إلى جانب األكشاك الجديدة -
 ؛ الهاتفيتنويع قنوات التواصل مع الزبناء وتحسين جودة االستقبال  -
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تبسيط المساطر وتعزيز نزع الصفة المادية للعالقة مع المؤمنين والمنخرطين، وذلك بتطوير بوابة "ضمانكم" )التصريح  -
 ؛ وابة مخصصة للمؤمنين اإلجتماعيينبواألداء اإللكتروني عن بعد( إلى جانب إحداث 

 تقليص آجال أداء الخدمات. -
 

حول المصحات متعددة االختصاصات، والتي ستمكن من التوفر  االستراتيجيةراسة بإعطاء االنطالقة للد 3102وتتميز سنة 
المتعلق بمدونة  22-11من القانون رقم  22حول مستقبل هذه الوحدات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة واضحة على رؤية 

 .لصحيةالتي تمنع الجمع بين تدبير التأمين الصحي وتدبير العالجات ا التغطية الصحية األساسية
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 تنمية العالم القروي - 2.2

 

 برنامج الكهربة القروية الشاملة - 0.2.2
 

( 3102يوليوز  –0888القروية الشاملة خالل الخمس عشرة سنة الماضية ) الكهربة برنامج مكنت الجهود المبذولة في إطار
  من تحقيق منجزات وحصيلة جد إيجابية تتمثل فيما يلي : 
 
من الولوج  قروية أسرة 001220221رية من الكهربة عبر الربط بشبكات الكهرباء، الشيء الذي مكن ق 920922استفادة  -

 مليون نسمة( ؛ 10,6إلى الكهرباء )ما يقارب 
 ؛ 1998 نهاية سنة  32%مقابل  98,79%القروية الكهربة معدل بلوغ -
 مليار درهم ؛ 19,9استثمار تناهز  ميزانية إنجاز -
 قرية ؛ 90212 عدات كهروضوئية فردية على مستوىأسرة بم 210128تجهيز  -
 مستوصف قروي بالشبكة الكهربائية. 683مدرسة و  10.540ربط -
 

 
 السنة

 
 عدد القرى / السنة

 
 عدد األسر / السنة

 
 االستثمار

 )بماليين الدراهم / السنة(

 
نسبة الكهربة القروية 

(% ) 

2012 1.530 46.962 849 98,06 

2013 1.499 41.411 786 98,51 

2014 1.500 47.200 00181 99,06 

2015 1.000 27.900 965 99,36 
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وفي ما يخص مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة لفائدة العالم القروي، فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب ودولة اإلمارات 
مشروع كهربة عبر معدات  نجازدوالر موجهة إلمليون  011، تتعلق بهبة قيمتها 3102مارس  32العربية المتحدة بتاريخ 

جماعة قروية مستفيدة  391أسرة وتنتمي إلى  010211قرية تحتضن  809كهروضوئية فردية مزودة بأنظمة تبريد، لفائدة 
 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"."من 

 
إلى الجهود المبذولة من أجل اإلستغالل والصيانة  أما فيما يتعلق بالمنافع االجتماعية واالقتصادية للكهربة القروية وبالنظر

الزبائن في مناطق متفرقة، فقد مكن البرنامج من التوفر على بنية  دبيراليومية لشبكات الكهرباء التي تشهد توسعة مستمرة وت
الشغل،  تحتية جد واسعة، على مستوى الوسط القروي، أتاحت فرص تنمية واحداث مشاريع مدرة للدخل ومنتجة لمناصب

 خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي تحتاج استعمال األجهزة الكهربائية المنتجة.
 

وهكذا وبالنسبة ألنشطة الصناعة التقليدية )حياكة الزرابي والخياطة...( والتجارة )التي شهدت معدل نمو كبير موازاة مع 
من خالل تمديد ساعات العمل على وجه الخصوص، وهو للبرنامج  إليجابيإدخال الكهرباء(، فإنه تم الوقوف على التأثير ا

 الشيء الذي مكن من تحسين مستوى معدل اإلنتاجية.
 

وإلى جانب ذلك، فإن االتأثير اإليجابي الذي شهده ميدان الفالحة يهم باألساس عصرنة رعي األبقار وإحداث مراكز جمع 
 ة، مكنت من تحويل تركيبة اإلقتصاد المحلي.الحليب وتعاونيات الحليب، باإلضافة إلى إدخال زراعات جديد

 
وقد مكنت الكهربة، على المستوى اإلجتماعي، من تحسين مهم لمستوى عيش وراحة الساكنة عبر التوزيع المكثف 
لتجهيزات الراحة ووسائل االتصال السمعي البصري. هذا، إلى جانب تأثيرات إيجابية أخرى تم الوقوف عليها على مستوى 

رات تمدرس األطفال، خاصة الفتيات، الى جانب تعزيز خدمات العالج والصحة بالمناطق القروية، عبر منح تحسين مؤش
 إمكانيات استعمال أجهزة طبية عصرية وتوفير الخدمة الطبية الليلية.

 
 برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب - 5.2.2

 

شخصا، رافعا  321 111، من تزويد ساكنة إضافية تناهز3109ل سنة مكن برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب خال
مليون درهم  212 نجاز. وقد بلغ االستثمار المرتبط بهذا اإل3103% سنة 89% مقابل 82بذلك معدل التزويد الوطني إلى 

مليون  010821ى ، يصل إل3103إلى سنة  3111مما يجعل المبلغ اإلجمالي المتراكم على طول الفترة الممتدة من سنة 
 811 يتجاوز% على التوالي بمبلغ سنوي 82% و8292إلى  3102و 3102درهم. ويتوقع رفع هذا المعدل خالل سنتي 

 مليون درهم.
 

 ويتضمن مخطط عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )فرع الماء( ما يلي : 
 
لبعض األقاليم التي تسجل نسبة تزويد أقل من المتوسط الوطني.  مواصلة تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالنسبة -

 ؛ ,310% سنة  ,,41وستمكن االستثمارات المعبئة أو التي هي في طور التعبئة من رفع نسبة التزويد لتصل إلى 
كتب لفائدة تأهيل التجهيزات المنجزة سابقا والتي تم تحمل جزء منها في إطار المشاريع المهيكلة المنجزة من طرف الم -

 % من الساكنة القروية اإلجمالية ؛ ,0ساكنة قروية يصل عددها إلى مليوني نسمة أي ما يقارب 
تطوير التوصيالت الفردية على مستوى الدواوير التي يتم تزويدها عن طريق النافورات العمومية تلبية للطلب المتزايد  -

 لساكنة الدواوير.
 

يق مع المستفيدين )الجماعات القروية واألسر( في إطار مقاربة تشاركيـة تحترم الشروط وقد تم تنفيذ هذه اإلجراءات بالتنس
 التقنية والمالية المطلوبة.

 
 المشاريع المتعلقة بتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب عبر النافورات العمومية رهين بالشروط األولية التالية :  إنجازإن 
 
ية، في إطار مقاربة تشاركية، وذلك بالقيام بحمالت تحسيسية وتوعويـة حول هذه انخراط الساكنة والجماعات المعن -

المشاريع، ويهم هذا االنخراط قبول المشاريع كما تم تصميمها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
درهم  11,التي حدد مبلغها في المشاريع و إنجازللشرب، واختيار أماكن بناء النافورات العمومية والمساهمة المالية في 

 لكل أسرة ؛ 
 تعبئة التمويالت الضرورية للمشاريع لدى الممولين ؛ -
 دفع المساهمة المتفق بشأنها من طرف الجماعة.  -
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ومن جهة أخرى، فتبعا للطلب المتزايد للساكنة القروية والجماعات بغية تزويد األسر بالربط الفردي، قام المكتب الوطني 
لماء الصالح للشرب بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية بإعداد تركيبة مالية تحدد مساهمة األسر للكهرباء وا

 مشاريع الربط الفردي. إنجازوالجماعات، باإلضافة إلى طرق 
 

 
 
 

  البرنامج الوطني الثاني للطرق  - 2.2.2
 

كلم بتكلفة إجمالية  020288رق القروية بخط إجمالي يصل إلى يشمل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بناء وتهيئة الط
درهم، باإلضافة  ارملي  9,7مليار درهم. ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف ممولين دوليين ومنح في حدود 15,5تصل إلى 

 درهم. ارملي 2,3بلغ تمويلها للبرنامج ما قدره يإلى الجماعات الترابية التي 
 
 12.419ما يناهز أي  %81حدود إنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في يل الطرقي في يساهم صندوق التموو

 .درهم ارملي 12,6كلم بتكلفة تصل إلى 
 

خاص بعمليات طلب عروض  289 لما قدره تم إعطاء االنطالقة من طرف صندوق التمويل الطرقي ،3109وبرسم سنة 
أي أزيد من  درهم ارملي 11,9كلم من الطرق بمبلغ  000301إنجاز ب وهي تتعلق .ةالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروي

في سنة )صندوق التمويل الطرقي والجماعات الترابية(  مما يرفع مجموع الخط الطرقي المنجز % من الهدف المحدد.81
 . البرنامجمن هدف  %18 حواليأي  مليار درهم 0392كلم بتكلفة إجمالية تصل إلى  030911إلى  3109

 
والمتعلقة قام صندوق التمويل الطرقي بإعطاء االنطالقة لطلبات العروض الخاصة ، 3102برسم النصف األول من سنة و

 212كلم من الخطوط الطرقية بمبلغ  282 إنجازتهم وصفقة  92 تبعمليات البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بلغ

 مليون درهم.
 

% سنة 19و 3103% سنة 12) 3109% سنة 11الطرق القروية، فقد بلغ هذا األخير نسبة  وبخصوص معدل الولوج إلى
 .3102% حتى متم يونيو 18(. كما سجل نفس المعدل نسبة 3100

 

 
 
 

 : متم يونيو 3102*

 تقديرات :  3102**
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  اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة - ..1
 

% سنة 20ي انتقل من ذالتعمير ال معدلمستمرة مرتبطة باألساس بالضغط الديمغرافي و طوالتيعرف قطاع السكن ت
 .3102% بحلول سنة 21صل إلى أكثر من يل 3112% سنة 22إلى  0881

 
وحدة والذي يمثل الفرق بين الحاجة السنوية  210111وينتج عن هذا التطور عجز سنوي في الوحدات السكنية تم تحديده في 

 دة. وح 810111وحدة اإلنتاج السنوي الذي يبلغ  0310111التي تقدر بما يناهز 
 
 يرمي البرنامج الحكومي في مجال اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية:و
 
 ؛ 3101% حتى نهاية سنة 1,تقليص العجز الراهن في السكن بنسبة  -
 فضة ؛زيادة العرض فيما يخص السكن االجتماعي خصوصا منه السكن ذو القيمة العقارية اإلجمالية المنخ -
تنويع العرض المالئم لمختلف المداخيل خاصة تلك المتعلقة بالطبقة المتوسطة والشباب واألسر الشابة إلى جانب إنعاش  -

 قطاع الكراء خاصة الكراء ذو الصبغة االجتماعية ؛
 إعطاء االنطالقة ألول مشاريع مندمجة لإلسكان في العالم القروي ؛ -
 ؛ ئق بجميع أشكالهتنشيط برامج محاربة السكن غير الال -
 إعادة تأهيل البناء القديم )المدن العتيقة والقصور والقصبات( والتدخل في المناطق التي تشكل خطورة ؛ -
 تطوير المدن ومناطق التعمير الجديدة ؛ -
 اعتماد مقاربات االستمرارية والجودة التقنية والهندسية والعمرانية في مشاريع اإلسكان ؛ -
 الذاتي. وتأطير البناءتشجيع تعاونيات السكن  -
 

ولقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير منها تعبئة العقار العمومي والتشجيعات الضريبية وتيسير الحصول على التمويالت 
والعمل على استغالل كل قدرات اإلنتاج وتطوير الشراكة بين الفاعلين العموميين  ،البنكية من خالل إنشاء صناديق الضمان

 رين في القطاع الخاص.والمنعشين العقا
 

 مجموعة التهيئة العمران - 0.1.2
 

برامج تطوير  إنجازيندرج تدخل مجموعة التهيئة العمران في إطار تفعيل سياسة الحكومة في مجال السكن مع مواصلة 
 السكن االجتماعي ومحاربة السكن غير الالئق من خالل: 

 
 االجتماعي ؛ العرض في مجال السكن مضاعفةالمساهمة الفاعلة في  -
القضاء على مدن الصفيح في إطار برنامج "مدن بدون  عبرالمساهمة في محاربة جميع أنواع السكن غير الالئق  -

صفيح" وإعادة تأهيل األحياء غير المجهزة بصفة كافية وكذا التأهيل الحضري للتجمعات السكنية وإعادة تأهيل التراث 
 ات اآليلة للسقوط ؛في المدن العتيقة والقصور وترميم البناي

 إنشاء المدن الجديدة وتهيئة أقطاب حضرية وكذا القيام بعدة عمليات لتهيئة العقار وبناء السكن. -
 

 0210111 إنجازوحدة مقابل توقعات  0180128 إنجاز، إطالق أوراش 3109ات المجموعة، خالل سنة إنجازوقد شملت 
 80210وحدة مرتبطة بالتأهيل الحضري وكذا  220922ونتوجا جديدا م 920810% بما فيها 28قدرها  إنجازوحدة أي نسبة 

وحدة جديدة  910899وحدة منها  0200819 األشغال بها وحدة بشراكة مع القطاع الخاص. وقد همت األوراش المنتهية
والخاص  ها في إطار الشراكة بين القطاعين العامإنجازوحدة تم  010031وحدة في إطار التأهيل الحضري و 0190809و

 %.89بلغت  إنجازوحدة أي بنسبة  0290111 إنجازوذلك مقابل توقعات 
 

% 81بلغت  إنجازمليون درهم مسجلة بذلك نسبة  20931ما قدره  3109وقد بلغ حجم استثمارات المجموعة خالل سنة 
 . 3103ات إنجاز% مقارنة مع 2 نسبتهوتراجعا  

 
% من التوقعات وكذا زيادة طفيفة ناهزت 80 تصل إنجاز ليون درهم أي بنسبةم 20829 بقيمةرقم معامالت  إنجازبينما تم 

 .3103% مقارنة بسنة 191
 

أربعة مشاريع وهي تامسنا )بالرباط(  3112وفيما يخص مشاريع المدن الجديدة، أطلقت مجموعة التهيئة العمران منذ سنة 
سطات(. وستمكن هذه المدن من بناء -لدار البيضاء)بطنجة( والساحل لخيايطة )با وتامنصورت )بمراكش( والشرافات
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هذه  إنجازمدى تقدم مكن إيجاز مليار درهم مخصصة لتهيئة المواقع. وي 02مسكن بمبلغ إجمالي لالستثمار قدره  3110111
 : فيما يلي 3109المدن األربع الجديدة عند متم سنة 

 

وحدة ي توقع تشييدها منها على وجه الخصوص  332.111وحدة من بين  21.0,1% من الوحدات السكنية : 02بناء  -
وحدة من  ,01.10وحدة يتوقع بناؤها فقط في مدينة تامسنا وكذا تشييد  1.111,ها من أصل إنجازوحدة تم  02.021

 وحدة يتوقع بناؤها بمدينة تامنصورت ؛ 41.111أصل 
 .وحدة في مدينة تامسنا 09.101ا وحدة بما فيه 39.131أي  نجازمن الوحدات السكنية الزالت قيد اإل 00% -
 

اتفاقية تهم عقارا بلغت  980ومن جهة أخرى، بلغ عدد االتفاقيات التي عقدتها مجموعة العمران مع المنعشين الخواص 
 إجمالية منخفضة.  وحدة سكنية ذات قيمة عقارية 990832مسكن منها  0830221هكتار و 831922مساحته اإلجمالية 

 
 ما يلي :  إنجازأنه قد تم  3102شرات نشاط المجموعة خالل األسدس األول لسنة ويتبين من خالل مؤ

 
 وحدة جديدة برسم المشاريع الجديدة ؛ 9.321أوراش بناء  إطالق -
 وحدة في إطار الهيكلة الحضرية ؛ 24.1,1الشروع في أوراش بناء  -
 وحدة برسم المنتجات الجديدة ؛ 0,2., إنجازاالنتهاء من  -
 وحدة في إطار التأهيل الحضري ؛ 04.429 إنجازاالنتهاء من  -
 مليون درهم خالل نفس الفترة.  0.2,1رقم معامالت بلغ  مع تحقيقمليون درهم  3.1,4استثمارات قدرها  إنجاز -
 

مليون درهم مخصصة  821مليون درهم منها  10311، استثمارات تبلغ 3102ويتوقع مخطط عمل المجموعة برسم سنة 
 إنجازمليون درهم مخصصة لألشغال، ويهم هذا المخطط بداية أوراش  20211ون درهم للدراسات وملي 911للعقار و

مسكن ذي قيمة  20208و وحدة للسكن االجتماعي 20088)بما فيها  وحدة لإلنتاج الذاتي 220211وحدة منها  0080311
 190111رضية إلعادة اإلسكان( وكذا بقعة أ 010221وحدة موجهة للطبقة المتوسطة و 30111عقارية إجمالية منخفضة و

منتوجا جديدا خاصة  210211وحدة منها  0320880 نهاءبينما تخص عمليات اإل وحدة في إطار التأهيل الحضري.
 وحدة في إطار التأهيل الحضري. 180280و
 

 030211ة منها وحد 320322انطالقة أوراش بناء  3102وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ستعطي المجموعة برسم 
وحدة منها  310288سكن ذي قيمة عقارية إجمالية منخفضة. كما يتوقع إنهاء بناء  80209وحدة تهم السكن االجتماعي و

 سكن ذي قيمة عقارية إجمالية منخفضة. 20809سكن اجتماعي و 80818
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 وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية - 5.1.2

 
مسكن في إطار أنشطتها التي تشمل برنامج اإليجار  810111برنامج  إنجاز واصل وكالة المساكن والتجهيزات العسكريةت

 ن وكذا برنامج المنشآت العسكرية.نقموبرنامج الولوج إلى الملكية وبرنامج مدن بدون صفيح والسكن غير ال
 

 80201منها  3109وحدة حتى نهاية سنة  900118ملكية ما قدره ات في إطار برنامج الولوج إلى النجازبلغ مجموع اإلو قد 
 وحدة في طور الدراسة. 090232وحدة مرخص لها و 00918و نجازوحدة في طور اإل 10988و اإلنتهاء منهاوحدة تم 

 
عسكرية، خصصت وكالة ال يراضاألد على تواجالم ننقمالوفيما يخص برنامج استيعاب السكن الصفيحي والسكن غير 

من  %20أي  ،هكتارا من ممتلكاتها العقارية لفائدة هذا البرنامج 018كن والتجهيزات العسكرية، بصفة مجانية، اسملا

 احتماالت االختتام *
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أسرة قاطنة بأحياء  300212إسكان إدماج وهكتارا توجد بها أحياء الصفيح وذلك من أجل إعادة  921مساحة إجمالية قدرها 
 مليار درهم. 098 هذه الممتلكات بما يناهز بيع وشراءر قيمة . وتقدالمرتبطة بالسكن المخصص للكراء الصفيح

 
مليار درهم، ممولة من طرف الدولة في حدود  2,3ما قدره  3109المشاريع في متم  إنجازبلغت تكلفة ومن جهة أخرى، 

مليار  0,8 دودحفي  وشركة "باتريلوك" وكالة المساكن والتجهيزات العسكريةلكل من  الذاتيةمليار درهم واألموال  9,9
 درهم.

 
وحدة  00012وحدة تم إنهاؤها و 020920وحدة منها  010822برسم سكن اإليجار ما قدره  3109ات سنة إنجازوقد بلغت 
 وحدة في طور الدراسة. 30218و نجازفي طور اإل

 
مليون  913قدره ما  ات االستثمارإنجاز وبلغت .مليون درهم 30282، 3102االستثمارات لسنة  و من المتوقع أن تصل

مليون درهم برسم برنامج  803مليون درهم منها  00218، فيما تبلغ توقعات االختتام ما يناهز 3102متم يونيو  فيدرهم 
 السكن. 

 
 درهم موزعة كالتالي : ونملي 30211ما يناهز  3102ميزانية االستثمار برسم توقعات سنة  تقدرو
 
 ن درهم ؛مليو 221:   برنامج المنشآت العسكرية  -
 مليون درهم ؛ 300:   برامج السكن الوظيفي لإليجار -
 مليون درهم ؛ ,0.19:   برامج الولوج إلى الملكية -
 مليون درهم. 239:  برنامج استيعاب السكن غير الالئق  -

 

 شركة "إدماج سكن" - 2.1.2

 
التدخل في حل كذا ب السكن الصفيحي والبرنامج الجهوي الستيعا إنجازتتمحور الرؤية اإلستراتيجية للشركة حول مواصلة 

 إشكالية السكن اآليل للسقوط. 
  

ات نجازمليون درهم. كما قامت بتحقيق اإل 912، حجم استثمارات يناهز 3109وقد أنجزت شركة "إدماج سكن"، خالل سنة 
 التالية :

 
مليون درهم  012درهم منها  مليون 211ودرب خليفة( بتكلفة  3وفتح  0أسرة )فتح  10111عمليات لفائدة  9إنهاء  -

 مخصصة لبناء التجهيزات ؛
 ؛  3103خالل سنة  30121% مقابل 82بلغت  إنجازسكن صفيحي أي نسبة  90319هدم  -
تم  302منها  3103شقة خالل سنة  121مليون درهم نتيجة االستفادة من إعفاءات مقابل  9199 مبلغشقة ب 921اقتناء  -

 توزيعها ؛
ء سبع تجهيزات عمومية لتلبية حاجيات الساكنة التي تم إعادة إسكانها، بتكلفة إجمالية بلغت الشروع في أوراش إنشا -

 مليون درهم ؛ 03مليون درهم وإنهاء ثالث تجهيزات أخرى بتكلفة  2292
 ملكية مسجدين بصفة مجانية إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛ تويفت -
تفاقية برنامج استيعاب السكن الصفيحي والتي سيتم بمقتضاها تمويل التجهيزات بالنسبة للتجهيزات التي تدخل في إطار ا -

المذكورة من طرف القطاعات المعنية عبر صندوق الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة، يجب التأكيد على أن 
لى الصندوق المذكور عند هذه التجهيزات بانتظار تحويل ملكيتها إ نجازالفاعلين المعنيين مطالبين بالتمويل المسبق إل

نهاية البناء مع التذكير أن الصندوق ال يمكنه التدخل إال لشراء التجهيزات التي تم االنتهاء من بنائها. كما تجب اإلشارة 
م االلتزام بما . وتمليون درهم 08292تجهيزا  بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ  92 إنجازإلى أن شركة "إدماج سكن" معنية ب

في طور التحويل إلى صندوق  اثالث تجهيزات الزالت ملكيته إنجازتم قد و .3109ليون درهم نهاية سنة م 82قدره 
 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة.

 

 ، بتوقيع االتفاقيات التالية : 3109باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة، عند متم سنة 
 
مليون  2292ن في إطار اإلعفاءات الممنوحة بمبلغ إجمالي قدره اتفاقية شراكة متعلقة بالمساهمة المالية للمنعشي 31 -

 مليون درهم تم استعمالها ؛  3190مليون تم أداؤها و 2892درهم منها 
بمبلغ بعد إخالئه من ساكنة الصفيح العقار  سوية وضعيةاتفاقية شراكة خاصة بمساهمة مالكي األراضي في إطار ت 31 -

 مليون درهم قد تم تحصيلها. 328912ا مليون درهم منه 22993مالي قدره 



  5102 مشروع قانون المالية لسنة

 

                                                                                       المؤسسات والمقاوالت العموميةتقرير حول قطاع 

 
89 

 
وحدة وقامت  20381مليون درهم، كما شرعت في أوراش بناء  20، ما قدره 3102وقد استثمرت الشركة، حتى نهاية يونيو 

 .يةصفيحوحدة  30211بهدم 
 
 مليون درهم. 901 ما قدرهالستثمار ل النسبةب 3102 توقعات االختتام لسنة تبلغو
 

مليون درهم  931مليون درهم منها  231، فتصل إلى ما يناهز 3102سنة االستثمار برسم قعات أما فيما يخص تو
 شغال التأهيل.مخصصة أساسا أل

 
 الوكاالت الحضرية - 2.1.2

 
تضطلع الوكاالت الحضرية بمقتضى النصوص القانونية المحدثة لها، بثالث مهام رئيسية تهم الدراسات والتخطيط 

 ر الحضري والمراقبة باإلضافة إلى التهيئة العقارية.الحضري وكذا التسيي
 

ا لمعدل تغطية الوثائق الحضرية  3109سجلت سنة  % 23% في المجال الحضري و88بلغ للتراب الوطني تحسنا  متوسط 
سنة  % مقارنة مع03انخفاضا  بنسبة فيما يخص الملفات المعالجة بينما عرفت أنشطة التدبير الحضري  .في المجال القروي

3103. 
 

الموارد الذاتية  مع العلم أن .مليون درهم 032كما بلغت االستثمارات المنجزة من طرف الوكاالت الحضرية ما قدره 
% مقارنة مع السنة الماضية وذلك راجع إلى وضع نظام 0198مليون درهم، بارتفاع  02398مبلغا قدره سجلت المحققة 

% 18نسبة والتي مثلت مليون درهم  00892قدمة للغير والتي تبلغ مداخيلها عن الخدمات الم الستخالص بعض المداخيل
 الموارد وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجالس اإلدارية للوكاالت الحضرية.مجموع من 
 

ة للتنمي امخطط 01مخططات للتهيئة و 2بالموافقة على  3109سنة  خاللوقد تميز نشاط الوكالة الحضرية للدار البيضاء 
% من مجموع المشاريع. كما تم االلتزام 21تمت الموافقة عليه أي ما يعادل  90212مشروعا منها  20038ودراسة 

دراسات التهيئة لعمليتي بوسكورة  إنجازبمشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة ومشروع المخطط الحضري للنواصر وكذا 
 مليون درهم خاصة بالعمليات العقارية. 2292درهم منها  مليون 28ات االستثمار للوكالة إنجازوالنصر. وتبلغ 

 
 ما يلي : 3102ويهم برنامج عمل هذه الوكاالت برسم سنة 

 

 مشروعا  ؛ 93وإنهاء  االستراتيجيةمشروعا  للتنمية  03إعطاء انطالقة  -
 منها ؛ 311وثيقة تعمير والموافقة على  028 إصدار -
 منها ؛ 081نهاء دراسة إعادة هيكلة وإ 29إعطاء انطالقة  -
 ميثاقا  ؛ 08 الصياغة النهائية لما قدره -
 دراسات تنمية قروية ؛ 8 لما قدره الصياغة النهائية -
 ( ؛3118نسخة  - 8110المصادقة على مطابقة أنظمة تدبير وكالتين حضريتين لمعايير قياس الجودة )إيزو  -
 الوكاالت الحضرية ؛ دراسة متعلقة بوضع خريطة للمخاطر ودليل للتدقيق لفائدة إنجاز -
 .الستقبال المستثمرين وطالبي الرخص شبابيك وحيدة ومركزا  واحدا   9إنشاء  -
 

، في سياق مواصلة التدابير التي تم اتخاذها 3102يندرج مخطط عمل الوكاالت الحضرية، برسم سنة ومن جهة أخرى، 
تعزيز سياسة القرب وتحسين الحكامة والتنظيم خالل السنوات الماضية وخاصة منها ما يتعلق بتغطية وثائق التعمير و

 مليون درهم. 00318الداخلي للوكاالت. وتبلغ ميزانية االستثمار المتوقعة 
 

 دور المؤسسات والمقاوالت العمومية في تنمية االستثمار الخاص وإنعاش العرض المغربي - ..7

 

المغربية لتنمية االستثمار والمركز المغربي إلنعاش يندرج تدخل المؤسسات والمقاوالت العمومية، على غرار الوكالة 
الصادرات والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوّسطة، في إطار توّجهات البرنامج الحكومي التي تهدف 

نها أساسا إلى دعم االستثمار والمقاولة من أجل تشجيع القطاع الخاص واالستثمار وتحسين تنافسية المقاوالت خاصة م
 الصغرى والمتوّسطة.
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 الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات - 0.7.2
 

، الميثاق الوطني لإلقالع الصناعيباإلضافة إلى اضطالعها بمهّمة التعريف ب ،الوكالة المغربية لتنمية االستثماراتيناط ب
. والتكنولوجيات الحديثةعة والتجارة مخّطط تنمية االستثمارات القطاعية خاصة في ميادين الصناتهم  اتقتراحالتقدم با

 وتتمثل المهام األساسية لهذه المؤّسسة فيما يلي :
 
 ؛ االستثمار بالمغرب صرفي من شأنه التعريف بلصابكل عمل ترويجي أو توالقيام  -
 ؛نعاشها إرصد التدابير المعتمدة من قبل بلدان أخرى لضمان تنمية االستثمارات و ضمان اليقظة فيما يخص -
 ؛ رات األداء المتعلقة باالستثمارات وتحليلها ونشر نتائج التحاليل المذكورة بصفة دوريةيد مؤشّ تحد -
 اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها دعم وتشجيع االستثمار بالمغرب. -
 

ية التسويق المباشر لدى " يتجلّى دورها األساسي في تسهيل عملمكاتب تمثيلية في الخارجوتتوّفر هذه الوكالة على "
مع صانعي القرار داخل هاته المقاوالت والتي يتّم اختيارها مسبقا  على أساس  المباشر المقاوالت األجنبية من خالل التواصل

 بالمغرب. تطورهامدى إمكانية 
 

يطاليا( وفرانكفورت وتوجد هذه المكاتب التي يبلغ عددها سّتة، في كّل من باريس )فرنسا( ومدريد )اسبانيا( وروما )إ
 )ألمانيا( ونيويورك )الواليات المّتحدة األمريكية( وأبو ظبي )اإلمارات العربية المّتحدة(. 

 

مليون درهم، في عمليات الترويج من  13استثمار قدرها  ةبميزاني 3109التي تّم القيام بها سنة  الرئيسيةوتتمّثل األنشطة 
 يالمغربالمقاوالت المهتّمة بالعرض لقاء مع  982 في مشاركةالبالتسويق المباشر بحث والوكذلك تظاهرة،  21خالل تنظيم 
 مستثمرين األجانب.ومواكبة ال

 
بزيادة قدرها  أيمليار درهم  9892ما قدره  3109عند نهاية  لمغرببا ةالمباشر ةاألجنبي تاالستثماربلغت مداخيل  وقد
ما قيمته  الستثمار األجنبي المباشرالصافي ل قتدفّ اللغ درهم( حيث ب مليار 93) 3103مقارنة بنفس الفترة من سنة  32%

  %.02 اقدره أي بزيادة، 3103 عند نهاية سنةمليار درهم  3292بل مليار درهم مقا 3893
 

على التوالي من مجموع  %892و %91فرنسا واإلمارات العربية المّتحدة الصدارة بنسبة  ومن حيث المصدر، تمثل
 من مجموع هذه االستثمارات. %08و %98قطاعا الصناعة والعقار على التوالي  هفي، يمثل ةالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمار

 
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تّم تصنيف المغرب كثالث أفضل وجهة عربية على مستوى مردودية االستثمارات األجنبية 

 المباشرة.
 

مليون درهم  22مليون درهم منها  038قدره  من طرف ميزانبة الدولةدعما  3102وتتضّمن ميزانية الوكالة برسم سنة 
 مليون درهم برسم ميزانية االستثمار. 13برسم ميزانية التسيير و

 
حدثا  ترويجيا  على المستوى  39مرتبطة بتنظيم  3102أّما فيما يخّص الترويج، فقد تّم القيام بعّدة تدابير إلى نهاية يونيو 

ب وحدثين بكل من الواليات المّتحدة األمريكية وفرنسا وتركيا باإلضافة إلى حدث واحد في كل من بالمغر 09الدولي )
 اسبانيا وإيطاليا وهولندا واإلمارات العربية المّتحدة(.

 
 Bلقاء مباشر بين رجال األعمال المغاربة واألجانب ) 18وفي إطار التسويق المباشر والبحث عن مستثمرين جدد، تّم تنظيم 

to B أدت إلى تحويل سّت شركات للعمل بالمغرب. 3102( إلى نهاية يونيو 

 
زيارة تفّقدية، كما تّم عقد أربع اجتماعات للجنة التقنية  32تنظيم  ،3102إلى نهاية يونيو  ،وقد شملت مواكبة المستثمرين

االستثمار وإنجاز دراسة حول  ميثاقار إصالح المكلّفة باإلعداد والتتّبع باإلضافة إلى مواصلة اتخاذ التدابير المناسبة في إط
 عوامل اإلنتاج.

 
مليون درهم  2192، فيرتقب أن تصل اإلنجازات برسم االستثمار ما يناهز 3102وفيما يتعلّق بتوّقعات االختتام حّتى دجنبر 

 مليون درهم بالنسبة لإلنجازات المتعلّقة بالتسيير. 22و 
 

قدره بغالف مالي  3102، فإن مخّطط العمل يندرج في نفس اّتجاه مخّطط سنة 3102الية أما فيما يخّص توّقعات السنة الم
 مخّصصة لالستثمار. مليون درهم 13
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 المركز المغربي إلنعاش الصادرات - 5.7.2
 

 للفترةتحّسنا ملحوظا وأصبح أكثر مهنية بعد وضع مخّطط عمله الثالثي  المركز المغربي إلنعاش الصادراتعرف تدّخل 
التدابير الخاّصة بإنعاش الصادرات التي يقوم بها المركز،  إدراجالجديدة المّتبعة من  االستراتيجية. وقد مّكنت 3102-3102

مة، في ئفي إطار االستهداف الدقيق للمنتوجات واألسواق األكثر جاذبّية للصادرات الوطنية مع السهر على توفير مواكبة مال
 مصّدرة.   مقاوالتالمصّدرة وتلك التي ي حتمل أن تصبح  المقاوالتكل من إطار المعامالت مع الخارج، ل

 
وقد مّكنت هذه الدينامية من التنويع الجغرافي والقطاعي للصادرات المغربية مواكبة مختلف االستراتيجيات القطاعية التي 

 أطلقتها المملكة خاّصة المخّطط الوطني لإلقالع الصناعي ومخّطط المغرب األخضر. 
 

يتضّمن أيضا التوّجهات الواردة في كّل من المخّطط الوطني  3102-3102وجدير بالذكر إن المخّطط الترويجي للفترة 
لتسريع التنمية الصناعية وكذا المخّطط الوطني لتنمية المبادالت التجارية. ويرتكز هذا المخّطط حول المحاور األساسية 

 التالية :
 

 من الدعم وكذا تنويع األسواق المستهدفة ؛تنويع القطاعات التي تستفيد  -
 مستوى المعرفة باألسواق المستهدفة ؛ رفع -
 تكثيف استقطاب الفاعلين ودعم قدراتهم ؛ -
 تكثيف التدابير القطاعية عبر دعم اللقاءات المباشرة بين رجال األعمال المغاربة واألجانب ؛ -
 تطوير البحث والمواكبة التجارية ؛ -
م تجاري يتيح في نفس الوقت رصد تطّورات المحيط الوطني والدولي وضمان التفاعل والتكّيف وضع نظام يقظة وإعال -

 مع حاجيات المقاوالت.
 
 .%09مقاولة جديدة كل سنة كما يتوّخى إنجاز معّدل نمّو سنوي للصادرات بنسبة  311هذا المخّطط مواكبة  وقعويت
 

بتنفيذ برنامج  3109-3118، قام المركز خالل الفترة تصدير أكثر" "مغربتنمية وإنعاش الصادرات  استراتيجيةوفي إطار 
 لدعم الترويج بهدف إعطاء دينامية للصادرات المغربية باالعتماد أساسا على : مكثف

  
 ؛ "مغرب تصدير أكثر"التوّجهات القطاعية الستراتيجية  -
 اق والتدابير ؛مسلسل تشاور دوري مع الجمعّيات والفدرالّيات المهنية الستهداف األسو -
 القيام بشراكات استراتيجية مع مؤسسات معتمدة في األسواق ذات أولوية ؛ -
 . ةتطوير المعرفة والخبرات على صعيد عدة أسواق بما فيها السوق اإلفريقي -
 

 مقاولة مغربية 20111أسفرت عن مشاركة أكثر من  3109-3118عملّية ترويج خالل الفترة  211كما تّم إنجاز أكثر من 
 صغرى ومتوّسطة.

 
بما فيها تدابير تقوية قدرات المقاوالت  3118عملّية خالل سنة  21عملّية ترويج مقابل  83، تنظيم 3109وقد عرفت سنة 

 811وتعبئة الخبرات الدولية بمناسبة التظاهرات التجارية التي تّم تنظيمها في الخارج. وقد أسفرت هذه التدابير عن مشاركة 
خالل سنة  33سوقا  ) 90( وذلك على مستوى 3118خالل سنة  03نشاطا قطاعيا  )02( تمّثل 3118 سنة 232مقاولة )

( إلى جانب 3118خالل سنة  %28من العمليات الترويجية المنجزة باالتحاد األوربي ) %28(، حيث تّم تنظيم 3118
 (.3118خالل سنة  %1من هذه العمليات بالسوق اإلفريقي ) 02%
 

هذه األنشطة  تمّيزتو .قطاعا   02 فائدةنشاطا  ترويجيا ، ل 12، فقد نّظم المركز 3102ق باألسدس األول لسنة أما فيما يتعلّ 
 20902مساحة إجمالية للمعارض والمنتديات بلغت  عبئةوت اتصال أعمال 020109مقاولة وربط  822بمشاركة  الترويجية

 متر مربع. 
 

مقاولة جديدة تساهم في  011باستقطاب ما يقارب  3102دس األول لسنة وقد قام المركز، من جهة أخرى، خالل األس
 33واالستشارة و حديثةفي مجال التكنولوجيات ال 92مقاولة تنشط في قطاع الصناعة الغذائية و 21قطاعات عديدة منها 

 مية.مقاولة تنشط في قطاع البناء واألشغال العمو 31مقاولة تعمل في قطاع النسيج والجلد إلى جانب 
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قطاعا  في حوالي أربعين سوقا. وتتوّزع  08عملّية ترويج  لفائدة  12ما يناهز  3102ويتضّمن برنامج األسدس الثاني لسنة 
( B3Bمهّمة "أعمال ألعمال" ) 39معرضا  متخّصصا  ومعرضين دوليين و 32كالتالي :  ةهذه العمليات الترويجي

عملّية تدويل للمعارض التي يتّم تنظيمها بالمغرب إلى جانب نشاط  00ة ومهام استقطابي 8ومعرضين لقطاعات متعّددة و
 " وثالث عمليات استكشاف ألسواق جديدة.C3Bتجاري واحد بين منّظمات األعمال والمستهلكين "

 
ر )الثقافة وتهدف هذه التدابير إلى مواكبة القطاعات ذات األولوية وكذا القطاعات الجديدة التي تتوّفر على مؤّهالت للتصدي
سواق األفي والقطاع السمعي البصري والماء ومهام االستشارة...(. كما ترمي إلى تكثيف عمليات الترويج للعرض المغربي 

 ه بها وكذا باألسواق النامية خاصة أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.وجودللمغرب بهدف تعزيز  التقليدية
 

قطاعا  متواجدة فيما يقارب  31عملية ترويج لفائدة  021فيتضّمن ما يناهز  ،3102لسنة  يأما فيما يخّص البرنامج الترويج
 أربعين سوقا  مع تخصيص حّصة مهّمة من العمليات للقطاعات ذات األولوية.   

 
عن أسواق جديدة حيث تم  بحثوتمّثل أسواق االتحاد األوربي النواة الصلبة لنشاط المركز في مجال عمليات الترويج وال

أهمّية خاّصة لدول إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية خاّصة بلدان مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية. كما إعطاء 
سيتّم االهتمام ببلدان أمريكا الشمالية وبلدان "البريك" وعلى الخصوص روسيا والصين بالنظر إلى أّن جميع هذه البلدان 

 . تمّثل عامل نمو مهّم بالنسبة للمصّدرين
 

 الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة - 2.7.2

 

 ىالصغرقاوالت لماتنافسية ة لدعم الوطنيفي تنفيذ المنظومة  طةالوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسّ تساهم 
يرمي و 3131-3109الفترة  خصالذي يتمّثل في مخّطط ي الصناعي إلقالعالميثاق الوطني لخاّصة من خالل  طةوالمتوسّ 

وتقوية إنتاجيتها من خالل برامج "امتياز" و"مساندة" وبرنامج دعم قطاع النسيج  طةالمقاولة الصغرى والمتوسّ إلى تنمية 
 وكذا المخّطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية.

 
اوالت الصغرى والمتوّسطة من خالل ويجب التذكير أن برنامج "امتياز" يقدم الدعم لمشاريع التنمية التي تنجزها المق

 .لكل مشروع مليون درهم 2من مجموع مبلغ االستثمار على أال تتعّدى هذه المنح  %31تخصيص منح لالستثمار تعادل 
 

مشروعا في إطار برنامج "امتياز" منها  312، فقد تّم تقييم 3109مشروعا  تّمت برمجة مواكبته برسم سنة  221ومن بين 
. وقد بلغت نظرا للتأخير الذي عرفه إطالق برنامج اإلستثمار مشروعا  قد تّم إلغاؤها 31تّم قبولها علما  أن مشروعا   082

بينما بلغت  3109مليون درهم عند نهاية  288االلتزامات برسم منح برنامج "امتياز" المتعلّقة بهذه المشاريع، ما قدره 
 من االلتزامات.  %31أي  مليون درهم 082األداءات المتعلّقة به ما قدره 

 
 مشروعا  في إطار استراتيجية تعويض الواردات بينما 80يدخل  في إطار برنامج "امتياز"،التي تندرج ع يرامشالومن بين 

 تعزيز الصادرات وكذا تنويع األسواق خاّصة اإلفريقية منها.ب مشروع 88يتعلق 

  
رقم معامالت إضافي ج "امتياز" في الخمس سنوات القادمة من بلوغ وستمكن المشاريع التي تتّم مواكبتها في إطار برنام

 منصب شغل.  030288إحداث ومن مليار درهم  2192سيصل إلى 
 

من كلفة اقتناء أنظمة معلوميات لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوّسطة  %21أما فيما يتعلق ببرنامج "مساندة" الذي يتحّمل 
مقاولة  0.382مشروعا  لفائدة  3.129، مواكبة 3102، فقد تّمت حّتى نهاية يونيو علكل مشرو مليون درهم 0في حدود 

مليون درهم وهو ما يعادل مساهمة الوكالة في عمليات الدعم التقني  323بمجموع التزامات قدره وذلك ومتوّسطة  ةريصغ
 .واكبةواقتناء أنظمة المعلوميات والم

  
. منها على المقاوالت الصغرى والمتوّسطة المستفيدةبرنامج "مساندة" قييم آثار ولقد تّم اإلعالن عن طلب عروض بهدف ت

من مالحظة تحّسن في رقم المعامالت وخفض آجال التعامل مع الطلبات والتكلفة  ،أولي مثر تقييإعلى  ،وقد تمّكنت الوكالة
 في نسبة رضى الزبائن.  تحّسنكايات الزبائن مما نتج عنه وكذا تحّسن الجودة وانخفاض نسب عدم المطابقة وش

 
ومن جهة أخرى، يتوّقع "صندوق دعم تنافسية المقاوالت" الذي تّم إنشاؤه برسم العقد البرنامج الذي تّم إبرامه بين الدولة 

من  %02( أن يتّم توفير 3131-3109برسم الفترة  3109)الذي تّم تجديده خالل سنة  3102-3118والوكالة للفترة 
 22، ما قدره 3102ويل المشترك المتعلّق ببرامج "امتياز" و"مساندة". وقد بلغت االلتزامات حتى نهاية يونيو السيولة للتم

 مليون درهم منها.  21مليون درهم تم أداء 
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 2مستفيدا  ) 09كما يهدف برنامج دعم قطاع النسيج إلى تشجيع ظهور ثالثة نماذج أعمال في قطاع النسيج ويهّم األمر 

وّزعين( وذلك من خالل توفير الدعم الالزم الذي يتضّمن المكّونات التالية باإلضافة إلى آليات م   2حّولين وم   9و مجّمعين
 الضمان والتمويل المشترك لالستثمارات التي يوّفرها النظام البنكي :

    
سنوات بالنسبة  2لى مدى من رقم المعامالت اإلضافي الذي تّم إنجازه ع %2التشجيع على التصدير عبر منحة قدرها  -

ّمعللمقاوالت المسّماة " ج   مليون درهم ؛ 91ة" على أال يتعّدى سقف المنحة الم 
ّولة" والتي ستمّكنها من تحسين  08مساعدة مالية في حدود  - ح  مليون درهم بالنسبة للمقاوالت المسماة "الم وّزعة" و"الم 

 .%02داخلية تناهز مردودية مشاريع تنميتها والوصول إلى نسبة مردودية 
 

د يفستمقاولة مستفيدة، تّم اختيار سّت مقاوالت في إطار برنامج دعم قطاع النسيج حيث ست 09ومن جهة أخرى، ومن بين 
. وي نتظر من هذا البرنامج أن يساهم في 3102-3103مليون درهم ممتّدة على الفترة  2299بلغ تهذه المقاوالت من التزامات 

 منصب شغل. 282مليار درهم في إطار التصدير وكذا إحداث  098هم كرقم معامالت إضافي منها مليار در 393إنجاز 
 

تحت  3102أبريل  3في  ءالبيضا أما فيما يخّص القطاع الصناعي، فقد كانت الدورة الرابعة لمنتدى الصناعة المنعقد بالدار
االنطالقة الرسمية "للبرنامج الوطني لتسريع التنمية  الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، فرصة إلعطاء

 2110111. ويرمي هذا البرنامج إلى تحقيق هدفين طموحين يتمّثالن في إحداث 3131-3102الصناعية" برسم الفترة 
سنوات حيث ستساهم االستثمارات األجنبية المباشرة في إحداث نصف هذه المناصب. كما يهدف  1منصب شغل في ظرف 

 من الناتج الداخلي الخام. ويتوّخى هذا البرنامج ما يلي : %39إلى  %02الرفع من القيمة المضافة الصناعية من إلى 
 
خلق دينامية جديدة بين المجموعات الكبرى والمقاوالت الصغرى والمتوّسطة من خالل رؤية جديدة ترتكز على توفير  -

ل اإلنتاج وتعزيز العالقات بين المقاوالت الكبرى وبين نظام اقتصادي فّعال من شأنه تسهيل االندماج في مسلس
ناولة الصغرى والمتوّسطة الموجودة على المستوى المحلي كما ترمي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة ؛  المقاوالت الم 

في المجال  التأثير االيجابي المتبادلاالستغالل األمثل للنتائج االجتماعية واالقتصادية للطلبات العمومية من خالل  -
ل في ربط منح صفقة عمومية للفاعلين األجانب بنقل التكنولوجيا علما أن الهدف هو إحداث أثر ثمتالصناعي الم

 مضاعف للطلب العمومي على الفاعلين المحلّيين الصغار ؛
ا  يضم حلوال تحويل القطاع غير المهيكل إلى نظام "المقاول الذاتي" من خالل وضع آلية لدعم المقاوالت الصغيرة جد -

تمويلية مالءمة وكذا اإلعالم والتسيير اليومي بهدف تحسين اإلنتاجية وضمان تتّبع مسارها باإلضافة إلى ولوجها إلى 
 التغطية الصحية ؛

 ؛ ة معينةاقتصاديبيئة تحسين التكوين المهني بهدف توفير التقنيين والكفاءات الالزمة لكّل   -
ّمعهكتار من  00111توفير  - ت الصناعية مع تشجيع نموذج الكراء من خالل وضع بقع أرضية صغيرة الحجم االم ج 

 خاّصة باالستغالل متاخمة ألحواض العمل وكذا الخدمات األساسية )المطاعم والسكن واالتصاالت ...( ؛
الل الفرص تتّبع اتفاقيات التبادل الحّر التي توجد حّيز التطبيق وكذا تلك الموجودة في مرحلة التفاوض بهدف استغ -

المالئمة خاّصة بهدف تحسين تنافسية التكلفة لخدمة الصناعة الوطنية وتسهيل الولوج إلى األسواق وكذا اقتناء المواد 
 األولية والولوج إلى التجهيزات باإلضافة إلى تعزيز االندماج الصناعي وسالسل اإلنتاج.

 

مليار درهم باإلضافة إلى  31ق التنمية الصناعية( بمبلغ وسيتّم دعم البرنامج المذكور بصندوق استثمار عمومي )صندو
مليون درهم مخّصصة من طرف صندوق الحسن الثاني لدعم مشاريع االستثمار في قطاعات الصناعة الكيميائية وشبه  811

اإلطار -ا االتفاقيةاتفاقية، بحضور جاللة الملك أّيده هللا، من بينه 99الكيميائية والصناعة الصيدلية. وقد تّم التوقيع على 
للعديد من الصناعات )صناعة الحديد والّصلب والميكانيك والصناعات الموجودة في المناطق الحّرة وكذا صناعة السّيارات 

 والنسيج والمالبس(.  
 

دابير ، بمواصلة إرساء الت3102برسم سنة  طةالوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسّ  نشاط الوكالةويرتقب أن يتمّيز 
الم سّطرة باإلضافة إلى البرامج المذكورة سالفا  خاصة برنامج "رواج" وبرنامج "إنعاش االبتكار" وبرنامج الرؤية 

 ".3131االستراتيجية للتنمية السياحية "رؤية 
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 مساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية في التنمية الجهوية والتنافسية المجالية  - 2
 

 ية الجهوية وكاالت التنم - 0.2
 

لقد تم إحداث وكاالت التنمية الجهوية للجنوب والشمال والمنطقة الشرقية بهدف المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للوكاالت تطورا ملموسا حيث أنه بعد أن  االستراتيجيةوقد عرفت الرؤية  .والمجالية للمناطق التي تقع في مجال تدخلها

فرص وثروات المناطق المعنية وجعلها في متناول الجميع من أجل  وإبراز بضمان إنجاز مهام إنعاش إحداثها، ذنمقامت، 
وقد  ،تحقيق جاذبية االستثمارات، انكبت الوكاالت، في اآلونة األخيرة، على إعطاء األولوية لتدابير القرب المدرة للدخل. هذا

 وقع كبير على الجانب االجتماعي، ة للتدابير التي لهاسبقيعطاء األستراتيجية الوكاالت بإاتم الشروع في إعادة النظر في 
بتنفيذ برنامج مرتبط باالقتصاد االجتماعي ودعم مبادرة الخواص، كأداة لتحقيق االندماج االجتماعي  ةتعلقالم تلكخصوصا  و

 .واالقتصادي للفئات االجتماعية في وضعية صعبة
 

وتنفيذ البرامج المندمجة باللجوء إلى تخطيط متعدد السنوات بشراكة مع مختلف وتقوم هذه الرؤية الجديدة على صياغة 
في هذا السياق وباعتبار الوكاالت فوذلك في قطيعة مع المقاربة القائمة على تنفيذ مشاريع قطاعية معزولة.  ،الفاعلين

محلي وذلك عبر تكييف برامجها مع مؤسسات تنمية، فإنها بصدد االضطالع بمواكبة تنزيل سياسة الدولة على المستوى ال
إكراهات الواقع المحلي في إطار منهجية قائمة على تنسيق مجهودات السلطات العمومية مع مراعاة  االستراتيجيةالتوجهات 

 من أجل تنمية مستدامة ومنسجمة.
 

ثقافية االقليمية والمحلية ـ وعلى هامش مشاريع تنمية البنيات التحتية األساسية، فإن الدعم المرصود للفعاليات السوسيو
التنمية المنجزة من طرف الوكاالت على مستوى مجاالت تدخلها  استراتيجية)تظاهرات ثقافية أو رياضية( يندرج في إطار 

والتي تهدف إلى تثمين المؤهالت الجهوية وخلق توافقات داخلية إلى جانب تحفيز االنسجام االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
 ل مجال جهوي على حدة.الخاص بك

 
 وكالة تنمية أقاليم الشمال - 0.0.2

 

، تم تحضير مخططات التنمية لجميع األقاليم. وتبلغ قيمة مجموع 3101-3109ستراتيجية للفترة الفي إطار تنفيذ الرؤية ا
 .مشروع محددة مسبقا   00111مليار درهم تهم ما يقارب  092البرمجة األولية لهذه المخططات ما يناهز 

 
(، فقد تم توقيع االتفاقيات 3102-3109أما فيما يتعلق بإعطاء االنطالقة للمرحلة األولى من مخططات التنمية اإلقليمية )

اإلطار في هذا الشأن والمصادقة عليها من طرف أقاليم تاونات وتازة وشفشاون وكرسيف والعرائش ووزان. وتبلغ قيمة 
مليون  328مبلغ منها مليون درهم، بما في ذلك حصة الشركاء و 920ة األولى ما قدره االتفاقيات الموقعة المرتبطة بالمرحل

مشروعا  أو إجراءا. ومن جهة أخرى، فإن إبرام االتفاقية  311وهكذا فإن محفظة المشاريع تتضمن  .درهم كمساهمة للوكالة
 اإلطار المتعلقة بمخطط تنمية إقليم فحص أنجرة في طور اإلنجاز.

 
( من المخططات 3108-3102إعطاء االنطالقة لتحضير برامج إنجاز المرحلة الثانية ) 3102وقع أن تعرف سنة ومن المت

اإلقليمية للتنمية. وهكذا فإن الوكالة تعتزم االستفادة من المنهجية التي تم إتباعها من أجل تحضير المرحلة األولى أي 
أساس معطيات تخطيط محينة، ثم القيام بعد ذلك بالتشاور مع فرز أولي للمشاريع ذات األولوية على  االعتماد على

 الجماعات والفاعلين المحليين واإلقليميين.
 

 22ومن جهة أخرى، ونظرا  للتقدم الملموس في إنجاز المشاريع بإقليم تاونات، الذي يضم اكبر عدد من الجماعات القروية )
وذلك على  3102الثانية بهذا اإلقليم ابتداء من النصف الثاني لسنة انطالقة المرحلة  برمجتجماعة قروية(، فإن الوكالة 

 أساس تجريبي.
 

، فإن الوكالة 3101و 3109ستراتيجية والمخططات المندمجة للفترة ما بين سنتي الأما فيما يتعلق بإنهاء صياغة الرؤية ا
-3102تطوان )-مية القروية الجهوي لطنجةستراتيجية عبر إنجاز مخطط التنالحققت خطوة هامة فيما يخص إدماج رؤيتها ا

 مليار درهم. 999( بقيمة 3108-3102ماليير درهم وإنجاز مخطط التنمية اإلقليمية لوزان ) 2بمبلغ  ( وذلك3108
 

 وكالة تنمية األقاليم الشرقية - 5.0.2
 

وعة منسجمة من شأنها ضمان ، مجم3102-3109تشكل البرامج المكونة لمخطط العمل االستراتيجي لوكالة الشرق للفترة 
 تنمية مندمجة وشاملة وأكثر قربا من الواقع المحلي. 
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مليون درهم كاعتمادات الميزانية  018و  3109مليون درهم كأداءات برسم سنة  20وتشمل دعامة "التنمية المجالية " )

مليون درهم  02و 3109برسم سنة  مليون درهم كأداءات 292(، ثالثة محاور تتعلق بتشجيع التنافسية )3102برسم سنة 
 023و 3109مليون درهم كأداءات برسم سنة  29( إلى جانب تطوير الجاذبية )3102كاعتمادات الميزانية برسم سنة 

مليون درهم برسم  092(، باإلضافة إلى دعم ديمومة التنمية المحلية )3102مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة 
(. وتعد هذه المحاور بمثابة رهانات تنمية مجالية 3102مليون درهم كاعتمادات ميزانية لسنة  9و 3109أداءات سنة 

الصناعي  اإلقالعمنسجمة. وعلى سبيل المثال، فإنه من بين خمسة برامج تشكل محور التنافسية االقتصادية، يقوم برنامج 
ّمعخصوصا  على جذب المقاوالت للمناطق الصناعية الجديدة ) ّمعالتكنولوجي لوجدة و الم ج  ج  ّمعالزراعي لبركان و الم   الم ج 

)منتجع السعيدية ومارشيكا(  الصناعي لسلوان(، كما يقوم برنامج تنويع العرض السياحي بمواكبة المشاريع السياحية الكبرى
 وذلك بواسطة مشاريع السياحة المتخصصة ) قروية وثقافية ودينية ...الخ(.

 
مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم  22و 3109مليون درهم كأداءات برسم سنة  32ية البشرية" )وتتمحور دعامة "التنم

المواطنات والمواطنين. ويتعلق االمر بتحسين  لتحسين شروط عيش( حول ثالثة محاور تعد ركائز أساسية 3102سنة 
مليون درهم كاعتمادات  32و 3109رسم سنة مليون درهم كأداءات ب 299الخدمات االجتماعية المرتبطة بسياسة القرب )

و  3109داءات برسم سنة أمليون درهم ك 292( وتيسير الحصول على فرص الشغل المحلية )3102الميزانية برسم سنة 
مليون درهم كأداءات  0999( الى جانب تيسير الولوج إلى المعرفة )3102مليون درهم كاعتمادات الميزانية لسنة  0292

(. وقد تمت صياغة المحاور والبرامج المكونة 3102مليون درهم كاعتمادات الميزانية برسم سنة  02و 3109برسم سنة 
 لهذه الدعامة بتناغم تام مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 
شرات األداء وأخرى وتشمل منظومة التتبع والتقييم، مؤشرات مرتبطة بالتنمية المجالية والتنمية البشرية الى جانب مؤ

 موضوعاتية وقطاعية، حيث ستمكن هذه المنظومة من ضمان تتبع مستوى تقدم التنمية الجهوية.
 

 3102بينما تقدر اإلنجازات المتوقعة حتى نهاية دجنبر  3102مليون درهم حتى متم يونيو 82وتناهز اإلنجازات اإلجمالية 
 مليون درهم.  302بحوالي 

 
. 3102-3109مليون درهم إلى استكمال تنفيذ مخطط العمل  321، البالغ قيمته 3102ية برسم سنة ويهدف مشروع الميزان

ويعكس هذا المشروع إرادة الوكالة إلعطاء دينامية للتنمية القطاعية واإلبداع في صياغة وتنفيذ مخطط التنمية المجالية وكذا 
المستوى الوطني والدولي والبحث عن تمويالت اضافية. ترسيخ الصورة الجديدة للجهة الى جانب تعبئة الشركاء على 

وتخصص حصة كبيرة من هذا المشروع للتعهد بااللتزامات التي أخذتها الوكالة على عاتقها في إطار االتفاقيات الموقعة 
 أمام أنظار جاللة الملك. وترتكز أهم المشاريع المقترحة حول :

 
 ؛مواصلة إعادة التأهيل الحضري لمدن الجهة  -
 استكمال تدابير إعادة هيكلة األحياء المهمشة  بأهم المدن ؛  -
 توحيد التدابير التي تم اتخاذها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛  -
ّمعدعم   -  وبركان ؛ والناظورات الصناعية في طور اإلنجاز خصوصا منها تلك التي توجد بمدن وجدة الم ج 
 بطة بالجهة ؛المساهمة في الدراسات المرت  -
 دعم تعميم الكهربة في الجهة خاصة بالجماعات المحلية المتاخمة للحدود ؛ -
 المساعدة في تدبير أحسن للموارد المائية وتعميم االستفادة من الماء الصالح للشرب ؛ -
 تدعيم مؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي ؛ -
 الوطن ؛ تنظيم تظاهرات تهدف إلى التعريف بالجهة داخل وخارج  -
 .مواصلة برنامج التسويق المجالي والتواصل  -

 
 الجنوب أقاليموكالة تنمية  - 2.0.2

 
يوجد ، من طرف الوكالة بدعم مالي وتقني 3109-3118استغالل المنشآت التي تم االنتهاء من إنجازها في إطار مخطط  إن

النظر لاللتزامات المتخذة في إطار عمليات الشراكة ب هذاموازاة مع إنجاز المشاريع الحالية،  كذلو هافي صميم اهتمامات
 وللمجهودات المبذولة من أجل إنجاز البنيات التحتية الالزمة لتطوير المجاالت الجهوية التي تدخل في نطاق تدخل الوكالة.

 
ل مجموع االلتزامات ، ليص3109مليون درهم برسم سنة  891وتبلغ قيمة االلتزامات الجديدة المنبثقة عن االتفاقيات ما قدره 

 مليار درهم على شكل أداءات. 291مليار درهم بما فيها  192إلى  3109المتراكمة حتى نهاية سنة 
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مليون درهم تم تسديدها على أساس الموارد المالية المتوفرة  838ما قدره  3109دجنبر  90وقد بلغت األداءات إلى حدود 
 مليون درهم وهو المبلغ الذي يضم باألساس مساهمة شركاء الوكالة. 130د في الخزينة وتلك التي تمت تعبئتها في حدو

 
بعين االعتبار توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي  اخذأ 3102وقد تمت صياغة ميزانية استثمار الوكالة برسم سنة 

في إطار إرساء النموذج هللا نصره الذي تم تقديمه لجاللة الملك  3109والبيئي المتضمنة في تقريره الصادر في أكتوبر 
 الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة.

 
مليون  291، فيما بلغت األداءات 3102مليون درهم برسم األسدس األول لسنة  398كما بلغت االلتزامات المالية الجديدة 

 األداءات.مليون درهم برسم  221، مبلغ 3102دجنبر  90 إلى حدوددرهم. ويرتقب أن تنجز الوكالة 
 

 01، فيطمح إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام ألقاليم الجنوب في أفق 3102أما فيما يتعلق بمخطط العمل التوقعي لسنة 
منصب شغل جديد بها، حيث يتوقع خفض نسبة البطالة على األقل بنصف ما  0310111سنوات المقبلة وإحداث أكثر من 

ل النشاط سيبقى في مستواه الحالي وأن معدل نمو الساكنة في سن الشغل سيرتفع بنسبة إذ تم افتراض أن معد ، هي عليه حاليا
 % في السنة.3
 

موازاة مع مواصلة البرامج والمشاريع الهادفة إلى تأهيل المجال واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق االقتصاد االجتماعي 
دها بشراكة مع مختلف الشركاء، تتوخى وكالة الجنوب ترسيخ والتسويق المجالي والتي هي موضوع االتفاقيات التي تم إعدا

 هذه التجربة المكتسبة من أجل إحراز تطور في طرق تدخلها للتمكن من مواكبة تنفيذ توصيات المجلس االقتصادي
 . واالجتماعي والبيئي

 
ة المحركات االقتصادية القائمة على ويقوم هذا المخطط، الذي سيتم التعاقد في شأنه مع الشركاء المعنيين، أساسا  على تنمي

االستفادة من المؤهالت المحلية وتثمين وحماية التراث الثقافي والطبيعي، إلى جانب تطوير اقتصاد اجتماعي يأخد بعين 
 االعتبار خصوصيات التراث المغربي الصحراوي.

 
ع المنتجة للثروات والشغل، إلى مواكبة هذه وتطمح الوكالة انطالقا من مهامها وبالنظر إلى توجيه تدابيرها نحو المشاري

 011مليون درهم، بما فيها  00111الجديدة بإعطائها دفعة هامة خالل السنوات الخمس القادمة بمساهمة قدرها  االستراتيجية
 مليون درهم سنة 021باإلضافة إلى مبلغ  3101-3102مليون درهم في السنة للفترة  321و 3102مليون درهم برسم سنة 

3108. 
 

 ويةتنمية الجهالتهيئة وال - 5.2

 
 أبي رقراق   ضفتيوكالة تهيئة  - 0.5.2

 

. باإلضافة إلى األوراش مليار درهم 01بتكلفة هكتار  20111تناهز  مساحة علىرقراق ضفتي أبي مشروع تهيئة  متدي
قع هذا البرنامج تهيئة الفضاءات الثقافية واألشغال المنجزة في المرفأ النهري "مارينا" وفي نفق االوداية والترامواي، يتو

والترفيهية وكذلك المناطق السكنية والتجارية والسياحية وكذا أوراش كبرى والسيما إنجاز الميناء األطلسي والجزيرة 
 االصطناعية.

 
لدولة برسم الفترة مع ا في عقد برنامجها األول االلتزامات المسطرة جل وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة قد عملت على إنجاز

 مليون درهم. 1.183بمبلغ إجمالي قدره  3100و 3112الممتدة ما بين 
 
 على مستوى الشطر "عنق الجمل"إعادة هيكلة حي  تبإنهاء دراسا 3109سنة ميزت فقد ت، التخطيط الحضريتعلق بفيما يو

 هضبة سهول.باإلضافة إلى مواصلة دراسة المخطط العملي الخاص بتهيئة  9رقم 
 

شهادات مطابقة و يةرخص سكن 2و تجزئةوإذن بالرخصة بناء  88قامت الوكالة بمنح الحضري، فقد دبير لتيخص ا مافي أما
من جهة أخرى وعلى إثر قيام المراقبين وتقسيم. والكراء والإدارية تتعلق بالبيع شهادة  92مذكرة معلومات وكذا  22و

مخالفة في ميدان التعمير على مستوى مجال  32من تسجيل ، تمكنت الوكالة جولة مراقبة 88المحلفين لدى الوكالة بتنظيم 
 جرده وإرساله من طرف السلطات المحلية. تممحضر مخالفة  91تدخل الوكالة مقابل 

 
. وباإلضافة إلى الدراسات التقنية والمعمارية األساسية والمفصلة تم استالم وارتباطا بمشروع المسرح الكبير للرباط، فقد

هذا وقد السالمة من الحريق.  وأنظمةتم إنهاء الدراسات المتعلقة بتصميم مخططات التهيئة الخارجية وخدمات الترميم  ،لكذ
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نجاز هذا المشروع من طرف الوكالة خالل إوسيتم . 3102أكتوبر 11تم إعطاء انطالقة أشغال إنجاز المسرح الكبير في 
بطاقة هكتارات. ويضم هذا المسرح على وجه الخصوص مدرجا مسرحيا  1 تهامساحقطعة أرضية مدة أربعين شهراعلى 
 .مقعد( 1.900مقعد وقاعة للعروض ) 7.000استيعابية تصل إلى 

 
سال"، فقد -سال المسير من طرف الشركة التابعة للوكالة "شركة طراموي الرباط-بخصوص مشروع الطراموي الرباطو

. مما 3109رحلة برسم سنة مليون  393 ث بلغ متوسط الرحالت الشهريةحي %31سجل ارتفاعا في نسبة ارتياده بنسبة 
تغطية تكاليف االستغالل   حيث استطاعت الشركةمقارنة مع السنة الماضية،  %02مكن من تحسين الموارد السنوية بنسبة 

 )دون احتساب نفقات االستخماد(. %88بنسبة 
 

و  3102 الممتدة ما بينالوكالة بإبرام عقد برنامج جديد برسم الفترة  ومن أجل إنجاز المراحل األخرى من المشاريع، قامت
 .3102ماي  02أمام أنظار جاللة الملك بتاريخ  والذي تم توقيعه 3108

 
تضمن إجراءات إنهاء عقد البرنامج األولي تي تفي إطار "التهيئة الشاملة" لضفتي أبي رقراق ال هذاويندرج عقد البرنامج 

خاصة بتهيئة الضفتين مكونة من مشاريع ذاتية وأخرى سيتم إنجازها في إطار شراكة وذلك بتكلفة إجمالية وتدابير جديدة 
 مليون درهم. 90100قدرها 

 
 مخاطر التعمير من حماية الضفتينوتعزيز نظام التنقل و الفضاءات العمومية تهيئة بهدف وراحم 1برنامج االستثمار  هموي

 .الدراسات العامة إلى ، إضافةر وصيانة الموقعبيدتلتعمير مع عرض متنوع وحماية التراث ولفتح مناطق جديدة و العشوائي
  فيما يلي :ساسية وتتجلى المشاريع األ

 
 تصفية العقارو لالشبكات المختلفة للشطر األوإتمام أشغال الطرق و خاصة عبر ين األول والثانيتهيئة الشطر استكمال -

 ؛ درهم مليون 229,1بمبلغ 
سال ومنتزه عمومي ونفق تحت خط السكة الحديدية  -ثابتة للرباط مدارية ثانية بإنشاء طريق لكذتنقل الساكنة و زيزتع -

 ؛ مليون درهم 822قدره  إجمالي مبلغوذلك ب 2131الجهوية إلى جانب الطريق 
حضرية وحي اليوسفية بما في ذلك الوحدة ال عميرشطر األخرى لغرض التاألولوية لأل ذاتإعداد المناطق الحضرية  -

 مليون درهم ؛ 0010298غ للشطر الرابع وذلك بمبل 1و 2)الشطر الثالث( ومنطقة المشاريع رقم 

التأهيل والحماية من مخاطر التعمير غير القانوني عن طريق حماية البيئة وإحداث فضاءات طبيعية من أجل مواكبة  -
 مليون درهم ؛ 92292التعمير غير المراقب وذلك بمبلغ تثمين الشطر الثالث باإلضافة إلى الحماية من مخاطر 

 مليون درهم ؛ 21وقع شالة بمبلغ الترميم والتأهيل السياحي لم عبر التراثإعادة تأهيل  -

 01092قيمة فيما يخص إعداد الدراسات وتسيير الموقع بتكلفة إجمالية تقدر بمرتبطة بمهام الوكالة القيام بتدابير أخرى  -
 مليون درهم.

 
مليون درهم ستخصص  00308مليون درهم بما فيها  3082092يتم تمويل مخطط العمل بالموارد الذاتية للوكالة في حدود و

لة برسم السنوات السابقة. كما س ن للوكالة في تمويل المشاريع في حدود وساهم الشركاء المؤسساتييألداء المستحقات الم رحَّ
يتوقع أن تقوم الوكالة بالخطوات الضرورية من أجل الدخول في شراكات بين مليون درهم. ومن جهة أخرى،  00388مبلغ 

القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز بعض المشاريع كإعداد وتطوير الشطرين الثالث والرابع وإنجاز التجهيزات الهيكلية 
 بالشطر الرابع.على مستوى الشطر الثالث )جامعة ومستشفى....( إلى جانب إنجاز كولف وإقامات سكنية 

 
  : على الشكل التالي وهي موزعةمليون درهم  223,2ا البرنامج ذالدولة في تمويل ه ةمساهم تناهز وفي هذا اإلطار،

 
مليون  81و 3109برسم سنة مليون درهم تم دفعها  021ها مليون درهم بما في 381الميزانية العامة للدولة في حدود  -

 ؛ 3102سنة في ليون درهم م 21و 3102 دفعها سنةدرهم سيتم 

 مليون درهم ؛ 011وزارة التعمير وسياسة المدينة بمبلغ  -

 مليون درهم ؛ 21وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في حدود  -

 .مليون درهم 03,2وزارة الثقافة بقيمة  -
 

 تهيئة موقع بحيرة مارشيكا  - 5.5.2
 

ألف سرير سياحي وسكني إضافة إلى تجهيزات البنية التحتية  010يهدف مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا إلى إنتاج ما يقارب 
 مليار درهم 08 تناهزمنبثقة عن المشروع  ماراتثستامليار درهم و 38قدرها إجمالية بكلفة المشتركة والترفيه وذلك 

 منصب شغل. 810111باإلضافة إلى إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي 
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مؤسسة عمومية تم  وهيبدعم من وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا  "مارشيكا ميد"شركة  البرنامجوتشرف على هذا 
المرتبطة بحاجيات الموقع أثناء إنجاز المشروع وذلك و المتعلقة بالبيئة والتعمير والعقاراإلكراهات  واجهةن أجل مإحداثها م

 بهدف تمكين شركة "مارشيكا ميد" من القيام بمهامها.
 

فيها من  ثطاليون كولف ريزوت" من طرف شركة "مارشيكا ميد" التي تم البأدر اإلشارة إلى أن عملية ضم شركة "وتج
، تم استيفاؤها بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 3109دجنبر  02طرف الجمع العام االستثنائي لهذه األخيرة خالل دورة 

3109. 
 

للشركة المستفيدة  اكولف ريزوت" دون تصفيتها وانتقال مجموع ممتلكاته طاليونأهذه العملية إلى حل شركة " وقد أدت
تاريخ دخول مفعول عملية  عند"مارشيكا ميد" بما في ذلك األصول والخصوم على الحالة التي كانت عليها هذه األخيرة 

 الضم.
 

مليون درهم مقابل  901ما قدره  3109موقع بحيرة مارشيكا برسم سنة  االستثمارات المنجزة من طرف وكالة تهيئةوتبلغ 
 بما يلي :  3109مليون درهم. وفي هذا الصدد تميزت سنة  222ميزانية أولية تبلغ 

 
 المتعلقة بإزالة التلوث من بحيرة مارشيكا ؛ األشغالاالنتهاء من  -

راني بحي المكتب الوطني مواصلة الدراسات المتعلقة بالتنمية الترابية من خالل دراسات التعمير المتعلقة بالتجديد العم -
 ور ومدينة بني أنصار وكذا تحويل الموقع المينائي لبني أنصار ؛ظللمطارات بالنا

بأشغال إنشاء إقامات  األمر لشطر األول للمرحلة األولى من مشروع تنمية موقع أطاليون. ويتعلقامواصلة أشغال  -
 091شقة بمساحات تتراوح بين  38حدة منهما على تحتوي كل وا مجموعات سكنيةأكاديمية للكولف المكونة من خمس 

في طور االنتهاء من األشغال وثالثة  وتوجد مجموعتينمليون درهم.  391 حواليمتر مربع بكلفة إجمالية تقدر ب 321و
، كما تم الشروع في تسويق اإلقامات في 3102. ومن المتوقع تسليم هذا المشروع في يونيو األشغال الكبرىفي طور 

 . 3109 ةنهاي
 

 .3102إلى حدود نهاية يونيو  مليون درهم 021من جهة أخرى، بلغت إنجازات وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا 
 

عمليات التنمية المجالية ومشاريع الربط والتنقل وعمليات المحافظة  3102ويتضمن برنامج العمل التوقعي للوكالة لسنة 
 على البيئة للموقع والعمليات العقارية.

 

الدراسات إعطاء انطالقة خاصة  3109سنة  المقررة فيويشمل البرنامج التوقعي لشركة "مارشيكا ميد" مواصلة العمليات 
  المشتركة لموقع مارشيكا. الخدماتوكذا مختلف  للناظوروالمدينة الجديدة  بمدينة الشاطئينبمشاريع  ةواألشغال المتعلق

 

 .3102ن درهم برسم مليو 211وقد تم رصد استثمارات بمبلغ 
 

 فاس لمدينة رد االعتبارو نميةتال وكالة - 2.5.2
 

 :التالية العمليات على لسقوطل اآليلةالمباني  على القضاء بغيةطرف الوكالة  من المتبعة المقاربة ترتكز
 

 ؛ بالسقوط ةمهدد مساكن تقطن التي العائالت إسكان ةإعاد -
 الدراسات لمصاريف الدولة تحمل إلى باإلضافة المباني، تأهيلة إعاد أجل منة كمساعد %21 بقيمة مساعدات إعطاء -

 ؛ والتأطير
 متحاورين غياب في أو المستعصية للحاالت خاصة قانونية ةلمسطر وفقا التأهيلة إعاد تكاليف لكافة الدولة تحمل -

 .الحرجة للحاالت بالنسبة االستعجالي أوالتدخل
 

في إطار ، 3109مارس  2أيده هللا في  ا أمام صاحب الجاللةماللتان تم توقيعه ،كةشراالا اتفاقيت درجتن في هذا الصدد،
تأهيل المآثر إعادة للتوجهات الملكية التي ترمي إلى عدة مبادرات لترميم والذي تم اعداده تنفيذا  برنامج تدخل يهم مدينة فاس
 للسقوط. اآليلةالتاريخية ومعالجة المباني 
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في يتم إنجازه مليون درهم  277,5 صرح تاريخي بغالف إجمالي قدره 31تأهيل ة لى إلى ترميم وإعاداألو االتفاقيةتهدف 
 مصنفة درجة أولى، 00282من ضمنها  لسقوط،لمبنى آيل  90222إلى معالجة  الثانية فترمي االتفاقيةأما  .شهر 28ظرف 
مبن ى  00891لصالح  األشغال تقدم تتبعقنية والقانونية والمساعدة التو الدراساتو االجتماعيةة واكبباإلضافة إلى الم وذلك

  .شهر 21مليون درهم موزعة على  991 صل إلىي البرنامج غالف ماليلهذا خصص وقد  مصنف درجة ثانية وثالثة.
 

 صروح ةنيفي إنجاز أشغال تأمين ثما التاريخية، المآثرالمتعلقة بترميم  االتفاقيةفي إطار  ،3109سنة لاإلنجازات مثل وتت
 االلتزامات تناهز في هذا الصدد،و .3109وإطالق أشغال ترميم األسوار التاريخية لباب الماكينة في نونبر  تاريخية

 .3109إلى متم  مليون درهم 30,4لهذه المشاريع  المخصصة
 

بناية  29أشغال تقوية ع فيها فيما يخص االتفاقية المتعلقة بالتدخل في المباني اآليلة للسقوط، تهم العمليات التي تم الشرو
 بناية. 82على مستوى  االستعجاليةإضافة إلى التدخالت غير قابلة لإلصالح بناية  21وكذا هدم  ممولة كليا من طرف الدولة

 
 : على المحاور التالية 3102ويرتكز مخطط عمل الوكالة لسنة 

 
في برنامج  عمتوق عمشرو 31ة مشاريع متبقية من أصل إنطالق الدراسات الهندسية والتقنية البيئية واالجتماعية لخمس -

 ؛ 3109اتفاقية 
 ؛ صرح تاريخي 31إنطالق أشغال إعادة تأهيل  -
مبنى  921مليون درهم و 53,5مبنى آيل للسقوط مصنف درجة أولى من الخطورة بمبلغ متوقع قدره  211التدخل في  -

 مليون درهم ؛ 01الثانية والثالثة بمبلغ  بالدرجتينمصنف 

عمليات  8عملية في المدينة العتيقة و 92بما في ذلك  3111عملية متوقعة في إطار االتفاقيات المبرمة في سنة  22إتمام  -
 في مشور فاس جديد ؛ أخرى

وانطالق أشغال التهيئة  فنادقال مع االنتهاء من أشغال ترميم وتجديد "فاس المدينة"مواصلة برنامج الصناعة التقليدية  -
 ضري ساحة لال يدونة ؛بالمركب الح

 ماليين درهم ؛ 8 قدرهاهبة سعودية  بواسطةإتمام أشغال ترميم مسجد باب كيسة، تم تمويله  -

 .3109إنجاز أشغال تجهيز الشطر الثاني من تجزئة عين الشقف بعد إنجاز أشغال تهيئة الشطر األول في سنة  -
 

مالي برنامج تحدي األلفية" بغالف "الذي تم تمويله في إطار  ،"نةالمدي فاس "امج الصناعة التقليديةنبروضعية  وأخيرا ، فإن
ون درهم تحملتها الحكومة المغربية في فترة ما بعد برنامج تحدي يمل 08392منها  ون درهم،يمل 92398إجمالي قدره 

 : األلفية، تتمثل فيما يلي
 
بصفتها  ،والذي كلفت الوكالة بإنجازه  3102 ريناي 01 بتاريختتعلق بتمويل مشروع ساحة "لال يدونة"  اتفاقية إبرام -

 ؛دب تمن مشروعصاحبة 
( %82)السبيطريين و ناعيشمال : فنادق ةالكبرى والتزويد بالمعدات الالزمة لبناء أربع شاورتقدم األشغال المتعلقة باأل -

 ؛ (%18) السطاويينو( %88)البركة و
 ؛ ساحة "لال يدونة" ةالهدم والدراسات المتعلقة بمشروع تهيئ ةإتمام عملي -
 درهم ؛ون يمل 108,3مبلغ جديدة ب اتاينبناء تسع ب انطالق أشغال -
مليون  92 قدر بحواليمبلغ يب، 3102ونيو ي خالل في الساحة واجدةإعادة تأهيل المباني القديمة المت انطالق أشغال -

 ؛ درهم
 .نشطة الملوثة من ساحة "لال يدونة"وحدة إنتاج من أجل نقل األ 99قبي ووإتمام عمليات بناء فندق عين الن -
 
نشطة ألأرضية  إحداث من أجلوذلك  وإعادة تأهيل ساحة "لال يدونة" تهيئة البرنامج في إعادة هذا أهدافتتمثل أهم و

 تعزيز وكذا ،"قبيونالعين موقع "النحاسية إلى  توادأللالصناعة التقليدية والتجارة والخدمات وكذا نقل األنشطة الملوثة 

  .هذا الموقع في النحاسية األواني قطاعات نميةوت

 

 العموميةالمؤسسات المالية  - 2
 

 صندوق اإليداع والتدبيرمجموعة  - 0.2
 

 دُّ ع  ب، ي  المغر في التنمية لرهانات مواكب تثمرسكم ودوره عمومية كمؤسسة والتدبير اإليداع صندوق بيعةط بين التوفيقإن 
 كما يشكل رهانا تعمل المجموعة على تحقيقه. قيمة هامة تتميز بها المجموعة،
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دُّ   ، عالوة على كونهاوالتقاعد االدخار صناديقوتدبير  تعبئةعلى مستوى  اأساسي فاعال والتدبير اإليداع صندوق مجموعة وت ع 

 د.للبال المجالية التنمية أو المالي القطاع تحديث يخص فيما سواء قاطرة
 

 في ساسياأ وفاعال العمومية للسلطات مميزا شريكا المجموعة تشكل ،االدخار إنماءو تأمين في مهامها المتمثلة وموازاة مع

 مختلف عبر لشغال ولفرص للثرواتمنتجة  واجتماعية اقتصادية تنميةويتجلى الهدف في المساهمة في  .اإلقتصاد تمويل

 بواسطة الوطني االقتصاد في العف بشكل والتدبير اعاإليد صندوق يتدخل المباشرة، استثماراته ىإل وباإلضافة .المملكة جهات

 نالمؤسساتيي ينمستثمرومن أهم ال المهن متعدد اقتصاديا فاعال اليومه من يجعلتي يسيرها. مما ال هيآتالو له التابعةشركات ال
 .البالد في
 

 ألساسية التالية :)برسم الحسابات االجتماعية( النتائج ا 3109في سنة  والتدبير اإليداع صندوقوقد حقق 
 
هذا (. ويعزى %3892ناقص ) 3103مليون درهم خالل سنة  00001مليون درهم مقابل  189صافيا قدره ناتجا بنكيا  -

 ستغالل ؛نفقات اال زيادةإلى تراجع موارد سندات الملكية واالنخفاض 

يمثل الصندوق الوطني للضمان (. و%0992)+ 3103مليار درهم خالل سنة  11مليار درهم مقابل  1892ودائع قيمتها  -
 ؛ على التوالي من مجموع الودائع %3292و %2393االجتماعي وصندوق التوفير الوطني أهم المودعين، بنسب 

(. وينتج هذا االرتفاع %3998مليون درهم برسم السنة الماضية )+ 230مليون درهم مقابل  222 نتيجة صافية بلغت -
 .3109يلها نهاية سنة مهمة للمؤونات تم تسج عن استرجاعات

 
 ات األساسية التالية :نجازاإل 3109ة للمجموعة برسم سنة عمَّ ج  الم  وتبرز الحسابات 

 
مَّ  - ج   ( ؛%00ناقص ) 3103مليون درهم خالل سنة  20218مليون درهم مقابل  2.189ا  قدره عناتجا بنكيا صافيا م 
 ( ؛%0 ناقص) 3103مليون درهم سنة  812ل مليون درهم مقاب 882نتيجة صافية )حصة المجموعة( قيمتها  -
 3103مليار درهم  تم تسجيلها نهاية سنة  02مليار درهم مقابل  01( بلغت ما قدره أمواال ذاتية )حصة المجموعة -

+(02%.) 

 
 بما يلي : 3109ومن جهة أخرى، فقد تميزت سنة 

 
طار إبهدف إرساء  3109شتنبر  32بتاريخ  ميثاق الحكامة من طرف لجنة المراقبة خالل االجتماع المنعقد اعتماد -

 ؛ والتدبير اإليداع صندوق مجموعةللحكامة يحدد بدقة توزيع المسؤوليات وتحمل المسؤولية لكافة مديري 
القرارات التي تنطوي دراسة واالستثمار. وتضطلع هذه اللجنة المنبثقة عن لجنة المراقبة بمهمة  االستراتيجيةإحداث لجنة  -

 ؛ ةهاممالية لغ امبب والتدبير اإليداع صندوقلمجموعة  ت أو سحب التزامات ماليةعلى التزاما
ولجنة التنسيق والتفاعل إحداث ثالث لجن مركزية أخرى. وهي اللجنة التنفيذية للمجموعة ولجنة االستراتيجية للمجموعة  -

 للمجموعة ؛
 جموعة ؛مشروع إرساء منظومة مكافحة تبييض األموال على مستوى الم استكمال -
 إعداد مخطط تطبيق نظام التدقيق الفدرالي؛  -
 0والتدبير اإليداع صندوقمدققي ومفتشي مجموعة  أخالقيات مدونةل الصياغة النهائية  -

 

 القرض الفالحي للمغرب - 5.2

 
 القروي. واالقتصادية بالعالم االجتماعيةيساهم القرض الفالحي للمغرب بشكل كبير في تمويل القطاع الفالحي والتنمية 

 
مليار درهم خالل  31وفيما يخص مواكبة مخطط المغرب األخضر، التزم القرض الفالحي للمغرب بتعبئة غالف مالي قدره 

مليار درهم(  2مليار درهم( و"تمويل الفالح" ) 02البنك التقليدي )منها  موزعة على ثالث مكونات 3109-3118الفترة 
 مليار درهم(. 0ومؤسسة أرضي" )

 
ستوى البنك التقليدي، عرفت التمويالت المباشرة المخصصة للدعامة األولى لمخطط المغرب األخضر نموا مستمرا على م

، حيث تم تحقيق األهداف البينية برسم اإلنتاج المنبثق عن مخطط المغرب األخضر. وقد بلغ حجم القروض 3118منذ سنة 
% من 22مليار درهم أي ما يفوق  92مليار درهم، تشمل  20ه ، ما قدر3109الموجهة لالقتصاد الممنوحة، في متم سنة 

  :القروض الممنوحة للقطاع الفالحي والعالم القروي. وقد تم ضخ هذه األموال على صعيد مختلف السالسل اإلنتاجية الفالحية
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وسالسل %( 33%( والحليب واللحوم الحمراء وتربية الدواجن )90%( والفواكه والخضر )92الحبوب والحوامض )
 %(. 09إنتاجية أخرى )

 
 282إلى ما يناهز  3109وفيما يخص "تمويل الفالح"، فقد ارتفعت القروض الممنوحة لدعم الفالحة التضامنية برسم سنة 

مستغال  210111إلى ما يفوق  20111، كما تزايد عدد المستفيدين من 3103مليون درهم سنة  011مليون درهم مقابل 
 .3109زراعيا سنة 

 
. ويتضح ذلك من خالل أهم 3103مقارنة مع سنة  تطورا إيجابيا 3109غرب برسم سنة عرف القرض الفالحي للم

 مؤشرات النشاط واإلستغالل والتركيبة المالية التي تطورت على المنوال التالي : 
 
ار درهم برسم سنة ملي 19993مقابل  3109مليار درهم سنة  1893% ليصل إلى 292ارتفاع إجمالي الموازنة بنسبة   -

 ؛ 3103
، أي 3103مليار درهم سنة  2192مليار درهم من الديون اإلجمالية المستحقة لدى الزبناء مقابل  2198تسجيل ما قدره   -

 مليار درهم( ؛ 992% )+2بزيادة 
 سنة %893و 3103سنة  %890من الديون اإلجمالية مقابل  %192التي تمثل التحصيل  تقلص حجم الديون الصعبة -

 ؛ 3100
%( وذلك نتيجة 292)+ 3103مليار درهم سنة  3922مليار درهم مقابل  3982ارتفاع الناتج البنكي الصافي ليصل إلى   -

مقارنة مع تطور تكاليف اإلستغالل  سرعمليون درهم( بوتيرة أ 303)+ %291زيادة منتجات اإلستغالل البنكي بنسبة 
 ون درهم( ؛ملي 32% )+099البنكي التي سجلت نموا نسبته 

 % ؛ 32، أي بزيادة 3103مليون درهم سنة  930مليون درهم مقابل  212تحسن النتيجة الصافية لتصل إلى   -
أي  3103مليون درهم في نهاية سنة  20013مليون درهم مقابل  20811األموال الذاتية لتصل قيمتها إلى ما قدره نمو   -

 %.09بارتفاع تصل نسبته إلى 

 
 بمليون درهم

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

201120122013

ال تي ة ال ا ية

 

يون درهمبمل  

0

1000

2000

3000

201120122013

ال ات  ال   ي ال ا ي

 
 
 صندوق الضمان المركزي - 2.2

 

، تنفيذ مخططه 3109واصل صندوق الضمان المركزي، الذي يعتبر أداة الدولة األكثر نجاعة في مجال الضمان، خالل سنة 
 ، الذي يهدف أساسا إلى تسهيل الولوج إلى تمويل المقاوالت.3102-3109التنموي للفترة 

 
تنفيذ مخططه التنموي، فقد تجاوز الحجم االجمالي اللتزامات صندوق الضمان المركزي  وهكذا، وبرسم السنة األولى من

 .%031 إنجازلصالح المقاوالت، أهداف المخطط المذكور بمعدل 
 
مقاوالت الصغيرة جدا ال مليار درهم لفائدة 2مكن النظام الوطني للضمان من توفير قروض بنكية قيمتها ، 3109 في نهايةو

 هذا التوجه مع إحداث منتوجات جديدة للضمان. تعزيزومن المنتظر  .والمتوسطة
 

ن  مجموع القروض المضمونة من  كِّ ي م  مليار درهم، مما سيساهم في إحداث  392استثمارات بغالف إجمالي قدره  إنجازوس 
 منصب شغل مباشر. 20911

 
 029مليون درهم مقابل  092ما قدره  3109وفيما يتعلق بشق التمويل المشترك، بلغت القروض الممنوحة خالل سنة 

األهداف، بصرف النظر عن منتج  إنجاز. إال أن معدل %01مليون درهم برسم السنة الماضية، أي بانخفاض بنسبة 
"، يبقى جد م ْرٍض ويرجع ذلك باألساس إلى الدينامية التي تعرفها آلية "صندوق إنعاش التعليم الخاص" رينوفوتيل"

 من حصة التمويل المشترك من طرف الدولة. %81طاع التعليم الخاص بالمغرب الذي يمثل أكثر من المخصص لتطوير ق
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ن  نشاط التمويل المشترك من تمويل  كَّ مليون  212مشروعا بشراكة مع البنوك بغالف استثماري يبلغ ما قدره  23ولقد م 
مليون درهم على شكل  082مليون درهم، بما فيها  908. وتم تمويل هذه المشاريع بقروض مبلغها 3109درهم خالل سنة 
 مليون درهم نابعة من صناديق التمويل المشترك. 092قروض بنكية و

 
 بإحداث عدة منتجات جديدة بما فيها على وجه الخصوص : 3109ومن جهة أخرى، تميزت سنة 

 
 برنامج "إليك" موجه للنساء المقاوالت ؛ -
الموجهة بالخصوص للتمويل المشترك لمشاريع استثمار تم اطالقها من  تصدير"للين "ميزان حزمة تصدير بما فيها آلية -

 مقاوالت مصدرة بشراكة مع األبناك، وذلك عبر منح قروض بشروط تفضيلية. طرف
 

وفيما يخص نشاط ضمان القروض لفائدة الخواص الموجهة في معظمها نحو ضمان قروض ولوج السكن، واصل صندوق 
قيق أداء مرض من حيث عدد القروض التي تم ضمانها والشروط المالية التي تم تطبيقها على هذه "ضمان السكن" تح

، بحجم ديون إجمالية يناهز 3109ألف قرض في هذا اإلطار برسم نهاية سنة  002القروض. وهكذا فقد تم منح أكثر من 
 مليار درهم. 31
 

، استفادت منها أكثر  3109مليار درهم خالل سنة  992موعه وقد بلغت القروض الممنوحة في إطار هذا الصندوق ما مج
 .3103ألف أسرة مستفيدة برسم سنة  02ألف أسرة مقابل حوالي  08من 
 
 013ما قدره  3109وفيما يهم الوضع المالي لصندوق الضمان المركزي، فقد بلغ الناتج البنكي الصافي خالل السنة المالية  

تطور نشاط عموالت التسيير وإلى تأثير . ويرجع هذا االرتفاع بالخصوص 3103رهم سنة مليون د 81مليون درهم مقابل 
مليون  93مليون درهم مقابل  10لتستقر في مبلغ  3109 سنةخالل ت النتيجة الصافية ونتيجة لذلك، تحسنقاوالت. لماضمان 

 .3103درهم تم تسجيلها خالل سنة 
 

إلى جانب التزامات اإلنتاج التي من المتوقع أن ، 3102سنة خالل لضمان المركزي صندوق اوتيرة نشاط تعزيز  ويتوقع أن يتم
 برسم نفس السنة. %31تعرف بدورها ارتفاعا بنسبة 

 
 صندوق التجهيز الجماعي  - 2.2

 
مات يتكلف صندوق التجهيز الجماعي بتمويل استثمارات الجماعات الترابية ومجموعاتها في مجاالت التهيئة الحضرية والخد

األساسية والتجهيزات التجارية للنقل الحضري ومختلف مشاريع التهيئة ذات البعد السوسيو اقتصادي. وتبلغ التزامات 
مليون درهم سنة  00122مليون درهم مقابل  00222ما يناهز  3109صندوق التجهيز الجماعي برسم التمويل خالل سنة 

مشروعا يغطي تسع قطاعات أغلبها يتعلق  88االلتزامات الجديدة %. وتهم هذه 2، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3103
 بمشاريع التهيئة الحضرية والطرق الجماعية.

 
مليون درهم  00282حيث تراجع مبلغها إلى  3103% بالمقارنة مع سنة 02ولقد عرفت أداءات القروض انخفاضا بنسبة 

مليون درهم( تهم القرض الممنوح لمجموعة  981ات )% من األداء39مليون درهم، علما أن ما يقارب  00889مقابل 
 الرباط.

 
 :  وفي ما يتعلق بالنتائج المالية للبنك، فقد عرفت التطورات التالية

 
دجنبر  90مليون درهم في  922مليون درهم مقابل  991% ليستقر في حدود 3انخفاض الناتج البنكي الصافي بنسبة  -

 ؛3103

دجنبر  90مليون درهم في  010مقابل  3109دجنبر  90مليون درهم في  011إلى ارتفاع النتيجة الصافية لتصل  -
 %؛ 9,2أي زيادة نسبتها  3103

 ؛ 3103مليون درهم مقارنة مع سنة  22استقرار تكاليف االستغالل العامة في مبلغ  -
،أي 3103سنة مليون درهم  011مقابل  3109مليون درهم سنة  88% حيث بلغت 03انخفاض الديون الصعبة بنسبة  -

 % ؛0بمعدل يقل دائما عن 
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% مقارنة 1مسجال بذلك زيادة بنسبة  3109دجنبر  90مليون درهم في  090200الموازنة ليصل إلى  تحسن إجمالي  -
 .3103مع نهاية سنة 
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 المؤسسات والمقاوالت العمومية وفعالية حكامة تحسين: الثالث  الجزء

 

 .السلطات العمومية فعالية تدخالتها باهتمام دائم لدىالرفع من و المؤسسات والمقاوالت العمومية حكامة يحظى تحسين
 وشفافية حكامة ومةمجموعة من أوراش اإلصالح تهم بالخصوص تعزيز منظ خالل من ويتوخى تحقيق هذا الهدف

 المعايير مع والمالءمة تدبير نشيط للمحفظةإرساء و الدولة مع التعاقدية عالقتها وتعميم المؤسسات والمقاوالت العمومية
 .والخاص العام القطاعين بين الشراكات وتطوير الدولية المحاسباتية

 

  العمومية المحفظة وشفافية حكامة تعزيز - 0
 

ات الجيدة للحكامة في تطوير نسيج اقتصادي تنافسي وتعزيز مناخ الثقة وجلب االستثمارات الوطنية الممارس تطبيقيساهم 
 لرؤوس األموال وتعزيز جدوى المنشآت وديمومتها. المقاوالتواألجنبية وتسهيل ولوج 

 

 أدوات مع تطوير لموازاةبا المؤسسات والمقاوالت العمومية لحكامة الممارسات الجيدة يتواصل تفعيل ميثاق الصدد، هذا في
 منظومة المراقبة حديثمن أجل ت شامل إصالح مشروع إعداد تم المنجز، وبهدف تدعيم وترسيخ التقدم الهيآت. لهذه التسيير

وحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية وتوجيهها نحو الوقاية من المخاطر وتحسين األداء والمحافظة على الممتلكات 
 العامة.

 

  لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية الجيدة ميثاق الممارسات عيلتف - 1.1

 

 مارس في الذي تم اإلعالن عنه المؤسسات والمقاوالت العمومية، لحكامة الممارسات الجيدة ميثاق يتواصل مسلسل تنفيذ
الميثاق، إلى  لتوصيات اسبالمن التنزيل إلى باإلضافة ستمّكن، والتطبيق والتكوين لتواصلل عدة تدابير خالل من ،3103

لدى شريحة  الفعال له التنفيذ وضمان نشره في تساهم التي من شأنها أن الحلقات الوسيطة الترويج المتزايد لمحتواه وإعداد
 كبيرة من المؤسسات والمقاوالت العمومية.

 

عبر لميثاق في التنزيل الفعلي ل موميةوالمقاوالت الع المؤسساتوالوزارات الوصية ولقد ساهمت التدابير المتخذة بتنسيق مع 
 .نماذج لوثائق الحكامة وكذا تطوير ووضع مخططات لتحسينهاة لحكاماتقييم التعميم التدريجي لعمليات 

 

وارتفاع  للمؤسسات والمقاوالت العمومية، أسفرت اإلجراءات المتخذة عن برمجة أفضل التداولية بأداء المجالس يتعلق وفيما
للمؤسسات والمقاوالت العمومية. كما تم  التداولية األخرى واألجهزة المراقبة ومجالس اإلدارية المجالس وتيرة اجتماعات

 المجالس وخاصة لجان التدقيق. المتخصصة المنبثقة عن هذه اللجان تدعيم دينامية
 

سنتي  والت العمومية خاللالتداولية للمؤسسات والمقا واألجهزة اإلدارية سير المجالس على دينامية المحافظة وقد تمت
 المتواصل بالتحسين يتعلق مايالمؤسسات والمقاوالت العمومية ف تواجه التي بالرهانات المهمة عالقة 3102و 3109

وفي هذا الصدد، تم تسجيل  .المشاريع واإلجراءات المتخذة وتناسق جدوى وضمان استثماراتها وتطوير وأدائها، لحكامتها
 . هكذا، عقدت3109-3118 التداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية للفترة د اجتماعات األجهزةتطور إيجابي لوتيرة عق

 مقابل 3103و 3109التداولية خالل سنتي  ألجهزتها واحدا اجتماعا األقل المؤسسات والمقاوالت العمومية على من 82%
 .3118سنة  في 18%

 

 لعوامل منها :مجموعة من ال ويعتبر هذا المعطى اإليجابي نتيجة

 
ج بتفعيل توصيات ميثاق وِّ لحكومة من أجل تحسين حكامة وشفافية المؤسسات والمقاوالت العمومية والذي ت  االتزام  -

 الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛
 يات القطاعية ؛إشراك المؤسسات والمقاوالت العمومية في انطالقة وتنفيذ المشاريع المهيكلة واالستراتيج -
الجهود المبذولة للتحسيس والمواكبة والتتبع من أجل الرفع من انتظام وفعالية اجتماعات المجالس التداولية للمؤسسات  -

 والمقاوالت العمومية.
 
واالستثمارات  واالستراتيجيةاللجان المتخصصة )التدقيق  حداثتطورا  ملموسا فيما يخص إ 3109و 3103عرفت سنتا  كما
 الموجودة.اللجان  فعيلوكذا تالمؤسسات والمقاوالت العمومية عن هيآت حكامة العديد من  المنبثقة...(  واألجور عييناتوالت

وهكذا، فإن غالبية المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة تتوفر على لجنة التدقيق التي تساهم في 
 .وضبط المخاطر بير المحاسباتي وفي تعزيز نظام اليقظةتحسين منظومة المراقبة الداخلية والتد
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من طرف  عليها للمصادقةوالمقاوالت العمومية  يتم بذل جهد متواصل من أجل تعميم عرض حسابات المؤسساتكما 
المقدمة  3103والمقاوالت العمومية برسم  حسابات المؤسساتعلى غالبية لمصادقة ا تمت ،المكاتب المختصة. وهكذا

لتحسين المنظومة المالية والمحاسبية للمؤسسات اإلجراءات المتخذة ثمرة نتيجة وتعتبر هذه ال. 3109ادقة خالل سنة للمص
ويتم تدعيم هذا االتجاه  صورة صادقة لحساباتها. قانونية وإعطاءصحة ووالمقاوالت العمومية ؛ األمر الذي مّكن من دعم 

 .3102اإليجابي عبر األشغال الجارية خالل سنة 
 

المستقبلية، ومن أجل تكثيف إجراءات تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت  فاقوفيما يتعلق باآل
العمومية، تم إعداد مخطط عمل بهدف تعزيز اإلجراءات المبذولة وكذا اعتماد وتيرة أسرع في نشر الممارسات الجيدة 

خاصة فيما يخص المواكبة المباشرة لهاته الهيآت في جهودها الرامية إلى تفعيل  والمقاوالت العمومية، المؤسساتلحكامة 
 :ممارسات ووثائق الحكامة. ويهدف هذا المخطط إلى إعطاء دينامية جديدة في تفعيل الميثاق من خالل التركيز على 

 
 ..( ؛خرائطية المخاطرالتفعيل ) التطوير الداخلي للمؤسسات والمقاوالت العمومية خاصة فيما يتعلق بالتحكم في آليات -
 تسريع تفعيل الميثاق وتعميق تنفيذه )حسن أداء المجالس التداولية، التحكم في المخاطر ...( ؛ -
 تعزيز التكوين وكذا اإلعالم والتواصل الموجه للعموم )تقارير، مواقع إلكترونية، منشورات ...( ؛ -
 تقييم فعالية أداء األجهزة التداولية. -
 

 تسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية أدوات ويرتط - 5.0

 
ابتداء  التنفيذ حيز الذي دخلو بالصفقات العموميةالمتعلق  3109مارس  31بتاريخ الصادر 349-12-2 رقم  ن المرسوممكّ 
عامل مع العمومية ومزيدا من العدالة في الت اتالمساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيعزيز من ت 3102يناير  فاتح من

 العمومية. النفقات شفافية وفعالية من مزيدتبسيط المساطر من أجل المتعهدين وكذلك 
 

الطلبيات العمومية، تم توسيع مجال التطبيق ليشمل الجماعات  إنجازفي إطار هذا اإلصالح الذي اعتمد التناسق قي مساطر 
المتعلق بالمراقبة  28-11ياتها وذلك طبقا للقانون رقم الترابية وبعض المؤسسات العمومية مع األخذ بعين االعتبار خصوص

 فيما يلي : 3102و 3109المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. وتتمثل أهم اإلجراءات المتخذة خالل سنتي 
 
فقات نشر قرار وزير االقتصاد والمالية الذي يحدد الئحة المؤسسات العمومية التي يجب عليها تطبيق مرسوم الص -

 العمومية ؛
والتي تحث المؤسسات العمومية التي  3102نونبر  32بتاريخ  3-21,2نشر دورية وزير االقتصاد والمالية رقم  -

 تتوفر على أنظمة خاصة على مالءمة أنظمتها مع المنظومة الجديدة للصفقات العمومية ؛
 ترين العموميين ؛اتخاذ إجراءات مكثفة في مجال التكوين واإلعالم والنشر لفائدة المش -
مالءمة األنظمة الخاصة بالمؤسسات العمومية مع المقتضيات الجديدة إلصالح الصفقات العمومية غير المعنية  إنجاز -

بالمرسوم السالف الذكر. وللتذكير فهذه المؤسسات العمومية تنشط في بعض القطاعات التي تستلزم خصوصية أنشطتها 
 مع مبادئ وقواعد المنظومة الجديدة للصفقات العمومية. توفرها على أنظمة خاصة مع توافقها

 
من جهة أخرى، وفي إطار تحديث ومالءمة أساليب عمل مراقبي الدولة والخزنة المكلفين باألداء وتوحيد الئحة الوثائق 

مراقبي الدولة الموجهة ل قائمتين للوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات العموميةالمثبتة، أعدت وزارة االقتصاد والمالية 
والخزنة المكلفين باألداء والوكالء المحاسبين. وتضع هاتان القائمتان رهن إشارة مختلف األشخاص المكلفين بالمراقبة إطار 

 عمليات المراقبة المتعلقة بااللتزام بالنفقات وكذا األداء. إنجازمرجعيا  موّحدا  من أجل 
 

وع مساطر مراقبة نفقات المؤسسات العمومية والذي يشمل إعداد قوائم ويندرج هذا العمل في إطار شمولي لتنميط مجم
 النفقات وكذا دالئل المراقبة بالنسبة للخزنة المكلفين باألداء والوكالء المحاسبين ومراقبي الدولة. 

 
تتبع  نحو وتوجيهها للدولة المالية المراقبة فعالية تعزيز إلى فإن اإلجراءات المتخذة تهدف، التدقيقات الخارجيةفيما يخص 

ت عمليات التدقيق همّ مراقبة صحة ومطابقة التدبير. وقد  إلى الموارد باإلضافة على والحفاظ المخاطر من والوقاية األداء
 والتطهير السائلاألخيرة معظم القطاعات، كالطاقة والمعادن والنقل والمطارات والكهرباء والماء  السنوات التي أنجزت في
خالل الفترة  هاإنجازتم تدقيق  عملية  63اإلشارة إلى أن والتكوين. في هذا اإلطار، تجدر حة والصحة والتعليموالسكن والفال

 .رصدها تم التي الضعف عمل لمعالجة نقاط اتوالتي أسفرت عن مخطط 3111-3109
 

 إعادة توجيهي، تمت حول التدبير العمومرؤية توضيح اليتميز بزيادة المتطلبات فيما يخص حسن األداء و سياق في
المؤسسة وإطارها المؤسساتي  )حكامة اإلستراتيجيةنحو االنشغاالت  العمومية المقاوالتالتدقيقات الخارجية للمؤسسات و
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للتدقيقات  وفي هذا اإلطار، فإن البرنامج المتوقع بذلك االعتبارات المالية أو التدبيرية.ة متجاوز العامة...(،وإستراتيجيتها 
 دقيق وظيفةتعلق بتي الحكومة، رئيس ، الذي يخضع لموافقة3102-3102العمومية للفترة  للمؤسسات والمقاوالتالخارجية 

 ووجدة ومكناس والقنيطرة بمراكش )الفوترة /التحصيل( على مستوى الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سويقالت
 للشركة المغربية للهندسة السياحية ومكتب التسويق والتصدير. فاق المستقبليةاالستراتيجي ودراسة اآل وكذلك التدقيق

 
وكذا  المعلومة إلى والحق في الولوج الجيدة تدبير الشأن العام والحكامة في تحسين الشفافية فإن مسلسل ذلك، على وعالوة

 رجعة الا خياريشكل لعمومية ا حول المؤسسات والمقاوالت المالية وغير المالية المعلومات ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر
ين المتعلق 9328-09وقرار وزير االقتصاد والمالية رقم  30090883رقم  مرسومال ،3109سنة  في نشر،فيه خاصة مع 

 تاريخ بعد تقدير أبعد على أشهر سبعة الرسمية الجريدة في سنويا العمومية المؤسسات والمقاوالت حسابات نشرة بإلزامي
بالنسبة لحسابات سنة  3102التي تم الشروع في تنفيذها ابتداءا  من  الجديدة، المنظومة تنص هذهو .اسبيةالمح الدورة اختتام
ملزمة بالنشر السنوي  لمدونة العامة للتنميط المحاسباتياالتي تمسك محاسبتها وفق  لمؤسسات العموميةا أن ، على3109

كذا وخص هذه المعلومات الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وت ة في الجريدة الرسميةعمجماللحساباتها االجتماعية و
 .جدول أرصدة التسيير

 
ص يرخسيتم التللمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، ف مطابقةمحاسبة  تتوفر علىيخص المؤسسات العمومية التي ال وفيما 

محاسبية مبسطة، منجزة وفق  وضعية ،مية، أن تنشر بالجريدة الرسوفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة بصفة انتقالية ا،له
 ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة بهذه المؤسسات. حدد بقرار وزير المكلف بالمالية.م نموذج

 
 العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة منظومة إصالح - 2.0

 
 ضمن المدرج ،العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة ظومةمن مشروع إصالح يهدف

مع األخذ بعين االعتبار،  المخاطر من والوقاية األداء تقييم توجيه المراقبة نحو إعادة إلى ،للحكومة التشريعي المخطط
 الحكومة رئيس في اطار توجيهات أيضا اإلصالح اهذ ويندرج. الفعالة للحكامة بالموازاة مع ذلك، االهتمامات الكبرى

 .3102 لسنة المالية قانون مشروع ة في المنشور المتعلق بإعدادن  مَّ ض  ت  الم  
 

يأخذ  العمومية والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة بصدد الحكامةاإلطار القانوني الجديد المقترح فإن وهكذا، 
 أساس علىالعامة  للمحفظة مالئم رتيبعداد تقبة المالية وإارموال الحكامةبين  عالقةعزيز التبعين االعتبار ضرورة 

 الداخلية. تهاقبارموحكامتها  وكذلك السير الجيد لمنظومة، العمومية والمقاوالت المؤسسات ربيدت وجودة الرهانات المالية
تكز رتي تلااألساسية  ماتادعال ة منحدة يعّد واماالحك ةموظنحيث أن السير الحسن لمارتباطا  وثيقا  الهدفان هذان رتبطوي

ذلك، تم وضع خارطة طريق مفصلة  إلى باإلضافة .وحماية الممتلكات العموميةاألداء  ونح ةوجهمالالفعالة  المراقبة عليها
" االتصال"و"  منظام اإلعال "و" البشرية المواردبما في ذلك " تدبير التغيير منظور وذلك من هذا اإلصالحتنزيل ل
 ". التنظيم"و

 
 رقم قانونالتنفيذ الحكامة والمراقبة، المنبثقة من  من حيثوالممارسات الجيدة  المكتسباتتدعيم من هذا اإلصالح  ّكنسيمو

الجيدة  اتالممارسيثاق ومالعمومية وهيئات أخرى  والمقاوالت المؤسسات على للدولة المالية المتعلق بالمراقبة 11-28
لقانون اإصالح مشروع من  خاةتحقيق األهداف المتوكما سيساهم أيضا في  .العمومية والمقاوالت ة المؤسساتمالحك
 ي المتعلق بقوانين المالية.تنظيمال
 

ة، فيما المؤسسات والمقاوالت العموميأهم محاور مشروع القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة المالية للدولة على  رميتو
 تحقيق األهداف التالية :، الحكامة يخص

 
توضيح مختلف أدوار الدولة باعتبارها واضعة االستراتيجيات وحاملة األسهم ومالكة لألصول الى جانب دورها  -

على  االستراتيجيةكمواكبة ومراقبة وذلك عن طريق دعم وتوثيق دور الدولة كمخطط استراتيجي : تنزيل التوجهات 
على شكل أهداف واضحة وقابلة للقياس باللجوء على وجه الخصوص إلى  يةالمؤسسات والمقاوالت العموممستوى 

 منهجية التعاقد ؛
إجراءات تعيين المتصرفين  تنظيمو عدد أعضاءهاإضفاء المهنية والفعالية على هيئات التداول عن طريق الحد من  -

 ر والمشاركة الفعالة ؛المستقلين وتكريس مفهوم المسؤولية وإلزامية الحضو األعضاءباإلضافة إلى إشراك 
 تعزيز المسؤولية وتقييم عمل الهيآت التداولية. -
 

 ، فان أهم مقتضيات مشروع القانون تتطرق إلى النقط التالية :المراقبة الماليةأما فيما يخص جانب 
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 توضيح أهداف المراقبة )المالءمة وصحة المطابقة واألداء( ومسؤوليات الفاعلين ؛ -
 راقبة )قبلية ومواكبة وبعدية إلى جانب المراقبة التعاقدية( ؛ادراج تصنيف جديد للم -
توسيع مجال المراقبة المالية ليشمل هيئات عمومية أخرى )كشركات المساهمة التي تفوق نسبة المساهمة العمومية  -

راقبة والمقاوالت ذات االمتياز المعهود إليها بتسيير مرافق المؤسسات والهيئات الخاضعة لم %1,وتقل عن  22%
 خاصة بمقتضى نصوص إحداثها( ؛

وجودة  المال رأس في المساهمة مستوى أو ةيالمال المخصصاتوضع تصنيف جديد دينامي قائم على ثالثة معايير :  -
 التسيير والحكامة إلى جانب الدعم والمخاطر المالية للدولة ؛

 إرساء مبادئ االرتقاء والتراجع في أنواع المراقبة المالية ؛ -
 دور المكلفين بالمراقبة المالية ؛توضيح  -
 المراقبة. منظومةمنظومة المراقبة المالية بما في ذلك توحيد على  المهنيةإضفاء طابع  -

 
 إلى يهدف الذي القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلق بقوانين للمالية، مشروع إصالح مع يتماشى اإلصالح إن مشروع

 لميزانياتها شفافية أفضل ضمان مع مسبقا ومحددة واضحة نتائج تحقيق نحو ههاوتوجي العام الشأن مقروئية تحسين
وللتذكير، فان التدبير المرتكز على النتائج والبرمجة المتعددة السنوات واألداء والشفافية كلها مفاهيم تشكل قاعدة  .وحكامتها

وكذلك مقتضيات  لمؤسسات والمقاوالت العموميةلمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تحكم تسيير وممارسات ا
 .والمقاوالت العمومية المؤسسات على للدولة المالية والمراقبة الحكامة منظومة إصالح
 

بالتدبير المرتكز على النتائج، تلجأ المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى مجموعة من الممارسات الجيدة التي تهم تعلق وفيما ي
هداف األط االستراتيجي والتعاقد مع الدولة )الدولة ذات إستراتيجية والدولة المساهمة( وتحديد على الخصوص التخطي

( وتقييمات منتظمة مصالح جهويةمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تتوفر على نسبة لللباالالتمركز في تدبير الموارد )و
 عبر مؤشرات القياس.

 

 والمقاوالت العمومية والمؤسسات لةالدو بين التعاقدية العالقات تعميم - 5
 

بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية أداة فعالة لتحسين تدبير المحفظة العمومية، نظرا لما  ةتعتبر العالقات التعاقدي
 تتيحه من تحديد لمسؤولية المسيرين وتقييم األداء وتحسين نجاعة المؤسسات والمقاوالت العمومية. وقد عرفت منهجية
العالقات التعاقدية منعطفا  هاما  خصوصا  بعد إدراجها ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وكذا تعميم الدليل المنهجي 

 .3109ماي  02بتاريخ  3109/8للعالقات التعاقدية ومنشور رئيس الحكومة رقم 
 

بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت  في هذا اإلطار، وتماشيا مع التوجهات الحكومية، يتواصل تعميم العالقات التعاقدية
إبرام ثالثة عقود برامج  3102و 3109العمومية وذلك بإبرام عقود برامج جديدة وإعداد عقود أخرى. وقد شهدت سنتا 

 جديدة مع كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ومجموعة بريد المغرب.
 

ى عقود البرامج التي توجد قيد التنفيذ والتي يتواصل تقييمها وتتبعها، توجد عدد من مشاريع عقود البرامج في باإلضافة إل
وتهم عددا من المؤسسات والمقاوالت العمومية من بينها  3108-3102طور اإلعداد أو في المراحل النهائية برسم الفترة 
الة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية لإلذاعة الوكالة المغربية لألنباء ومجموعة العمران والوك

 والتلفزة وشركة اإلنتاجات السمعية البصرية ) القناة الثانية(.
 

اإلصالح المرتقب  إنجازوفيما يخص اآلفاق، سيمّكن دخول القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية حيز التنفيذ وكذا 
لمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية من توطيد المنهجية التعاقدية ضمن لمنظومة الحكامة وا

 الممارسات الجيدة لتسيير هذه الهيآت.
 

 عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - 0.5
 

تحت رئاسة رئيس  3101-3109والماء الصالح للشرب للفترة  تم توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء
. ويتضمن هذا العقد التدابير واآلليات الضرورية من أجل تقويم الوضعية المالية للمكتب 3102ماي  32الحكومة بتاريخ 

دعيم تدابير وترشيد االستثمارات وتعديل التعرفة وتحسين الحكامة وت االستراتيجية)ترشيد النفقات وبيع األصول غير 
برنامجه االستثماري مع الحفاظ على جدواه وديمومته  إنجازالتفاعل الداخلي( بهدف تمكين المكتب من احترام التزاماته و

 وتقوية حكامته.
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 وهكذا، تسعى كل من الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خالل هذا العقد إلى :

 
ماري فيما يخص وسائل اإلنتاج والبنيات التحتية والشبكات بهدف تأمين تزويد البالد بالكهرباء مواصلة المجهود االستث -

 مقارنة مع الطاقة المتوفرة ؛ %01يعادل نسبة بلوغ حد أدنى للهامش االحتياطي و ةطبقا لظروف السالمة الالزم
 %,,42لشاملة لرفع نسبة الكهربة القروية من تعميم الولوج إلى خدمات الكهرباء مع استكمال برنامج الكهربة القروية ا -

 ؛ ,310سنة  %,,44إلى  3102في متم سنة 
خالل سنة  %,,41إلى  3102سنة  %49تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي برفع نسبة التزويد من  -

 ؛ ,310
مدينة إضافية والرفع من قدرة المعالجة  ,9التدخل في مجال التطهير السائل عبر تحمل تدبير هذه الخدمة على صعيد  -

 متر مكعب/اليوم إضافية. 111.,09بحوالي 
 

مليار درهم بالنسبة  91مليار درهم، منها  2898مخطط استثماري بغالف مالي قدره  إنجازويلتزم المكتب خالل فترة العقد ب
لهامش االحتياطي وتحسين األداءات وتنفيذ مليار درهم للماء الصالح للشرب، وتحسين المزيج الطاقي وا 0898للكهرباء و

مخطط الترشيد. وستمكن هذه المنهجية الشاملة المكتب من المساهمة في تمويل مخطط التنمية من خالل الترشيد الداخلي 
 المرتقب.

 
 وفي هذا اإلطار، تشمل التزامات المكتب ما يلي :

 
للشرب والتطهير السائل من أجل التوفر على القدرات الالزمة  التطوير األمثل للبنيات التحتية للكهرباء والماء الصالح -

 لالستجابة للطلب بأفضل الشروط من حيث التكلفة والجودة العالية واآلجال والسالمة ؛
الرفع من مستوى األداءات الداخلية خاصة فيما يتعلق بتحسين األداءات التقنية والتجارية ومردودية الموارد البشرية  -

ات بما في ذلك التفاعل والتكامل الناتج عن تجميع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح وترشيد النفق
 مليار درهم ؛ 893للشرب من مؤسسة واحدة وستمكن هذه التدابير من ربح/اقتصاد بقيمة 

ستهالك الفيول بالمحطات تحسين المزيج الطاقي بهدف ترشيد استهالك الفيول والهامش االحتياطي. وهكذا، سينخفض ا -
كيلو/طن سنة  00320. كما سينتقل استهالك الفيول من 3101سنة  %2نسبة إلى  3109 سنة %02نسبة من الكهربائية 

إضافة إلى تقليص االعتماد على الواردات من اسبانيا التي ستنتقل من  3101كيلو طن خالل سنة  218إلى  3109
 ؛ 3101في أفق  %892إلى  %,0

النجاعة الطاقية من خالل السهر على البحث عن الكيلوواط في الساعة األقل تكلفة عبر )أ( تحسين األداءات تحسين  -
العملياتية وتشجيع االستثمار الخاص في إنتاج الطاقة و)ب( البحث عن النجاعة الطاقية األفضل خاصة من خالل اللجوء 

ّربة واالستعم ج  ال األمثل للطاقة باإلضافة إلى )ج( تحسين تدبير المخاطر التي إلى تكنولوجيات اإلنتاج الفعالة والم 
يواجهها المكتب خاصة المخاطر الصناعية والمخاطر المتعلقة بأسواق المحروقات والطاقة وكذا تلك المتعلقة بأسواق 

 العملة الصعبة ؛
، خاصة إرساء 3109من سنة  تحسين الحكامة عبر تفعيل اإلجراءات التي من شأنها تعزيز أسلوب الحكامة، انطالقا -

اللجان المختصة منها على الخصوص لجنة التدقيق وبلورة وديمومة سياسة المسؤولية االجتماعية والبيئية وتحسين 
 سياسة تواصل المكتب مع شركائه ؛

لح للشرب اإرساء شركات جهوية متعددة الخدمات للكهرباء والماء الص المساهمة في تفعيل إصالح التوزيع عبر -
 والتطهير السائل. 

 
 وستتجلى مواكبة الدولة من خالل :

 
 لمشاريعه ؛ ةبرنامجه االستثماري وتعبئة التمويالت الالزم إنجازدعم المكتب من أجل   -
 مليار درهم ؛  3تقوية األموال الذاتية للمكتب بقيمة   -
 المواكبة في تطوير المزيج الطاقي وتنفيذ إصالح سياسة التوزيع ؛  -
 011-1رفة بيع الكهرباء دون أي تأثير على الشريحة االجتماعية للزبناء المتمثلة في استهالك شهري )تعديل  تع  -

 كيلواط( ؛ 
 تعديل  تعرفة الماء الصالح للشرب عند اإلنتاج وكذا التطهير.  -
 

 ويخضع تطبيق عقد البرنامج لتتبع كل ثالثة أشهر من قبل لجنة مختصة تضم جميع األطراف المعنية.
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 عقد البرنامج بين الدولة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق - 5.5
 

نصره هلل ، أمام جاللة الملك 3108-3102تم توقيع عقد البرنامج بين الدولة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، برسم الفترة 
 . 3102ماي  03بتاريخ 

 
روع تهيئة ضفتي أبي رقراق )تهيئة الشطرين األول وقد تم إبرام عقد البرنامج الجديد بعد إنهاء المرحلة األولى من مش

. هكذا، وباالنخراط في توجهات المخطط 3100-3112ها في إطار عقد البرنامج مع الدولة للفترة إنجازوالثاني( التي تم 
حقيق من أجل ت 3108-3102الخاص بتهيئة الضفة، تم الشروع في المرحلة الثانية في إطار عقد البرنامج الجديد للفترة 

أهداف مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق وتمكينه من المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والحضرية للمنطقة 
 العمرانية الرباط ـ سال.

 
ومن أجل تنفيذ أمثل لمختلف التدابير واإلجراءات المحددة في إطار عقد البرنامج الثاني، تم القيام بدراسة األولويات التي 

جية وضع مخطط عمل للوكالة وكذا مكونات المشاريع المرتقبة وآليات تمويلها من أجل ضمان سيرورة االشتغال همت منه
المائي للنهر والمنحدرات وحماية البيئة الهشة للضفة وتثمين التراث المجالي بها وإحداث شبكة للنقل متالئمة مع تطور 

 سق مع الحاجيات الراهنة ومع التطورات المستقبلية.الضفة وكذا إنعاش نسيج عمراني متوازن ومستدام متنا
 

بإنهاء تهيئة الشطرين األول والثاني، وتعزيز منظومة التنقل وإعداد المجاالت ذات  االستراتيجيةوتتعلق أهم المحاور 
 وائي.األولوية للتعمير بالنسبة لألشطر األخرى والمساهمة في التأهيل الحضاري والوقاية من مخاطر التعمير العش

 
 مليون درهم. 90103هذا، وسيتطلب إنشاء المشاريع المدرجة في عقد البرنامج غالفا ماليا قدره 

 
 عقد البرنامج بين الدولة ومجموعة بريد المغرب - 2.5

 
نهاية  بعد العقد هذا . ويأتي3101-3109 للفترةالمغرب  مجموعة بريد مع برنامج - عقد، 3109يونيو  ، فيت الدولةعوق
 . 3103-3101 للفترة البرنامج بين الدولة وبريد المغرب عقد
 

-3109 للفترة المجموعة تنمية مخطط تنفيذ خالله، إلى ويمثل هذا العقد اإلطار الذي تسعى مجموعة بريد المغرب، من
 وتكنولوجيا تالبريد واالتصاال بقطاع للتوجهات االستراتيجية للقطاع الواردة في التصريح الحكومي المتعلق ، وفقا3101

 المعلومات. 

 
  األساسية التالية :   األهداف تحقيق عقد إلىهذا ال ويهدف

 
 الرقمي" ؛ "المغرب الحكومية إطار االستراتيجية في" اإلدارة اإللكترونية"خدمات  عبر تفعيل الرقمي البريد تطوير -
 سواقأ واستهداف الطرود ونقل لياتاإلرسا مجال في الموارد تجميع خالل من اللوجستيكية تكثيف عروض الخدمات -

 والتوزيع ؛ لللوجستيك جديدة
 لتنويع رافعة الجديد النشاط هذا من لجعل المغرب في( MVNO) "االفتراضية المتنقلة االتصاالت شبكة" أول إنشاء -

 نموها ؛  وتحفيز المجموعة عروض
 درهم. مليار 3,4 بقيمة طموح استثماري برنامج تنفيذ -
 

 موميةالع للمحفظة نشيط بيرتدإرساء  - 2  
 
مساهمة المحفظة العمومية في الدينامية االقتصادية واالجتماعية التي يعرفها المغرب يتطلب حتما تقوية  أداءإن تحسين 

المنجزات العملية والمالية للهيآت المكونة لهذه المحفظة وذلك من خالل عصرنة حكامتها وتكريس شفافيتها. كما أن تدبير 
طيره بالموازاة مع األدوار أفظة مرتبط برؤية مهيكلة ومندمجة لدور الدولة المساهمة الذي يجب إبرازه وكذا تهذه المح

  .األخرى التي تقوم بها الدولة اتجاه المحفظة العمومية : الدور االستراتيجي وضامن للمرفق العام والمراقب

 
مراقبة المالية وحكامة المقاوالت والمؤسسات العمومية وتحسين في هذا اإلطار، وموازاة مع المنجزات المتعلقة خصوصا بال

الطلبيات العمومية، تقوم وزارة االقتصاد والمالية باعتبارها ممثل  إنجازالمعلومة المالية وغير المالية لهذه الهيآت وكذا 
 . دراسة تهدف إلى تعزيز وإرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية إنجازالدولة المساهمة ب
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 التنافسيةوتحسين  خلق القيمةفيما يتعلق ب العموميةمقاوالت التدبير إلى تعزيز الدور القيادي للمؤسسات والويهدف هذا 

المعنية وذلك  العموميةمقاوالت للمؤسسات وال المالية ةوضعيالتحسين  . كما يرومتطوير االستثمارو تنويع مصادر النموو
ا االقتصادي من خالل تقوية مردودية األموال الذاتية وترشيد النتائج والتحكم في عبر يقظة استباقية حول ديمومة نموذجه

 المخاطر والتكاليف. 
 

المساهماتية تهم خاصة  لالستراتيجيةكما يتوخى هذا التدبير وضع رؤية واضحة للدولة المساهمة مفصلة في ميثاق عمومي 
ى المصالح والممتلكات العمومية وتدعيم الحكامة الجيدة وتوضيح تفعيل السياسات واالستراتيجيات العمومية والمحافظة عل
 رؤية متعددة السنوات ومتوازنة لسياسة توزيع األرباح.

 
أحسن  ه عن طريق مقارنة معاؤهذه الدراسة على التشخيص للمحفظة العامة الذي تم إثر إنجازويستند النهج المتبع في 

ات والمقاوالت العمومية وكذا القطاعات الوزارية المعنية. ومن بين الخالصات وبالتشاور مع أهم المؤسسالتجارب الدولية 
اقتصادية ومالية جد هامة كما تطبعها دينامية قوية -التي أبرزها التشخيص أن المحفظة العمومية تتضمن رهانات سوسيو

مهيكلة لالقتصاد  استراتيجيةاريع مش نجازفي بعض األحيان إل التابعة موجهةتتجلى في وتيرة سريعة عبر إحداث الشركات 
وفي األخير، فان اإلشكاليات الكبرى المطروحة في اإلطار الحالي لتدبير هذه المحفظة تم التطرق إليها ومنها  .الوطني

اإلطار القانوني والمؤسساتي واإلجرائي المتعلق بتدبير المحفظة العمومية، الذي يجب استكماله وتوضيحه أكثر ليتناسب مع 
 نية غير المتناسقة للمحفظة وديناميتها.الب
 

المساهماتية" الم زمع نشره، تحديد الخطوط التوجيهية لدور الدولة المساهمة في  لالستراتيجيةوينتظر من "الميثاق العمومي 
تي تشكل و ال التي تم اختيارها على أساس معايير معينة من المؤسسات والمقاوالت العموميةالتدبير النشيط لمجوعة محددة 

اقتصادية وتتطلب ممارسة هذا التدبير. وسيتم كذلك، في هذا الميثاق، تحديد الرؤية اإلستراتيجية للدولة -رهانات سوسيو
المساهمة وكذا توجهاتها والتزاماتها مع المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية وذلك مقابل متطلبات الدولة المساهمة اتجاه 

 اإلطار التنظيمي واإلجرائي المتعلق بالتدبير النشيط للمحفظة.الميثاق، في األخير، هذه الهيآت. كما سيوضح 
 

، تهدف الدولة الى التأكيد على دورها كمساهم تلتزم على المدى الطويل اتجاه تدبير النشيط للمحفظة العموميةومن خالل ال
هذه المنهجية إلى تكريس دور الدولة المساهمة  التي ستخضع للتدبير النشيط. كما تهدف العموميةمقاوالت لمؤسسات والا

والتمكين من القيام بهذا الدور في أفق ديناميكي وذلك من خالل تحيين دوري للميثاق المذكور تماشيا  مع الرهانات من جهة 
 ات من جهة أخرى.   نجازباإل ةوكذا التقارير المتعلق

 

  الدولية المحاسبية المالءمة مع المعايير - 2
 

تحديث إطار  إلى والذي يهدف الدولية المحاسباتية المعايير مع المحاسباتي للتنميط العامة المدونة مالءمة مشروعإن 
  .ببالدنا األعمال مناخ تحسين الى مساهمته في بالنظر خاصة بأهمية والمالية يحظى ةالمحاسباتيالمعلومة 

 

خاصة فيما يتعلق  المتوخاة من هذه المالءمة، لألهداف نظرا القادمة، للسنوات ويعتبر هذا المشروع بمثابة ورش مهيكل
 ذات جودة  والمحاسبية المالية المعلومات وإنتاج الدولية المحاسبة تم إدخالها في مرجع التي المستجدة بإدماج المعايير

  أفضل.

 
 المتخصصة التقنية اللجنة ، وتبعا إلحداث3102و 3109 المنجزة خالل سنتي األشغال نهاية وفي أعقاب الصدد، هذا في

 تضع التي (،IFRSللمعايير المحاسبية الدولية ) العامة الفلسفة هذا األخير على سيرتكز المشروع، هذا بإعداد المكلفة
للمشروع  مكلف تدريجي وغير تنفيذ الحرص على ضمان مع والمالية، المحاسبية للمعلومات صلب المتلقِّين في المستثمر

لمقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى خصوصيات ا االعتبار بعين مع األخذ المعنية خل المقاوالتدا السالف الذكر،
  :تم اعتماد التوجهات التالية باإلضافة لذلك، .والمتوسطة

 

ّمعبالنسبة للحسابات  - ج   بعض متتاليتين، سنتين تتجاوز، خالل التي والمجموعات المصلحة العامة للهيآت ذات ةالم 
يقع على  االختيار فإن ،(المستخدمين وعدد البيانات ورقم المعامالت) المالية وزير من بقرار تحديدها سيتم التي باتالعت

 ؛(Full IFRS) كامل األنماط المحاسبية الدولية 
 بعض المعايير سوى فإن المالءمة لن تشمل والمتوسطة، الصغرى بالحسابات االجتماعية للمقاوالت يتعلق فيما -

 سباتية ؛المحا
ضعيف وتشغيل  رقم معامالت التي تحقق، خصوصا، الفئة، هذه لطبيعة جدا، ونظرا الصغيرة بالمقاوالت يتعلق وفيما -

 سيتم اعتماد أسلوب خاص يقوم على نموذج مالءمة مبسط بالنسبة لهذه الفئة. المستخدمين، جدا من قليل عدد
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 ذات للوحدات بالنسبة الدولية المعايير تطبيق إلزامية مع ةالُمَجّمع تالحسابا حول قانون مشروع إعداد تم آخر، صعيد وعلى

 اتخاذ وتحسين لألداء أفضل ومقارنة للمجموعات، الحقيقية المالية الوضعية تقييم إلى أساسا يهدف والذي العامة المصلحة
 .على مستوى هيئات التسييرالقرار

 

 المحاسب مهنة ينظمالذي  031-03 رقمقانون ال مشروع على صادقةالم تمت فقد ،المحاسبة مهنة تنظيم مستوى على أما

 السالف القانون مشروع يهدف كما .3102شتنبر  91 بتاريخ لجنة المالية بمجلس النوابب مختصة مهنية هيئة ويحدث المعتمد
 للحكامة المكرسة ةالجديد ريةالدستو التوجهات مع المعتمد للمحاسب والمهني المؤسساتي التنظيم بين التناسق تحقيق إلى الذكر

 األعمال مناخ تحسين في المساهمة إلى القانون مشروع يطمح ذلك، إلى باإلضافة .ةبالمحاسب المسؤولية وربطة الجيد

 .االستثمار وتحفيز جاذبيته دعمبالتالي و بالمغرب
 

 للمؤسسات والمقاوالت العموميةوالبيئية المسؤولية االجتماعية  - 2
 

 تم المغرب، قبل المؤسسات والمقاوالت العمومية في من االجتماعية، والمسؤولية المستدامة التنمية عن تقارير نشر لتعزيز
تم إعداده للمؤسسات والمقاوالت  ،"بالمغرب االجتماعية والمسؤولية التنمية المستدامة نشر تقارير" بعنوان دليل وضع

إلدماج وذلك لتمكين هذه الهيآت من األخذ بعين االعتبار أبعاد العمومية بهدف وضع تعاريف ومفاهيم واستراتيجيات ا
 "التنمية المستدامة" و"المسؤولية االجتماعية" في تواصلها وإصداراتها.

 
مما يمكن أن يؤثر على المحيط  مفتوح، نموذج على متزايد تدبير المقاولة سيعتمد بشكل أن الواضح فمن اإلطار، هذا وفي

المقاوالت  بين التفاعالت على وهكذا فإن، المسيرين مطالبين بالتركيز من اآلن فصاعدا .القتصاديوالبيئي وا االجتماعي
 وتقاريرها أهدافها في المجتمعية دمج القيم على المقاوالت يجب األمد، وجدوى طويلة جيدة سمعة على ومحيطها. وللحفاظ

 والمناخ والمحيط البيئي المجتمع، اتجاه وضيح مسؤوليتهامدعوة لت فهي الصدد، هذا في. عامة بصفة وتواصلها ومنشوراتها
  .فيه تنمو الذي المحيط بظروف مباشرة مرتبطة المقاولة تنمية فإن وبالتالي،. فيه شتغلت يلتا االجتماعي

 
والمجّربة في  تطبيقا المقاربة األكثر ل  كِّ ش  ي  و ،(GRI)"التقارير  إلعداد العالمية المبادرة" بنظام يسمى ما فإن الّشأن، هذا وفي

ويتضمن هذا المرجع مجموعة من المؤشرات التي ستمّكن المقاوالت من قياس أفضل ألنشطتها فيما يخص . العالم بأسره
 الذي يمكن القياس ، تعتمد نظام(GRI)"التقارير  إلعداد العالمية المبادرة"التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية. كما أن 

 .الخارجية التدقيقات يكون موضوع أن
 

مؤشرات المدرجة المطالبة بالتركيز على أهم  المؤسسات والمقاوالت العمومية وفيما يخص التطبيق على أرض الواقع، فإن
 تقاريرها. نجازأدنى إل إطار في هذا المرجع وتحديد

 

 والت العموميةتنمية استثمارات المؤسسات والمقالرافعة : والخاص العام القطاعين بين الشراكة - 1
 

 العام القطاعين بين بالشراكة المتعلق 82-03القانون رقم  مواصلة مسلسل المصادقة على مشروع 3102عرفت سنة 
 . 3102 فبراير 03 بتاريخ النواب مجلس قبل من هذا المشروع على وفي هذا اإلطار فقد تمت المصادقة. والخاص

 
ه في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف إنجازعام والخاص الذي تّم ويهدف مشروع قانون الشراكة بين القطاعين ال

 الشراكة لتطوير ومحفز موحد تحديد اطار عام إلى المتدخلين ضمنهم المؤسسات والمقاوالت العمومية والوزارات المعنية،
 المقاوالت العموميـة. و والمؤسسـات العموميـة التابعـة للدولة الدولة لصالح المغرب والخاص في العام القطاعين بين

 
 وتتجلى أهم أهداف هذا المشروع في :

 

 ؛عام إلعداد وإسناد وتتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصالطار تناسق اإل -
اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص في مختلف القطاعات الواعدة بما فيها  لتعزيز مالءمة أكثر إطار إنشاء -

 ؛ ذات طابع غير تجاري القطاعات
لتدبير الطلبيات  جديدة آليات منح رؤية واضحة للمستثمرين المحليين واألجانب من أجل تطوير مشاريع الشراكة وإنشاء -

 العمومية .
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 وسيمكن هذا اإلطار القانوني من تأهيل كافة القطاع العام إلبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتقييم األولي
واعتماد مبدأ تقسيم  ("تحليل التكلفة مقابل األرباح") للمشاريع وإدخال مفاهيم "الحوار التنافسي" والعالقة بين الجودة والثمن

 المخاطر والتعويض على أساس مستوى حسن األداء وكذا آليات تتبع ومراقبة المشاريع.
 

وفير الخدمات العمومية. كما ستمكن أيضا من تقوية تدخل البنيات التحتية وت نجازوستشكل مقاربة الشراكة حلقة جديدة إل
االبتكار في التدبير والهندسة المالية وهندسة )الفاعلين الخواص في تطوير المشاريع العمومية وتنويع أشكال التفعيل 

 والشفافية.موازاة مع تحسين الحكامة االقتصادية ومناخ األعمال باعتماد الفعالية والسرعة (، …المشاريع والتقييم
 
من أجل إتمام المنظومة التشريعية التي ستمّكن من تطوير اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخواص، تم اعتماد و

 عدة دالئل منهجية منها :
 
الذي يعتبر وسيلة تساعد على تحرير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوّفر  "دليل البنود الضرورية"  -

 ي القرار نماذج عقود موحدة مع تعديالت تأخذ بعين االعتبار خصوصيات القطاع ؛لصانع
مشاريع الشراكة بين  إنجازالذي ي شّكل أداة للمساعدة عل  "دليل أفضل ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"  -

 القطاعين العام والخاص لصالح الوزارات والهيآت العمومية المعنية ؛
منهجية "تحليل التكلفة مقابل األرباح" التي تهدف إلى توضيح هذا المفهوم وإبراز المبادئ األساسية التي مذكرة حول  -

ستمكن من تقييمها بطريقة متناسقة وعقالنية. كما تسعى المذكرة إلى تحديد خصوصيات تطبيق هذه المنهجية أثناء 
 اص.مختلف مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخ

 
خلية للشراكة للمواكبة التقنية للوزارات والمؤسسات العمومية  1022وللتذكير فإن وزارة االقتصاد والمالية أحدثت منذ 

وتتجلى مهام هذه الخلية في تقديم الدعم التقني لإلدارات  وكذا تتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 تحديد المشاريع وتركيبتها وكذا تتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.والمؤسسات والمقاوالت العمومية بهدف 
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  الئحة المإسسات العمومٌة (243) 

 

1 رقم الملحق 

إسم المإسسةرمز المإسسة

AASLMوكالة تهٌئة بحٌرة مارشٌكا

AAVBRوكالة تهٌئة ضفتً أبً رقراق

ABHs (9) (9)وكاالت حوض المٌاه

ADAوكالة التنمٌة الفالحٌة

ADEREEالوكالة الوطنٌة لتنمٌة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقٌة

ADSوكالة التنمٌة االجتماعٌة

ALEMوكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

AMDIالوكالة المغربٌة للتنمٌة واإلستثمار

AMDLالوكالة المغربٌة لتنمٌة اللوجستٌات

ANAMًالوكالة الوطنٌة للتأمٌن الصح

ANAPECالوكالة الوطنٌة إلنعاش الشغل والكفاءات

ANCFCCالوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة والمسح العقاري والخرائطٌة

ANDAالوكالة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة األحٌاء المائٌة

ANDZOAالوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات واألركان

ANERSًالوكالة الوطنٌة لتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلم

ANLCAالوكالة الوطنٌة لمحاربة األمٌة

ANPالوكالة الوطنٌة للموانئ

ANPMEالوكالة الوطنٌة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ANRTالوكالة الوطنٌة لتقنٌن االتصاالت

APDNوكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال

APDOوكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشرقٌة

APDSوكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الجنوب

ARCHIVESأرشٌف المغرب

AREFs (16) (16)األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

AUs (30) (30)الوكاالت الحضرٌة

BMبنك المغرب

BNRMالمكتبة الوطنٌة للمملكة المغربٌة

CADETAFمركزٌة الشراء والتنمٌة المعدنٌة لتافٌاللت وفكٌك

CAGs (16) (16)الغرف الفالحٌة

CAR (24) (24)غرف الصناعة التقلٌدٌة

CCصندوق الموازنة

CCGالصندوق المركزي للضمان

CCIS (28) (28)غرف التجارة والصناعة والخدمات

CCMًالمركز السٌنمائً المغرب

CDGصندوق االٌداع والتدبٌر

CDVMمجلس القٌم المنقولة

CFRًصندوق التموٌل الطرق

CH (5) (5)المراكز اإلستشفائٌة الجامعٌة

CMPEالمركز المغربً النعاش الصادرات

CMRالصندوق المغربً للتقاعد

CNESTENالمركز الوطنً للطاقة والعلوم والتقنٌات النووٌة

CNPACاللجنة الوطنٌة للوقاٌة من حوادث السٌر

CNRAالصندوق الوطنً للتقاعد والتأمٌن

CNRSTًالمركز الوطنً للبحث العلمً و التقن

CNSSًالصندوق الوطنً للضمان االجتماع

CPM (4) (4)غرف الصٌد البحري
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  الئحة المإسسات العمومٌة (243) 

 

1 رقم الملحق 

إسم المإسسةرمز المإسسة

EACCEالمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسٌق الصادرات

EHTPالمدرسة الحسنٌة لألشغال العمومٌة

ENًالتعاون الوطن

ENAالمدرسة الوطنٌة الفالحٌة بمكناس

ENIMالمدرسة الوطنٌة للصناعة المعدنٌة

FDSHIIصندوق الحسن الثانً للتنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة

FECًصندوق التجهٌز الجماع

FFIEMصندوق التكوٌن المهنً  للمقاوالت المعدنٌة

IAVمعهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة

IMANORالمعهد المغربً للتقنٌن

INRAًالمعهد الوطنً للبحث الزراع

INRHالمعهد الوطنً للبحث فً الصٌد البحري

IPMمعهد باستور المغرب

ISAالمعهد العالً لإلدارة

ISCAEالمعهد العالً للتجارة وإدارة المقاوالت

ISMالمعهد العالً للقضاء

ITPSMGEAالمعهد التقنً األمٌر سٌدي محمد لتدبٌر المقاوالت الفالحٌة

LOARCالمختبر الرسمً للتحالٌل واألبحاث الكٌماوٌة

MAPوكالة المغرب العربً لألنباء

MDAدار الصانع

OCمكتب الصرف

OCEمكتب التسوٌق والتصدٌر

ODCOمكتب تنمٌة التعاون

OFECمكتب معارض الدار البٌضاء

OFPPTمكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل

OMPICالمكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

ONCAالمكتب الوطنً لال ستشارة الفالحٌة

ONCFالمكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

ONDAالمكتب الوطنً للمطارات

ONEEالمكتب الوطنً  الكهرباء والماء الصالح للشرب

ONHYMالمكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن

ONICLًالمكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطان

ONMTالمكتب الوطنً المغربً للسٌاحة

ONOUSCالمكتب الوطنً للخدمات الجامعٌة اإلجتماعٌة والثقافٌة

ONPالمكتب الوطنً للصٌد

ONSSAالمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمواد الغدائٌة

ORMVA (9) ً(9)المكاتب الجهوٌة لالستثمار الفالح

RADEE (12) (12)الوكاالت المستقلة لتوزٌع الماء والكهرباء

RAFCالوكالة المستقلة للتبرٌد  للدار البٌضاء

RATSًالوكالة المستقلة للنقل الحضري ألسف

TNMVمسرح  محمد الخامس

UNIVERSITES (13)  (13)الجامعات
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2 رقم الملحق 

إسم شركة المساهمةرمز شركة المساهمة

المساهمة  

المباشرة

(%)

المساهمة 

العمومٌة

(%)

ADER100,00100,00وكالة التخفٌض من الكثافة وإعادة تأهٌل مدٌنة فاس

ADM59,7298,49الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

AGA INGENIERIE24,2724,27شركة هندسة الصناعات الفالحٌة والغدائٌة

ASMA INVEST50,0050,00شركة أسما لالستثمار

BAM100,00100,00برٌد المغرب

BIOPHARMA100,00100,00شركة اإلنتاج البٌولوجً واألدوٌة البٌطرٌة

CAM75,2087,20القرض الفالحً للمغرب

CASA TRANSPORTS89,0099,67شركة الدارالبٌضاء للنقل

DIYAR AL MADINA16,0099,71شركة دٌارالمدٌنة

FMDT66,67100,00الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

FONCIERE UIR16,6783,28العقارٌة للجامعة الدولٌة بالرباط

HAO100,00100,00مجموعة العمران للتهٌئة

IAM30,0030,00شركة اتصاالت المغرب

IDMAJ SAKAN55,0089,15شركة إدماج سكن

JZN100,00100,00شركة الحدٌقة الوطنٌة للحٌوانات

LABOMETAL7,5010,59مختبر الصلب للدراسات والرقابة

MAROCLEAR25,0056,14شركة مارو كلٌر

MASEN25,00100,00الوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

MIA100,00100,00الهٌئة المغربٌة لإلستثمار

MJS90,00100,00المغربٌة لأللعاب والرٌاضات

OCP. SA94,1295,58المجمع الشرٌف للفوسفاط

RAM53,9498,04الشركة الوطنٌة للنقل الجوي الخطوط الملكٌة المغربٌة

SADM49,0097,74شركة التهٌئة والتنمٌة لمازاكان

SALIMA HOLDING24,2624,26المجموعة المغربٌة اللٌبٌة لالستثمار

SAPT50,00100,00شركة التهٌئة لتحوٌل مٌناء طنجة المدٌنة

SAR100,00100,00شركة تهٌئ وتجهٌز الرٌاض

SIE71,00100,00شركة االستثمارات الطاقٌة

SMAEX34,9841,63الشركة المغربٌة لتأمٌن الصادرات

SMIT77,94100,00الشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

SNED99,9699,96الشركة الوطنٌة لدراسات مضٌق جبل طارق

SNRT100,00100,00الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة

SNTL100,00100,00الشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة

SODEP100,00100,00شركة استغالل الموانئ

SOMED33,2433,24الشركة المغربٌة اإلماراتٌة للتنمٌة

SONACOS90,1795,97الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور

SONADACً32,5296,51الشركة الوطنٌة للتجهٌز الجماع

SONARGES100,00100,00الشركة الوطنٌة إلنجاز وتسٌٌر المالعب

SOREAD 76,0176,11(صورٌاد)شركة الدراسات واالنجازات السمعٌة البصرٌة

SOREC99,7599,75الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

SOTADEC40,0040,00الشركة الطنجاوٌة لإلستغالل التجاري

TMSA8,19100,00البحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

TM2252,00100,00البحر األبٌض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة

(*)الئحة شركات المساهمة 

(42)  ذات المساهمة المباشرة للخزٌنة 

دون احتساب الشركات التً توجد فً طور التصفٌة (*)
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3 الملحق رقم 

إسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز
AIR SENEGAL INTERNATIONALالخطوط الجوٌة السنغالٌة

AOULIًمعادن أحول

ASSARFًالصرف الشعب

ATLAS BLUEشركة أطلس األزرق

BNDEالبنك الوطنً لإلنماء االقتصادي

CDMمفاحم المغرب

CFPMشركة توضٌب الحوامض والمصبرات النباتٌة

CHARIKAشركة الشارقة

CIMAًإسمنت المغرب العرب

COMAGRIالشركة المغربٌة إلدارة األراضً االفالحٌة

COMAPRAالشركة المغربٌة لتسوٌق المنتوجات الفالحٌة

CRNMDAمخازن الصخور السوداء

ELKHEIRشركة  الخٌر

ESMAFORشركة  إسمفور

EUMAGEXالشركة المغربٌة األوروبٌة لتدبٌر الصادرات

EUROCHEQUEأوروشٌك المغرب

FRUMATالشركة المغربٌة لتحوٌل الفواكه

FS SGAMصندوق سڴام القنطرة

GEFSشركة  المقاوالت الكبرى للتبرٌد بسوس

HALA FISHERIESشركة هالة للصٌد البحري

HOLEXPشركة هولدٌنغ إكسبنسٌون

IMECالمعهد المغربً للتجارب واألرشاد

JADIVETشركة القماش للجدٌدة

MARTCOشركة المغرب العربً للتجارة

MMAأ.م.شركة بٌشٌنً م

NEW SALAMشركة السالم الجدٌدة

ODIمكتب التنمٌة الصناعٌة

PALM BAYًفندق بالم ب

PERLITEشركة بٌرلٌت

PROMAGRUMشركة إنعاش الحوامض بالمغرب

RADالوكالة المستقلة لتوزٌع الكهرباء للدار البٌضاء

RAIDالوكالة المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء لمدٌنة طنجة

RATAGالوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادٌر

RATCالوكالة المستقلة للنقل الحضرى للدار البٌضاء

RATFالوكالة المستقلة للنقل الحضرى لفاس

RATMالوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس

RATMAالوكالة المستقلة للنقل الحضرى لمراكش

RATRالوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط و سال

RATTالوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدٌنة طنجة

RDEالوكالة المستقلة لتوزٌع الماء و الكهرباء لمدٌنة تطوان

REDالوكالة المستقلة لتوزٌع الكهرباء لمدٌنة الرباط

REP MARINEشركة رٌب مارٌن

(78)الئحة المإسسات و المقاوالت العمومٌة فً  طور التصفٌة 
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3 الملحق رقم 

إسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز

(78)الئحة المإسسات و المقاوالت العمومٌة فً  طور التصفٌة 

SAFIRشركة سفٌر

SAIAًالشركة العربٌة لالستثمار الفالح

SASMAالشركة المغربٌة الفالحٌة للخدمات

SCI SEBTAالشركة  المدنٌة العقارٌة سبتة

SCORE Uشركة سكورإ

SCVAالشركة  التعاونٌة آلٌت سوالة

SCVMالشركة  التعاونٌة لمكناس

SEFERIFشركة  استغالل معادن الرٌف

SEPYKشركة  إستغالل البٌروتٌن لقطارة

SERECAFشركة الدراسات واإلنجازات لشبكة التبرٌد بالمغرب

SGAM KANTARA شركة سكام القنطرة

SICORالشركة الصناعٌة للمعلبات الشرقٌة

SINCOMARشركة سٌنكومار

SLIMACOشركة توضٌب الحوامض للغرب

SMADAشركة  المغرب العربً للتنمٌة الفالحٌة

SNDEًالشركة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة المواش

SNPPالشركة الوطنٌة للمنتوجات النفطٌة

SOCICAالشركة الشرٌفة للحً العمالً المغربً للدارالبٌضاء

SOCOBERشركة توضٌب الحوامض ببركان

SODEAشركة التنمٌة الفالحٌة

SODEVIشركة تنمٌة زراعة العنب

SODIPشركة سودٌب

SOGETAالفالحٌة استثماراألراضً شركة

SOGIPشركة سوجٌب

SONARPشركة المالحة والتجهٌزوالصٌد

SOPLEMشركة الغرس و التلفٌف لواد مهالة

SORASRAKالشركة  الجهوٌة للتهٌئ السٌاحً بالسعٌدٌة

TELECARTشركة الرصد البعدي للخرائطٌة والطبوغرافٌة

TRANSATLANTIQUEالشبكة الفندقٌة طرنس أطلنتٌك

UIMاإلتحاد الصناعً للتركٌب

UREB BEN SLIMANالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار ببن سلٌمان

UREB CHTOUKAالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار شتوكة

UREB HAD SOUALEMالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار حدالسوالم

UREB OULMESالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار أولماس

UREB TIZITINEالوحدة الجهوٌة لتربٌة األبقار تزٌتٌن

VINICOOPالشركة التعاونٌة بنى ٌزناسن
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4 رقم الملحق

نشاطهاالتسمٌةالشركة القابضة
النسبة المئوٌة

%

اإلستثمار 

بملٌون درهم

شركة التهٌئة زناتة التابعة 

لصندوق اإلٌداع والتدبٌر 

التنمٌة

اإلذن لشركة التهٌئة زناتة التابعة لصندوق اإلٌداع والتدبٌر التنمٌة 

 Zenata »"  شركة زناتة للمشروع التجاري"بإحداث شركة تابعة تسمى 

Commercial Project »

200,0 100,01التهٌئة

الشركة العقارٌة شالة التابعة 

لصندوق اإلٌداع والتدبٌر

 اإلذن للشركة العقارٌة شالة التابعة لصندوق اإلٌداع والتدبٌر بإحداث 

" شركة شالة للعقار الصناعً"شركة تابعة تسمى
« Foncière Chellah Industries »

100,0227,0الصناعة

التابعة " ماضاٌف"شركة 

لصندوق اإلٌداع والتدبٌر

اإلٌداع والتدبٌر بإحداث التابعة لصندوق " ماضايف" اإلذن لشركة

 Société Hôtelière de »" الشركة الفندقية للرباط"  شركة تابعة تسمى

Rabat »

100,0543,0الفندقة

شركة استغالل الموانئ
شركة مرفاء "اإلذن لشركة استغالل الموانئ بإحداث شركة تابعة تسمى 

 Terminal à conteneurs 3 de »"  بالدارالبٌضاء3- الحاوٌات 

Casablanca SA »

استغالل 

الموانئ
100,02 641,0

 شركات تجارٌة تابعة 3بإحداث  اإلذن للمكتب الشرٌف للفوسفاط
«OCP Fertilizantes Ltda »

(SAFTCO BV)  et (SAFTCO do Brasil)

الوساطة 

التجارٌة

100

100

100

170

9

4

شركة "بإحداث شركة تابعة تسمى  اإلذن للمكتب الشرٌف للفوسفاط

(SADM)" تهٌئة وتنمٌة مازاكان
5.481الدولة 51/49التهٌئة

بإحداث شركة مساهمة  تسمى  اإلذن للمكتب الشرٌف للفوسفاط
(DuPont OCP Opérations Consulting SA)

االستشارة 

الصناعٌة
50,050,0

 BARID » "برٌد كاش"اإلذن لبرٌد المغرب بإحداث شركة تابعة تسمى 

CASH »
100,0122,0تحوٌل األموال

اإلذن لبرٌد المغرب باقتناء الشركة المغربٌة للتوزٌع ونقل البضائع 

(SDTM) واإلرسالٌات
100,0103,0اإلرسالٌات

غرفة التجارة والصناعة 

والخدمات لسطات

شركة تدبٌر واستغالل " المساهمة  فً رأسمال شركة المساهمة المسماة 

.(SETTAPARK)"  المجمع الصناعً لسطات
1,394,4الصناعة

المكتب الوطنً للسكك 

الحدٌدٌة و وكالة تهٌئة 

موقع بحٌرة مارشٌكا

50/50373,5السٌاحةFoncière de la lagune SAاحداث شركة المساهمة المسماة 

25,0-

25,05 100,0
25,07 100,0

إحداث مإسسات ومقاوالت عمومٌة واإلذن بالمساهمة فٌها بمقتضى المرسوم المنصوص علٌه 

  39-89 من القانون رقم 8فً المـــادة 

( 2013)

المكتب الشرٌف للفوسفاط

برٌد المغرب

الصندوق المغربً للتنمٌة 

السٌاحٌة

وصال لتسٌٌر "المساهمة  فً رأسمال شركات المساهمة المسماة 

وصال الدار ",« Wessal capital Asset Management »"االصول

 Wessal"وصال ابً رقراق", « Wessal Casa Port"  البٌضاء المٌناء

Bouregreg »وصال طنجة مارٌنا"و"« Wessal Tanger Marina » 

السٌاحة

25,03 600,0
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مكرر 4 رقم الملحق

نشاطهاالتسمٌةالشركة القابضة
النسبة المؤوٌة

%

اإلستثمار بملٌون 

درهم

30,0

20,0

للدولة  46

11,5شركة العمران 

425,0 9إحداث شركة تسمى  تهٌئة جهة الرباط Rabat Région Aménagentsوالٌة الرباط و شركة العمران

" خدمات MASEN"إحداث شركة مساهمة تابعة تسمى لوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

تدبٌر بنٌات  

مجمعات الطاقة 

الشمسٌة

100,017,5

-11,0التهٌئة STAVOM SAشركة تهٌئة سهل واد مارتٌل  اوالٌة تطوان

NOVEC إحداث شركة تابعة تسمى  نوفٌك مورٌتانٌا نوفٌكNovec Mauritanie
االستشارة 

الهندسٌة
49,0

القرض الفالحً للمغرب
 Groupe Crédit »إحداث شركة تابعة تسمى مجموعة القرض الفالحً وثائق 

Agricole du Maroc Documents » (GCAMDOC SA)
100,019,3معالجة االرشٌف

صندوق االستثمار فً البنٌات 

 التابع Infra Marocالتحتٌة  

لصندوق اإلٌداع والتدبٌر

المساهمة  فً رأسمال شركة المساهمة المسماة شركة تحلٌة المٌاه اكادٌر  

« Société d'Eau Déssalée d'Agadir »
49,01.200البنٌات التحتٌة

صندوق االٌدع والتدبٌر و 

الصندوق المغربً للتنمٌة 

السٌاحٌة

 Lixus »المساهمة  فً رأسمال شركة المساهمة المسماة محطة لكسوس  

Resort SA»
200,0 3السٌاحة

إحداث مإسسات ومقاوالت عمومٌة واإلذن بالمساهمة فٌها بمقتضى المرسوم المنصوص علٌه فً 

 39-89 من القانون رقم 8المـــادة 

 -2014غشت - ٌناٌر     - 

الشركة الوطنٌة للخطوط الملكٌة 

المغربٌة
9,0سهم واحد+50الصباغة« STTSMA »المساهمة  فً رأسمال شركة المساهمة المسماة  
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5 رقم الملحق

%4,8-112 690190 067199 189رقم المعامالت

%0,1-035 122160 666160 150تكالٌف االستغالل دون المخصصات 

%1643,6 06931 86030 28              منها تكالٌف المستخدمٌن

%9,1-421 36519 54221 19التكالٌف المالٌة

%8,8-506 52672 17079 81القٌمة المضافة

%25,0-958 26921 91529 34ناتج االستغالل

%25,8-011 65122 47429 33الناتج الجاري

%21,9-507 45510 90013 16(*)الناتج الّصافً

%29,4-381 2084 7596 5الضرٌبة على الشركات

%0130,6 54578 89877 68 اإلستثمارات

%7616,4 564185 721174 158 دٌون التموٌل

%12,2-032 20037 69042 49 قدرة التموٌل الذاتً

%5607,1 558423 236395 363 األموال الذاتٌة

%6446,4 064 5601 000 3721 920 مجموع األصول

دون احتساب الناتج الصافً للصندوق المغربً للتقاعد و للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً  (*)

تطور
2012 / 2013

201120122013 المإشرات 

أهم المإشرات اإلقتصادٌة والمالٌة للمإسسات و المقاوالت العمومٌة

    2013 - 2012 - 2011منجزات  

[بملٌون الدرهم]
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  الموارد اآلتٌة من المإسسات والمقاوالت العمومٌة لصالح المٌزانٌة العامة للدولة

2015 وتقديرات 2014-2013إنجازات الفترة   

 

6 رقم الملحق

(ملٌون درهم)

التوقعات

اإلنجازات إلى 

نهاٌة شتنبر 

2014

موارد آتٌة من مؤسسات مالٌة

943,6894,0533,0360,0 الموارد اآلتٌة من بنك المغرب

276,0360,0425,0700,0 الموارد اآلتٌة من صندوق اإلٌداع والتدبٌر

100,0100,0 الموارد اآلتٌة من القرض الفالحً للمغرب

100,3250,0150,0 الموارد اآلتٌة من صندوق التجهٌز الجماعً

42,142,142,1 الموارد اآلتٌة من مجموعة البنك الشعبً

26,232,012,815,0 أرباح برسم مساهمات الدولة فً الشركات والهٌئات الدولٌة

400,0250,0100,0150,0 الموارد اآلتٌة من مكتب الصرف

500,0 500,0500,01 700,02 2 الموارد اآلتٌة من الوكالة الوطنٌة للمحافظة العقارٌة والمسح العقاري والخرائطٌة

280,0180,0167,1180,0 الموارد اآلتٌة من الوكالة الوطنٌة لتقنٌن المواصالت

270,0300,0400,0400,0 الموارد اآلتٌة من المكتب الوطنً للمطارات

250,090,0140,0140,0 الموارد اآلتٌة من الوكالة الوطنٌة للموانئ

50,025,042,525,0 الموارد اآلتٌة من مجلس القٌم المنقولة

1,74,04,04,0 الموارد اآلتٌة من المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة

54,055,055,0 الموارد اآلتٌة من المكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطانً

20,015,05,0 الموارد اآلتٌة من المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسٌق الصادرات

000,0 000,12 000,03 000,33 5  األرباح اآلتٌة من المجمع الشرٌف للفوسفاط

455,3 345,01 815,01 658,91 1 األرباح اآلتٌة من شركة اتصاالت المغرب

150,0150,050,0200,0 األرباح اآلتٌة من مجموعة التهٌئة العمران

51,054,054,0 األرباح اآلتٌة من برٌد المغرب

300,0200,0200,0120,0 األرباح اآلتٌة من شركة استغالل الموانئ

30,035,035,035,0 األرباح اآلتٌة من الشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة

125,025,087,00,0 األرباح اآلتٌة من شركة التهٌئة الرٌاض

25,025,0 األرباح اآلتٌة من شركة الخطوط الجوٌة الملكٌـة المغربٌة

20,030,020,020,0 األرباح اآلتٌة من الشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

25,00,010,0 األرباح اآلتٌة من الشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور

8,55,03,03,5 األرباح اآلتٌة شركة اإلنتاج البٌولوجً وأدوٌة الحٌوانات

100,0100,0100,0100,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطنً للمطارات

100,0100,050,0100,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصاالت المغرب

60,060,060,060,0 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنٌة للموانئ

304,4120,075,150,0 موارد مختلفة

تذكٌر تذكٌر تذكٌر تذكٌر  عائدات الخوصصة

500,00 1 موارد الرخص المتأتٌة من فاعلٌن فً مٌدان االتصاالت

516,8 391,69 841,17 322,010 13المجموع

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

بٌان الموارد
قانون المالٌة 

2013

2014 قانون المالٌة 
تقدٌرات 

مشروع قانون 

2015المالٌة 

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العمومٌة

األرباح اآلتٌة من المقاوالت ذات المساهمة العمومٌة
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية

2014 و 2013 وإنجازات قانوني المالية 2014توقعات قانون المالية 

 

7 رقم الملحق

  (مليون درهم)

التسٌٌرالتجهٌز
زٌادة رأس 

المال

إعادة 

الهٌكلة
التسٌٌرالتجهٌزالمجموع

زٌادة رأس 

المال

إعادة 

الهٌكلة
المجموع

386,9 569,64 817,22 389,91 572,74 817,22 743,21 4األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

363,320,4364,0384,4273,0273,0التعاون الوطنً

261,2 533,1468,9792,31 903,5584,4948,71الجامعات 

0,50,00,0الشركة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة المواشً

000,0500,0500,0 000,01 400,01الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

5,05,05,0الشركة الوطنٌة لدراسات مضٌق جبل طارق
5,0

5,0

90,487,463,0150,456,341,097,3الغرف الفالحٌة 

82,510,220,831,09,120,829,9غرف الصناعة التقلٌدٌة

20,54,824,128,94,821,125,9غرف التجارة والصناعة والخدمات

4,04,24,24,24,2غرف الصٌد البحري

6,811,418,20,0المدرسة الحسنٌة لألشغال العمومٌة 

71,026,066,092,015,054,569,5المدرسة الوطنٌة  الفالحٌة بمكناس

57,53,676,680,357,557,5المدرسة الوطنٌة للصناعة المعدنٌة

453,031,0450,0481,011,0225,0236,0المركز اإلستشفائً ابن رشد

817,730,0800,0830,0400,0400,0المركز اإلستشفائً ابن سٌنا

363,016,0355,0371,00,0المركز اإلستشفائً الحسن الثانً

395,030,0400,0430,08,0200,0208,0المركز اإلستشفائً محمد السادس بمراكش

12,092,0104,092,092,0المركز اإلستشفائً محمد السادس بوجدة

43,45,144,049,13,833,036,8المركز السٌنمائً المغربً

151,4151,4139,4139,4المركز المغربً النعاش الصادرات

19,98,356,664,939,339,3المركز الوطنً للبحث العلمً والتقنً

92,358,062,7120,7المركز الوطنً للطاقة والعلوم والتقنٌات النووٌة
29,0

62,791,7

6,01,04,05,0المعهد العالً لإلدارة
4,0

4,0

20,020,020,020,020,0المعهد العالً للقضاء

29,929,129,129,129,1المعهد العالً للتجارة وإدارة المقاوالت

70,070,070,070,070,0المعهد الملكً للثقافة األمازٌغٌة

9,09,04,54,5المعهد المغربً للتقنٌن

190,0115,0172,0287,0105,7125,4231,1المعهد الوطنً  للبحث الزراعً

88,930,058,988,915,0المعهد الوطنً للبحث فً الصٌد البحري
58,9

73,9

371,0300,0300,0المكتب الوطنً المغربً للسٌاحة
300,0

300,0

311,7120,0390,0510,0298,9298,9والثقافٌة المكتب الوطنً لألعمال الجامعٌة واإلجتماعٌة 

596,9279,2413,4692,6226,5372,0598,5المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمواد الغدائٌة 

46,770,770,7المكتب الوطنً للصٌد
25,0

25,0

600,0 600,01 727,01 1المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة
707,0

707,0

941,5 835,51 120,0106,01 2المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب
106,0

1 835,51 941,5

278,0120,0333,0453,0المكتب الوطنً لال ستشارة الفالحٌة
158,9

158,9

25,025,00,0المكتب الوطنً للهٌدروكاربورات والمعادن

40,014,035,049,0المكتبة الوطنٌة للمملكة المغربٌة
8,29,9

18,1

90,090,00,0القرض الفالحً للمغرب

130,9130,9130,9130,9القرض العقاري والسٌاحً

296,6135,0475,0610,016,0الوكاالت الحضرٌة
437,5

453,5

54,954,9البحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة
54,9

54,9

2,8169,4169,4الوكالة الوطنٌة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 
169,4

169,4

119,046,237,083,2الوكالة الوطنٌة إلنعاش الشغل والكفاءات 
46,2

37,083,2

22,515,015,030,015,015,0الوكالة الوطنٌة لتنمٌة تربٌة األحٌاء المائٌة 

2013إنجازات المؤسسات والمقاوالت العمومٌة

2014اإلنجازات إلى متم شتنبر 2014توقعات 
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التحويالت المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية

2014 و 2013 وإنجازات قانوني المالية 2014توقعات قانون المالية 

 

7 رقم الملحق

التسٌٌرالتجهٌز
زٌادة رأس 

المال

إعادة 

الهٌكلة
التسٌٌرالتجهٌزالمجموع

زٌادة رأس 

المال

إعادة 

الهٌكلة
المجموع

2013إنجازات المؤسسات والمقاوالت العمومٌة

2014اإلنجازات إلى متم شتنبر 2014توقعات 

9,570,040,0110,070,040,0110,0الوكالة الوطنٌة لتنمٌة مناطق الواحات وشجراألركان

129,11,6130,70,0الوكالة الوطنٌة لمحاربة األمٌة

812,5935,9935,9الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة
835,9

835,9

5,05,05,05,0الشركة الوطنٌة إلنجاز وتسٌٌر المالعب

19,719,719,79,99,9الشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

104,072,056,0128,0الوكالة المغربٌة لتنمٌة االستثمارات
36,0

28,064,0

20,030,038,068,010,011,021,0الوكالة المغربٌة من أجل تنمٌة األنشطة اللوجٌستٌكٌة

350,0300,0300,0300,0300,0الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

8,05,07,012,02,5أرشٌف المغرب
3,5

6,0

41,97,07,07,07,0دار الصانع

250,0250,00,0صندوق الحسن الثانً للتنمٌة اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة

75,0447,66,3453,9348,66,3354,8صندوق المركزي للضمان

6,30,00,0شركة  استغالل معادن الرٌف

45,045,045,0شركة اإلنجازات السمعٌة البصرٌة 
45,0

45,0

65,065,0شركة الدارالبٌضاء للتهٌئة
65,0

65,0

227,00,00,0شركة الدارالبٌضاء للنقل

10,210,2شركة استثمار األراضً الفالحٌة
10,2

10,2

100,0150,0150,0150,0150,0شركة تنمٌة بحٌرة مارشٌكا مٌد

0,50,00,0شركة التهٌئة والتنمٌة لمازكان

151,965,065,0شركة التهٌئة إلعادة توظٌف المنطقة المٌنائٌة لطنجة المدٌنة
65,0

65,0

240,0240,0240,0240,0شركة الناظور غرب المتوسط

79,810,010,010,010,0شركة مٌدز

150,0150,0150,0150,0150,0شركة مٌناء المتوسطً الثانً

172,9 039,9133,02 571,42 1المكاتب الجهوٌة لإلستثمار الفالحً
1 207,4

101,91 309,3

0,50,70,70,70,7مركب النسٌج لفاس

1,01,00,0مركزٌة الشراء والتنمٌة لجهة تافٌاللت وفكٌك 

15,615,615,67,87,8مسرح محمد الخامس

6,33,07,010,02,84,47,2معهد االمٌر سٌدي محمد لتدبٌر المقاوالت الفالحٌة 

227,535,0220,0255,0معهد الحسن الثانً للزراعة والبٌطرة 
32,2

182,5214,7

38,610,029,039,0معهد باستور المغرب
10,0

29,039,0

42,138,738,7مفاحم المغرب
38,7

38,7

10,085,085,010,010,0مكتب التكوٌن المهنً وإنعاش الشغل

44,044,044,044,044,0مكتب تنمٌة التعاون

10,010,010,010,010,0وكالة تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا

46,4126,4110,0236,455,969,8125,7وكاالت األحواض المائٌة 

60,060,060,060,060,0وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الجنوب

60,090,090,090,090,0وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشرق

160,060,060,060,060,0وكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال

253,4120,0120,060,060,0وكالة تهٌئة ضفتً نهر أبً رقراق

125,0525,0525,0262,5262,5وكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

94,014,794,0108,70,770,571,2وكالة التنمٌة اإلجتماعٌة 

87,154,254,0108,242,337,079,3وكالة التنمٌة الفالحٌة

32,013,332,045,332,032,0وكالة تنمٌة لوكالة لتنمٌة الطاقات المتجددة و الفعالٌة الطاقٌة  

105,4105,4105,4105,4وكالة التنمٌة ورد االعتبار لمدٌنة فاس

60,553,653,60,0وكالة الشراكة من أجل التقدم

190,26,3193,0199,34,7144,8149,4وكالة المغرب العربً  لألنباء

566,5 897,06,318 248,21 415,09 178,07 380,06,325 537,63 254,211 598,210 20المجموع
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8الملحق رقم    

526 9238 9257 5004 7انمكتت انىغىي نهطكك انحذيذيخ

304 9803 9744 7742 3انشركخ انىغىيخ نهطرق انطيبرح ثبنمغرة

600 4003 9806251 1انمكتت انىغىي نهمطبراد

212 0484842 1871 1انشركخ انىغىيخ نهىمم انجىي  انخطىغ انمهكيخ انمغرثيخ

000 6612 3811 8611 1صىذوق انتمىيم انطرلي

147 0282 1443 3113 5انجحر األثيط انمتىضػ-انىكبنخ انخبصخ غىجخ

085 8715157951 2شركخ إضتغالل انمىاوئ

014 0701 8378993انىكبنخ انىغىيخ نهمىاوئ

2576797700شركخ ترامبي انرثبغ  ضال

413300500 6221شركخ انذارانجيعبء نهىمم 

249171123385انشركخ انىغىيخ نهىمم وانىضبئم انهىجيطتيكيخ

10595178249مؤضطبد و ممبوالد أخري

26 55417 19524 73925 722

650 5112 7648872 1انىكبنخ انىغىيخ نهمحبفظخ انؼمبريخ وانمطح انؼمبري وانخرائطيخ

320 0892 9273 5521 3انمكبتت انجهىيخ نالضتثمبر انفالحي  

640112766650انمكتت انىغىي نهصيذ

552284297427انمكتت انىغىي نهطالمخ انصحيخ نهمىاد انغذائيخ

467100468275انشركخ انمهكيخ نتشجيغ انفرش 

770186186انمكتت انىغىي نالضتشبرح انفالحيخ

7436166180انىكبنخ انىغىيخ نتىميخ مىبغك انىاحبد واألرڴبن 

312128262294مؤضطبد و ممبوالد أخري

7 4383 4747 7466 983

200 7007 3206 5006 7مجمىػخ انتهيئخ انؼمران

500 6952 0008192 4وكبنخ انمطبكه وانتجهيساد انؼطكريخ

316 9902 6982621 1وكبنخ تهيئخ ظفتي أثي رلراق 

650 0141 2511 4411 1وكبالد اإلوؼبظ وانتىميخ االلتصبديخ واالجتمبػيخ

278 2691 8761241انىكبالد انحعريخ 

344554554 601شركخ انذار انجيعبء نهتهيئخ

285310372670 1وكبنخ تهيئخ ثحيرح مبرشيكب 

340304334420شركخ إدمبج ضكه

292286292292شركخ انتهيئخ نتحىيم ميىبء غىجخ انمذيىخ

171660285مؤضطبد و ممبوالد أخري

17 66311 02715 28017 164

000 50024 10029 42019 20انمجمغ انشريف نهفىضفبغ

713 57812 01711 2158 12انمكتت انىغىي نهمبء و انكهرثبء

813 7672 8202 5461 2انىكبالد انمطتمهخ نتىزيغ انمبء و انكهرثبء 

549279486507وكبالد حىض انميبي

146960 4053941 1انىكبنخ انمغرثيخ نهطبلخ انشمطيخ

9218364463شركخ االضتثمبراد انطبليخ

12449261476انمكتت انىغىي نههيذروكبرثىراد و انمؼبدن

883438153مؤضطبد و ممبوالد أخري

37 35629 91246 14142 085

000 00012 50012 93310 13صىذوق اإليذاع و انتذثير

272273417417انمرض انفالحي نهمغرة

1296129129مجهص انميم انمىمىنخ

281427128مكتت انصرف

1451347مؤضطبد و ممبوالد أخري

14 37610 79812 58712 721

400 2272 4606793 2انجبمؼبد 

200 4742 1863 9502 8األكبديميبد  انجهىيخ نهترثيخ وانتكىيه 

818255437900انمراكس اإلضتشفبئيخ انجبمؼيخ

513295529713مكتت انتكىيه انمهىي و إوؼبظ انشغم

17989188188انمكتت انىغىي نهخذمبد انجبمؼيخ اإلجتمبػيخ و انثمبفيخ

7018116116انتؼبون انىغىي

6599115115انمؼهذ انىغىي نهجحث انسراػي

1526103105انمركس انىغىي نهجحث انؼهمي و انتمىي

081267609617 1مؤضطبد و ممبوالد أخري

14 1523 9138 7987 354

750580450900انمكتت انىغىي انمغرثي نهطيبحخ

380599 1253681 1انصىذوق انمغرثي نهتىميخ انطيبحيخ  

164131180180دار انصبوغ

24426260155انشركخ انمغرثيخ نههىذضخ انطيبحيخ

2 2831 1052 2701 834

589282324438ثريذ انمغرة

33872340340انمركس انمغرثي الوؼبظ انصبدراد

7272100100انىكبنخ انمغرثيخ نهتىميخ و اإلضتثمبر

258162221210مؤضطبد و ممبوالد أخري

1 2575899851 088

121 07978 013118 545114 952

البنيات التحتية والنقل

الفالحة والصيد البحري

القطاع

(هليىى الدرهن)التىزيع القطاعي الستثوارات الوؤسسات والوقاوالت العوىهية 

2015توقعات 2014توقعات 2013انجازات المإسسات و المقاوالت العمومٌة 2013توقعات 

الوجوىع العام

السكي والتعوير والتنوية 

الترابية

الطاقة والوعادى

القطاع الوالي

القطاعات االجتواعية والصحية 

والتربية والتكىيي

السياحة والحرف الوهنية

أخري

الوجوىع

الوجوىع

الوجوىع

الوجوىع

الوجوىع

الوجوىع

الوجوىع

الوجوىع
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

98,49%PARTICIPATION PUBLIQUE

59,72%

38,77%

201120122013Milliers DH

564548547Effectif

648Charges de personnel 952166 115159 151 تكالٌف المستخدمٌن

539Charges d'exploitation HD 427560 943613 000 1 تكالٌف اإلستغالل

107Chiffre d'Affaires 166 8392 014 0882 833 1 رقم المعامالت

835Valeur ajoutée 774 2391 563 4171 985 القٌمة المضافة

10 53910 68411 419Impôt sur les Sociétés

445Résultat net 148-228 179-110 402 1- الناتج الصافً

804CAF 617330 328201 23 قدرة التموٌل الذاتً

982Total actif 723 08146 946 17745 556 43 مجموع األصول

608Fonds propres 949 5267 095 9858 114 7 األموال الذاتٌة

941Dettes de financement 032 16736 614 94634 039 32 دٌون التموٌل

860Investissements 973 0002 797 0003 232 5 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

   عدد المستخدمٌن

 الضرٌبة على الشركات

  المباشرة

تجهٌز و إستغالل البنٌة التحتٌة للنقل عبر الطرٌق السٌار

DIRECTE

INDIRECTEغير المباشرة

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES AUTOROUTES

بؤالف الدراهم

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

12/06/1989 تارٌخ التأسٌس

شركة تابعة عامة 

629MILLIERS DE DH 295 12 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

ADM رمز المؤسسة

الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب اسم المؤسسة

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2011 2012 2013

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2011 2012 2013

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

2011 2012 2013

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUE الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100,00%PARTICIPATION PUBLIQUE

100,00%

-

201120122013Milliers DH

837926928Effectif

210Charges de personnel 052241 427225 217 تكالٌف المستخدمٌن

161Charges d'exploitation HD 883949 448860 825 تكالٌف اإلستغالل

361Chiffre d'Affaires 743 0082 191 7671 147 1 رقم المعامالت

817Valeur ajoutée 356 1492 370678 661 القٌمة المضافة

61 16268 621480 960Impôt sur les Sociétés

178Résultat net 067 1991 663146 119 الناتج الصافً

539CAF 278 8411 408227 201 قدرة التموٌل الذاتً

750Total actif 820 5926 593 2124 662 3 مجموع األصول

913Fonds propres 817 7352 750 5361 504 1 األموال الذاتٌة

752Dettes de financement 416811 196907 576 دٌون التموٌل

966Investissements 000898 000743 023 1 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

ANP رمز المؤسسة

الوكالة الوطنٌة للموانئ اسم المؤسسة

AGENCE NATIONALE DES PORTS

056MILLIERS DE DH 108 أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

01/12/2006 تارٌخ التأسٌس

مؤسسة عمومٌة

مقنن للنشاط المٌنائً- تطوٌر و صٌانة الموانئ 

DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES PORTS - 

REGULATEUR DE L'ACTIVITE PORTUAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

   عدد المستخدمٌن

0,0

1,0

2,0

3,0

2011 2012 2013

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2011 2012 2013

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

0,4

0,8

1,2

2011 2012 2013

 الناتج الصافي
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Société d'EtatSTATUT JURIDIQUEشركة الدولة  الطبٌعة القانونٌة

البرٌد و المصالح البرٌدٌة المالٌة نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201120122013Milliers DH

105Effectif 1534 1934 4 عدد المستخدمٌن

398Charges de personnel 184526 290528 514 تكالٌف المستخدمٌن

511Charges d'exploitation HD 210932 649975 039 1 تكالٌف اإلستغالل

178Chiffre d'Affaires 056 2531 049 3711 147 1 رقم المعامالت

052Valeur ajoutée 193667 100614 634 القٌمة المضافة

89 20696 26467 411Impôt sur les Sociétés

374Résultat net 305155 573149 159 الناتج الصافً

489CAF 094337 480333 325 قدرة التموٌل الذاتً

767Total actif 365 09212 815 64512 709 12 مجموع األصول

833Fonds propres 181 4592 086 2322 037 2 األموال الذاتٌة

000Dettes de financement 456-- دٌون التموٌل

334Investissements 000282 062493 296 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

* Transformé en Société Anonyme en 2011 avec création d'Al Barid Bank

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

07/08/1997

COURRIER & MESSAGERIE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

 الضرٌبة على الشركات

BARID AL MAGHRIB

1 191 399MILLIERS DE DH

BAM رمز المؤسسة

برٌد المغرب اسم المؤسسة

0,8

1,2

2011 2012 2013

 رقم المعامالت  

Chiffre d'Affaires 

0,4

0,6

0,8

2011 2012 2013

 القيمة المضافة

Valeur Ajoutée 

0,1

0,2

2011 2012 2013

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبٌعة القانونٌة

مؤسسة بنكٌة نشاط المؤسسة

ACTIVITE

87,20%PARTICIPATION PUBLIQUE

75,20%

12,00%

201120122013Milliers DH

640Effectif 6413 3773 3 عدد المستخدمٌن

607Charges de personnel 178874 937808 741 تكالٌف المستخدمٌن

681Charges d'exploitation HD 284 0961 198 9511 105 1 تكالٌف اإلستغالل

140Chiffre d'Affaires 730 7054 518 6004 214 4 رقم المعامالت

463Valeur ajoutée 719 4283 466 9333 203 3 القٌمة المضافة

21 719119 02535 961Impôt sur les Sociétés

562Résultat net 481405 005321 412 الناتج الصافً

450CAF 307579 446593 609 قدرة التموٌل الذاتً

935Total actif 178 38178 324 24473 541 69 مجموع األصول

738Fonds propres 786 1764 381 6964 451 3 األموال الذاتٌة

520Dettes de financement 014 1159 668 6768 723 8 دٌون التموٌل

000Investissements 676273 000237 178 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

01/06/2004

Filiale Publique

BANCAIRE

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

3 818 248MILLIERS DE DH

CAM رمز المؤسسة

القرض الفالحً للمغرب اسم المؤسسة

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

2011 2012 2013

 رقم المعامالت  

Chiffre d'Affaires 

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

2011 2012 2013

 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2011 2012 2013

 الناتج الصافي 
Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

مؤسسة بنكٌة نشاط المؤسسة

BANCAIREACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100: المساهمات العمومٌة 

100%

-

201120122013Milliers DH

261271304Effectif عدد المستخدمٌن

687Charges de personnel 747 9421 669 5741 527 1 تكالٌف المستخدمٌن

605Charges d'exploitation HD 923 4052 911 3782 940 2 تكالٌف اإلستغالل

203Chiffre d'Affaires 796 9915 659 7155 394 5 رقم المعامالت

171Valeur ajoutée 831 5655 248 1636 613 6 القٌمة المضافة

810 635196 0390Impôt sur les Sociétés

392Résultat net 773964 152975 801 الناتج الصافً

633CAF 543557 698888 371 1 قدرة التموٌل الذاتً

867Total actif 601 235186 774 170169 541 155 مجموع األصول

689Fonds propres 456 56819 983 96217 954 19 األموال الذاتٌة

580Dettes de financement 375 99743 867 30435 154 26 دٌون التموٌل

000Investissements 500 00010 000 4009 763 8 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

 الضرٌبة على الشركات

10/02/1959

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

501MILLIERS DE DH 148 12 أالف الدراهم 

CDG  GROUPE  رمز المؤسسة

صندوق اإلٌداع و التدبٌر اسم المؤسسة

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

2011 2012 2013

 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

2011 2012 2013

 القيمة المضافة 
Valeur Ajoutée 

0,0

0,4

0,8

1,2

2011 2012 2013

 الناتج الصافي

Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

تدبٌر نظام  الضمان اإلجتماعً نشاط المؤسسة

ACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومٌة 

100%

-

201120122013Milliers DH

194Effectif 4354 4684 4 عدد المستخدمٌن

997Charges de personnel 075 1971 043 6281 055 1 تكالٌف المستخدمٌن

981Charges d'exploitation HD 923 59116 251 94815 107 15 تكالٌف اإلستغالل

073Chiffre d'Affaires 916 09222 113 07622 367 21 رقم المعامالت

788Valeur ajoutée 400 3477 183 9028 666 8 القٌمة المضافة

---Impôt sur les Sociétés

068Résultat net 009 0187 515 3656 083 6 الناتج الصافً

379CAF 857 0677 569 1328 686 7 قدرة التموٌل الذاتً

263Total actif 755 68681 439 81175 476 70 مجموع األصول

486Fonds propres 876 01662 870 18855 370 49 األموال الذاتٌة

Dettes de financement--- دٌون التموٌل

600Investissements 00042 860104 57 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

GESTION DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

TOTALEاإل جمالية

INDIRECTEغير المباشرة

DIRECTE  المباشرة

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

MILLIERS DE DH

27/07/1972

CNSS رمز المؤسسة

الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً اسم المؤسسة

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

2011 2012 2013

 رقم المعامالت  

Chiffre d'Affaires 

6,0

8,0

10,0

2011 2012 2013

 القيمة المضافة

Valeur Ajoutée 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

تدبٌر أنظمة معاشات القطاع العام نشاط المؤسسة

GESTION DU REGIME DES RETRAITES DU SECTEUR PUBLICACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومٌة 

100%

-

201120122013Milliers DH

483454452Effectif عدد المستخدمٌن

837Charges de personnel 860109 536103 86 تكالٌف المستخدمٌن

894Charges d'exploitation HD 378 15422 955 14719 264 18 تكالٌف اإلستغالل

092Chiffre d'Affaires 389 59822 718 40221 242 20 رقم المعامالت

297Valeur ajoutée 463239 010 8002 079 2 القٌمة المضافة

---Impôt sur les Sociétés

574Résultat net 196 3032 467 1113 771 4 الناتج الصافً

839CAF 499 3442 460 1534 346 5 قدرة التموٌل الذاتً

031Total actif 084 88684 566 36780 938 76 مجموع األصول

901Fonds propres 428 99482 596 46379 675 75 األموال الذاتٌة

272272272Dettes de financement دٌون التموٌل

800Investissements 00039 44210 5 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

 الضرٌبة على الشركات

20/11/1996

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

بؤالف الدراهم

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

12 018MILLIERS DE DH

CMR رمز المؤسسة

الصندوق المغربً للتقاعد اسم المؤسسة
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 رقم المعامالت  
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 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 

0,0
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3,0
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5,0

2011 2012 2013

 الناتج الصافي 

Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUEشركة الدولة الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201120122013Milliers DH

252Effectif 2541 2171 1 عدد المستخدمٌن

558Charges de personnel 359464 375451 408 تكالٌف المستخدمٌن

160Charges d'exploitation HD 886 5425 217 5295 197 6 تكالٌف اإلستغالل

960Chiffre d'Affaires 942 8544 909 1724 093 5 رقم المعامالت

787Valeur ajoutée 283 6181 531 5881 376 1 القٌمة المضافة

181 054179 068198 900Impôt sur les Sociétés

034Résultat net 630469 174411 409 الناتج الصافً

938CAF 174502 660797 663 قدرة التموٌل الذاتً

211Total actif 015 43546 191 98743 599 39 مجموع األصول

620Fonds propres 035 7015 686 7854 329 4 األموال الذاتٌة

111Dettes de financement 737 5913 737 6753 682 3 دٌون التموٌل

190Investissements 320 4306 689 5606 604 6 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

15/12/2004

Société d'Etat

التجهٌز و السكن

AMENAGEMENT ET HABITAT 

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

HAO رمز المؤسسة

مجموعة العمران للتهٌئة اسم المؤسسة

HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

2 104 048MILLIERS DE DH
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 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 

0,8
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 القيمة المضافة
Valeur Ajoutée 
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 الناتج الصافي 

Résultat Net 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUE الطبٌعة القانونٌة

استخراج و إستغالل مناجم الفوسفاط نشاط المؤسسة

ACTIVITE

95,58%PARTICIPATION PUBLIQUE

94,12%

1,46%

201120122013Milliers DH

661Effectif 30321 31220 19 عدد المستخدمٌن

000Charges de personnel 426 0008 615 0008 046 8 تكالٌف المستخدمٌن

000Charges d'exploitation HD 513 00036 601 00041 007 35 تكالٌف اإلستغالل

000Chiffre d'Affaires 934 00046 383 00059 414 56 رقم المعامالت

000Valeur ajoutée 802 00027 894 00027 763 31 القٌمة المضافة

3 098 0003 654 0002 162 000Impôt sur les Sociétés

000Résultat net 646 0008 092 00014 332 16 الناتج الصافً

000CAF 348 00012 823 00017 993 24 قدرة التموٌل الذاتً

000Total actif 423 000100 917 00093 805 75 مجموع األصول

000Fonds propres 548 00047 055 00045 059 37 األموال الذاتٌة

000Dettes de financement 828 00021 346 00017 743 11 دٌون التموٌل

000Investissements 100 00019 614 00012 225 6 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

  

01/01/1920

Filiale Publiqueشركة تابعة عامة 

EXPLOITATION DES MINES DE PHOSPHATES

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

OCP  GROUPE  رمز المؤسسة

المجمع الشرٌف للفوسفاط  اسم المؤسسة

GROUPE OCP 

8 288 000MILLIERS DE DH
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 رقم المعامالت  
Chiffre d'Affaires 
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

تنمٌة التكوٌن المهنً نشاط المؤسسة

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201120122013Milliers DH

392Effectif 2558 3168 6 عدد المستخدمٌن

862Charges de personnel 475 6611 379 7701 264 1 تكالٌف المستخدمٌن

497Charges d'exploitation HD 778 3781 616 7971 599 1 تكالٌف اإلستغالل

890Chiffre d'Affaires 108 5172 984 8081 791 1 رقم المعامالت

619Valeur ajoutée 806 8931 765 6211 473 1 القٌمة المضافة

210902832Impôt sur les Sociétés

954Résultat net 585219 489184 26 الناتج الصافً

908CAF 170408 599381 35 قدرة التموٌل الذاتً

269Total actif 945 2484 564 3944 540 4 مجموع األصول

536Fonds propres 656 7433 439 3363 259 3 األموال الذاتٌة

Dettes de financement--- دٌون التموٌل

890Investissements 000326 400580 374 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

  

TOTALE

DIRECTE

بؤالف الدراهم

اإل جمالية المساهمة العمومٌة  

  المباشرة

غير المباشرة

 الضرٌبة على الشركات

OFPPT رمز المؤسسة

مكتب التكوٌن المهنً و إنعاش الشغل  اسم المؤسسة

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 

LA PROMOTION DU TRAVAIL

4 078 373MILLIERS DE DH

01/05/1974

INDIRECTE
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

النقل السككً نشاط المؤسسة

TRANSPORT FERROVIAIREACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201120122013Milliers DH

858Effectif 8467 1507 8 عدد المستخدمٌن

955Charges de personnel 032 4281 761982 918 تكالٌف المستخدمٌن

080Charges d'exploitation HD 690 8282 434 1472 499 2 تكالٌف اإلستغالل

516Chiffre d'Affaires 774 5203 754 7963 573 3 رقم المعامالت

119Valeur ajoutée 722 1272 775 8812 608 2 القٌمة المضافة

18 13218 88019 037Impôt sur les Sociétés

685Résultat net 68444 90494 70 الناتج الصافً

681CAF 214 0211 271 1401 218 1 قدرة التموٌل الذاتً

434Total actif 418 84547 097 31844 984 39 مجموع األصول

847Fonds propres 512 72121 191 10420 750 18 األموال الذاتٌة

894Dettes de financement 321 36317 838 63415 257 16 دٌون التموٌل

250Investissements 925 8004 992 0005 401 2 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

05/08/1963

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

598MILLIERS DE DH 381 30 أالف الدراهم 

ONCF رمز المؤسسة

المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة اسم المؤسسة
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

خدمات مرتبطة بالمطارات نشاط المؤسسة

GESTION DES AEROPORTSACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201120122013Milliers DH

648Effectif 7752 2 641 2 عدد المستخدمٌن

611Charges de personnel 011639 585 502 573 تكالٌف المستخدمٌن

054Charges d'exploitation HD 334 5711 254 3421 196 1 تكالٌف اإلستغالل

160Chiffre d'Affaires 966 7872 741 2 519 822 2 رقم المعامالت

058Valeur ajoutée 413 7822 205 2 487 326 2 القٌمة المضافة

278 971 443 507241 486Impôt sur les Sociétés

882Résultat net 012574 298 897 513 الناتج الصافً

651CAF 222 1011 930 094 102 1 قدرة التموٌل الذاتً

194Total actif 914 83311 038 12  952 751 11 مجموع األصول

061Fonds propres 327 2815 131 5 133 998 4 األموال الذاتٌة

453Dettes de financement 638 7243 760 3 143 849 3 دٌون التموٌل

323Investissements 000625 356861 437 1 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

06/05/1982

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

820MILLIERS DE DH 064 2 أالف الدراهم 

ONDA رمز المؤسسة

المكتب الوطنً للمطارات اسم المؤسسة
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عمومٌة الطبٌعة القانونٌة

 نشاط المؤسسة

PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%

-

201120122013Milliers DH

788Effectif 67316 19516 16 عدد المستخدمٌن

630Charges de personnel 436 0053 347 7623 220 3 تكالٌف المستخدمٌن

177Charges d'exploitation HD 579 45523 221 50225 486 22 تكالٌف اإلستغالل

352Chiffre d'Affaires 830 78227 689 72327 226 26 رقم المعامالت

279Valeur ajoutée 078 2868 225 8996 351 7 القٌمة المضافة

172 188150 05789 656Impôt sur les Sociétés

628Résultat net 809 2-575 351 4-551 620 3- الناتج الصافً

048CAF 262 6264 67-655 950 2 قدرة التموٌل الذاتً

485Total actif 386 364113 161 264115 692 113 مجموع األصول

503Fonds propres 802 85119 874 77920 884 25 األموال الذاتٌة

718Dettes de financement 311 74252 621 45051 035 48 دٌون التموٌل

 000Investissements 017 0008 917 7177 323 9 اإلستثمارات

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

  

بؤالف الدراهم

 الضرٌبة على الشركات

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

05/08/1963

إنتاج و نقل و توزٌع الكهرباء

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE

457MILLIERS DE DH 196 20 أالف الدراهم 

ONEE رمز المؤسسة

المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب  اسم المؤسسة
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العمومٌة المقاوالت و المإسسات ألهم الوصفٌة البطاقة

 

   

9 رقم الملحق   

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعً

DATE DE CREATION تارٌخ التأسٌس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبٌعة القانونٌة

ACTIVITEالنقل الجوي نشاط المؤسسة

98,04%PARTICIPATION PUBLIQUE

53,94%

44,10%

201120122013Milliers DH

3 8892 6441 479Effectif

2 128 2801 883 9571 798 970Charges de personnel

12 601 39812 031 20511 709 179Charges d'exploitation HD

12 964 53213 888 34813 379 614Chiffre d'Affaires

2 558 6693 818 5063 514 239Valeur ajoutée

66 66075 70068 998Impôt sur les Sociétés

-1 735 799-43 324167 877Résultat net

-767 6471 180 5291 107 595CAF

17 726 91316 652 42015 434 904Total actif

677 3121 839 7172 007 594Fonds propres

5 112 1945 318 5204 952 268Dettes de financement

466 0001 551 7101 047 677Investissements

Milliards DHملٌار الدرهم        

   

   

  

 القٌمة المضافة

 اإلستثمارات

 الضرٌبة على الشركات

 الناتج الصافً

 قدرة التموٌل الذاتً

 مجموع األصول

 األموال الذاتٌة

 دٌون التموٌل

 تكالٌف المستخدمٌن

 تكالٌف اإلستغالل

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

 رقم المعامالت

18/06/1957

Filiale Publique

TRANSPORT AERIEN

TOTALEاإل جمالية المساهمة العمومٌة  

بؤالف الدراهم

 عدد المستخدمٌن

COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN- ROYAL AIR MAROC

127MILLIERS DE DH 628 3 أالف الدراهم 

RAM رمز المؤسسة

الخطوط الملكٌة المغربٌة- الشركة الوطنٌة للنقل الجوي اسم المؤسسة

12,4
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 رقم المعامالت
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0,0
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 الناتج الصافي
Résultat Net 
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 
AASLMمارشٌكا بحٌرة تهٌئة وكالة
AAVBRرقراق أبً ضفتً تهٌئة وكالة
ABHs (9) (9)  المٌاه حوض وكاالت
ADAالفالحٌة التنمٌة وكالة
ADEREEالطاقٌة النجاعة و المتجددة الطاقات لتنمٌة الوطنٌة الوكالة
AMDIاإلستثمار لتنمٌة المغربٌة الوكالة
AMDLالوكالة المغربٌة لتنمٌة اللوجستٌات
ANAMالصحً للتأمٌن الوطنٌة الوكالة
ANAPECوالكفاءات الشغل إلنعاش الوطنٌة الوكالة
ANCFCCوالخرائطٌة العقاري والمسح العقارٌة للمحافظة الوطنٌة الوكالة
ANDAالمائٌة األحٌاء تربٌة لتنمٌة الوطنٌة الوكالة
ANDZOAواألركان الواحات مناطق لتنمٌة الوطنٌة الوكالة
ANLCAاالمٌة لمحو الوطنٌة الوكالة
ANPللموانئ الوطنٌة الوكالة
APDOالشرقٌة واألقالٌم للعماالت واالجتماعٌة االقتصادٌة والتنمٌة اإلنعاش وكالة
ARCHIVESالمغرب أرشٌف
AREFs (16) (16) والتكوٌن للتربٌة الجهوٌة  األكادٌمٌات
AUs (30) (30) الحضرٌة الوكاالت
BNRMالمغربٌة للمملكة الوطنٌة المكتبة
CADETAFفكٌك و لتافٌاللت المعدنٌة التنمٌة و الشراء مركزٌة
CAGs (16)(16) الفالحٌة الغرف
CARs (24)(24) التقلٌدٌة الصناعة غرف
CCالموازنة صندوق
CCIS (28)(28) والخدمات والصناعة التجارة غرف
CCMالمغربً السٌنمائً المركز
CFRالطرقً التموٌل صندوق
CHUs (5)(5) الجامعٌة اإلستشفائٌة المراكز
CMPEالصادرات النعاش المغربً المركز
CMRللتقاعد المغربً الصندوق
CNESTENالنووٌة التقنٌات و العلوم و للطاقة الوطنً المركز
CNOPSاإلجتماعً اإلحتٌاط لمنظمات الوطنً الصندوق
CNPACالسٌر حوادث من للوقاٌة الوطنٌة اللجنة
CNRSTالتقنً و العلمً للبحث الوطنً المركز
CNSSاالجتماعً للضمان الوطنً الصندوق
CPM (4)(4) البحري الصٌد غرف
EACCEالصادرات تنسٌق و للمراقبة المستقلة المؤسسة
EHTPالعمومٌة لألشغال الحسنٌة المدرسة
ENالوطنً التعاون
ENAبمكناس  الفالحٌة الوطنٌة المدرسة
ENIMالمعدنٌة للصناعة الوطنٌة المدرسة
FFIEMالمعدنٌة للمقاوالت  المهنً التكوٌن صندوق
IAVالبٌطرة و للزراعة الثانً الحسن معهد
INRAالزراعً للبحث الوطنً المعهد
INRHالبحري الصٌد فً للبحث الوطنً المعهد
IPMالمغرب باستور معهد
ISAلإلدارة العالً المعهد
ISCAEالمقاوالت إدارة و للتجارة العالً المعهد
ISMللقضاء العالً المعهد
ITPSMGEAالفالحٌة المقاوالت لتدبٌر محمد سٌدي األمٌر التقنً المعهد
LOARCالكٌماوٌة األبحاث و للتحالٌل الرسمً المختبر
MAPلألنباء العربً المغرب وكالة
MDAالصانع دار
OCالصرف مكتب
OCEالتصدٌر و التسوٌق مكتب
ODCOالتعاون تنمٌة مكتب
OFECالبٌضاء الدار معارض مكتب
OFPPTالشغل إنعاش و المهنً التكوٌن مكتب
OMPICوالتجارٌة الصناعٌة للملكٌة المغربً المكتب
ONCAالمكتب الوطنً لال ستشارة الفالحٌة
ONDAللمطارات الوطنً المكتب
ONHYMالمعادن و للهٌدروكاربورات الوطنً المكتب
ONICLالقطانً و للحبوب المهنً الوطنً المكتب
ONMTللسٌاحة المغربً الوطنً المكتب
ONOUSCالثقافٌة و اإلجتماعٌة الجامعٌة للخدمات الوطنً المكتب
ONPللصٌد الوطنً المكتب
ONSSAالغدائٌة للمواد الصحٌة للسالمة الوطنً المكتب
ORMVAs (9)(9)  لالستثمارالفالحً الجهوٌة المكاتب
RADEEs (11)(11) الكهرباء و الماء لتوزٌع المستقلة الوكاالت
RAFCالبٌضاء للدار  للتبرٌد المستقلة الوكالة
RATSألسفً الحضري للنقل المستقلة الوكالة
TNMVالخامس محمد مسرح
UNIVERSITES (13) (13) الجامعات
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

BAMبرٌد المغرب

BIOPHARMAشركة اإلنتاج البٌولوجً واألدوٌة البٌطرٌة

CCGالصندوق المركزي للضمان

CDVMمجلس القٌم المنقولة

FMDTالصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

HAOمجموعة العمران للتهٌئة

JZNشركة الحدٌقة الوطنٌة للحٌوانات

MASENالوكالة المغربٌة للطاقة الشمسٌة

MJSالمغربٌة لأللعاب والرٌاضات

ONCFالمكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة

ONEEالمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب

RADEEMAالوكالة المستقلة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش

SAPTشركة التهٌئة لتحوٌل مٌناء طنجة المدٌنة

SARشركة تهٌئ وتجهٌز الرٌاض

SIEشركة اإلستثمارات الطاقٌة

SMITالشركة المغربٌة للهندسة السٌاحٌة

SNRTالشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة

SNTLالشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة

SODEPشركة إستغالل الموانئ

SONACOSالشركة الوطنٌة لتسوٌق البذور

SONARGESالشركة الوطنٌة إلنجازوتسٌرالمالعب

TM22- البحر األبٌض المتوسط -الوكالة الخاصة طنجة

TMSAالبحر األبٌض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

ADERوكالة التخفٌض من الكثافة وإعادة تأهٌل مدٌنة فاس

ADMالشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمغرب

ATALAYOUN GRمنتجع  كولف أطالعٌون

BRG MARINAشركة مارٌنا أبً رقراق

CASA AMENAGEMENTشركة الدارالبٌضاء للتهٌئة

CASA TRANSPORTS شركة الدارالبٌضاء للنقل

IDMAJ SAKANشركة إدماج سكن

MARCHICA MEDشركة مارشٌكا للتنمٌة

OCP S.A.المجمع الشرٌف للفوسفاط

RAM الخطوط الملكٌة المغربٌة - الشركة الوطنٌة للنقل الجوي

SAO AGADIRشركة العمران لتهٌئة أكادٌر

SAO AL BOUGHAZشركة العمران لتهٌئة البوغاز

SAO AL JANOUBشركة العمران لتهٌئة الجنوب

SAO BENI MELLALشركة العمران لتهٌئة بنً مالل

SAO CASAشركة العمران لتهٌئة الدار البٌضاء

SAO CHRAFATEشركة العمران لتهٌئة الشرفات

SAO FESشركة العمران لتهٌئة فاس

SAO LAKHIAYTAشركة العمران لتهٌئة  ساحل لخٌاٌطة

SAO MARRAKECHشركة العمران لتهٌئة مراكش

SAO MEKNESشركة العمران لتهٌئة مكناس

SAO OUJDAشركة العمران لتهٌئة وجدة

SAO RABAT شركة العمران لتهٌئة الرباط

SAO TAMANSOURTشركة العمران لتهٌئة تمنصورت

SAO TAMESNAشركة العمران لتهٌئة تامسنا

SOREADشركة اإلنجازات السمعٌة البصرٌة

SORECالشركة الملكٌة لتشجٌع الفرس

SOSIPO شركة المخازن المٌنائٌة

STRSشركة طرامواي الرباط  سال
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10 رقم الملحق

اسم المإسسة أو المقاولة العمومٌةالرمز 

ADS وكالة التنمية االجتماعية

ALEMوكالة السكن والتجهٌزات العسكرٌة

ANPMEالوكالة الوطنٌة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ANRT الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

APDN وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

APDS وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

CRP 2 مركز موارد المحور الثاني لمخطط المغرب األخضر

FECصندوق التجهيز الجماعي

FDSHIIصندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

FMOSJالمؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل

FMVI ESC مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف

FMVI OSEF مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين

FMVI OSPSNمؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية لموظفي األمن الوطني

FMVI PRمؤسسة  محمد السادس للخدمات الدينية

FNMالمؤسسة الوطنية للمتاحف

INCVT المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل

IRCAMالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية

الئحة المإسسات والمقاوالت العمومٌة و هٌآت أخرى الخاضعة للمراقبة المالٌة للدولة
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