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 مقدمة

 الدور تعزيز بهدفات العمومية، وذلك االستثامر اته لتقوية وتعزيز مجهود خالل السنوات األخرية املغرب واصل
دنا. بال تي تشهدها لا واالجتامعية االقتصادية لتنميةرافعة أساسية ل هباعتبار  العمومي الريادي الذي يلعبه االستثامر

 مليار 71 منحيث انتقل  ،األخرية سنوات العرش خالل العمومي االستثامرحجم  ويتجىل هذا التوجه يف ارتفاع
وبذلك يعترب املغرب . %267مسجال بذلك ارتفاعا ناهز  ،2017 سنةخالل  درهم مليار 190 إىل 2006 سنة درهم

(االستثامر  الداخيل الخام الناتج من% 30 تفاقه نسبة بتحقيق عالية معدالت استثامر تسجل التيالدول  من
  .بشقيه العام والخاص)

مطرد ساهم يف  منو حيث تم تسجيل معدل ،ةاالقتصادي وضعيةالعىل  يجاباإ  االستثامري املجهود وقد انعكس هذا
بالولوج إىل الخدمات االجتامعية األساسية  يتعلق خاصة فيام االجتامعي تحقيق نتائج ملموسة عىل املستوى

  الفوارق بني املواطنني.من  تقليصوال

 تنفيذ عىل مستوى كبري تقدم إحرازمتميزة مكنت من  دينامية املجهودات املبذولة يف خلقسهمت كام أ 
 واالسرتاتيجية الصناعية واالسرتاتيجية األخرض املغرب خططمل كام هو الحال بالنسبة ،القطاعية االسرتاتيجيات

 للبنية كربى مشاريع إطالق تم فضال عن ذلك، ...ليوتيسآ و  الرقمي واملغرب السياحية واالسرتاتيجية الطاقية
 الرسعة الفائق القطارو  املطاراتو  السيارة والسدود الطرقو  الطرقك متعددة مجاالت يف مهيكلة ومشاريع التحتية

 كام تم ،املتوسط غرب- الناظور ميناءآسفي و  ميناءو  املتوسط- طنجة ميناء مجمعو  وطنجة البيضاء الدارالرابط بني 
 وسال وتطوان وطنجة والرباط الدار البيضاء مدنكل من بالنسبة ل املندمجة الحرضية التنمية برامج عتامدا

  .والحسيمة والقنيطرةومراكش 

أصبح املغرب بلدا رائدا عىل مستوى  ،ات العموميةاالستثامر تقوية وتعزيز ل هذا، وبفضل املجهودات املبذولة
 للطاقة محطةأكرب  هإنجاز فضال عن  ،التحتية البنيةضخمة يف مجال  مشاريعخصوصا بعد إطالقه  القارة اإلفريقية

 البنيةاملتعلقة بتطوير  شاريعمجال تدبري امل يف متميزة خربة. وقد ساعد ذلك عىل اكتسابه العامل يف الشمسية
الوطني بغية  القتصادل الهيكيل التحول ترسيعام يخص في ملموسا تقدما أحرزكام . االقليمي املستوى عىل التحتية

من أجل يف خلق الرثوة الوطنية الصناعي  قطاعال الرفع من مساهمة موازاة مع ،يةاملناخ تقلباتفك ارتباطه بال
  .2020يف أفق سنة  الخام الداخيل الناتج من٪ 23بلوغ نسبة 

 إىل الفالحية املضافة القيمة يف مساهمة النشاط الزراعي من خالل تراجع هذا الخيار االسرتاتيجي معامل تجىلوت
 يذ الصناعي نشاطال خالل السنوات املاضية، يف مقابل تعزيز مردودية املسجلة تلك من بكثري أقل مستويات

خاصة عن طريق  التصدير، نحو وجهةامل للمغرب العاملية املهن العالية من خالل توطيد انبثاق ضافةامل قيمةال
  .لبالدمصدر يف ا قطاع أكربأصبح يعد  الذي السيارات صناعة قطاعدعم 

تبنى  حيث واملجالية، الجهوية يف مجال التنمية ملموسة جد العمومي االستثامر نتائج يف نفس النسق، أضحت
وفك  واملجالية االجتامعية وتقليص الفوارقالفقر  من الحد إىل االجتامعية الرامية مجموعة من الربامج املغرب

عىل  االجتامعية من تحسني مجموعة من املؤرشات الربامج وقد مكنت هذه. صعبة الولوجالاملناطق العزلة عن 
  : الصعيد الوطني تهم بالخصوص
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 ؛%99.2 : القروية الكهربة معدل  
 ؛% 69 : القروي لعاملبا د باملاء الصالح للرشبيمعدل التزو  
 ؛% 79 : إىل الطرق القروية اكنةلساولوج  معدل  
 ؛2004-2003خالل  40 مقابل 2017 عام يف حي مولود 000.1 لكل 27:  الرضع وفيات معدل  
 يف التوايل عىل% 70.1و% 90.4 و% 99.1:  والتأهيلية عداديةواإل  االبتدائية باملدارس االلتحاق معدل 

  ؛2009- 2008 الفرتة يف% 49.9 و% 70.2و% 91.6 مقابل 2015-2014 الفرتة
 ؛2016 سبتمرب غاية ىلمدينة إ 58:  صفيح بدون املدن عدد  
  2002 سنة خالل وحدة 000.240.1 مقابل 2017سنة  خالل وحدة 000.400:  السكنينقص العرض.  

الذي ارتقى مبساهمة بعض  العمومي االستثامر عىل املتقدمة الجهوية مرشوعمن جهة أخرى، انعكس تفعيل 
التي  الجنوبية جهاتل، خصوصا ااالجاملية القيمة املضافة خلقيف مجال  لتسجل مستويات البأس بهاالجهات 

 قادرة تنافسية قطابأ  إنشاء عىل ، والذي يقومواالقتصادية االجتامعية للتنمية جديدالتنموي ال تعتمد النموذج
لكل  الثقايف البعد وترسيخ املتكاملة التنمية تعزيزللشغل وقادرة عىل  فرصكفيلة بتوفري  جديدة دينامية خلق عىل

  .باملحاسبة الجيدة وربط املسؤولية الحكامة مبدأ تبنيه جهة، فضال عىل

 التنمية تعزيزل العمومي الستثامرالدور املحوري الذي يلعبه اأهمية و  املحصلةالنتائج حجم  بالرغم منهذا، و 
بشكل  ات العموميةأداء االستثامر  تحسنيمن أجل  مواصلة الجهودفإنه البد من بالدنا، ب واالقتصادية االجتامعية

  .وشاملة مستدامة مجالية تنمية تحقيقوذلك يف أفق  ،لمواطننيل املعيش اليوميعىل  رهاتقوية أثو  عام

 االقتصاد مبصالح وزارة حاليا تفعيله يتم الذي العمومية االستثامرات لتدبري الجديد النظام ، سيمكنإىل ذلك
 الذي يهدف إىل تحقيق هذا النظام، قوموي. العمومي لالستثامر اقتصادي- السوسيو املردود تحسني من واملالية،

القيام بدراسة موضوعية قبلية إلزامية  عىل املستفيدة من التمويل العمومي، االستثامرية للمشاريع أفضل انتقاء
وف سهكذا، . لكل مرشوع عىل حدة اآلثار املحتملةكذا و  لتكاليف والنتائج املتوخاةوفق معايري محددة حول ا

طبيعة كل حسب  ومؤكدا رضورياالتدبريية الجديدة  املقاربة العمومية باالعتامد عىل يصبح انتقاء املشاريع
الجديد  النظام فضال عن ذلك، سيتيح. املالية وكذا استدامته اقتصادية-السوسيو وآثاره تنفيذه وقابليةمرشوع 
  واضحة ومتعارف عليها. وفق ضوابط تقنية نجازاإل  مدة لعل طو املناسبة  القرارات اتخاذتسهيل 

 ؛ حيث يرتكز الجزءجزأين من فاق،اآل و  اتنجاز اإل :  العمومي لالستثامر الجهوي لتوزيعاأدناه حول   املذكرة تتألف
وذلك الجهوي،  الصعيد عىل العمومي لالستثامر واالجتامعي االقتصادي والوقع اتنجاز اإل  األول عىل استعراض

 .منها الحد بغية املناطق بعض الذي تعاين منه القصور تحديد أوجهيف هذا املجال و الحاصل  التقدم بهدف توضيح 
 ضوء عىل بشكل عام، يالعموم لالستثامر إقتصادي- السوسيو املردود تحسني آفاق إىل الثاين الجزءيف حني يتطرق 

 اعرض يقدم الجزء الثاين باإلضافة إىل ذلك، .وحسن األداء النجاعةأساس عىل تقوم  للتدبري مقاربة جديدة اعتامد
    .2018 املالية برسم السنة املربمجة العمومي االستثامر مشاريعهم أل  اتفصيلي
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 وتصفية العمومية االستثامرات تنفيذ ريةتو  لترسيع خاصة عناية إيالء ات، فقد تمنجاز اإل عىل مستوى أما 
% 59,3 من العامة امليزانية برسم االستثامر اعتامدات تنفيذ معدل سبيل املثال، ارتفع فعىل املرحلة. االعتامدات

 تقليص من املرحلة االعتامدات تصفيةعل مستوى  املبذول املجهود مكن كام .2016 سنة% 75,25إىل 2012 سنة
هذه الجهود يف  تعزيز . هذا، وسيتواصل2017 سنة درهم مليار 15,7 إىل 2013 سنة درهم مليار 21,3 من حجمها

 %30 يف حدود املتعلقة بتحديد سقف االعتامدات املرحلةالية ملقانون االتنظيمي لالقانون مقتضيات إطار تنفيذ 
  من االعتامدات املفتوحة مبيزانية االستثامر لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة املالية.

  

-II العمومي لالستثامر الجهوي البعد 
  

يتجىل املجهود االستثامري العمومي عىل املستوى الجهوي من خالل انبثاق الجهة كفاعل رئييس يف التنمية 
الصعبة الولوج،  ة واملجالية وفك العزلة عن املناطقيص الفوارق االجتامعياالقتصادية واالجتامعية ودورها يف تقل

وكذا تعزيز البنيات التحتية املرتبطة بالتنقل والربط بني الجهات، باإلضافة إىل دورها يف تنمية األقطاب الحرضية 
  يف القطاعات املنتجة.املندمجة والتأهيل الرتايب وتحسني الجاذبية االقتصادية للجهة عرب مواصلة االستثامر 

  
من خالل   يف تحقيق التنمية الجهويةرياديا  دوراتلعب  العمومية واملقاوالت املؤسساتهذا، وتجدر اإلشارة إىل أن 

 عىل املستوى الجهوي عمومية ومقاولة مؤسسة 173تفعيل مخططات عملها عىل الصعيد الجهوي، حيث تنشط 
كام يساهم  ،)الرتابية للجامعات تابعة مقاولة 21و للخزينة مبارشة مبساهمة مقاوالت 10و عمومية مؤسسة 142(

  .املعتمدة القطاعية واالسرتاتيجيات العمومية السياسات أهداف تنفيذ يف ها القوي عىل املستوى الرتايبحضور 
  

.1-II التنموي النموذج:  واالجتامعية االقتصادية لتنميةيف ا رئييس كفاعل الجهة بزوغ 
 الجنوبية لألقاليمالجديد 

لضامن  فضلاملستوى املؤسسايت األ  متثل، إذ لتنمية االقتصادية واالجتامعيةيف مسلسل ا قاطرة أساسيةالجهة  تعترب
بفضل  الجامعات الرتابية األخرىمع  الريادة مقارنةتحتل الجهة مكانة هذا، و التقائية السياسات العمومية. 
 أهمية املوارد املالية املتاحة.و ها إلياالختصاصات التنموية املوكلة 

سنويا  د املالية املخصصةتم تعزيز املوار  ،التنفيذحيز  بالجهات املتعلق التنظيمي القانون أحكام دخول منذ
من  التدريجي إىل الرفع ويعزى هذا التطور. 2018مليار درهم برسم مرشوع قانون املالية لسنة  7للجهات لتبلغ 
عقود  من املداخيل املتأتية) ومن %1عوض  %4عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل (من الرضيبة حصة الجهات 

 امليزانية العامة للدولة.تضاف إليها اعتامدات مالية من  سابقا)، %13عوض %20التأمني (

واملقرونة بتحويل الوسائل، فمن دولة إىل الجهات من طرف الاالختصاصات املشرتكة أو املحولة يخص  أما فيام
بني الدولة  آليات التعاقدو اإلمكانيات  توفريختصاصات، نقل اال  مخطط وعىل ضوء تفعيل ،يف هذا اإلطارقرر امل

 .بشكل الئق مبهامها القيام من هامتكينمن أجل  والجهات
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تم إيالء أهمية خاصة لترسيع تنزيل  ون التنظيمي املتعلق بالجهات،من القان 83ملادة يف نفس السياق، ووفق ا
 ةستالجهوي عىل مدى  ذات البعد تنميةال مشاريع رزنامة من التي تعمل عىل تحديد مخططات التنمية الجهوية

من املنتظر  وبصفة خاصة،. ة كل مرشوعكلفو  الجغرافية لكل جهةو  ةياملؤهالت الطبيع بعني االعتبار تأخذ سنوات،
وارد متطوير البنيات التحتية والتجهيزات االجتامعية وتتثمني يف بشكل كبري  الجهوية مخططات التنمية أن تساهم

النمو االقتصادي وإحداث تحقيق يف  باإلضافة إىل دورها الفعال، جاذبيتها وتنافسيتها الجهات وتراثها وتعزيز
 .عىل الصعيد الجهويمناصب الشغل 

 املصادقة عىل استكاملعىل  الجهات االثنتي عرش للمملكة تم حث، 2017 من سنة غشت إىل متم شهرو هذا، 
املجالس الجهوية لثامين  صادقت طار،يف هذا اإل . 2022-2017أو  2021-2016مخططات التنمية الجهوية للفرتة 

- خنيفرة وسوس-سطات وبني مالل -جهات الدار البيضاءالتنمية الجهوية، ويتعلق األمر بجهات عىل مخططات 
واد -الساقية الحمراء والداخلة-القنيطرة والعيون-سال- والرباط الحسيمة-تطوان-آسفي وطنجة-ماسة ومراكش

) للجامعات الرتابية العامة املديرية( الداخلية وزارةب عىل املصالح املختصة املخططات هذه أحيلت الذهب. وقد
 الكلفة وتبلغ. بالجهات املتعلق التنظيمي القانون من 115 املادة ألحكام وفقا ،عليها والتأشري قصد دراستها

 عىل حسب الجهات موزعة درهم، مليار 279,54 السالفة الذكر ما يناهز الجهوية التنمية ملخططات اإلجاملية
 : التايل النحو

  الجهات
  املبلغ اإلجاميل
  (مليار درهم)

 115,80  سطات–الدار البيضاء 
  66,22  الساقية الحمراء–العيون 
  47,09  القنيطرة-سال -الرباط

  36,00  خنيفرة -بني مالل
  26,96  واد الذهب–الداخلة 

  24,50  ماسة –سوس 
  16,00  آسفي-مراكش
  13,19  الحسيمة-تطوان- طنجة

  279,54  املجموع

 )2030-2016(يهم الفرتة سطات - جهة الدارالبيضاءل مخطط التنمية الجهوية(*) 

تفعيال  2015منذ سنة  هالقتم إطالذي الجنوبية  لألقاليمالجديد  التنموي الربنامج يندرج، من جهة أخرى
ومبحفظة مشاريع تناهز  2021-2015مليار درهم خالل الفرتة  77 يبلغمايل بغالف  ،للتوجيهات امللكية السامية

وتنزيل  يذالتنفمرحلة هذا الربنامج بلغ  الجهوية املتقدمة. وقدورش املنبثقة عن يف إطار الدينامية  ا،مرشوع 650
عىل عقود كذا و لجهات الجنوبية الثالث املخصص لبعد التوقيع عىل اتفاقيات الدعم املايل للدولة حاليا اإلجراءات 

 برامج التنمية املندمجة لكل جهة.

 مرشوعا باستثامر مايل قدره 34املشاريع املنتهية التنفيذ ما مجموعه  عدد بلغ، 2017وإىل غاية شهر غشت  هذا،
 إنجاز واملنتظرمليار درهم،  29,23مببلغ  نجازيف طور اإل حاليا مرشوعا  161يوجد  . يف حنييار درهممل 2,71

تقدم ميكن تلخيص مستوى بصفة عامة، مليار درهم. و  8 مايل يناهزباستثامر  2017مشاريع أخرى قبل نهاية سنة 
  : مشاريع هذا الربنامج الطموح كام ييل أبرز إنجاز
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 واد نون باملاء -إىل تزويد جهة كلميم هذا املرشوع : يهدفكلميم بإقليم الصياد وادي عىل فاصك سد بناء
حامية مدينة كلميم من الفيضانات وتعبئة الفرشة املائية، باإلضافة إىل تطوير الري بسهل و الصالح للرشب 

يف درهم  مليار 1,1، تم االلتزام مببلغ 2017خالل سنة عىل تحسني امتداد مياه الفيضانات. العمل و كلميم 
تبلغ اإلشارة إىل أن الكلفة اإلجاملية للمرشوع جدر هذا، وتأشغال البناء.  نجازقة عمومية إل صف إطار
عىل اتفاقية  بشأنهامليون دوالر(تم التوقيع  150 يف حدودستفيد من هبة قطرية مليار درهم كام ي1,5

 )؛التمويل

 إىل تعزيز  هذا املرشوع : يهدف كلم 1000عىل طول  الداخلة- مرشوع تشييد الطريق الرسيع تيزنيت
عرض النقل بني الجهات  وتطوير الربط بني األقاليم الجنوبية وباقي املناطق لتسهيل املبادالت االقتصادية

تساهم فيها مليار درهم،  8,5حوايل وتحسني السالمة الطرقية. هذا، وتبلغ الكلفة اإلجاملية للمرشوع 
ات، تجدر نجاز اإل  عىل مستوىملياري درهم.  مببلغالجهات الجنوبية الثالث ار درهم و ملي 6,5 الدولة مبلغ

كلم) بغالف  40العيون (عىل طول -لطريق الرسيع تيزنيتا نجازاإلشارة إىل أنه تم إطالق الشطر األول إل 
الداخلة عىل كام تم الرشوع يف أشغال توسعة الطريق الرابطة بني العيون و  ،مليون درهم 230,2 قدره مايل

ومن املتوقع إطالق األشغال بإقليم بوجدور عىل طول هذا، مليون درهم.  320,7بتكلفة كلم  155,8طول 
 مليون درهم؛ 220,4 ـببكلفة إجاملية تقدر  2017كلم قبل نهاية سنة  78,1

 يف  توجد: يصل الغالف املايل للمشاريع املربمجة يف هذا الصدد والتي  قطاع الفوسفاط والطاقات املتجددة
 الستخراج وتثمني ني صناعيتنيمليار درهم، ويتعلق األمر أساسا بوحدت 20ما مجموعه  نجازطور اإل 

 مليار درهم)؛ 2,372مليار درهم) وربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية ( 12,60الفوسفاط (

 يتعلق األمر باستكامل محطة توليد الطاقة الريحية بأخفنري :  بتطوير الطاقات املتجددة الخاصة املشاريع
أشغال بناء محطة الطاقة الشمسية إطالق و  ،مليار درهم 1,66بكلفة إجاملية تبلغ و ميغاواط  100بقوة 

رشاكة بني القطاع العام البوذلك مليار درهم،  1,267باستثامر إجاميل يصل إىل  بالعيون وبوجدور "نور"
 والخاص؛

 إنتاج املاء الصالح  مل عىل استكامل املشاريع التي تستهدف تعزيزيتم الع:  شاريع املتعلقة بقطاع املاءامل
مليون درهم)، باإلضافة إىل  248تطهري السائل بنفس املدينة (و  مليون درهم) 250للرشب مبدينة الداخلة (

 مليون درهم)؛ 123اء الصالح للرشب عن طريق تحلية مياه البحر (تعزيز تزويد مدينة بوجدور بامل

  مليار درهم. 2,1القطب التكنولوجي فم الواد عرب تعبئة غالف مايل قدره  إنجازمواصلة 
  

تركيب محول و  ،مليون درهم) 400( إطالق مشاريع تتعلق بتطهري مدينة العيونمن املتوقع من جهة أخرى، 
املشاريع التابعة لقطاع الرتبية  إنجازو  ،مليون درهم) 375حطة الكهربائية للداخلة (لتعزيز إنتاج امل البنزين

هذا، وقد بلغ عدد املشاريع  .2017وذلك قبل متم سنة  .والصناعة التقليدية وإنعاش الشغل... الوطنية والثقافة
مشاريع ها من بينمليار درهم،  37إجاميل يصل إىل  مببلغمرشوعا  270أكرث من  2020-2018املربمجة برسم الفرتة 

 ،مليار درهم) 4,2( للمكتب الرشيف للفوسفاط بالعيون امليناء التابع وهي ،2018سنة  من املتوقع إطالقها خالل
ومحطة تحلية مياه البحر وبنيات تحتية لجلب  ،مليار درهم) 5,4(الطاقة الريحية بتسكراد وبوجدور ومشاريع

واملركز االستشفايئ  ،مليار درهم) 1,703(هكتار مبنطقة الداخلة  5.000لري  البحر املحىل واملخصص وتوزيع ماء
تطوير تربية األحياء املائية الصيد و  قرىتهم أخرى ، باإلضافة إىل مشاريع مليار درهم) 1,2( الجامعي بالعيون

  مليون درهم). 815(التأهيل الحرضي و ) مليون درهم 843مليار درهم) واملاء الصالح للرشب والتطهري ( 3,56(
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.2-II االجتامعية الفوارق تقليصل األولويةإعطاء  : االجتامعية القطاعات يف االستثامر 
 واملجالية

.1-2-II حصيلة ال:  برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية  

 امرشوع 12.205ما مجموعه  إنجاز 2016-2014الفرتة بخصوص  املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ةحصيل تظهر
بلغ قد مليون مستفيد. و  3,2 منها أزيد من ستفادا ،لمملكةل االثني عرش جهاتالنشاطا عىل مستوى  848.3و

 أيمليار درهم  66,2أزيد من املبادرة ب تساهم فيهمليار درهم  10,28حوايل برسم هذه الفرتة اإلجاميل  االستثامر
   .%60 تفوق بنسبة

  : اتنجاز ل التايل التوزيع السنوي لهذه اإل ويبني الجدو هذا، 

 مجموع املستفيدين حصة املبادرة بالدرهم املبلغ اإلجاميل بالدرهم عدد األنشطة عدد املشاريع السنوات

2014 377 4 521 1 3 927 340 926 2 235 474 707 1 197 682 
2015 284 4 404 1 3 535 153 313 2 170 969 496 1 069 927 
2016 544 3 923 2 822 312 921 1 859 642 042 984 268 

12 205 املجموع  848 3  10 284 807 160 6 266 086 245 3 251 877 

الربامج  حسب 2016-2014الفرتة  خالل نجزةلربامج واألنشطة املميكن تقديم التوزيع الجهوي لمن ناحية ثانية، 
 :عىل الشكل التايل املعتمدة 

  الفقر بالوسط القروي ةمحارببرنامج : 

، مليار درهم 1,5 يفوق امب املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ساهمت فيه مليار درهم 2,2 بغالف مايل يتجاوز
جدول التايل ويوضح ال .امستفيد 1.139.361نشاطا لفائدة  503و مرشوعا 4.173 إنجاز استهدف هذا الربنامج

 : لربنامجالتوزيع الجهوي ل

  املبلغ اإلجاميل  حصة املبادرة املستفيدون
عدد 

  األنشطة
عدد 

  املشاريع
  الجهات

 خنيفرة  -بني مالل  312 31 037 578 101 686 800 82 205 94
 سطات -الدار البيضاء  132 17 803 221 104 807 006 59  712 41
 تافياللت -درعة  672 80 299 253 417 039 967 239  780 182
 مكناس - فاس  640 78 106 657 403 553 586 291  719 169
 واد نون -كلميم  159 45 489 252 77 550 266 58  085 52
 الساقية الحمراء - العيون  15 10 228 523 2 239 429 2  733 4

 الرشق 447 49 316 399 198 636 694 148  909 108
 آسفي - مراكش  766 94 639 092 388 733 334 260  988 203
 القنيطرة -سال  -الرباط  322 38 912 007 179 784 661 147  112 87
 ماسة -سوس  553 39 737 008 218 422 522 163  460 146
 الحسيمة -تطوان  -طنجة  155 22 329 581 120 447 065 77  658 47

 املجموع 173 4 503 895 575 210 2 896 335 531 1  361 139 1
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  االجتامعي بالوسط الحرضيقصاء برنامج محاربة اإل: 
  

 املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ساهمت يف مليار درهم  3,1لهذا الربنامج ما يقارب خصصبلغ الغالف املايل امل
 862.102 ما يناهز ا الستهدافنشاط 624مرشوعا و 1.826 إطالقمن هذا الربنامج  مكن. وقد %63 عدلمب

  : لربنامجالتوزيع الجهوي لدول التايل ويلخص الج ،ا. هذامستفيد
 

  املبلغ اإلجاميل  حصة املبادرة املستفيدون
عدد 

  األنشطة
عدد 

  املشاريع
 الجهات

 خنيفرة  -بني مالل  189 70 759 612 164 288 309 125 116 89
 سطات -الدار البيضاء  506 312 979 315 610 455 526 318 795 232
 وادي الذهب -الداخلة  49 12 949 686 35 979 914 24 061 17
 تافياللت -درعة  53 10 607 727 78 607 902 59 186 32
 مكناس - فاس  213 41 375 095 405 860 521 270 157 97
 واد نون -كلميم  41 20 585 830 77 204 521 41 489 26
 الساقية الحمراء - العيون  20 7 225 613 26 030 636 25 503 18
 الرشق 154 29 920 655 170 916 695 148 425 66
 آسفي - مراكش  84 22 111 153 199 257 407 139 685 52
 القنيطرة -سال  -الرباط  246 71 837 040 790 995 405 390 471 99
 ماسة -سوس  180 18 916 151 181 012 634 133 144 84
 الحسيمة -تطوان  -طنجة  91 12 369 920 306 320 586 241 070 46

 املجموع 826 1 624 632 804 046 3 923 061 920 1 102 862

  

  برنامج محاربة الهشاشة: 
 

الذي  هابرنامجمن خالل  املبادرة الوطنية للتنمية البرشيةسعيا منها ملحاربة الهشاشة بجميع تجلياتها، استهدفت 
وقد بلغ الغالف املايل ا. نشاط 565مرشوعا و 865 بواسطة امستفيد 397.702 يعنى بهذه اإلشكالية، حوايل

 .مليار درهم 0,8 قيفو مبعدل املبادرة الوطنية  تساهم فيهمليار درهم  1,7لهذا الربنامج أزيد من  خصصامل
  : ربنامجول التايل التوزيع الجهوي للويوضح الجد

 

  املبلغ اإلجاميل  حصة املبادرة املستفيدون
عدد 

  األنشطة
  الجهات  عدد املشاريع

 خنيفرة  -بني مالل  51 19 905 854 234 847 699 55 897 23
 سطات -الدار البيضاء  148 99 394 821 313 037 415 150 067 52
 وادي الذهب -الداخلة  7 8 319 444 11 319 744 5 192 3
 تافياللت -درعة  67 18 777 338 50 537 959 37 570 28
 مكناس - فاس  104 182 051 500 173 051 043 140 010 59
 واد نون -كلميم  16 15 690 447 23 440 168 19 261 9
 الساقية الحمراء - العيون  41 30 550 447 37 200 639 15 135 28
 الرشق 92 39 639 175 171 839 374 86 100 39
 آسفي - مراكش  86 46 375 799 106 075 876 81 416 35
 القنيطرة -سال  - الرباط 102 72 919 450 354 533 305 100 850 48
 ماسة -سوس  82 21 539 455 106 150 746 63 239 32
 الحسيمة -تطوان  -طنجة  69 16 921 236 125 421 615 77 965 37

 املجموع 865 565 079 973 708 1 449 587 834 702 397
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 الربنامج األفقي : 

نشاطا بغالف  2.156مرشوعا و 5.341مستفيدا ومستفيدة من  852.712 زبرسم الربنامج األفقي، استفاد ما يناه
مليار  1,9مليار درهم بلغت مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البرشية فيه ما يفوق   3,3مايل إجاميل بلغ أزيد من

 : الجدول التايل نظرة عامة عن التوزيع الجهوي الخاص بهذا الربنامج قدمدرهم. وي

  املبلغ اإلجاميل  حصة املبادرة املستفيدون
عدد 

  األنشطة
  الجهات  عدد املشاريع

 خنيفرة  -بني مالل  445 256 806 982 208 412 325 145 584 74

 سطات -الدار البيضاء  670 401 937 931 603 431 436 306 486 149

 وادي الذهب -الداخلة  344 102 727 432 50 119 287 24 919 21

 تافياللت -درعة  425 107 169 035 183 453 782 108 170 48

 مكناس - فاس  634 270 827 444 350 662 104 235 027 112

 واد نون -كلميم  142 65 260 301 56 774 614 39 130 26

 الساقية الحمراء - العيون  323 83 051 341 47 411 810 28 952 36

 الرشق 572 183 160 105 380 633 973 192 332 74

 آسفي - مراكش  502 130 105 515 330 658 346 225 388 86

 القنيطرة -سال  -الرباط  329 187 634 466 434 835 606 229 257 61

 ماسة -سوس  580 247 045 629 184 750 574 124 569 94

 الحسيمة -تطوان  -طنجة  375 125 833 267 488 839 237 319 898 66

 املجموع 341 5 156 2 554 453 318 3 977 100 980 1 712 852

  
  الرتايببرنامج التأهيل :  

 22عددها التي يبلغ ، و ستهدفةبرنامج التأهيل الرتايب باألقاليم امل املعتمدة برسم شاريعامل إنجاز حصيلة تسجل
الكهربة القروية و التزود باملاء الصالح للرشب و  التعليمو مرشوع تهم قطاعات الصحة  700إقليام، تنفيذ أزيد من 

صندوق دعم  عن طريق مليار درهم 5,1تعبئة غالف مايل قدره  من خالل، وذلك العامل القرويعن وفك العزلة 
املشاريع  إنجازوقد بلغ معدل تقدم هذا، . املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ومساهامت القطاعات الوزارية املعنية

  .2016سنة حتى متم  %90 حوايلاملندرجة برسم هذا الربنامج 

-II22-. التضامن والتنمية االجتامعية  

يف هذا  2012 سنة منذ االجتامعية والتنمية واملساواة والتضامن األرسة وزارة اعتمدتها التي االسرتاتيجيةتروم 
 جهات مختلف بنيالعمل عىل تقليص التباينات داخل و  معاملستهدفة الهشة  الفئات بوضعية النهوض املجال،
 املؤسساتمن خالل  وجهويا محليا املسطرة ةاالسرتاتيجي األهداف تحقيقعىل  الوزارةسهر وت ة.اململك وأقاليم

 ،أخرى جهة من .االجتامعية التنمية ووكالة الوطني التعاونمؤسسة وهي  ،وصايتها تحت التي توجدالعمومية 
 رئيسيا ورشيكا والجهوية املحلية للتنمية قاطرة باعتبارهايف هذا اإلطار  دورا مهام املدين املجتمع فعالياتتلعب 
  الربامج املستهدفة. لتنفيذ
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 مجاالت يف العاملة املدين املجتمع جمعيات لدعم املخصص غالف املايلال أن إىل ةاإلشار  تجدر الصدد، هذا يف
عىل  قدري، 2016و 2015و 2014 سنوات برسم ،عىل املستوى املحيل واإلعاقة والطفولة واألرسة واملرأة التضامن

 مبالغ توزيع أسفله الجدول يقدمو. درهم مليون 21,33و درهم مليون 34,38و درهم مليون 43.29 ب التوايل
  .2016 سنة برسم الجهات حسب املشاريع توزيعو  املنتقاة للجمعيات املقدمة الدعم

 الجهة عدد املشاريع مبلغ الدعم املمنوح

 الذهب واذي الداخلة 10 913.500

 سطات البيضاء الدار 11 1.499.200

 القنيطرة سال الرباط 28  3.576.380

 الرشقية 24 2.951.570

 الحمراء الساقية العيون 13 1.071.605

 خنيفرة مالل بني 10 942.600

 تافياللت - درعة 17 2.107.184

 ماسة سوس 13 1.313.936

 الحسيمة -تطوان - طنجة 15 1.791.450

 مكناس -  فاس 14 1.875.180

 نون واد كلميم 14 943.200

 اسفي مراكش 25 2.342.595

 املجموع 194 21.328.400

عملية  الوزارة واصلت للنساء، االقتصادي والتمكني باملساواة للنهوض املؤسساتية اإلجراءات تعزيز عىل مستوى
 ماليني 8 ـب يقدر مايل غالفوذلك ب ،اململكة جهات مختلف يف ملرأةخاص با الوظائف متعدد افضاءً  40 إحداث
  :الوطني التعاون مؤسسة مع وبالتنسيق درهم

  الجهة  املراكز عدد

 الذهب يدوا الداخلة 1

 الحمراء الساقية العيون 3

 تافياللت - درعة 3

 خنيفرة مالل بني 1

 نون واد كلميم 4

 الحسيمة -تطوان - طنجة 4

 اسفي مراكش 2

 الرشقية الجهة 5

 القنيطرة سال الرباط 5

 ماسة سوس 3

 مكناس -  فاس 5

  سطات البيضاء الدار 4

  املجموع  40
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 عىل ترشف محلية بنيات من خالل العنف ضحايا للنساء القانوين والتوجيه االستامع مراكزتشتغل  من جهة أخرى،
 تتلقىو . هذه الفئة املستهدفةفائدة ل والتوجيه واالستامع االستقبال ات نسائية تسهر عىل عملياتجمعي تدبريها

 ،تشاركية جمعية 142 منه استفاد 2016 سنةخالل  درهم مليون 24 بلغالوصية  الوزارة من ماليا دعام املراكز هذه
  : أدناه الجدول ذلك يوضح كام

  الجهة  عدد الجمعيات املدعمة

  جهة طنجة تطوان الحسيمة  11

   والريف  الجهة الرشقية  10

 ومكناسجهة فاس   31

 والقنيطرةجهة الرباط سال   16

 جهة بني مالل خنيفرة  8

 جهة الدار البيضاء سطات  18

  جهة مراكش اسفي  15

 جهة درعة تافياللت  10

 جهة سوس ماسة  5

  جهة كلميم واد نون  4

  جهة العيون الساقية الحمراء  4

   جهة الداخلة وادي الذهب  6

 مليون درهم 24دعم مايل يفوق جمعية ب 142: استفادت  املجموع

 برنامج إطار يف طفال 6083 لفائدة، 2016سنة خالل  درهممليون  66,23 ب قدرمبلغ مايل ي تخصيص تم إىل ذلك،
  :عىل الشكل التايل موزع ،عاقةإ  حالة يف األطفال تعليم دعم

  الجهة  الجمعيات عدد  املستفيدين عدد  املبلغ املخصص

 الذهب واذي الداخلة 1 13 070 70

 الحمراء العيون الساقية 4 77 300 696

 تافياللت- درعة 7 240 440 416 2

  كلميم واد نون  8 272 757 792 2

  آسفي- مراكش   11 283 460 260 3

 خنيفرة مالل بني جهة 12 252 150 011 4

 الرشقية الجهة 18 702 012 168 6

 الحسيمة-تطوان- طنجة 10 560 970 564 6

 القنيطرة  سال الرباط 24 725 810 552 7

 سوس ماسة 11 647 210 905 7

 مكناس-  فاس 22 934 130 569 9

  سطات البيضاء الدار 32 1378 901 224 15

  املجموع  151  083 6  210 232 66
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أنشطة مدرة للدخل برسم سنة تمويل لا طلب 4459، ولتسهيل اإلدماج املهني لألشخاص املعاقني تم استقبال هكذا
 التصنيعو ) %50الخدمات ( تهم باألساس قطاعات ،مليون درهم 1،62منها مببلغ  طلبا 32، متت املوافقة عىل 2015

  : عىل الشكل التايلجهويا  ) وتتوزع%28التجارة (و ) 22%(

  دينةامل املشاريععدد 

  وجدة 2

  الرباط 7

  الدار البيضاء 2

  مراكش 7

  طنجة 3

  فاس 6

  أكادير 4

 سطات 1

 املجموع 32

، 2016 سنة خالل إعاقة وضعية يف األشخاص وتوجيه االستقبال مراكز وتجهيز وتهيئة لبناء برنامج إطالق تم كام
  اململكة. عىل أن يعمم عىل باقي مناطقسفله) أ الجدول  موزعة حسب( امركز  41 يف مرحلته األوىلاستهدف 

  الجهة  املراكز عدد

 الذهب واذي الداخلة 1

 الحمراء العيون الساقية 2

 تافياللت- درعة 1

 خنيفرة مالل بني 5

 نون واد كلميم 1

 الحسيمة-تطوان- طنجة 5

 اسفي مراكش 5

 الرشقية الجهة 6

 القنيطرة سال الرباط 2

 ماسة سوس 3

 مكناس-  فاس 1

  سطات البيضاء الدار 9

 املجموع 41
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-II23-.  العامل القرويجهود إنعاش التشغيل لفائدة شباب  

املغريب - التعاون األملاين، الذي متت بلورته يف إطار  (PEJ)‘‘ مرشوع إنعاش تشغيل الشباب بالوسط القروي ’’يهدف
معيات العاملة بالوسط القروي بكل الجومواكبة  تأطريإىل ، GIZ):  الوكالة األملانية للتنمية املستدامةبرشاكة مع  (

حداث درات املحلية للتشغيل السيام من خالل إ دعم املبا هذا الربنامج وتاونات وصفرو. ويستهدف أقاليم تازةمن 
فرص تحسني و فضاءات للتشغيل برشاكة مع الجامعات القروية املعنية، وخلق وساطات يف مجال تشغيل الشباب 

وقد تم هذا، وخلق املقاولة عىل املستوى املحيل. الحرة خاليا تعنى بدعم املبادرة  باإلضافة إىل إنشاء التشغيل،
إىل النتائج اإليجابية  وبالنظر ،غري أنه مدى ثالث سنوات. أن متتد عىل عىل 2015من سنة  التجربة ابتداءاعتامد 

  .ني يف أفق تعميمها الحقاالزمو  عىل املستوى الرتايب التجربةهذه عىل متديد  صادقةمتت امل ،هاتقالتي حق

مرشوع  ’’ى بالتشغيل يف العامل القروي يطلق عليهعنيُ  اعتامد مرشوع ثاينأنه تم إىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل 
به حتى يستمر العمل ، (UMER)‘‘الوحدات املتنقلة من أجل الرفع من قابلية تشغيل الساكنة القروية باملغرب 

هذا  ستهدفوي .(GIZ) الوكالة األملانية للتنميةبدعم من  2016انطالقته سنة أعطيت بعد أن  2018نهاية 
 لفائدة الساكنة القروية عن قربالعامل القروي، خاصة من خالل توفري خدمات ب تحسني فرص االشتغال املرشوع

حد أدىن توفري  من خاللذلك ، و )احة املستدامةيالسواملاء و  الطاقةك( نشط يف قطاعات معينة، وينساء ورجال من
 ا املرشوعلهذاملايل  الغالفيقدر هذا، واإلرشاد واالستشارة. بتوفري املعلومات والتسجيل و  من الخدمات يتعلق

أقاليم تادلة شباب باإلضافة إىل  ،ماسة- وجهة سوس الجهة الرشقيةشباب الستهداف  موجهة ماليني يورو 4 حوايلب
  صفرو وتاونات.و تازة و  أزياللو طاطا و ميدلت و ورززات و 

-II24-. العامل القرويباألساسية  التحتية البنيات يف العجز تقليص 

إىل  يهدفالذي "برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتامعية"  تنزيلمليار درهم ل 50تم رصد غالف مايل قدره 
من خالل مساهمة  املبلغساكنة املناطق الجبلية، هذا، وقد متت تعبئة هذا تحسني ظروف عيش الساكنة القروية و 

  : وهي جهاتال مجموعة من

 ؛)درهم مليار 20( الجهوية املجالس  

 برمجة مساهمتها من خالل والتجهيز والصحة والرتبية الوطنية)   القطاعات الوزارية املعنية (الفالحة
صندوق إىل  االحتياجات تحويلها الحقا وفقيتم مليزانية العامة للدولة يف إطار مرشوع قانون املالية، با

 مليار درهم)؛ 12,8تنمية العامل القروي واملناطق الجبلية (

 ؛)درهم مليار 10,5( الجبلية واملناطق القروي العامل تنمية صندوق 

 ؛)درهم مليار 4,1( البرشية للتنمية الوطنية املبادرة 

 ) مليار درهم). 2,56املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب  

ملاء تزود بااملشاريع املندرجة يف إطار هذا الربنامج باألساس عمليات فك العزلة وتحسني الولوجية والتهم و  هذا،
  الصالح للرشب وتعميم الكهرباء وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم.
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ناطق اسرتاتيجية تنمية املجال القروي وامليندرج يف إطار  فإن اإلطار املؤسسايت الخاص بالربنامجمن جهة أخرى، 
 برئاسة الجبلية واملناطق القروي اللجنة الوطنية لتنمية املجالكل من إحداث ب الذي تعزز هذا اإلطارالجبلية، 

  جهات.الالتي يرتأسها والة املجال القروي واملناطق الجبلية اللجان الجهوية لتنمية وكذا وزير الفالحة 
  

 املشاريع تتبع آلياتو  تنفيذه رشوطهذا الربنامج و املزيد من الضوء عىل محتوى تسليط  أجل ومن، إىل ذلك
 خالل تأطريية مذكرة تم اعتامد وفق األهداف املسطرة، املحققة اتنجاز اإل  تقييمكذا و من خالله  املعتمدة
اجتامع  أول كام تم تنظيم .2017 يونيو 02 بتاريخ املعنيني الوزراء بحضور الداخلية وزارة مبقراملنعقد  االجتامع

ار املؤسسايت ، بغية توضيح اإلط2017 من سنة خالل شهر مارسالربنامج  ت املكلفة باإلرشاف عىل تنزيلللهيئا
  .تنفيذ هذا الربنامجواملايل ل

  

عىل وذلك ، 2017يوليوز  28بتاريخ  2017كام تم التوقيع عىل املحارض املتعلقة مبخططات العمل الجهوية لسنة 
 الجهوية الوطنية واللجان بني اللجنة ،مبقر وزارة الفالحة 2017يوليوز  24و 10ما بني  املنعقدةالجتامعات إثر ا

املشاريع املندرجة يف إطار مخطط  نجازإل حيث بلغ الغالف املايل املخصص  .الجبلية واملناطق القروي املجال تنميةل
 القروي دوق تنمية العاملصنكل من موزع بني مساهامت ، مليار درهم 8,31 ما مجموعه 2017العمل لسنة 

 مليار درهم) واملبادرة 3,47مليار درهم) واملجالس الجهوية ( 3,46الجبلية والقطاعات الوزارية املعنية ( واملناطق
مليون درهم).  446املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب (و مليون درهم)  909البرشية ( للتنمية الوطنية

  : ويل العمليات التاليةيمكن هذا الغالف من متسو 

  كلم من الطرق واملسالك القروية واملنشآت الفنية التابعة لها بغالف مايل قدره  2850بناء وتهيئة حوايل
 مليار درهم؛ 2,75

  إقليام مستهدفا 12 ـبتتواجد جامعة قروية  49 ينتمون إىل ،باملاء الصالح للرشب ادوار  330تزويد ضامن، 
 مليون درهم؛ 55 يبلغ إجاميل باستثامروذلك 

  مليون  59أقاليم بشبكة الكهرباء بغالف مايل قدره  7جامعة قروية عىل مستوى  12ـ تابعا لدوارا  47ربط
 درهم؛

  435يبلغ  غالف مايلبإقليام  48 إىلجامعة قروية تنتمي 340تأهيل املؤسسات التعليمية عىل مستوى 
 مليون درهم؛

 مليون درهم. 160إقليام مببلغ قدره  64تابعة لجامعة قروية  208 تأهيل املؤسسات الصحية عىل مستوى 

جالية واالجتامعية حسب لجهات برسم برنامج تقليص الفوارق املاميكن تقديم برنامج عمل  ،أخرىمن ناحية 
  : كام ييل، 2017خالل سنة  القطاعات
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  الدرهم)مبليون ( املبلغ  القطاع  الجهة

  الحسيمة -تطوان - طنجة

 326,70  القرويةالطرق 

 38,75  الصحة

 198,00  التعليم

 1,00  الدراسات واملساعدة التقنية

  الجهة الرشقية

  286,00  الطرق القروية

  8,00  الصحة

  12,00  التعليم

  21,00  الدراسات واملساعدة التقنية

  مكناس -فاس

  276,00  الطرق القروية

  16,00  الصحة

  54,00  التعليم

  17,00  واملساعدة التقنيةالدراسات 

  القنيطرة -سال  -الرباط

  198,33  الطرق القروية

  6,07  الصحة

  9,82  الدراسات واملساعدة التقنية

  خنيفرة  -بني مالل 

  208,00  الطرق القروية

  18,00  الصحة

  51,00  التعليم

  14,00  الدراسات واملساعدة التقنية

  سطات -الدار البيضاء 

  294,00  القرويةالطرق 

  12,00  الصحة

  11,00  التعليم

  28,00  التزويد باملاء الصالح للرشب

  1,90  الدراسات واملساعدة التقنية

  آسفي - مراكش 

  316,53  الطرق القروية

  19,50  الصحة

  41,63  التعليم

  15,80  التزويد باملاء الصالح للرشب

  0,16  الكهرباء

  7,62  التقنيةالدراسات واملساعدة 

  تافياللت  –درعة 

  239,00  الطرق القروية
  11,00  الصحة

  7,00  التزويد باملاء الصالح للرشب
  57,00  الكهرباء

  23,00  الدراسات واملساعدة التقنية
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  الدرهم)مبليون ( املبلغ  القطاع  الجهة

  ماسة -سوس 

  387,00  الطرق القروية

  5,00  الصحة

  18,00  التعليم

  1,00  التزويد باملاء الصالح للرشب

  2,00  الكهرباء

  40,00  الدراسات واملساعدة التقنية

  وادى نون -كلميم 

  69,00  الطرق القروية

  2,00  الصحة

  2,00  التعليم

  1,50  الدراسات واملساعدة التقنية

  الساقية الحمراء –العيون 

  43,20  الطرق القروية

  5,30  الصحة

  0,45  التعليم

  0,40  الدراسات واملساعدة التقنية

  وادي الذهب -الداخلة 

  29,31  الطرق القروية

  3,00  الصحة

  1,78  التعليم

  3,43  الدراسات واملساعدة التقنية

 459,18 3  املجموع
  
  

  

خالل % 96 حوايل القروي العامل تزويد معدل بلغ فقد للرشب، الصالح باملاء دالتزو  تعميم برنامج يخص فيامأما 
 2012بني سنتي ما الفرتة املمتدة  برسممجموع االستثامرات  سجل كام .2012سنة خالل % 93 مقابل ،2016 سنة

ومن  ،نسمة 67.000تزويد ساكنة إضافية تبلغ هذا، وقد استطاع الربنامج مليون درهم.  3.964ما قدره  2015و
، 2018مليون درهم سنة  925مببلغ استثامري قدره  2018سنة  %97د بالعامل القروي املتوقع أن يبلغ معدل التزو 

    .2017سنة  %96,5 عوض

 39.445 ربط من ،2016سنة  متم وإىل 1996 سنة انطالقه منذ الشاملة، القروية الكهربة برنامج مكن يف املقابل، 
 60و امسجد 650ومدرسة  1.500كهربة ت لكهرباء. كام متل قروية أرسة 2.099.675 وولوج الكهرباء بشبكات قرية

 ،2016 متم سنة %99,43إىل  1995 سنة %18انتقل معدل الكهربة القروية من ، ف2016ا خالل سنة مستوصف
  2016خالل سنة  منها مليون درهم 607 صيصتخمليار درهم تم  23,1بلغ مجموع االستثامرات املنجزة أكرث من و 

 303مدرسة و 232، فضال عن كهربة للكهرباء ةأرسة قروية جديد 11.883ولوج بسمحت  ،قرية 349لكهربة 
للتزود بالطاقة  فرديةقرية وتجهيزها مبعدات  892 موزعة عىلأرسة قروية  19.100و امستوصف 28و امسجد

 .الكهرضوئية
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 وولوج 2017ة خالل سن قرية بالكهرباء 570تزويد  تم ،مليون درهم 826مبيزانية قدرها يف نفس السياق، و 
أن يصل  عىل ،2017يونيو شهر نهاية  %99.47معدل الكهربة القروية بذلك  بلغلي ،للكهرباء أرسة قروية 14.770

استهدافه سيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة ف 2019-2017الفرتة أما برسم . السنة بحلول نهاية %99.57إىل 
بحلول  %99.93نسبة الكهربة القروية إىل من رفع  وهو ما سيمكنأرسة،  52.470قرية تتألف من  2.100 ليشمل

  .2019سنة 

بناء وتهيئة الطرق القروية  هدفستي الذي القروية للطرق الثاين الوطني الربنامجتنزيل  إطار ويف أخرى، جهة من
 القرويةبلغ معدل ولوجية الساكنة ، مليار درهم 15,5كلم وبكلفة مالية تناهز  15.560بطول إجاميل يصل إىل 

 الربنامج. انتهاء مع %80يف أفق بلوغ نسبة  2016سنة  %79,3 للطرق

-II25-.  والبنيات التحتية الصحيةالطبية تحسني عرض العالجات  

املتواجدة عىل عىل مستوى البنية التحتية الصحية  نوات األخرية تحسنا كبريا ومطرداالس شهد قطاع الصحة خالل
همت املجهودات املبذولة بناء وصيانة وتجهيز املراكز االستشفائية الجامعية قد و الرتاب الوطني. مستوى مجموع 

يف  كام هو مبنياملتوفرة هذا التحسن عىل مستوى عدد األرسة  تجىلو  .والجهوية واإلقليمية ومستشفيات القرب
  : الجداول أسفله

 2016سنة  الخدمة برسم رشعت يفالتي  املؤسسات الصحية :   

 الجهة اإلقليم املنجزة االستشفائية املراكز األرسة عدد

 خنيفرة - مالل بني خنيفرة خنيفرة اإلقليمي االستشفايئ املركز 175

 الدار البيضاء سطات ورزازات مستشفى قلعة مكونة 45

 درعة تافاللت ميدلت املركز االستشفايئ اإلقليمي ميدلت 70

  املجموع  290
  
 

 2017برسم سنة  نجازطور اإل يف التي توجد  الصحية املؤسسات: 

 الجامعية االستشفائية املراكز : 

االجاملية  الكلفة
)درهم مليون(  

 عدد
 األرسة

 الجهة اإلقليم املشاريع

 الحسيمة -تطوان  –طنجة  طنجة بناء مركز استشفايئ جامعي 771 2.330

 القنيطرة-سال  –الرباط  الرباط للرباطبناء مستشفى ابن سينا باملركز االستشفايئ الجامعي  858 2.900

 بناء مركز استشفايئ جامعي  867 2.000
أكادير 
 إداوتنان

 ماسة -سوس 

 العيون ساقية الحمراء العيون بناء مركز استشفايئ جامعي  500 1.200

  املجموع  2.996  8.430
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 واإلقليمية الجهوية االستشفائية املراكز : 

 الكلفة
االجاملية 

)درهم مليون(  

 عدد
 األرسة

 الجهة اإلقليم املشاريع

 تطوان توسعة وتهيئة مركز استشفايئ إقليمي 324 107,2

 الحسيمة - تطوان – طنجة

 طنجة توسعة وتهيئة  مركز استشفايئ جهوي 30 52

 الحسيمة بناء مركز استشفايئ إقليمي 250 300

 العرائش توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي 40 59

 شفشاون توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  218 41

 وزان بناء مركز استشفايئ إقليمي 120 88

 الدريوش بناء مركز استشفايئ إقليمي 150 140
 الرشق

 الناظور بناء مركز استشفايئ إقليمي 250 300

 تازة توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  87 77,5

 مكناس -  فاس
 أزرو توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  65 100

 موالي يعقوب بناء مركز استشفايئ إقليمي 70 92

 كرسيف بناء مركز استشفايئ إقليمي 120 160

 الرباط إعادة بناء مستشفى موالي يوسف 300 460

 القنيطرة- سال – الرباط

 سال إعادة بناء مركز استشفايئ إقليمي 250 310

 الصخريات-متارة إعادة بناء مركز استشفايئ إقليمي 250 310

 القنيطرة إعادة بناء مركز استشفايئ إقليمي 450 530

 الخميسات إعادة بناء مركز استشفايئ إقليمي 270 290

 الفقيه بن صالح بناء مركز استشفايئ إقليمي 250 290
 خنيفرة - مالل بني

 خريبكة توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  35 60

 موالي رشيد بناء مركز استشفايئ إقليمي 120 160
 سطات - البيضاء الدار

 املحمدية بناء مركز استشفايئ إقليمي 270 320

 قلعة الرساغنة توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  46 55,5
 آسفي -  مراكش

 الصويرة توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  36 129

 الراشيدية توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ الجهوي 42 225

 ورزازات توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  53 105 تافياللت - درعة

 تنغري بناء مركز استشفايئ إقليمي 120 160

 ماسة - سوس تارودانت توسعة وتهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  - 28

 سيدي إيفني بناء مركز استشفايئ إقليمي 120 160

 نون واد – كلميم
 كلميم إعادة بناء املركز االستشفايئ الجهوي 250 300

 طان طان تهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي (الشطر الثاين) 120 10

 اسا زاك تهيئة املركز االستشفايئ اإلقليمي  15 30

 الحمراء الساقية – العيون طرفاية بناء مركز استشفايئ إقليمي 70 91

  املجموع  4.791  5.540,2
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 :مستشفيات القرب 

 الكلفة
االجاملية 

)درهم مليون(  
 الجهة اإلقليم املشاريع األرسة عدد

 تطوان مستشفى القرب بن قريش 90 85

 الحسيمة - تطوان – طنجة

 فحص أنجرة مستشفى القرب القرص الصغري 45 61

 شفشاون مستشفى القرب باب برد 45 62

 العرائش مستشفى القرب القرص الكبري 80 70

 الحسيمة مستشفى القرب إمزورن 45 63

 تاوريرت مستشفى القرب العيون سيدي ملوك 45 62

 الرشق

 فيكيك مستشفى القرب فيكيك 45 62

 تالسينت مستشفى القرب تالسينت 45 62

 الناظور مستشفى القرب زايو 45 59

 بركان مستشفى القرب أحفري 45 62

 الدريوش مستشفى القرب ميضار 45 62

 بوملان مستشفى القرب بوملان 45 62
 مكناس -  فاس

 تاونات مستشفى القرب تيسة 45 64

 متارة -الصخريات  مستشفى القرب تامسنا 45 64

 القنيطرة - سال – الرباط
 سيدي سليامن مستشفى القرب سيدي يحيى 45 64

 سيدي قاسم مستشفى القرب جرف امللحة 45 64

 سيدي قاسم مستشفى القرب مرشع بلقصريي 45 62

 خنيفرة -بني مالل  أزيالل مستشفى القرب دمنات 45 52

 مديونة مستشفى القرب مديونة 45 49

 سطات - البيضاء الدار
 النوارص مستشفى القرب بوسكورة 45 66

 سيدي برنويص مستشفى القرب سيدي مومن 45 59

 الجديدة مستشفى القرب سيدي اسامعيل 45 62

 مستشفى القرب تامنار 45 61

 أسفي -  مراكش مراكش

 مستشفى القرب ايت اورير 45 61

 مستشفى القرب تامنصورت 70 76

 مستشفى القرب لودايا 45 61

 مستشفى القرب سيدي يوسف بن عيل 45 61

 مستشفى القرب محاميد 45 61

 مستشفى القرب إمينتانوت 45 61

 مستشفى القرب الريصاين 45 65
 الراشيدية

 تافياللت - درعة

 مستشفى القرب أرفود 83 110

 ورزازات مستشفى القرب بومالن دادس 45 50

 مستشفى القرب الريش 45 57
 ميدلت

 مستشفى القرب بومية 45 إىل 25 44

 ماسة -سوس  تيزنيت مستشفى القرب تافراوت 45 62

  املجموع  1.683 إىل 1.663  2.207
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  العقلية:مؤسسات األمراض 

 الكلفة
االجاملية 

)درهم مليون(  

 عدد
 األرسة

 الجهة اإلقليم املشاريع

 القنيطرة العقليةبناء مستشفى لألمراض  120 50
 القنيطرة - سال - الرباط

 الخميسات العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

 مكناس -  فاس بوملان العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

 برشيد  إعادة بناء مستشفى لألمراض العقلية 400 150
 سطات -  الدارالبيضاء

 الجديدة العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

 خنيفرة العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 10,5

 خريبكة العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07 خنيفرة - مالل بني

 أزيالل العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

 بناء مستشفى لألمراض العقلية 120 50
 الرساغنة قلعة

 أسفي -  مراكش
 إنشاء مركز طبي اجتامعي 60 30

 أسفي العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

 اليوسفية العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

 سوس ماسة أكادير العقليةبناء مستشفى لألمراض  120 55

 وادي نون  –كلميم  كلميم العقلية باملستشفى اإلقليمي األمراضإنشاء مصلحة  30 07

  املجموع  1.090  401,5
 

 النهار:الخدمة أثناء  مستشفيات 

 الكلفة
االجاملية 

)درهم مليون(  

 عدد
 األرسة

 الجهة اإلقليم املشاريع

 الحسيمة -تطوان  –طنجة  فنيدق -املضيق  عيادة متعددة التخصصات مبرتيل 20 40

 الرشق وجدة عيادة النهار - 37

 مكناس - فاس  فرانإ عيادة النهار 20 25

  املجموع  40  102

  

II -26-.  التعليميةتعزيز البنيات التحتية للمؤسسات  

 يف املدرسة وضع رضورةعىل  يف شقه املتعلق بالتعليم، 2021- 2016 املعتمد برسم الفرتة الربنامج الحكومي شدد
 يف .عموميةال املدرسة دور وتحسني التعليمي النظام حكامة مع تعزيز ،كل الفاعلني يف املجال اهتاممات صميم

 الخيارات ألبرز املحددة 2030-2015 لفرتةبرسم ا الرتبية الوطنية لقطاع االسرتاتيجية الرؤية اعتامد تم السياق، هذا
 ،التعليم تعميم لضامن الفرص وتكافؤ إلنصافوهي: اأسس  ثالثة املبنية عىلو  يملتعليف مجال ا االسرتاتيجية

  .واملجتمع الفرد وكذا تنمية ،العمومية املدرسة حسن أداء تعزيز أجل من للجميع والجودة
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ر نفس الرؤية االسرتاتيجية ويقوم عىل يف إطا 2017ويندرج برنامج عمل قطاع الرتبية الوطنية برسم سنة هذا، 
  : التالية تحقيق األهداف الكربى

 املسجلة  والتفاوت التأخري من حاالت والحد األسالك ختلفمب الهدر املدريس من معدالت ضيخفتال
  الثانوي واإلعدادي والتأهييل؛التعليم ب

 الثالثة؛ األسالك من االكتظاظ عىل مستوى تقليصال  

 ؛إمتام التحصيل معدالت تحسني  

 جيد استقبال مع ضامن ،أكرث جاذبيةلتصبح  املؤسسات التعليمية مستوى من لرفعل خاص اهتامم إيالء 
  .لتالميذا تحصيل ظروفتحسني و 

 وتوسيعها املؤسسات التعليمية بناءمتويل  2017يستهدف املجهود االستثامري الجهوي برسم سنة  ،بصفة خاصة
  :ات عىل الصعيد الجهوي عىل النحو التايلنجاز أهم اإل وميكن تلخيص املفككة.  البنايات املدرسية وتعويض وتأهيلها

 بناء املؤسسات التعليمية : 

إطالق دراسات عن طريق  2017خالل سنة توسعة العرض املدريس متت التالميذ،  لتحصيلبغية توفري إطار مالئم 
مليار  1,5مؤسسة تعليمية (املدارس االبتدائية واإلعداديات والثانويات) مببلغ إجاميل يناهز  151وأشغال بناء 

 والتكوين للرتبية الجهوية األكادمييات بني الرشاكة اتفاقيات إطار بعني االعتبار املؤسسات املحدثة يف يأخذدرهم، 
  : الجهات حسب البناء عمليات ميزانية توزيع أدناه الجدول ويبني. الرشكاء ومختلف

  املبلغ بالدرهم  عدد املشاريع  الجهة

 281.858.000 29  الحسيمة -تطوان - طنجة

 109.268.000 16  الجهة الرشقية

 93.259.000 10  مكناس -فاس

 112.218.000 13  القنيطرة -سال  –الرباط 

 185.167.000 15  خنيفرة –بني مالل 

 126.143.000 14  سطات -الدار البيضاء 

 205.832.000 19  آسفي - مراكش 

 103.017.000 9    تافياللت -درعة 

 93.351.000 13  ماسة -سوس 

 70.020.000 8  وادى نون -كلميم 

 18.970.000 2  الساقية الحمراء - العيون 

 18.666.000 3  وادي الذهب    -الداخلة 

 000 769 417 1 151  املجموع
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 تجديد وتأهيل املؤسسات التعليمية : 

مليون درهم. ويتعلق األمر  663 يفوقبغالف مايل  2017خالل سنة  تم تجديد وتأهيل املؤسسات التعليمية
الفضاءات و الواجهات والعناية بصباغة البتهيئة الفضاءات الداخلية والخارجية لجميع املؤسسات التعليمية (

  تعزيز البنيات التحتية األساسية ومالمئة املجاالت الرتبوية.و  )املحيطة واألسوارالداخلية 

  

  حسب الجهات عىل الشكل اآليتموزعة  مليون درهم 484مؤسسة بغالف مايل قدره  1.589تهيئة : 

  املبلغ بالدرهم  عدد املؤسسات  الجهة

قاعة) 220و 58( 37  الحسيمة -تطوان - طنجة  82.083.920 

 44.235.000 109  الجهة الرشقية

 35.072.312 113  مكناس -فاس

 42.258.867 108  القنيطرة -سال  –الرباط 

 34.024.000 76  خنيفرة –بني مالل 

 92.938.395 222  سطات -الدار البيضاء 

 45.458.250 310  آسفي - مراكش 

 39.038.014 130    تافياللت -درعة 

 41.154.511 228  ماسة -سوس 

 14.210.470 239  وادى نون -كلميم 

 13.280.000 17  الساقية الحمراء - العيون 

 483.753.740 1589  املجموع

  
  يفوقغالف مايل بوذك  ،تهيئة املقرات اإلداريةو  الرصف الصحيشبكات باملاء والكهرباء و ربط املؤسسات 

  مليون درهم موزع كام ييل: 116

  املبلغ بالدرهم  الجهة

 15.048.000  الحسيمة -تطوان - طنجة

 15.870.000  الجهة الرشقية

 5.626.000  مكناس -فاس

 5.939.000  القنيطرة -سال  –الرباط 

 4.568.000  خنيفرة – بني مالل

 19.738.000  سطات -الدار البيضاء 

 16.578.000  آسفي - مراكش 

 18.896.000    تافياللت -درعة 

 13.196.000  ماسة -سوس 

 1.280.000  وادى نون -كلميم 

 116.739.000  املجموع
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 تعويض البنايات املدرسية املفككة : 

 3 392 نحو تعويض وقد همت هذه العملية. القاعات املفككة لتعويض مجهوداته الوطنية الرتبية قطاع واصل
األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين  مستوى عىل قاعة 689 األخذ بعني االعتبار تفكيك مع 2017قاعة خالل سنة 

  .درهم مليون 471 يفوق إجاميل وذلك مببلغ ،لجهة الرشق

  املبلغ بالدرهم  عدد القاعات  الجهة

 37.940.000 229  الحسيمة -تطوان - طنجة

 55.430.000 340  الجهة الرشقية

 50.940.000 338  مكناس -فاس

 76.319.000 247  القنيطرة -سال  –الرباط 

 16.990.000 117  خنيفرة –بني مالل 

 48.751.000 248  سطات -الدار البيضاء 

 81.720.000 371  آسفي - مراكش 

 24.860.000 349    تافياللت -درعة 

 65.064.000 383  ماسة -سوس 

 13.270.000 81  وادى نون -كلميم 

 471.284.000 703 2  املجموع

  

II-3. التنقل عىل مستوى الساكنة حاجيات ضامن رهان: التحتية البنيات يف االستثامر 
 الجهات بني والربط

 بالطرق والسكك الحديدية واملوانئ واملطارات، تم املرتبطة البنية التحتيةتطوير ب املتعلقةسياسة التنفيذ  يف إطار
مقاربة تأخذ  وذلك وفق، 2017-2015برسم الفرتة  عىل الصعيد الجهويهيكلة مجموعة من املشاريع امل إنجاز

  .األساسية البنية التحتية كذا التوفر عىلمن حيث التنقل و  اكنةاحتياجات الس بعني االعتبار

.1-3-II الرسيعةمجال الطرق والطرق  

 مواكبة االرتفاع املطرد يف حركة املرور ببعض املحاور الطرقية وربط استهدفت املشاريع املنجزة يف هذا اإلطار
وتجهيز وربط مداخل املدن بشبكة  تهيئةكذا و  االقتصادية والتجمعات السكنية الكربى بشبكة الطرق، األقطاب

  : يات التاليةالطرق الرسيعة. ويتجىل ذلك بالخصوص من خالل العمل

 كل منب الطرق الرسيعةأشغال  إنجاز تثنية الطرق الوطنية والجهوية (إطالق ومواصلة األشغال) يف إطار 
الحسيمة -تطوان-طنجة) و مليون درهم 764( والرشق) مليون درهم 177سطات (-الدار البيضاء جهات

- وفاس )مليون درهم 105القنيطرة (-سال-الرباط) و مليون درهم 324( ماسة- سوس) و مليون درهم 545(
 )؛مليون درهم 739( مكناس
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 الطريق املداري  إنجازمسارات) و  3*2الدار البيضاء (- االنتهاء من أشغال توسعة الطريق السيار الرباط
- الجديدة الطريق السيار إنجازاء من أشغال بني مالل، وكذا االنته-لرباط وبناء الطريق السيار برشيدل

 . هذا،) والبداالت بكل من بني يخلف وواد الرشاط والساكنية وعني تاوجطات والداليةكلم 140( آسفي
خلق محاور ضافة إىل استهداف إل شبكة املواصالت با طار الدينامية التي تعرفهاإيف  ملشاريعوتندرج هذه ا

للطرق السيارة  تجدر اإلشارة إىل أن الرشكة الوطنية من ناحية أخرى، .جديدة للربط بني املناطق الواعدة
 - مرشوع الطريق السيار تيط مليل إنجازيف ما يخص  ير ستثامبرنامجها اال  تنفيذ تواصلوف س باملغرب

عىل مستوى طرق أخرى  تنفيذ مشاريعىل إ باإلضافة ،برشيد -الدار البيضاء رشيد وثتليت الطريق السيارب
 ؛داء...)أل محطات ا توسعةو بداالت  إنجاز جاهزة (

  املحاور وتكييف  الطرقيةالشبكة مستوى الطرقية لضامن استمرارية حركة السري عىل  شغال الصيانةأ  إنجاز
            والرشق )مليون درهم 109( سطات- الدار البيضاء ، السيام بجهاتحركة السري تطور حسب الطرقية

) مليون درهم 808ماسة ( سوس) و مليون درهم 330الحسيمة ( - تطوان - طنجة) و مليون درهم 521(
 .)مليون درهم 327( مكناس-وفاس )مليون درهم 250القنيطرة (- سال- الرباطو 

 .2-3-II الحديدية ككالسمجال  

 إنجاز واصلة، مب2017-2015 لفرتةبرسم ا ،الحديدية السكك شبكةوتحسني خدمات  تعزيزاملبذولة ل متيزت الجهود
مع  باملوازاة. درهم مليون 20بلغ إجاميل  باستثامرالبيضاء  الدارو  طنجةالرابط بني  الرسعةفائق القطار ال مرشوع

 إنشاء من نتهاءاال ، وكذا وجدةو  فاس الرابط بني الخط تأهيل إعادة أشغال تكثيف الفرتة نفس ، تم خاللذلك
 الجديدة أكدال-الرباط محطة بناءمرشوع  يزال يف حني ال .البيضاء امليناء الدار حطةمب الحديدية لسككا مجمع

 القنيطرة.-البيضاء والدار مراكش- سطات لخطوط االستيعابية الرفع من الطاقةأشغال إضافة اىل متواصال، 

 22,9 تتوزع ما بنيو  درهم، مليار 36وتجدر اإلشارة إىل أن الكلفة اإلجاملية لهذه االستثامرات تقدر بنحو هذا، 
 لربنامج تأهيل وتحديث الشبكة مرصدة درهممليار  13درهم مخصصة ملرشوع القطار الفائق الرسعة و مليار

من ، و احالي مسافرمليون  53بدل مسافر  مليون 133 قل حوايلضامن تن من شاريعمتكن هذه املعىل أن ، السككية
. كل هذه املجهودات تأيت يف املساهمة يف التنمية املستدامة عرب الحد من تلوث الهواء وكذاالسفر  مدةتقليص 
 املجايل التطور واكبةمن القطاع مليف مسعى حثيث  ،االقتصاديني نتظارات الزبناء والفاعلنيال  ستجابةال إطار ا

  .الذي تعرفه اململكة واالقتصادي واالجتامعي

 .3-3-IIمجال املوانئ  

والتي تستهدف ، 2030 يف أفق سنةاملعتمدة املشاريع املنَجزة يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للموانئ تندرج 
حامية الشواطئ والسواحل للحفاظ عىل كذا التحتية البحرية وتأمني السفن التجارية و  والبنية بناء وتوسيع املوانئ

  : ييلكام  املحققة اتنجاز اإل  أهم تقديمالتوازن البيئي البحري. وميكن 

 ) 2مليار درهم) وطنجة املتوسط 4 مواصلة مرشوعي تشييد ميناءين جديدين بكل من آسفي            
 مليار درهم)؛ 13(

  ؛)درهم مليون 11سفي (آ تركيب نظام ٍللمراقبة مبيناء اقتناء و 
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  الخاص بالصيد البحري مليون درهم) والجبهة 530ميناء طرفاية ( مواصلة أشغال توسيع            
  مليون درهم)؛ 52(

 مليون درهم) وتهيئة املنطقة الجديدة  100البيضاء (مليناء الدار  مواصلة أشغال متديد الطريق الشاميل
  مليون درهم)؛ 820لبناء وصيانة السفن بالدار البيضاء (

 مليون درهم)؛ 93يناء أكادير (ململيون درهم) و  124الرصيف الرئييس مليناء الجرف األصفر ( عزيزت  

 ) مليون درهم)؛ 325بناء محطة للغاز الطبيعي املسال مبيناء املحمدية 

 مليون درهم) وطانطان  267( مبيناء سيدي إفني لرملاحاجز رميل وأشغال تجريف  إنجازواصلة م           
 مليون درهم)؛ 59(

 ؛مليون درهم) 84لتقليدي مبهرييز (إطالق أشغال بناء ميناء الصيد ا 

 مليون درهم). 71(شغال توسيع رصيف الصيد التقليدي مبيناء املهدية أ  إنجاز 
  

 .4-3-II املطاراتمجال  

 وتنافسيته، مطار كل تطور آفاق يحدد الذي للمطارات، الرئييس املخطط تنفيذ املبذولة يف مواصلة الجهود تتمثل
). 2030 - 2020( والطويل املتوسط مدأل ا عىل للمطارات يف مجال البنيات التحتية حاجياتالتلبية  عن فضال

 : التايلاملعتمدة عىل الشكل  املشاريع وتتوزع

 ؛مليون درهم) 88,5مرت مربع ( 3.700بناء محطة عىل مساحة  خالل من الراشدية مطار تجهيزات تطوير 

 وتركيب مليار درهم) 1,616امس (مبطار محمد الخ 1الطاقة االستيعابية للمحطة رقم  من الرفع 
 ؛الخدمات وجودة السالمة ملعايري وفقا التجهيزات

  توسعة من خالل  مسافر مليوين لتبلغ )درهم مليون 315.2( الناظور ملطارالطاقة االستيعابية الرفع من
  مربع؛مرت  20.000مساحة  عىل املحطة الحالية

  إعادة تهيئة مطار كلميم يف إطار تفعيل االسرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة من خالل بناء محطة
 ليون درهم)؛م 248,5مرت مربع ( 7.000عىل مساحة 

 مليون درهم). 89( بالجهة الجنوبيةمراقبة لل بناء وتجهيز املركز الجهوي  

ملعايري  ملطاراتاأنظمة  طابقةاملعتمدة مل مشاريعلل الغالف املايل املخصص أن إىل اإلشارة تجدر، من جهة أخرى
  .درهم مليار 1.5 يناهز 2020 -2013 الفرتة خاللالجودة 

.5-3-II  دلسدو امجال  

املعمول بها يف عىل تزويد الساكنة باملاء الصالح للرشب طبقا للمعايري  لعملا إىلتهدف سياسة السدود باملغرب 
توفري مياه الري لألرايض الفالحية املجهزة وكذا إنتاج الطاقة ن آثار الفيضانات و باإلضافة إىل الوقاية مهذا املجال، 
  الكهرومائية.
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  : عىل القيام بالعمليات التالية 2017و 2016سنتي  وترتكز املشاريع املربمجة خالل

  سد تيوين بورززات مع متم سنة و سد بوشتى بتطوان وسد تيمكت بالراشيدية  إنجازاستكامل أشغال
 ؛2017

 ؛2017سنة  يف أفق إمتامهحامية الدارالبيضاء من الفياضانات املتعلق برشوع املمواصلة األشغال ب 

 أزغار بصفرو واألشغال املتعلقة ببناء كل من سد –عني تيمدرين- ملايئ امدزمتابعة أشغال بناء املركب ا
سد ولجة و سد الخروب بطنجة و سد دار خروفة بالعرائش و سد مارتيل بتطوان و تاركة أومادي بكرسيف 

 سيدي عبدالله بتارودانت؛سد سد قدوسة بالراشيدية و و السلطان وسد تيداس بالخميسات 

  سد أكدز بزاكورة وسد تودغا و ك بكلميم صسد فاو شييد سد الغيس بالحسيمة شغال تأل إعطاء االنطالقة
 بتنغري؛

  عمليات الوقاية من خطر الفيضانات بعدد من النقط السوداء.القيام بأشغال صيانة السدود و 

.6-3-II  تطوير اللوجستيكمجال  

التي بإعطاء زخم أكرب للدينامية  اللوجيستيكية التنافسية لتنمية الوطنية االسرتاتيجيةالتزمت الحكومة من خالل 
إعداد مخطط وطني للمناطق يف هذا النطاق  األوراش املفتوحة ومن بنيهذا، . اللوجستيك قطاعيعرفها 

اإلطار  بعني االعتبار تأخذالتهييء، والتي يف طور حاليا  املوجودةاملخططات الجهوية عن املنبثق  ةاللوجيستيكي
والربط بني شبكات لحركية القرب من األقطاب التي تخلق ا( ها الجغرايفوقعملالثالثة  بعاداأل و  االقتصادي لكل جهة

  .)وطوبوغرافية األرضالبنيات التحتية 

متوقعة يف إطار هكتار  3.300هكتار من أصل  2.750املنجزة يف هذا الصدد من تحديد حوايل  مكنت األشغالوقد 
لك بتنسيق مع الفاعلني املحليني )، وذمن املناطق املربمجة %83يل (أي حوا 2030املخطط الوطني يف أفق 

- مراكشو  مكناس-فاسو  الحسيمة-تطوان-طنجةو  القنيطرة-سال- الرباطو  سطات-الدار البيضاء لجهات التالية :با
 .وادي الذهب- الداخلةو  آسفي

بإطالق أوراش أخرى مربمجة يف و ها إنجاز مبواصلة العمليات التي تم الرشوع يف  2017من جهة أخرى، متيزت سنة 
اللوجستيك بالنسبة للرشكات الصغرى واملتوسطة تأهيل بربنامج خصوصا  األمريتعلق إطار االسرتاتيجية الوطنية. و

ملغرب والتجمع املهني مع االتحاد العام ملقاوالت ا الرشاكةمرشوع يف إطار وذلك ، 2021-2017فرتة ال برسم
أكتوبر  04 بتاريخ املوقعGroupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil »   «االرشاد للمساعدة عىل

من أجل تطوير اللوجستيك الخاص صغرى ومتوسطة مغربية رشكة  600 ـيستهدف تقديم الدعم لالذي و  ،2017
  : من خالل بها

 املعايري الدولية؛ من أجل ضامن املالمئة معالرشكات الصغرى واملتوسطة رسات اللوجيستيكية بتطوير املام 

 الرشكات الصغرى واملتوسطة؛ حاجياتو تالئم ي يةلوجستيكال لخدماتفعال لعرض  توفري 

 يةلوجستيكفيام يخص الخدمات ال ملوارد البرشيةا كفاءاتمستوى من رفع ال.  
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II -4 - للجهات االقتصادية الجاذبية خدمة يف املنتجة القطاعات يف االستثامر 

II -4 -1.  حليةاملجال الفالحي وتثمني املنتجات امل ستثامر يفاال  

اإلنتاجية عىل املستوى الجهوي وتثمني  الجودة ورفع إىل تحسنيالفالحي  املشاريع االستثامرية يف املجالتهدف 
  .املنتجات الفالحية

  2017غشت شهر  غاية أواخرة حسب الجهات إىل يالفالح شاريعاملأهم مستوى تقدم : 

 الجهة  الربامج  اعتامدات األداءمجموع   نجازنسبة اإل 

 املديرية الجهوية للفالحة

 مكناس-فاس

 توسيع املجاالت املسقية 608 427 431 23%

 مشاريع الدعامة الثانية 504 977 285 22%

 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 238 441 89 16%

 تطوير التجارة الفالحية   731 361 13 22%

 املنتجات املحليةو العالمة التجارية  655 138 5 8%

  مكناس -مجموع جهة فاس 736 346 825 22%

 املديرية الجهوية للفالحة

 -تطوان - طنجة
  الحسيمة

 املسقية املجاالت توسيع 599 796 283 5%

 الثانية الدعامة مشاريع 800 119 189 29%

 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 981 180 66 30%

 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 766 436 8 4%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي للوكوس

 الري مناطق يعتوس برنامج 509 827 373 43%

 الري مياه القتصاد الوطني الربنامج 604 682 94 45%

 الطاقة الكهربائية 685 339 50 81%

 الكبري الري تأهيل إعادة 205 434 9 60%

 الثانية الدعامة مشاريع 353 688 7 19%

  الحسيمة -تطوان -طنجة جهة مجموع 502 506 083 1 31%

 للفالحة الجهوية املديرية

  آسفي-مراكش

 الثانية الدعامة مشاريع 175 604 245 27%

 املسقية املجاالت توسيع 294 402 157 37%

 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 916 771 39 10%

 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 924 879 7 8%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي للحوز

 الري مياه القتصاد الوطني الربنامج 498 785 209 50%

 الثانية الدعامة مشاريع 100 046 55 25%

 الكبري الري تأهيل إعادة 783 578 34 16%

 واملتوسط الصغري الري 637 596 14 49%

  آسفي-مراكش جهة مجموع 327 665 764 34%
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 الجهة  الربامج  اعتامدات األداءمجموع   نجازنسبة اإل 

 للفالحة الجهوية املديرية

  ماسة - سوس

 الرتحال ميوتنظ ياملراع ةيئلته الجهوي الربنامج 777 508 149 25%
 الثانية الدعامة مشاريع 061 079 133 24%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 910 334 36 6%
 تطوير التجارة الفالحية  000 530 25 0%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 884 456 10 11%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي لسوس ماسة
 الري مياه القتصاد الوطني الربنامج 530 463 57 38%
 الكهربائية الطاقة 000 000 35 84%
 الثانية الدعامة مشاريع 414 798 32 18%
 واملتوسط الصغري الري 431 731 31 1%
 الكبري الري تأهيل إعادة 364 866 4 25%
 الري مناطق توسيع برنامج 800 042 1 5%
  ماسة - سوس جهة مجموع    172 812 517 25%

 للفالحة الجهوية املديرية

  الرشق

 الثانية الدعامة مشاريع 580 776 117 27%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 611 437 54 36%
 تهيئة وتحسني املراعي 882 679 21 26%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 287 164 7 19%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي للرشق

 الري مناطق توسيع برنامج 522 376 118 44%
 الكهربائية الطاقة 248 256 35 98%
 الكبري الري تأهيل إعادة 284 855 28 33%
 الثانية الدعامة مشاريع 794 723 8 20%
 واملتوسط الصغري الري 519 868 6 51%
  الرشق جهة مجموع    728 138 399 40%

 للفالحة الجهوية املديرية

  خنيفرة-مالل بني

 الثانية الدعامة مشاريع 955 267 135 17%
 تطوير التجارة الفالحية  986 087 33 24%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 081 054 22 21%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 965 241 1 25%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي لتادلة

 الري مياه القتصاد الوطني الربنامج 755 423 312 36%
 واملتوسط الصغري الري 701 346 2 5%
  خنيفرة-مالل بني جهة مجموع 443 422 506 29%
 الرتحال ميوتنظ ياملراع ةيئلته الجهوي الربنامج    677 066 112  21%

  نون واد كلميم
 الثانية الدعامة مشاريع    481 109 44  30%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة    266 061 10  20%
 التهيئة العقارية واملحافظة عىل األرايض الفالحية    442 893 4  14%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة    369 346 4  22%

  نون واد كلميم جهة مجموع 236 477 175 23%
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 الجهة  الربامج  اعتامدات األداءمجموع   نجازنسبة اإل 

 الثانية الدعامة مشاريع 555 867 76 36%
 الساقية العيون
  الحمراء

 الرتحال ميوتنظ ياملراع ةيئلته الجهوي الربنامج 049 649 57 32%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 982 850 48 16%
   الحمراء الساقية العيون جهة مجموع 586 367 183 30%

 للفالحة الجهوية املديرية

  القنيطرة-سال-الرباط

 الثانية الدعامة مشاريع 486 477 48 16%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 114 937 36 6%
 التهيئة العقارية واملحافظة عىل األرايض الفالحية 000 000 3 0%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 654 423 2 18%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي للغرب

 الصيانة 815 619 153 42%
 الكبري الري تأهيل إعادة 696 002 88 47%
 الري مياه القتصاد الوطني الربنامج 075 289 80 44%
 الكهربائية الطاقة 000 600 25 64%
 الثانية الدعامة مشاريع 579 154 10 44%
  القنيطرة-سال-الرباط جهة مجموع 419 504 448 38%

 للفالحة الجهوية املديرية

  تافياللت-درعة

 الثانية الدعامة مشاريع 833 571 13 16%
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 869 231 10 38%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 959 914 4 10%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي لورزازات

 الثانية الدعامة مشاريع 001 481 168 41%
 والتمور (املنحة البلجيكية) الزعفران تطوير سالسل إنتاج 860 665 19 21%
 واملتوسط الصغري الري 310 750 10 19%
 FIDAمرشوع  000 000 4 0%

 املركز الجهوي لالستثامر الفالحي لتافياللت

 واملتوسط الصغري الري 058 604 36 42%
 الثانية الدعامة مشاريع 620 433 36 42%
 تهيئة املراعي 632 348 10 29%
 الكبري الري تأهيل إعادة 000 000 5 0%
  تافياللت-درعة جهة مجموع 142 002 320 36%

 الثانية الدعامة مشاريع 189 194 12 21%

  الذهب واد- الداخلة
 واملتوسط الصغري الري مجاالت تأهيل إعادة 006 621 8 27%
 تهيئة وتحسني املراعي 534 459 3 6%
 املحلية واملنتجات التجارية العالمة 429 958 0%
  الذهب  واد- الداخلة جهة مجموع 157 233 25 20%

  املجموع العام 937 039 519 5 30%
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  (الدعامة الثانية) 2017-2010برسم الفرتة برامج الفالحة التضامنية : 

تحسني دخل الفالحني يف وضعية صعبة ملنجزة يف إطار الدعامة الثانية إىل شاريع الفالحة التضامنية اتهدف م
لهذه وميكن تقديم التوزيع الجهوي  سالسل اإلنتاج الحيواين والنبايت.ل شجيع املشاريع ذات اإلنتاج املرتفعوت

 من خالل الجدول التايل : 2017-2010برسم الفرتة املشاريع 

 االستثامر
 بآالف(

 )الدراهم

إحداث 
مناصب 

عدد الشغل (
 أيام العمل)

 االستثامر (بآالف الدراهم)
عدد 

املستفيدين
  املساحة

 (بالهكتار)

عدد مشاريع 
الدعامة 

 الثانية
 الجهة

 املجموع
مساهمة 

 املستفيدين

مساهمة 

 الدولة

 خنيفرة-مالل بني 62 022 60 367 45 676 161 1 231 157 907 318 1 421 018 2 535 352 1

 السطات -الدار البيضاء  46 750 31 203 188 552 476 075 154 626 630 750 974 973 545

 الذهب واد- الداخلة 11 - 049 1 382 131 654 30 036 162 099 771 545 33

 تافياللت-درعة 45 472 101 862 126 415 496 2 875 422 290 919 2 646 466 3 043 428 1

 مكناس-فاس 96 127 82 490 73 403 586 1 639 109 043 696 1 818 085 3 515 647 1

 نون واد -كلميم  27 425 83 103 21 727 737 324 192 051 930 754 492 1 636 285

الحمراء الساقية - العيون  34 650 179 6 871 403 1 582 115 453 519 1 826 378 029 40

 آسفي-مراكش 74 665 137 745 108 529 045 2 365 225 893 270 2 334 070 5 529 567 1

 الرشق 83 332 74 205 49 329 308 1 344 30 673 338 1 804 800 1 155 902

 القنيطرة-سال-الرباط 54 673 42 914 18 306 610 391 59 697 669 848 404 1 573 658

 ماسة - سوس 47 258 113 875 70 650 072 1 515 126 165 199 1 226 674 1 585 478

 الحسيمة -تطوان - طنجة 121 357 76 280 54 686 734 1 533 47 219 782 1 549 592 3 067 400 1

10 340 185  املجموع 700 730 803 272 764 526 765 14 528 671 1 055 437 16 075 731 25
  
  
 

II -4 -2.  وتثمني املوارد البحرية البحري من أجل حاميةمجال الصيد االستثامرات يف  

وذلك من  ،"آليوتيس" لتفعيل اسرتاتيجية املتخذة اإلجراءات عىل مستوى البرشية أهمية بالغة دعم املوارديكتيس 
 واصلتي ،هذا السياقيف . املهن املرتبطة بالصيد البحري جاذبية وتحسني املجالتعزيز الكفاءات العاملة يف  خالل
 التي تقدمها عروضال تنويع عرب التكوين عىل املستوى الجهوي، السيام لحاجياتلالستجابة  كبرية مجهودات بذل
املمنوحة  كن تقديم التوزيع الجهوي لإلعاناتوميهذا، . الوطني الساحل عىل طول وزعةاملالتكوين  مؤسسة 14

 مليون درهم، 5,37، والتي بلغت املؤسسات لهذه البيداغوجية املرافق تهم تطوير مشاريع نجازإل  2017برسم سنة 
  : التايل النحو عىل
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  2017ميزانية 
 (مبليون الدرهم)

 الجهة املؤسسة

بطنجة البحري املهني التأهيل مركز 0,45  

 معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش 0,2الحسيمة -تطوان - طنجة

 معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة 0,2

بالناظور البحري املهني التأهيل مركز 0,45  الرشق 

بالدار البيضاء البحري املهني التأهيل مركز 0,03 سطات-الدار البيضاء 

بالصويرة البحري املهني التأهيل مركز 0,54  
آسفي-مراكش

 معهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي 0,2

 معهد التكنولوجيا للصيد البحري بأكادير 1,2
سوس ماسة

بأكادير البحري املهني التأهيل مركز 0,4  

 معهد التكنولوجيا للصيد البحري بطان طان 0,3
كلميم واد نون

بسيدي إفني البحري املهني التأهيل مركز 0,35  

 معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون 0,2
العيون الساقية الحمراء

البحري ببوجدور املهني التأهيل مركز 0,35  

البحري بالداخلة املهني التأهيل مركز 0,5 الذهب  واد - الداخلة 

 درهم مليون 45 قدرهرصد غالف مايل تم  ،البحري مجال الصيد يف العلمي البحث دعمويف إطار  ،ذلك باملوازاة مع
 لحفاظل املتاحة الوسائل تعزيز وذلك يف إطارللبحث يف الصيد البحري،  الوطني لفائدة املعهد 2017برسم سنة 

الجهوية للمعهد  املراكز ختلفمب األبحاث املتواجدة تزويد مخترباتخاصة عرب  عىل الرثوة السمكية وتثمينها،
  .بالتجهيزات والوسائل الرضورية

تسويق يهدف إىل تعزيز البنيات التحتية الخاصة بل املكتب الوطني للصيد مجهوده االستثامري الذي كام واص
ات وحدلتسيري شبكة  واعتامد الجيل الجديد"من خالل مواصلة بناء "أسواق وذلك البحري،  منتوجات الصيد

عدة فيام يخص الصيد التقليدي، فقد أنجز املكتب  أمالسمك بالجملة". اتطوير شبكة "أسواق و  املوحدة الحاويات
عىل مستوى ميناء سيدي إيفني وأكادير ومهدية وطان طان وطرفاية  خصوصا 2017-2011خالل الفرتة استثامرات 

 واملحمدية ورأس املاء والعرائش والحسيمة والجبهة.

 لصيادين، تواصلاليومي ل عيشملاعمل و اليد البحري وتحسني ظروف من جهة أخرى، ويف إطار تنمية نشاط الص
نقط التفريغ املهيئة وقرى  إنجازاملتعلق بو  2017-2016خالل الفرتة املخطط الوطني لتهيئة الساحل  تنفيذ

بالصويرة أشغال بناء نقط التفريغ املهيئة بكل من إينوارن بالحسيمة وكاب سيم  بإمتامالصيادين. ويتعلق األمر 
كوريزيم بتزنيت وأمىس بكل من تفريغ الانطالق أشغال بناء نقط باإلضافة إىل ة، الصيادين الدالية بطنج وقرية

يف الخدمة بكل قرى الصيادين بالجنوب رشوع و تهيئة البنايات اإلدارية ملقر قرى الصيادين بإينوارن و بتطوان 
بالبحارة  خاصة طبية ببناء وتهيئة وحدات 2016متيزت سنة كام  عني بيضة ونتريفت بإقليم واد الذهب.لبويردة و ا

 باهيانة والقنيطرة وآسفي والصويرة وبحلعرائش والجبهة والشامعلة والحسيمة والناظور ورأس كبدبكل من ا
  وسيدي إفني والعيون وطرفاية وبوجدور.
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II -4 -3.  تنافسية وجاذبية املقاوالت الخاصةتعزيز دور االستثامرات العمومية يف  

  : وهي ،محاور أساسية أربعةوزارة املكلفة بالصناعة واالستثامر والتجارة حول يتمحور الربنامج االستثامري لل

 تنافسية املقاوالت تعزيز : 

تحسني و  ازدهارهاتساهم يف  تنمويةمشاريع  يتعلق األمر مبواكبة املقاوالت خاصة الصغرية جدا واملتوسطة لتطوير
  غالفا ماليا يف حدودالوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة  خصصت ،يف هذا السياقتنافسيتها. 

نفس املبلغ . 2016برسم سنة  ملساعدة التقنيةتقديم امليون درهم ل 150مبلغ و  مليون درهم لدعم االستثامر 550
  .2017مليون درهم تم رصده للمساعدة التقنية برسم سنة  150 وهو

  كام ييل : ،األول) األسدس( 2016سنة لبرسم املساعدة التقنية  ،الجهاتحسب ات نجاز إل ا تتوزع

 الجهة 2016

الحسيمة -تطوان - طنجة 171 579 15  

  الرشق 926 352 1

القنيطرة-سال-الرباط 293 094 2  

مكناس-فاس 018 128 5  

سطات-الدار البيضاء 777 895 27  

آسفي-مراكش 800 162 1  

 سوس ماسة 000 168

 العيون الساقية الحمراء 625 65

الذهب  واد - الداخلة 000 168  

 املجموع 610 614 53
 

 وسائل الدعم تعزيز : 

 ،املحطات واملناطق الصناعية املندمجةتأهيل  إعادةو  الصناعة بشكل كبري يف خلقجهود املكلفني بقطاع  تساهم
توزيع جهوي يأخذ بعني االعتبار  اعتامدمع  ،وذلك من أجل االستجابة بشكل أفضل لحاجيات املقاوالت الصناعية

 2017-2015املنجزة برسم الفرتة  همت املشاريع االستثامرية املربمجة أوقد و  ،. هذاعىل حدة كل جهة مؤهالت
  : أساسا

 ؛2017 سنةلهذا الغرض برسم مليون درهم  8,33 (تم تحويل بقصبة تادلةصناعية منطقة  إحداث( 

  ؛2015 سنة  برسم مليون درهم 4,75(تحويل إعادة تأهيل املنطقة الصناعية موالي رشيد بالدار البيضاء(  

  درهم مليوينوتحويل ماليني درهم  5(برمجة بناء منطقة األنشطة املهنية والصناعية عني عائشة بتاونات 
 )؛2015سنة  برسم
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  برسم درهم ماليني  3 وتحويل ماليني درهم 5برمجة قلعة الرساغنة (بإعادة تأهيل املنطقة الصناعية
 )؛2016 سنة

 ) ؛2016  سنة مليون درهم خالل 5,3 تحويلإعادة تأهيل املقرات املهنية بالقنيطرة(  

 مليون درهم)؛ 20الصناعية املندمجة ومدينة القنيطرة ( الرابطة بني املحطة 4رقم  ةتثنية الطريق الوطني 

 مليون درهم خالل  1,4 وتحويلمليون درهم  3,8 (برمجةكزناية بطنجة ب إعادة تأهيل املنطقة الصناعية
 ).2016 سنة

برسم سنة األنشطة الصناعية الستقبال املخصصة لبنيات التحتية ا نجازإل  رصودةميزانية االستثامر امل تتوزع، إىل ذلك
  كام ييل : 2017

 البيان (مبليون الدرهم) املبلغ

 الصناعية اطقاملن تأهيل إعادة  90

  محطات صناعية للكراء  100

 منطقة األنشطة الصناعية  800
 
 

  ةمشاريع اقتصاديارة والصناعة والخدمات يف إطار غرف التج اتاستثامر تعزيز: 

  ميكن تقديم املشاريع االستثامرية املتعلقة بهذا املحور كام ييل :

  27,09آسفي (-مراكشجهة ب والخدمات والصناعة التجارة ةغرفبناء مركز دويل للمعارض من طرف 
 مليون درهم)؛ 15 مببلغ والخدمات والصناعة التجارة غرفمليون درهم يساهم فيها صندوق دعم 

  ماسة - سوسجهة ب والخدمات والصناعة التجارة ةغرفبناء مركز متعدد الخدمات للمقاوالت من طرف
مليون  15مببلغ  والخدمات صناعةوال التجارة غرفيساهم فيها صندوق دعم مليون درهم  34,88(

 )؛درهم

  بناء فضاء للمعارض« SOUK AMM »  فاسجهة ب والخدمات والصناعة التجارة ةغرفبدعم من -
            مببلغ والخدمات والصناعة التجارة غرفيساهم فيها صندوق دعم مليون درهم  49,69مكناس (

 )؛مليون درهم 17

  القنيطرة -سال-الرباطبجهة  والخدمات والصناعة التجارة ةغرف من طرفإحداث معهد التجارة والتسيري
 )؛والخدمات والصناعة التجارة غرفمليون درهم تم تحويلها من طرف صندوق دعم  2,4تم تحويل (

  جهة ب والخدمات والصناعة التجارة ةغرف من طرف لتسيري بتطوانيف اتخصص املاملتوسطي توسيع املعهد
 والخدمات والصناعة التجارة غرفيساهم فيها صندوق دعم مليون درهم  9,54( الحسيمة-تطوان-طنجة
 )؛مليون درهم 3,75مببلغ 
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  املقاوالت  احتضانبناء مركز لألعامل و« NADOR BIC » والخدمات والصناعة التجارة ةغرفطرف  من 
مببلغ  والخدمات والصناعة التجارة غرفيساهم فيها صندوق دعم مليون درهم  23,35الرشق (جهة ب

 )؛مليون درهم 12,85

  20,82ماسة (-سوسجهة ب والخدمات والصناعة التجارة ةغرف من طرفبناء مركز قرص املعارض بتازة 
 .)مليون درهم 14مببلغ  والخدمات والصناعة التجارة غرفيساهم فيها صندوق دعم مليون درهم 

 

 البتكارأحياء ل خلق : 

) حسب الوصية عن القطاع أحياء االبتكار (مبا فيها مساهمة الوزارةخلق يتوزع الغالف املايل املخصص ملشاريع 
  : كام ييل ،الجهات

  مساهمة الوزارة
 (مباليني الدراهم)

  الكلفة اإلجاملية للمرشوع
 اليني الدراهم) مبالعقاركلفة اقتناء (دون احتساب 

  البيان الجهة

  حي االبتكار مبراكش آسفي-مراكش  80 15

  فاساالبتكار ب حي مكناس-فاس  *27.3 15

  الرباطاالبتكار ب حي القنيطرة-سال-الرباط  60 15

  سطاتاالبتكار ب حي سطات-الدار البيضاء  **53 15

  االبتكار بأكادير حي سوس ماسة  *** 15

  القنيطرةاالبتكار ب حي القنيطرة-سال-الرباط  *** 15
 دون احتساب كلفة البناية :    *

  إنشاء البناية كلفة احتساب **   : دون
  .*** : الكلفة اإلجاملية للمرشوع مل تحدد بعد

  : إىلاالبتكار يهدف  أحياءن برنامج إنشاء وللتذكري، فإ

  والنظم الصناعية؛ القطاع الصناعيتثمني نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا لفائدة 

  بني القطاع الصناعي والجامعات؛ التكنولوجيا والرشاكةتشجيع نقل 

 املساهمة يف تحسني املستوى التكنولوجي للمقاوالت؛ 

  االحتضانعملية  من خاللدعم املقاولة وتشجيع خلق مقاوالت ناشئة مبتكرة.  
  

II -4-4. األقاليماالستثامرات السياحية عىل تحسني جاذبية  وقع  

 جاذبية، تحسني تنافسية العرض السياحي عىل املستوى الجهوي وجعله أكرثيف إطار  ،السياحة قطاع اعتمد
املوارد وتأهيل  السياحة مجال يف املهنيني قدرات تعزيز الخصوصعىل  هدفستتالتي  عملياتال مجموعة من

 وتحسني إحداث شعب جديدة التكويني من خالل العرض تنويعالعمل عىل يعترب وهذا، . القطاعالبرشية العاملة ب
يف  املتخذة اإلجراءات أبرز بني من، يف مجال الفندقة والسياحةالعاملة جودة البنيات التحتية ملؤسسات التكوين 

  : عىل الشكل التايل ،حسب الجهات 2017-2015 الفرتة خالل املنجزة الستثامراتا إىل ذلك، تتوزع. هذا الصدد



ع الجهوي لالستثامروزيمذكرة حول الت  
 

 
  35 

 2017 ميزانية 
 (بالدرهم)

 2016ميزانية 
 (بالدرهم)

 2015ميزانية 
 (بالدرهم)

 الجهة املرشوع

1 000 000 4 225 000 750 000 
إحداث مركز للتميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية 

 -تطوان - طنجة  بطنجة
الحسيمة

 إعادة متوقع املعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة 000 000 2 000 100 1 000 100 1

800 000 4 870 000 1 000 000 
إحداث مركز للتميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية 

الرشق  بالسعيدية

1 000 000 4 250 000 2 500 000 
إحداث مركز للتميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية 

مكناس-فاس  بفاس حي أنس  والسياحية

1 000 000 5 110 000 2 500 000 
للتكنولوجيا التطبيقية إحداث مركز للتميز باملعهد املتخصص 

  الفندقية والسياحية باملحمدية
سطات-الدار البيضاء

1 000 000 5 400 000 1 000 000 
إحداث مركز للتميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية 

 بالجديدة

1 000 000 1 400 000 3 725 000 
إحداث مركز للتميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

آسفي-مراكش   مبراكش  الفندقية والسياحية

800 000 5 027 000 500 000 
إحداث مركز للتميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

تافياللت-درعة  الفندقية والسياحية بورزازات

1 000 000 7 225 000 2 500 000 
إحداث مركز للتميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

ماسة -سوس  الفندقية والسياحية بأكادير

 ،"2020 رؤية" االسرتاتيجية السياحية تنفيذ وترسيع السياحة لقطاع جديدة دفعة إعطاء أجل ومن من جهة أخرى،
تهم باألساس التي التدابري  من مجموعة تنزيل ،2021- 2017 الجديد الحكومي الربنامج إطار يف الحكومة، تتوقع
وليكسوس،  وموغادور والسعيدية تاغازوت محطاتمن خالل  الشاطئية السياحة عىل مستوى املغرب مكانة تعزيز

 طابعال ذات جويةال خطوطالوتطوير  القدمية الفندقية البنيات تأهيل عرب السياحي العرض تنافسية وتحسني
 ربط باإلضافة إىل السياحي،و  الجوي للنقل ومتكاملة مندمجة رؤية إطار يف ،األوروبية الدول وإىل من سياحي،ال

 الثقايف الرتاث وتثمني، الساكنة مصالح بعني اإلعتبار تأخذالتي  ،والشاملة املستدامة بالتنمية السياحية التنمية
  السياحية. ملحطاتا واملؤهالت التي تزخر بها

II -5. وازنةاملت الجهوية للتنمية رافعة:  املندمجة الحرضية األقطاب  

II -5 -1.  األقطاب الحضاريةتنمية  

، لجاللة امللك السامية القيادةتحت ، 2013 سنةابتداء من  إطالق برامج التنمية الحرضية املندمجة بعدة مدن منذ
، امكانته وتعزيزاململكة  مدناقتصادية جديدة عىل مستوى  - ودينامية سوسي لخلق مهمةتم رصد استثامرات 

   : الربامج التاليةويتعلق األمر بهذا، لسكان يف إطار املحافظة عىل البيئة. ل املعيشية ظروفالتحسني  باإلضافة إىل

  مليار درهم 7,6) بتكلفة إجاملية قدرها 2017-2013( لطنجة الكربىبرنامج التنمية املندمجة واملتوازنة: 
 واالجتامعيالحرضي  املجال تحسني من خاللمستقبلية واعدة  مدينة طنجة جعلىل هذا الربنامج إ يهدف

 والثقايف؛ واالقتصادي



2018مرشوع قانون املالية لسنة  
 

  36

  الرباط مدينة األنوار، العاصمة الثقافية 2018- 2014( الرباطالربنامج املندمج للتنمية الحرضية ملدينة" (
عىل  دينامية خلق إىل أساسا هذا الربنامج يهدف:  مليار درھم 9,42حوايل تبلغ إجاملية  ةتكلفبللمغرب" 

 تثمني الرتاثفضال عن  البيئة، عىل والحفاظ للطرق التحتية البنية يزوتعز االقتصادية مستوى األنشطة
 وتحسني النقل تجهيزات وتحديث تعزيزو  الحرضي النسيج تأهيل وإعادة للمدينة والحضاري الثقايف
 ؛ الحكامة وتعزيز االجتامعية للقرب ملرافقوا لخدماتإىل ا الولوج

  مليار درھم 5,92 بحوايلتقدر إجاملية  ةتكلفب) 2017-2014( مراكشبرنامج تنمية وتطوير مدينة  :
تثمني و  البيئة عىل والحفاظ الرشيدة الحكامة وتعزيز الحرضي االندماج تحقيق إىلهذا الربنامج  يهدف
 ؛ الحرضي التنقل حركية وتحسني الثقايف الرتاث

  مليار درھم 1,04بحوايل تقدر إجاملية ة تكلفب) 2016-2014( سالبرنامج التأهيل الحرضي املندمج ملدينة: 
 افظةحوامل قالالئ غريال محاربة السكنو  التقليدية والصناعة السياحة قطاع تطويريهدف هذا الربنامج إىل 

 ؛ األساسية التحتية البنية تعزيزو  رتاثالو  ثقافةال عىل

  4,5 ـ) بتكلفة إجاملية تقدر ب2018-2014( تطوانبرنامج إعادة تهيئة املجال الحرضي واالقتصادي ملدينة 
 ؛ للمدينة واألمنية واالقتصادية والبيئية الحرضية التنمية تعزيز إىليهدف هذا الربنامج  : مليار درھم

  مليار درھم 33,595 نحوـ) بتكلفة إجاملية تقدر ب2020-2015( الدار البيضاء الكربىبرنامج تنمية مدينة، 
 ،العاملية الكربى املدن عىل غرار دويل مايل كمركز البيضاء الدار تكريس مكانة إىلالربنامج  يهدفحيث 
 هذاهذا، ويروم  .والبيئية واالجتامعية االقتصادية تنميتها ومواكبة الجهة مقومات تثمني مع باملوازاةوذلك 

  :  خصوصا الربنامج

 ؛مليون درهم) 16.000العمومي ( النقل وسائل وتحسني التنقل تعزيز 

 ؛مليون درهم) 10.298( املرور حركة ظروف وتحسني الطرق شبكة تهيئة 

 ؛مليون درهم) 2.016( املجهزة األحياء تأهيل إعادة 

  ؛)درهم مليون 1.800( االجتامعي للتأهيل املندمج اإلقليمي الربنامجتفعيل 

 ؛مليون درهم) 750( الالئق غريال السكن مكافحة 

 ؛مليون درهم) 700( لكربىا البيضاء الدارمدينة  ساحل تأهيل  

 مليون درهم) 300( دويلو  جهوي مايل البيضاء" كمركز الدار" مكانة تعزيز.  
 

 والذي رصد له غالف 2020 - 2015(القنيطرة  إلقليم املخطط اإلسرتاتيجي للتنمية املندمجة واملستدامة (
 مليار درهم؛ 8,4ناهز يمايل 

 ) الحسيمة منارة املتوسط" بتكلفة إجاملية  املسمى) 2019 - 2015برنامج التنمية املجالية إلقليم الحسيمة"
 :  املجاالت التالية 2017 برسم سنة ات الربنامجإنجاز خصت  . هذا، وقدمليار درهم 6,515قدرها 
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 وإعادة درهم) مليون 374( للحسيمة املركز االستشفايئ االقليمي إنجازشغال مواصلة أ  : الصحة قطاع 
رشع حيث  ،)درهم مليون 18.97( صحية مراكز 6 بناءو  )درهم مليون 26.14صحيا ( مركزا 28 تأهيل

 مليون 15( لعالج الرسطان الحسيمة مركز تأهيلفضال عن  ،للمواطنني الخدمات تقديم ن منهام يفكزامر 
 ؛)درهم

 واستبدال الدراسية الفصول تأهيل وإعادة داخليات 3و مدرسة 14 بناء : املهني والتكوين التعليم قطاع 
 بنيب التطبيقية لتكنولوجياتيف ا متخصصني معهدين وإنشاء) درهم مليون 230( الحجرات املفككة

 ؛)درهم مليون 50( وإيساغني بوعياش

  وسواهل عامرت وتارجيست من بني بكل األمومة عايةر  دور بناء : االجتامعية التنميةقطاع التضامن و 
 مقابل معدل ،درهم مليون 7.54بكلفة  %95 عامرت بنيب نجازاإل  معدل سجل( بوفراح وبني وإيساغني

 أحمد موالي بكل من الشباب دور إنشاءكذا و  ،)األخرى األربعة لمراكزالنسبة لب %10يف حدود  إنجاز
 مليون 8.4 ـتقدر ب بكلفة 2017 ماي متم شهر %10 نجازاإل  معدل سجل( ومتاسوت وكتاما رشيف
 ـتقدر ب بكلفة 2017 ماي متم شهر %62 نجازاإل  معدل بلغ( إمزورنب الكىل لتصفية مركز وبناء) درهم

 ؛)درهم مليون 3.6

 السنة متم قبل أوملبي مسبحو ) درهم مليون 250( كبري ريايض ملعب بناء أشغال طالقإ : الرياضة قطاع 
 كلل درهم مليون 10( وإيساغني أجدير جامعتيب تنيمغطا قاعتني إنجازكذا و  ،)درهم مليون 80( الحالية
 22 ـبالنسبة لشغال وللتذكري، فقد تم الرشوع يف األ  .)درهم مليون 30( للقرب املعب 39و) منهامواحدة 

 ؛2017ماي إىل حدود أواخر  للقرب املعب

 بإمزورن ثقايف مركزو ) درهم مليون 20( موسيقي درهم) ومعهد مليون 35(بناء مرسح  : الثقافة قطاع 
 ؛)درهم مليون 10(

 التهيئة  إنجازو  درهم مليون 240 باستثامر املثمرة األشجار من هكتار 12.700 زراعة : الفالحة قطاع
 ؛)درهم مليون 11( جامعة 12 مستوى عىل واملتوسطة الصغرية املائية

 مليون141.6( املنشآت الفنية وتشييد درهم) مليون 625.65( الطرقوتعزيز  توسعة : التجهيز قطاع 
 كلم 100 عىل طول القروية املسالك وتهيئة درهم) مليون 110( التكمييل للطرق الربنامج تفعيلو  درهم)

 ؛درهم) مليون 60( الخرضاء واملساحات ضاءةو تجهيزات اإل  الطرق إنجازو  درهم)مليون  134(

 البحر مياه لتحلية محطة تشييدو ) درهم مليون 1300( غيس سد بناء : الصحي والرصف املاء قطاع 
) درهم مليون 652( الحسيمة أحياء لجميع للرشب املاء الصالح توفريو ) مليون درهم 300( أجديرب

            السائل التطهري شبكات وانشاء) درهم مليون 47( للرشب املاء الصالح شبكات وتوسيع وتجديد
  .)درهم مليون 606(

II -5 -2. الرتاب الوطني دساسة التعمري وإعدا 
  

عىل الرتابية يف تأطري التنمية املستدامة للمجاالت  نظرا لدورهأهمية اسرتاتيجية  هذا املجالاالستثامر يف  يكتيس
املالمئة لخلق فرص الشغل وتهييئ  ظروفتوفري ال خاللاملستوى االقتصادي واالجتامعي والعمراين، وذلك من 

  . الالئق وإنتاج السكناالقتصادية نشطة زاولة األ ناطق ملامل
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 2016سنتي  خالل ،التخطيط وتهيئة الرتاب الوطني، عرفت االستثامرات املنجزة عىل الصعيد الجهويعىل مستوى 
مليون درهم. ويبني الجدول  165مليون درهم إىل  137,62، حيث انتقلت من %20 ـ، ارتفاعا مهام يقدر ب2017و

  : تأسفله توزيع هذه االستثامرات حسب الجها

 2016قانون املالية لسنة  2017لسنة قانون املالية 
 الجهة

  املبلغ بالدرهم النسبة املئوية  املبلغ بالدرهم النسبة املئوية

 الحسيمة-تطوان- طنجة 000 500 15  11,3% 000 500 19 11,8%

 الجهة الرشقية 000 000 8  5,8% 000 500 15 9,4%

 مكناس -فاس 000 840 19  14,4% 000 000 18 10,9%

 القنيطرة -سال -الرباط 000 280 36  26,4% 000 000 20 12,1%

 خنيفرة-مالل  - بني 000 000 15  10,9% 000 000 12 7,3%

 سطات -الدار البيضاء 000 000 21  15,3% 000 000 19 11,5%

 آسفي -مراكش -  - 000 000 18 10,9%

 تافاللت-درعة  000 000 13  9,4% 000 500 10 6,4%

 ماسة -سوس -  - 000 500 10 6,4%

 واد نون -كلميم -  - 000 000 6 3,6%

 الساقية الحمراء -العيون 000 000 6  4,4% 000 000 8 4,8%

 واد الذهب - الداخلة 000 000 3  2,2% 000 000 8 4,8%

 املجموع 000 620 137 100,0% 000 000 165 100,0%
  
  

يف إطار تفعيل التوجهات والتي تدخل  ،2017و 2016ص العمليات املنجزة برسم سنتي يتلخميكن  عىل صعيد آخر،
  : ، كام ييلاملعامري والحفاظ عىل املوروث االسرتاتيجية للسياسة الحكومية يف مجال التعمري وإعداد الرتاب الوطني

  ؛إلعداد الرتابجهوية الخططات املب تغطية كافة الجهاتمواصلة  

 ؛ ملمولة برشاكة مع صندوق التنمية القروية واملناطق الجبليةتقييم املشاريع ا  

  يف إطار التنمية القروية؛ ممرشوعا تم التعاقد بشأنه 149إطالق وتفعيل  

 تنغري؛ بإقليم للتنمية املندمج إطالق الربنامج  

 بالنسبة للجهات التي تعرف ضغطا عمرانيا، وذلك من خالل:  االتعمري خصوص وثائق إنجاز وترية ترسيع  

  ـب يتعلق األمرو ،والتعمري لتهيئةل يةوجيهتال خططاتامل إعدادتتبع :  

 ؛الكبري والناظورالكبري  أكادير مخططا وهام املصادقة مرحلة يف مخططني 

 03 والقنيطرة الكبري مكناس مخططات الرتابية وهي الجامعات جالسمب ةداولامل مرحلة يف مخططات 
  الكبري؛ مالل وبني الكربى
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 واملجال متارة-سال- الرباط الحرضي والتكتل الكبري فاسوهي مخططات  مخططا 14 إعداد مواكبة 
 للجديدة الساحيل والرشيط الكبري سفيآو الكربى وتطوان الكربى وطنجة الكبري ملراكش املرتبويل
 والعيون الكربى وخريبكة كرت غريس وسهل ووادي بنسليامن-برشيد ومجال أزرو-إفران ومجال
 للعرائش؛ الساحيل الرشيط الكربى

 الساحيل والرشيط الكربى تارودانتو  الكربى الصويرة مخططات تهم عروض طلبات 08 عن اإلعالن 
 سيدي ومجال للدريوش الساحيل والرشيط الكربى وبركان الكبري وورزازات نون واد كلميم لجهة
 .الكربى وسطات سليامن سيدي- قاسم

 طوريف  تصميام 168ويوجد  تصميام 74متت املصادقة عىل  : للتهيئةتصميام  524 إعداد مواكبة 
  ؛ يف طور الدراسةامتصمي 282املصادقة و

  يف حني يوجدمخططا 34املصادقة عىل  : لتنمية التجمعات العمرانية القروية امخطط 332تتبع إعداد ، 
 الدراسة؛ طور يف مخططا 116القانونية و املصادقة واالستشارة طور يف مخططا 182

 تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار يف إطار اتفاقيات مع الوكاالت الحرضية املعنية مواصلة 
  (املصادقة عىل تصاميم التهيئة ملدن الرباط وسال)؛

 الوطني. الرتاث الئحة ضمن التاريخية قعواملوا واملآثر املباينيف تصنيف وتسجيل  املساهمة  

التابعة لها، عىل  الرشكاتتعمل مجموعة التهيئة العمران من خالل  السكنى،وعىل مستوى اإلضافة إىل ذلك، ب
 %7 مبعدل 2016خالل سنة حجم استثامرات املجموعة ارتفع  حيثالسياسة الحكومية يف هذا املجال.  تنفيذ

 نتاجإل  جديدةوحدة  17.938 بناء طالق أوراشإل  خصصت مليون درهم 5.875 تبلغل، 2015مقارنة مع سنة 
يف إطار برنامج و  ،غري الالئقالالقضاء عىل السكن فيام يخص أما تـأهيل الحرضي. تخص الوحدة  119.831و السكن

ة وحدة سن 8.200 مقابل 2016سنة  خاللالصفيح دور  وحدة 8.804ما يعادل  تم هدمفقد  ،مدن بدون صفيح
  بيع.للعقد  18.775 إنجازو سكنية وحدة  24.675بتسليم  قامت املجموعة كام. 2015

  : ام ييلك 2017من طرف املجموعة خالل سنة ها إنجاز  تم ميكن تقديم أهم املشاريع التيهذا، و 

  برشاكة مع من بينها وحدة  6.700 إنجازيتم  السكن، نتاجإل  جديدةوحدة  22.000إطالق أوراش بناء
 القطاع الخاص؛

  برشاكة مع القطاع من بينها وحدة  6.000 إنجازيتم السكن،  نتاجإل وحدة  146.000االنتهاء من بناء
 الخاص؛

  أرسة؛ 120.000إطالق مشاريع التأهيل الحرضي لفائدة 

  ؛عقد بيع 20.000التوقيع عىل 

  وحدة للسكن؛ 23.000تسليم 

  دور الصفيح؛ 9.147هدم 

  عقاري.رسم  38.308إحداث 
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-III الجهوي املستوى عىل العمومية لالستثامرات واالجتامعي االقتصادي الوقع 

خالل السنوات  املغرب اعتمده الذي ياإلرادالتوجه  صلب ،ةقادرة عىل املنافسو  متضامنة حديثة دولة بناء يشكل
 القيادة الرشيدة تحت ية،اتواملؤسس القطاعية إلصالحاتا إطالق رزنامة مناعتامد و  من خاللخاصة  ،خريةاأل 
يستجيب واملتاحة.  واملجالية والطبيعية البرشية ياتمكاناإل  من بشكل أفضل االستفادة بهدفوذلك  امللك، جاللةل

والتي  قامئة تزال ال التي الكثرية للتحديات ،وواقعي جدي هذا التوجه كخيار يستجيب ،كبريإىل حد هذا التوجه 
 ،للجهات االقتصادية التنميةبتوافق كامل مع  ،الشاملة البرشية التنمية يف مسلسلاملتواصل  املغرب انخراطكد ؤ ت
 .للمواطن األساسية للحقوق أفضل اولوجبعني االعتبار  األخذمع  كنتيجة منطقية للتحوالت القطاعيةذلك و 
  

 متامسكتنموي  منوذج اعتامد من خالل ،املجايل املستوى عىلخاصة  املسجلة املكتسبات تكريس وميكنهذا، 
 يف الجهات بعض مساهمة ضعف تداركب كفيالو  ،املعتمدة االستثامرية للمشاريع توازنا أكرث جهويا توزيعا يضمن
يروم تفعيل هذا النموذج  ،هكذا .يف بعض الجهات الرثوة تركيز آثار من تخفيفالفضال عن  ،الخام الداخيل الناتج

 بني توازناحرتام نوع من البالعمل عىل خلق و وذلك  ،الجهات بعضاملسجل ب التنموي التأخر العمل عىل استدراك
 وترابية مستدامة. واقتصادية اجتامعية تنمية سياقاملرتبطة ب األساسية الجوانب مختلف
   

III-1.  عىل املستوى االقتصادي 
 

 تروم ،أفقيةأخرى و  عمودية قطاعية اسرتاتيجيات عدة النطالق نتيجة طردام منوا ،2000 سنوات منذ املغرب سجل
 القيم سالسل يف يوم بعد يوما يتأكد الذي متوقعهاتعزيز و  الوطنية اإلنتاجية للمنظومة التدريجي التحديث

 ينترش الذي النمو هذا لحدة مجايل امتداد مع بتواز ،للجهات متفاوتة منو بدينامية االنبثاق هذا ويرتبط. العاملية
 .الجهات بني التقارب أفق يف املجاورة الجهات نحو املركزية الجهات من تنازيل بشكل

  
 خالل الوطني املعدل من أقل بوترية تتطور الخام، الداخيل الناتج من% 56 بنسبة تساهم جهات أربع أن حيث
 ثم%) 4,1(+ سطات-البيضاء والدار%) 3,9(+ خنيفرة-مالل وبني%) 3,5(+ مكناس-فاس( 2015-2001 الفرتة

 ).%)4,4(+ آسفي-مراكش
  

 عىل متفاوت بشكل ترجمت قد ،2008 لسنة االقتصادية األزمة أمام الصمود عىل الوطني االقتصاد قدرة أن كام
 فإن هكذا،. معينة جهة ةأيب اقتصادي ركوض أي خلق دون ،النمو يف حدة أكرث بتباعد وذلك الجهوي املستوى

% 2,1 بني تراوح حيث ،)نقطة 8,7 الفارق بلغ( شاسع مجال داخل منوا عرف قد للجهات الخام الداخيل الناتج
 أكرث تباعدا يبني ما وهو ،2015-2008 الفرتة خالل الحمراء الساقية-العيون بجهة% 10,8و مكناس–فاس بجهة
 القنيطرة -سال-بالرباط% 3,4 بني ترتاوح منو ملعدالت بالنسبة% 5,9 فارق( 2007-2001 بالفرتة مقارنة حدة

 الخارجية العوامل بفعل حدة يزداد الجهات بني النمو نسب تفاوت أن كام). الحمراء الساقية-بالعيون% 9,3و
 .الوطني لالقتصاد
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 والدار) للفرد درهم 36.472( الحمراء الساقية-العيون جهات من بكل األمر ويتعلق). للفرد درهم 22.256(
 القنيطرة - سال -والرباط) للفرد درهم 25.458( الذهب وادي-والداخلة) للفرد درهم 30.445( سطات-البيضاء

 ).للفرد درهم 23.666(

 2015-2001برسم الفرتة  الناتج الداخيل الخام للفرد بالدرهم حسب الجهات
 
  

  
 

 املتاح الخام الداخيل للناتج استدامة األكرث النمو حققتقد  الحمراء الساقية-العيون جهة فإن الدينامية، حيث من
-وسوس الحسيمة-تطوان- وطنجة الرشق ثم ،%)6,1( تافياللت- درعة من كل بجهات متبوعة ،%9,1 مبعدل للفرد
 مقارنة أهمية قلأ  كان املؤرش، هذا تطور نفإ ،حني يف%). 4,7( خنيفرة-مالل وبني) منهام لكل% 4,8( ماسة

%). 2,6( الذهب وادي-والداخلة%) 3,8( مكناس-وفاس%) 4,3( سطات-البيضاء الدار بجهات الوطني، باملعدل
 األكرث الجهات فيه انخرطت الذي االستدراك مسلسل إطار يف الجهات تقارب منحى يف النمو تطور يوضح ما وهذا

  .االقتصادي النمو تجذب التي التقليدية األقطاب واختناق دينامية
 

 حققت قد مكناس-فاس جهة أن يربز الجارية، باألسعار الجهات حسب القطاعية املضافة القيمة بنية تحليل إن
%. 15 بحوايل فيها ساهمت حيث ،2015-2001 الفرتة خالل األويل للقطاع املضافة القيمة متوسط يف حصة أهم
- والرباط% 12,6 ماسة-سوس بجهات متبوعة املتوسط، يف% 13,6 بحصة الثاين الصف يف آسفي- مراكش جهة وتأيت
 الجهات هذه وتساهم%). 10,5( خنيفرة-مالل بني ثم%) 11,4( سطات- البيضاء والدار )%12,3( القنيطرة-سال

  .الوطني الصعيد عىل األويل للقطاع املضافة القيمة من% 75,5 يناهز مبا مجتمعة
 

 الوطنية املضافة القيمة متوسط من حصة أكرب سطات-البيضاء الدار جهة حققت فقد الثانوي، للقطاع وبالنسبة
 يف نجد عنها وبعيدا%. 45 بحوايل فيها ساهمت حيث ،2015-2001 الفرتة خالل الجارية باألسعار القطاع لهذا

-تطوان- وطنجة%) 9,3( القنيطرة- سال-الرباط بجهة متبوعة ،%9,7 بحصة آسفي-مراكش جهة الثاين الصف
  .%)7,5( خنيفرة-مالل بني ثم%) 9( الحسيمة
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 جهة إىل ،2015-2001 الفرتة خالل الجارية باألسعار الثالث للقطاع املضافة القيمة يف مساهمة أهم تعود، كذلك
 بجهات متبوعة الوطني، الصعيد عىل املضافة القيمة هذه مجموع من% 21,6 بحصة سطات-البيضاء الدار

 القابلة الخدمات قطاع ويظل%). 11( مكناس- وفاس%) 12,3( آسفي-ومراكش%) 18,3( القنيطرة-سال-الرباط
 2015و 2001 بني ما الثالث بالقطاع املضافة للقيمة مصدر أهم واملطاعم، الفنادق فرع احتساب دون للتداول،
 %).73,2( سطات-البيضاء الدار جهة تتصدرها ،الجهات بجميع

  

III-2. عىل املستوى االجتامعي 
 

فوارق، ميكن استخالصها من خالل مؤرش مركب  وجود للحقوق األساسية عنيكشف تقييم ولوج جهات اململكة  
مقارنة باملعدل األساسية ، حيث تتمتع خمسة جهات بولوج أفضل إىل الحقوق 4الولوج إىل الحقوق األساسية

سطات - البيضاء الساقية الحمراء املرتبة األوىل، متبوعة بجهات الدار-تحتل جهة العيونو . 2015سنة لالوطني 
ويعد هذا الرتتيب نتيجة لولوج متفاوت وفقا  وادي الذهب،- واد نون ثم الداخلة-القنيطرة وكلميم- سال- والرباط

 لطبيعة الحقوق األساسية املكونة لهذا املؤرش.
  

 خاصة فصوله، ملعظم وكذا العام للمؤرش استنادا الرتتيب صدارة الحمراء الساقية-بوجدور-العيون جهة تحتل
 املرتبة تحتل الجهة أن إال. املبتكرة والرشاكات واملدين االجتامعي والحوار الثقافية والتنمية التكوينو  املعرفة
 نسبة مستوى عىل خاصة االجتامعية، والدميوقراطية االقتصادية والتنمية املسؤولة بالحكامة يتعلق فيام الثامنة

 مقابل% 13( الصناعي التصدير ومعدل الوطني، الصعيد عىل%28,1 مقابل% 5,2 بلغ الذي الصناعي االستثامر
32%.( 
  

- سال- والرباط سطات-البيضاء الدار جهتي ترتيب فإن الساقي،-بوجدور-العيون لجهة بالنسبة الحال هو كام
 والتنمية والتكوين للمعرفة مهم ولوج إىل يعود العام، املؤرش باعتامد التوايل عىل والثالث الثاين الصف يف القنيطرة
 يتعلق فيام) التوايل عىل 11و 12( األخرية املراتب الجهتني هاتني تحتل حني يف. الطفل حامية وكذا، الثقافية

 بالتعاونيات منخرطا 96و 94 املثال سبيل عىل نجد( املبتكرة والرشاكات املدين والحوار االجتامعي الحوار مبؤرشات
 ).الوطني الصعيد عىل 136 مقابل التوايل عىل الجهتني بهاتني شخص 10.000 لكل

  
 املعرفة إىل املهم الولوج إىل باألساس ،العام للمؤرش بالنسبة الرابعة املرتبة يف السامرة-كلميم جهة متوقع يعود

 9 املرتبة الجهة هذه تحتل حني يف). 2 الرتبة( االجتامعي والرفاه األساسية والخدمات الثقافية والتنمية والتكوين
 مبؤرشات واملرتبطة نسبيا الضئيلة النتيجة إىل الرتتيب هذا ويعزى. والتضامن باإلدماج املرتبطة للمؤرشات بالنسبة

 مقابل% 25,9 مثال النساء لدى البطالة معدل بلغ حيث ،)2015 سنة 9 املرتبة( الجنسني بني واملساواة التمييز عدم
 .2015 سنة الوطني الصعيد عىل% 10,5

 
  

                                                            
 النقط لمجموع حسابي كمعدل احتسابھا يتم الفصول، بمختلف الخاصة النقط لمجموع مرجحا معدال المؤشر ھذا يمثل األساسية: لحقوقا إلى الولوج مؤشر  4

 للجھة منحه يتم( المعدل ھذا تشكل التي بالمؤشرات المرتبطة النقط لمجموع بسيطا حسابيا معدال باعتبارھا احتسابھا يمكن بدورھا والتي األساسية، بالحقوق المتعلقة
  ).10 إلى 0 من سلم وفق أدائھا نجاعة حسب
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 األساسية، الحقوق إىل للولوج العام املؤرش إىل استنادا األخرية باملرتبة تافياللت درعة جهة تواجد رغمو  املقابل، يف
 املرتبة الجهة هذه احتلتفقد  الفصل هذا وبخصوص. الطفولة حامية مؤرش عىل اعتامدا نسبيا تقدما سجلت فقد

 ضد األطفال لتلقيح خامة نسب أفضل سجلت( والطفل لألم والصحية الطبية الحامية يف الحق منظور من األوىل
 الصعيد عىل% 137 مقابل% 179 التوايل عىلوهي  الحوامل للنساء املقدمة العالجية الفحوصات ونسبة السل

  .)الوطني الصعيد عىل 14,4 مقابل السكان من 1.000 لكل 19,6و الوطني،
 

 يعرف مل اإلنسان، حقوق من املختلفة األجيال إىل الجهات ولوج مجال يف الحاصل التقدم أن جليا يتبني ،هكذا
 تنعكس متناسقة مقاربة تبني أيضا يستدعي بل الحقوق، طبيعة وحسب الجهات حسب متباينة ديناميات فقط

 اليومية الحياة يف الحقوق تجزيء عدم مبدأ ترسيخ يف املطاف، نهاية يف وتساهم، املستهدفة الساكنة عىل إيجابا
 أكرث الوطني التنمية منوذج لجعل فارقة مكانة اآلن املعرفة اقتصاد يحتل السياق، هذا ويف. واملواطنني للمواطنات

  .وإنصافا إدماجا
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  2018 سنة برسم والتوقعات اآلفـاق : الجزء الثاين
  

 -Iاملشاريع لتدبري جديد نظام اعتامد:  العمومي االستثامر نجاعة  

 قد ،االستثامر العمومي تعزيز الرامي إىلاإلرادي للمغرب  يف الجزء األول من هذه املذكرة، فإن االختيار جاءكام 
هذه لكن  عىل الصعيدين املحيل والجهوي. اصةخ لبالدباالتنمية االقتصادية واالجتامعية مكن من ترسيع وترية 

التي  التحديات لرفع جهودبذل املزيد من ال يحتممام ، بالنظر اىل مستوى التطلعات  تضل غري كافية اتنجاز اإل 
تحقيق معدالت منو  بغرضوذلك  ،فعالية االستثامر العموميتحسني عىل مستوى املنشود  تطورال تواجه تحقيق

املهيكلة للبنيات واألوراش بني مختلف االسرتاتيجيات  التوافقضامن  يفهذه التحديات  وتتجىل. مةومستدامهمة 
بني الربمجة االسرتاتيجية  ن يف تأمني االنسجاممكام تك .من جهة أخرى والقدرات املالية للدولة ،من جهة التحتية

  .القطاعية سرتاتيجياتمختلف اال  التقائية واندماج، فضال عن محليا املجاليةعىل املستوى املركزي واالحتياجات 
  

 تفعيل نظام جديد لتدبري إىلواملالية،  االقتصاد وخصوصا وزارة الحكومة عمدت ،رفع هذه التحدياتمن أجل 
سلسل مل استكاماليشكل و غرب،باملية االسرتاتيجية للتنماإلختيارات  إطاريندرج يف  ،االستثامرات العمومية

 املحاور املتعلقة بحسن السيام( املالية لقانون لقانون التنظيميوا املتقدمة الجهوية املهيكلة من قبيل إلصالحاتا
 والخاص. العام القطاعني بني الرشاكة بعقود املتعلق 12- 86 لقانون رقماو ) ... السنوات، املتعددة والربمجة األداء
 املوجهة االستثامرات نتقاءا تحسني من خاللعىل الساكنة  النموأثار ووقع  يعززأن  هذا النظام شأن منو هذا، 

 إطار يف املربمجة االستثامرات جودة عزيزوت جهة، من تطور املجاالتلضامن  ساسيةاأل  لبنيات التحتيةل
  .من جهة أخرى يف أقرب اآلجالنفيذها ت ضامنو  القطاعية االسرتاتيجيات

  
إىل توجيه الدعم بغية  العمومي االستثامر لتدبري موحد يإطار معيار  وضعإيل  اإلصالح هذا يهدفبصفة خاصة، 

 يف انسجام تام معذلك و  ،الطموحات املنتظرةمستوى  يوازياقتصادي  مردود سوسيوالقادرة عىل تحقيق املشاريع 
املشاريع نتقاء ال التقييم القبيل  خالل اعتامدمن تحقيق هذه الهدف وسوف يتم  للدولة.التوجهات االسرتاتيجية 

  .نجازاإل  قضاء مدةبعد ان التقييم البعديأهمية غفال إ دون  ،االستثامرية
  

 ميزانية الدولة،عىل مستوى استثامرات  االستثامر العمومي الجديدة لتدبريمن املقرر تطبيق املقاربة  ،يف البداية
 ،ةتخصيص رضيبة مرصودمن أو ميزانية الدولة برسم إعانات  تستفيد مناملؤسسات العمومية التي  اتاستثامر ف

عقود برامج مع  توقعلتشمل استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية التي  توسيع هذه املقاربة فقوذلك يف أ 
 وذلك يف سياق اعتامد مبدأ ،الجامعات الرتابية استثامرات لتشملاملقاربة  هذه تعميمالحقا سيتم و  هذا، الدولة.

  .الرتابية الجامعات التي تدخل يف نطاق اختصاصات جميع مراحل دورة املشاريع االستثامرية خاللحسن االداء 
  

وضع اآلليات املؤسساتية ستهدف هذا اإلصالح ي مج العمل املتعلق بتنزيل أن برناتجدر اإلشارة إىلمن جهة أخرى، 
الكربى  بالتقييم القبيل للمشاريع االستثامرية رتبطةالرضورية لتوحيد وتنميط القواعد واملعايري امل والقانونية

 لمشاريعبنك ل مع اعتامدزاة واباملوذلك  هذا املجال، يف احرتام تام للمعايري الدولية يف ها،اآلليات املتعلقة بتدبري و 
وتقييم وبرمجة  من شأنه أن يوفر رؤية مندمجة، محينة ومتكاملة لعميات انتقاء هو األمر الذيو  .االستثامرية

إضافة السوسيو اقتصادية املرتبطة بها.  وكذا توزيعها الجغرايف واملؤرشات ،العموميةاالستثامرية وتنفيد املشاريع 
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 جميعواكبة ملهذا اإلصالح  العمل املتعلق بتنزيل برنامجعىل مستوى  مخطط تكوينيمن املقرر اعتامد ، إىل ذلك
هذا يف  املتدخلني جميعل أفضلسلس و  لتشجيع انخراط تواصيلمخطط التدبريية، وكذلك  همتعزيز قدراتو  الفاعلني

النمو وإحداث مناصب الشغل وتحسني  وتأثريه املحتمل عىل ،أبعادهاإلصالحي وتحسيس الرأي العام ب سلسلامل
  االقتصادية واالجتامعية. مختلف الخدماتإىل والولوج  ظروف عيش الساكنة

  
II 2018 سنة برسم املربمجة العمومية لالستثامرات الجهوي التوزيع  

  
 

-II1امليزانية العامة- 2018شاريع االستثامرية الجهوية الكربى برسم مرشوع قانون املالية لسنة . امل-  
  

  الحسيمة : -تطوان -جهة طنجة -1
 

 : التعليم 
  وإعدادية وثانويتنيمدارس جامعاتية  07مدرستني للتعليم اإلبتدايئ و تضم مؤسسة تعليمية 12إحداث  :

 مليون درهم؛ 117,50
  مليون درهم؛ 81,60:  مفككةبناية مدرسية  510تعويض 
 مليون درهم؛ 151,83: مؤسسة تعليمية  643لـ  الخارجية تهيئةال 
  مليون درهم؛ 11:  قاعة 298تدفئة 
  مليون درهم؛ 1,50:  مؤسسة فرعية باملاء الصالح للرشب 74تزويد 
  مليون درهم؛ 2,42 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 227تزويد 
 مليون درهم. 5,58 : مؤسسة فرعية بشبكة الرصف الصحي 74 ربط 

 

 : التعليم العايل
  مليون درهم؛  50: بناء كلية الطب والصيدلة بطنجة 
 مليون درهم؛ 40:  بناء الحي الجامعي بالحسيمة 
 مليون درهم؛ 30:  بناء كلية متعددة التخصصات بالحسيمة 
 مليون درهم 25:  بناء املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالحسيمة. 

 

 : التكوين املهني 
  طاقات املتجددة والنجاعة الطاقيةالو يف مهن السيارات  املتخصصةهد اعتجهيز املاستكامل بناء والرشوع يف  :

 مليون درهم؛ 13.5
 

 الصحة : 
 مليون درهم؛ 350 ـيقدر ب رسيرا وبغالف مايل 300بطاقة استيعابية تبلغ بتطوان  التخصصات مستشفى بناء 
 وباستثامر قدره عىل  ارسير  45 استيعابية تبلغبطاقة  الكبري الصغري والقرص بالقرص القرب بناء مستشفيات

 درهم. مليون 70و 61 التوايل
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 : التجهيز والنقل  
 مليون  637الطرق الرسيعة وتثنية الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية ( إنجاز : برنامج الطرق الرسيعة

 درهم)؛
 مليون درهم) والربنامج املندمج للتنمية  99برنامج طنجة الكربى ( : جاللة امللك أمام ةموقع تاتفاقيا

 2019-2016منارة املتوسط  - والحسيمة مليون درهم) 96( 2018-2014االقتصادية والحرضية ملدينة تطوان 
 مليون درهم) ؛ 400(

 مليون درهم)؛ 178صيانة الطرق واملنشآت الفنية ( : برنامج الصيانة الطرقية 
 مليون درهم)؛ 90( 16شغال تقوية ومعالجة النقط السوداء للطريق الوطنية رقم أ انطالقة :  السالمة الطرقية 
 أشغال مرشوع القطار الفائق الرسعة مبا يف ذلك الدراسات  إنجاز: مواصلة  البنيات التحتية للسكك الحديدية

 والبنية التحتية والتجهيزات واقتناء القطارات فائقة الرسعة؛
 ميناء طنجة املتوسط إنجازمواصلة :  البنيات التحتية للموانئ II )13  (توسيع ميناء الجبهةو مليار درهم )52 

 درهم). مليون 14(حركة املالحة البحرية مبيناء الحسيمة واقتناء نظام لتدبري  مليون درهم)
 

 : املاء  
 الفيضاناتإلضافة إىل الحامية من با ،بناء سدود الغيس والخروب ومارتيل وموالي بوشتة ودار خروفة  :          

 مليون درهم. 550
 

  وإعداد الرتابالتعمري : 
 مليون درهم. 1:  مواكبة وإطالق املخطط الجهوي إلعداد الرتاب 

 

 : الفالحة 
 بسد واد املخازن أسگن املرتبطمبنطقة و  مرشوع توسيع الري بدائرة دار خروفة املرتبط بسد دار خروفة 

مليون  64,5:  رة دار قوبع أسفل سد موالي بوشتىبدائو  سد واد مارتيلمبنطقة محيجرات اجراس أسفل و 
 درهم؛

 مليون درهم 211:  مرشوع دار خروفة. 
 

 :الصيد البحري  
  مليون درهم؛ 17: بحري متوسطي مبدينة الحسيمة بناء مركز 
  بالبحر األبيض املتوسطاقتناء شباك الصيد الدائرية بعد األرضار التي سببها الدلفني الكبري لشباك الصيد  :

 مليون درهم؛ 30,33
 مليون درهم؛ 5 : بناء سوق التقسيط للسمك مبدينة القرص الكبري 
  حرارية وغطاء عادي  مستودعاتعىل مستوى البحر األبيض املتوسط بثالثة  صيد ينشطقارب  3100تجهيز

والحسيمة والجبهة واملضيق وطنجة موانئ الناظور كل من التعامل مع األسامك، وذاك ب تسهلمزود بنافذة 
 مليون درهم؛ 18:  والعرائش وأصيلة

 مواصلة أشغال بناء النقطة املجهزة للتفريغ بأمسا بتطوان؛ 
 مليون درهم؛ 1,85:  الحسيمة-تطوان- تأهيل مندوبيات الصيد البحري بجهة طنجة 
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 مليون درهم؛ 1:  بأصيلة الصيد البحري بناء مندوبية 
  2,05 : املركز املهني البحري بطنجةوالعرائش و  الحسيمةكل من التكنولوجيا للصيد البحري بتأهيل معهد 

 مليون درهم؛
 

 : السياحة 
 مليون درهم؛ 1 : إحداث مركز التّميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة  
  : مليون درهم. 1,1إعادة متوقع املعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة  

 

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية:  
 مليون درهم؛ 3,6 : لقرص الكبريم وإعادة بناء املجموعة الحرفية باهد  
 مليون درهم ؛ 4,2:  تطوانتهيئة املجموعة الحرفية ب 
 مليون درهم ؛ 5,4:  بشفشاون تهيئة املجموعة الحرفية 
 درهم. 2,5:  تهيئة قرية الصناعة التقليدية بالروادي 

 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  مليون درهم؛ 37,60:  مساجد بطنجة وتطوان ومارتيل 05بناء 
 مليون درهم؛ 10,10:  إعادة بناء مسجدين بطنجة والعرائش 
  مليون درهم؛ 8 : مبعدات النجاعة الطاقية امسجد 250تجهيز 
  مليون درهم؛ 7,30:  امسجد 243تجهيز 
  مليون درهم؛  5:  والقرص الكبريإعادة تأهيل مسجدين بطنجة 
  مليون درهم؛ 3,138:  بالكهرباء امسجد 377ربط 
 .بناء مدرسة للتعليم العتيق بالجهة 

 

 : العدل والحريات 
 ؛مليون درهم 23:  بكتامة املقيم القايض مركز بناء 
 ؛مليون درهم 3:  الكبري بالقرص رسةاأل  قضاء قسم تجهيز 
 مليون درهم 8:  بتطوان األرسة قضاء وقسم االبتدائية املحكمة تجهيز. 

 

 الشباب و الرياضة :  
 وكذا  وازانو تطوان و تربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية بطنجة - تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو

 .مليون درهم 618:  رياضية للقرب، باإلضافة إىل بنيات تحتية رياضية أخرى-إحداث مراكز سوسيو
 

 جهة الرشق : -2
 

 : التعليم 
 إعداديات 03و جامعاتية مدارس 07االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 15 إحداث            

 درهم؛ مليون159,50: ثانويات 03و
 درهم؛ مليون 70,56: مفككة مدرسية بناية 441 تعويض 
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 درهم؛ مليون 112,23:  مؤسسة تعليمية 476 ـالخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 9,1:  قاعة 258 تدفئة 
 درهم؛ مليون 0,71:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 35 تزويد 
 درهم؛ مليون 0,50:  بالكهرباء فرعية مؤسسة 47 تزويد 
 درهم مليون 3,47:  الصحي الرصف بشبكة مؤسسة فرعية 46 ربط. 

 

 : التعليم العايل 
 مليون درهم 20:  بناء القطب التقني بوجدة. 

 

 الصحة : 
 مليون 140 ـب يقدر رسيرا وبغالف مايل 150 بطاقة استيعابية تبلغإقليمي بالدريوش  استشفايئ مركز بناء 

  درهم؛
 

 : التجهيز والنقل 
 مليون  500الطرق الرسيعة وتثنية الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية ( إنجاز:  برنامج الطرق الرسيعة

 درهم)؛
 مليون درهم)؛ 605صيانة الطرق واملنشآت الفنية ( : برنامج الصيانة الطرقية 
 وجدة"؛-مرشوع تأهيل الخط السكيك "فاس إنجاز:  البنيات التحتية للسكك الحديدية 
 شغال توسعة ) وأ ماليري درهم 10( غرب املتوسط-ميناء الناظور  إنجازمواصلة  : البنيات التحتية للموانئ

 ؛  مليون درهم) 80( ميناء الناظوررصيف 
 مليون  315,2( املحطة الجوية الحالية ملطار الناظور توسعةمواصلة أشغال  : البنيات التحتية للمطارات

 درهم). 
 

 : املاء 
  مليون درهم. 235:  الفيضانات وبناء سد تاركة أوماديالحامية من 

 

 وإعداد الرتاب التعمري : 
 درهم. مليون 1,5:  مواكبة وإطالق املخطط الجهوي إلعداد الرتاب 

 

 : الفالحة 
 مليون درهم؛ 14:  ري الجديدة للتنقيط بهضبة تافرطةتهيئة دائرة ال 
 درهممليون  40 : املساهمة يف بناء سوق الجملة بربكان.  

 

 :الصيد البحري 
 عىل مستوى النقطة املهيأة غرب املتوسط -إنجاز التجهيزات خارج موقع بالنسبة للمركب املينايئ للناظور

 مليون درهم؛ 12:  إفري إفوناسنللتفريغ 
 مليون درهم؛ 0,48: ر يل مندوبية الصيد البحري بالناظو تأه 
 مليون درهم. 0,55:  التجهيزات البيداغوجية ملركز التأهيل املهني البحري بالناظور تحديث 
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 : السياحة 
 مليون درهم. 0,8:  إحداث مركز التّميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية 

 

 :األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 مليون درهم؛ 31,60:  بناء مسجدين بكرسيف وبركان 
 مليون درهم؛ 8:  إعادة تأهيل مسجدين بإقليم وجدة 
  مليون درهم؛ 7,30:  امسجد 127تجهيز 
  مليون درهم. 1,96:  مكافحة الحريقتجهيز املساجد مبعدات 

 

 : العدل والحريات 
 ؛مليون درهم 53,6 : وجرادة بتاوريرت االبتدائية املحكمة وتجهيز بناء 
  مليون درهم 11,5 : مبيضار املقيم القايض مركزبناء وتجهيز. 

 

 الشباب والرياضة : 
 والناظور وجدةكل من بتربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية - تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو 

 مليون درهم. 38:  رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى-مراكز سوسيو وإحداث وجرادة والدريوش
 

 

 مكناس : - جهة فاس  -3
 

 : التعليم 
 وثانويتني إعداديات 03و جامعاتية مدارس 07االبتدايئ و للتعليم مدرسةتشمل  تعليمية مؤسسة 13 إحداث  :

 درهم؛ مليون 138,50
 درهم؛ مليون 110,24:  مفككة مدرسية بناية 689 تعويض 
 درهم؛ مليون 182,85:  مؤسسة تعليمية 765 الخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 46,5:  قاعة 1318 تدفئة 
 درهم؛ مليون 1,62:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 80 تزويد 
 درهم؛ مليون 3,15 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 296 تزويد 
 درهم مليون 4,53 : الصحي الرصف بشبكةمؤسسة فرعية  60 ربط. 

 

 : التعليم العايل 
 مليون درهم 40:  وحي جامعي بتازة بناء الكلية املتعددة التخصصات بتاونات. 

 

 : التجهيز والنقل  
 مليون  739( ية والجهوية واإلقليميةالطرق الرسيعة وتثنية الطرق الوطن إنجاز:  برنامج الطرق الرسيعة

 درهم)؛
 مليون درهم)؛ 400الطرق واملنشآت الفنية (صيانة  : برنامج الصيانة الطرقية 
 وجدة ".-مرشوع تأهيل الخط السكيك "فاس إنجاز:  البنيات التحتية للسكك الحديدية 
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 : املاء 
 مليون درهم. 285:  أزغار- عني تيمدرين- ب املايئ امدزبناء املرك 

 

 وإعداد الرتاب  التعمري : 
  مليون درهم. 1:  التقطيع الجهوي الجديدمالمئة املخطط الجهوي إلعداد الرتاب حسب 

 

 : الفالحة 
 مليون درهم؛ 31:  مرشوع توسيع الري مبنطقة بوهودة 
 مليون درهم؛ 600:  مرشوع حامية هضبة سايس املسقية انطالقا من سد امدز 
 مليون درهم. 50:  مرشوع سايس 

 

 : السياحة 
  مليون درهم. 1,5:  حي أنس- والسياحية فاسإحداث مركز التّميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية 

 

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية: 
  فيام يخص مجال الصناعة  ،2020متويل وتنفيذ برامج التنمية املحلية املندمجة بإقليم تاونات يف أفق

 مليون درهم؛ 2,5:  التقليدية واالقتصاد االجتامعي
  مليون درهم 1:  مركز للثقافات والفنونىل إتحويل الكنيسة الكاثوليكية. 

  

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  ؛مليون درهم 34:  مساجد بإقليم فاس ومكناس وإفران 06إعادة تأهيل 
  مليون درهم؛ 8,5:  امسجد 209تجهيز 
 ؛مليون درهم 6:  مسجد مبعدات النجاعة الطاقية 100 تجهيز 
 مليون درهم؛  5:  بناء مسجد بتجزئة األمل 
 مليون درهم؛ 3:  إعادة بناء مسجد بإقليم إفران 
  مليون درهم. 2,5:  امسجد 25إعادة التأهيل البيئي ل 

 

 : العدل والحريات 

 ؛مليون درهم 21 : وتاهلة وغفساي وواد أمليل فرانإ بكل من املقيم القايض مركز بناء •

 ؛مليون درهم 13:  مبكناس االبتدائية املحكمة وتجهيز بناء •

 ؛مليون درهم 15:  بفاس العدالة قرص تجهيز •

 .مليون درهم 2 : بآزرو رسةاأل  قضاء قسم تجهيز •
 

 الشباب والرياضة : 
 وصفرو  والحاجب تربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية مبكناس-تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو

           :  رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى-مراكز سوسيو وإحداث تازةو ن افر إوبوملان وموالي يعقوب و 
 مليون درهم. 130
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 القنيطرة : - سال  -جهة الرباط  -4
 
 

 : التعليم 
 03و إعداديات 04و جامعاتية مدارس 05االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 14 إحداث 

 درهم؛ مليون154,50 :  ثانويات
 درهم؛ مليون 74,72:  مفككة مدرسية بناية 467 تعويض 
 درهم؛ مليون 151,71:  مؤسسة تعليمية 620 ـالخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 0,243:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 12 تزويد 
 درهم؛ مليون 0,970 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 91 تزويد 
 درهم مليون 2,94 : الصحي الرصف بشبكة مؤسسة فرعية 39 ربط. 

 
 

 : التعليم العايل 
 مليون درهم 20:  بناء القطب التكنولوجي بتامسنا. 

 
 

 :التكوين املهني  
 مليون درهم 5.75:  السيارات يف مهنالتكوين معهد تجهيز  استكامل بناء والرشوع يف. 

  
 

 الصحة : 
 مايل وبغالف رسيرا 858 استيعابية تبلغالجامعي الرباط بطاقة  االستشفايئ باملركز سينا ابن مستشفى بناء 

 درهم؛ مليون 2.900 ـب يقدر
 درهم. مليون 64 ـب يقدر مايل بغالفو  ارسير  45 بطاقة استيعابية تبلغامللحة  بجرف القرب بناء مستشفى 

 
 

 : التجهيز والنقل 
 مليون درهم؛ 139 :الطرق الرسيعة وتثنية الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية إنجاز: برنامج الطرق الرسيعة 
  ؛مليون درهم 189 : 2018-2014: الربنامج املندمج لتنمية مدينة الرباط جاللة امللك أماماتفاقيتان موقعتان 

 مليون درهم؛ 90 : القنيطرة إقليمواملخطط االسرتاتيجي لتنمية 
 مليون درهم؛ 203 : صيانة الطرق واملنشآت الفنية :برنامج الصيانة الطرقية 
 الرابطة بني سيدي قاسم وسوق  413: الطريق الجهوية رقم  الربنامج الخاص بتهيئات السالمة الطرقية

 مليون درهم؛ 100 :األربعاء
 مشاريع  إنجازسرتوين و -شغال الخط السكيك ملرشوع بوجوأ انطالق  : البنيات التحتية للسكك الحديدية

مواصلة أشغال كذا و  ،الرفع من الطاقة االستيعابية للخط السكيك الرابط بني مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة
مرشوع القطار الفائق الرسعة مبا يف ذلك الدراسات والبنية التحتية و كدال أ-تشييد املحطة الجديدة الرباط
 .فائقة الرسعةالوالتجهيزات واقتناء القطارات 

 
 

 ملاء :ا  
 مليون درهم. 290:  بناء سدي تيداس وولجة السلطان 

 
 

 وإعداد الرتاب التعمري : 
 مليون درهم. 1:  مالمئة املخطط الجهوي إلعداد الرتاب حسب التقطيع الجهوي الجديد 
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 : الفالحة 
  مليون درهم؛ 8,86: هكتار 72000 مساحةإنجاز الدراسات القبلية وتنفيذ مرشوع التوسعة (زرار وبهت) عىل 
 مليون درهم 51 : الكبري الري عرصنة مرشوع. 

 

 الصيد البحري : 
  الظروف  ها عىلتوفر  للمحار حسب املنتجة تصنيف املناطقتربية األسامك من خالل العمل عىل تطوير

 ؛مليون درهم 20:  املالمئة
 مليون درهم. 0,53:  تأهيل مندوبية الصيد البحري بالقنيطرة 

 

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية: 
 مليون درهم؛ 7 : إحداث مركب مندمج للصناعة التقليدية بالرباط 
 مليون درهم؛ 1 : تهيئة املجموعة الحرفية بسيدي الطيبي 
  مليون درهم؛ 2,2 : نشطة الصناعة التقليدية بسوق األربعاءأل إحداث منطقة 
  مليون درهم 2,3:  عادة بناء دار الزربية بالخميساتإ. 

 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية :  
  مليون درهم؛ 11:  مسجدين بإقليمي الرباط والخميساتإعادة بناء 
 ؛مليون درهم 10:  ترميم مسجد بالرباط 
  ؛مليون درهم 7:  امسجد 164تجهيز 
 مليون درهم. 1:  توسعة وإصالح مسجد بسيدي سليامن 

 

 : العدل والحريات  
 ؛درهم مليون 110 : بالرباط العدالة قرص وتجهيز بناء 
 ؛درهم مليون 2.7 : بوزان رسةاأل  قضاء قسم تجهيز 
 ؛درهم مليون 30 : القضائية الدوائر وبقية املركزية اإلدارة تجهيز 
 ؛درهم مليون 83.8:  وعتاد معلومايت )القضائية والدوائر املركزية اإلدارةب( تقني عتاد وتركيب اقتناء 
 درهم مليون 10:  املحاكم عىل املراقبة كامرياتو  الرقمي الهاتف خدمة تعميم. 

 

  الرياضة:الشباب و 
 والخميساتتربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية بالرباط -تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو 

 مليون درهم. 13:  رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى-مراكز سوسيو وإحداث والقنيطرة
  
 

 خنيفرة : –بني مالل جهة  -5
  

 : التعليم 
 03و إعداديات 03و جامعاتية مدارس 08االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 16 إحداث 

 درهم؛ مليون168,00:  ثانويات
 درهم؛ مليون 84,80:  مفككة مدرسية بناية 530 تعويض 
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 درهم؛ مليون 110,60:  مؤسسة تعليمية 461 ـالخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 8,2:  قاعة 224 تدفئة 
 درهم؛ مليون 0,809:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 40 تزويد 
 درهم؛ مليون 1,940 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 182 تزويد 
 درهم مليون 5,88 : الصحي الرصف بشبكةمؤسسة فرعية  78 ربط. 

  

 : التعليم العايل 
  مليون درهم 20:  وخنيفرة للتكنولوجيا ببني ماللبناء املدرسة العليا. 

  

 : التجهيز والنقل 
 مليون  134( الطرق الرسيعة وتثنية الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية إنجاز:  برنامج الطرق الرسيعة

 ؛)درهم
  والفقيه بنصالحزيالل أو  : املخطط االسرتاتيجي لتنمية إقليم بني مالل جاللة امللك أماماتفاقية موقعة :  

 مليون درهم؛ 300
  مليون درهم 754(صيانة الطرق واملنشآت الفنية  :برنامج الصيانة الطرقية(. 

  

 : املاء 
  مليون درهم. 60بغالف مايل يبلغ صغري  سد بناءالحامية من الفيضانات و 

  

 وإعداد الرتاب التعمري : 
  درهم مليون:  الجهوي الجديدمالمئة املخطط الجهوي لتهيئة الرتاب حسب التقطيع. 

  

 فالحةال : 
 مليون درهم 37.6 : الكبري الري عرصنة مرشوع. 

  

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية: 
 مليون درهم 5 : إعادة تأهيل وتوسعة املجموعة الحرفية بخريبكة. 

  

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  مليون درهم؛ 29:  وأزياللبناء ثالثة مساجد بإقليمي خريبكة 
  مليون درهم؛ 18:  مساجد بإقليمي أزيالل وبني مالل 05إعادة بناء 
 مليون درهم؛ 7:  ترميم املسجد األعظم ببني مالل 
  مليون درهم؛ 6:  امسجد 234تجهيز 
  مليون درهم. 1,55:  مكافحة الحريقتجهيز املساجد مبعدات 

  

 : العدل والحريات 
 درهم مليون  35,6 : واويزغتو  تاكزيرتو  تاكلفتبآزرو و  املقيم القايض مركز بناء. 
 درهم مليون 3:  زيدوح اوالدو  بأغبالة املقيم القايض مركز تجهيز. 
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 الشباب والرياضة : 
 تربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية ببني مالل وخنيفرة وخريبكة- تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو، 

 مليون درهم. 266:  رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى- وكذا خلق مراكز سوسيو
  
 

  سطات : -جهة الدار البيضاء  -6
  

 : التعليم 
 إعداديات 03و جامعاتية مدارس 07االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 14 إحداث 

 درهم؛ مليون137,50  :وثانويتني
 درهم؛ مليون 69,44:  مفككة مدرسية بناية 434 تعويض 
 درهم؛ مليون 202,43:  مؤسسة تعليمية 829 الخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 1,21:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 60 تزويد 
 درهم؛ مليون 2,31 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 217 تزويد 
 درهم مليون 3,92 : الصحي الرصف بشبكةمؤسسة فرعية  52 ربط. 

  

 : التعليم العايل 
 مليون درهم؛ 20:  بناء الحي الجامعي بالجديدة 
 مليون درهم؛ 20:  بناء املعهد العايل لعلوم الرياضة بالسطات 
 مليون درهم؛ 10:  بناء املدرسة العليا للتكنولوجيا بزناتة 
 مليون درهم 8:  الوطنية للتجارة والتسيري بالجديدة بناء املدرسة. 

  

 الصحة : 
 درهم. مليون 66 ـب يقدر رسيرا وبغالف مايل 45 بطاقة استيعابية تبلغببوسكورة  القرب مستشفى بناء 

  

 : التجهيز والنقل 
 مليون  105( الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية وتثنيةالطرق الرسيعة  إنجاز : برنامج الطرق الرسيعة

 ؛)درهم
  ؛)مليون درهم 220( 2020-2015: برنامج تنمية جهة الدار البيضاء الكربى  جاللة امللك أماماتفاقية موقعة 
 برشيد إىل -برشيد وتوسيع الطريق السيار الدار البيضاء-تيط مليل: بناء الطريق السيار  برنامج الطرق السيارة

 ؛)مليار درهم 3.24( دار البيضاءالطريق املدارية للو  3*2
 ؛)مليون درهم 180( الطرق واملنشآت الفنيةصيانة  : برنامج الصيانة الطرقية 
 شاريع الرفع من الطاقة االستيعابية للخط مب املتعلقة شغالاأل  إنجاز:  البنيات التحتية للسكك الحديدية

السكيك الرابط بني مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة ومدينتي سطات ومراكش وبناء املحطة اللوجستيكية 
مبا يف ذلك الدراسات والبنية التحتية والتجهيزات  ،مرشوع القطار الفائق الرسعةا" ومواصلة أشغال ط"مي

 فائقة الرسعة؛الواقتناء القطارات 
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 مليون درهم) والشطر الثاين من  180إعادة تهيئة امليناء الجاف مبنطقة زناتة ( : البنيات التحتية للموانئ
مليون درهم) واقتناء رافعة البواخر  110البيضاء (بالدار  إلصالح السفن مخصصة مرشوع بناء منطقة

تجهيزات الحوض الجاف لبناء وإصالح السفن مبيناء و مليون درهم)  30ومعدات وتجهيزات الحوض الجاف (
املحطة الجديدة و  مليون درهم) 75بالدار البيضاء ( الدار البيضاء وتهيئة املنطقة الجديدة إلصالح السفن

 مليون درهم) 7.5يناء الطاقي الجرف األصفر (املباألشغال املتعلقة  وكذا إنجاز ،م)مليون دره 30للرحالت (
  .ماليني درهم) 10الرئييس مليناء املحمدية ( أوأشغال تعزيز املرف

  

 : املاء 
  مليون درهم. 55الحامية من الفيضانات بغالف مايل يبلغ 

  

وإعداد الرتاب التعمري : 
  مليون درهم. 3:  إلعداد الرتابمواكبة وإطالق مخطط جهوي 

 

 فالحة :ال 
 مليون درهم؛ 120 : الكبري الري عرصنة  مرشوع 
 مليون درهم؛ 105:  الجديد البرئ زمورأ  مرشوع 
 مليون درهم 26 : )الثاين الشطر(ياه الري م القتصاد الوطني الربنامج دعم مرشوع. 

 

 الصيد البحري : 
 ؛مليون درهم 40:  تأهيل موانئ الصيد 
 مليون درهم؛ 12:  تعزيز وسائل املالحة واملراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري 
 درهم؛ مليون 20:  خالل جميع مراحل الصيدخزانات ذات معايري موحدة  اعتامد 
  مليون درهم؛ 2:  نطقة موغادورمل عىل مستوى امللك البحري املحميتركيب لوحات التشوير 
 مليون درهم؛ 1,47:  لدار البيضاء واملحمدية والجديدةوبيات الصيد البحري باذتأهيل من 
 مليون درهم. 0,1:  لدار البيضاءية ملركز التأهيل املهني البحري باتأهيل التجهيزات البيداغوج 

 

 : السياحة 
  مليون  3,5:  والسياحية باملحمديةإحداث مركز التّميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية

 درهم؛
 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية 
  غري الالئق بالدار البيضاء: الاملساهمة يف اتفاقية الرشاكة لبناء املرافق العمومية يف إطار برنامج محاربة السكن

 ؛مليون درهم 33
 مليون درهم؛ 30:  مساهمة لفائدة مؤسسة مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء 
 مليون درهم؛ 26,90:  الدار البيضاء واملحمديةبناء مسجدين ب 
  مليون درهم؛ 10:  امسجد 245تجهيز 
  مليون درهم؛ 8:  مبعدات النجاعة الطاقية امسجد 250تجهيز 
 مليون درهم. 2,5:  إعادة بناء مسجد بإقليم سطات 
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 : العدل والحريات 
 ؛مليون درهم 70:  وباملحمدية ببوزنيقة االبتدائية املحكمة بناء 
 ؛مليون درهم 22,5:  أزمورو  الجديد بالبرئ املقيم القايض مركز بناء 
 ؛مليون درهم 7,5:  السبع بعني االبتدائية املحكمة تجهيز 
 مليون درهم 3:  الربوجو  فرج والدأ  بحد املقيم القايض مركز تجهيز. 

 

 الشباب والرياضة : 
 املحمدية و تربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية بالدار البيضاء - تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو

مليون  176:  رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى-وكذا خلق مراكز سوسيو ،وسطات وبرشيد والجديدة
 درهم.

  
 

 آسفي : -جهة مراكش  -7
  

 : التعليم 
 04و وإعداديتني جامعاتية مدارس 06االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 14 إحداث 

 درهم؛ مليون153,00 : ثانويات
 درهم؛ مليون 130,88:  مفككة مدرسية بناية 818 تعويض 
 درهم؛ مليون 192,17:  مؤسسة تعليمية 824 الخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 11,40:  قاعة 319 تدفئة 
 درهم؛ مليون 2,23:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 110 تزويد 
 درهم؛ مليون 6,13 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 576 تزويد 
 درهم مليون 12,60 : الصحي الرصف بشبكة مؤسسة فرعية 167 ربط. 

 

  العايل:التعليم 
 مليون درهم؛ 60:  بناء املركب الجامعي تامنصورت مبراكش 
  مليون درهم. 10:  بقلعة الرساغنةبناء املدرسة العليا للتكنولوجيا 

  

 الصحة : 
 مليون 61 ـب يقدر رسيرا وبغالف مايل 45 بطاقة استيعابية تبلغاورير  بتامنار وأيت القرب مستشفيات بناء 

 التوايل؛ عىل درهم
 درهم. مليون 30 ـب يقدر مايل بغالفو  ارسير  60 بطاقة استيعابية تبلغ )عمر بويا( اجتامعي طبي مركز إنشاء 

 

 : التجهيز والنقل 
 معرب مدينة  7بناء ممرات علوية للراجلني بالطريق الوطنية رقم :  اتفاقية موقعة أمام جاللة امللك)

مليون  35.1( 9للطريق الوطنية رقم  262+000تامنصورت) وقنطرة عىل واد غامت بالنقطة الكيلومرتية 
 ؛ )درهم

 ؛)مليون درهم 671( واملنشآت الفنيةصيانة الطرق  :برنامج الصيانة الطرقية 
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 مليون  184(والجهوية  الطرق الوطنية وتوسيع أشغال تهيئة إنجاز:  الربنامج الخاص بتهيئات السالمة الطرقية
 ؛)درهم

 مشاريع الرفع من الطاقة االستيعابية للخط  إنجاز أشغال استكامل:  البنيات التحتية للسكك الحديدية
 آسفي ؛بث الخط السكيك للميناء الجديد شغال إحداأ وانطالق  السكيك الرابط بني مدينتي مراكش وسطات

 تدعيم الحاجز الرئييس و  مليار درهم) 4آسفي (بأشغال بناء امليناء الجديد  استكامل:  البنيات التحتية للموانئ
 .مليون درهم) 10( هتصيانأشغال وكذا  رهم)مليون د 120( ميناءلل

 

 : املاء 
 باإلضافة إىل الحامية من الفيضانات وإصالح السدود بغالف مايل يبلغ بولعوان،زيات و  ايت يبناء سد            

 مليون درهم. 100
 

 وإعداد الرتاب التعمري : 
 مليون درهم. 1,7:  مالمئة املخطط الجهوي إلعداد الرتاب 

 

 : الفالحة 
  ويشململيون درهم 156( مياه الري قتصادال الربنامج الوطني ( :  

 مليون درهم؛ 16:  الربيع أم املايئ بالحوض السقوية الفالحة عرصنة مرشوع -
 .مليون درهم 36: الكبري الري عرصنة  مرشوع -

 

 الصيد البحري : 
 درهم؛مليون  0,85:  تأهيل مندوبيات الصيد البحري بآسفي والصويرة 
 مليون درهم؛ 0,7:  بيداغوجية ملعهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفيالتجهيزات ال تحديث 
 مليون درهم. 0,5:  بيداغوجية ملركز التأهيل املهني البحري بالصويرةالتجهيزات ال تحديث 

 

 : السياحة 
  السياحي للتدبريعليا الدرسة املإحداث مركز التّميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية مبراكش و :            

 مليون درهم. 2
 

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية: 
  مليون درهم؛ 3: بالعطاوية الصناعة التقليدية منطقة ألنشطة إحداث 
 ماليني درهم 2,75:  ة املجموعة الحرفية لتامصلوحتئتهي. 

 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  مليون درهم؛ 52,40:  وقلعة الرساغنةمساجد بأقاليم مراكش وبنكرير  04بناء 
  مليون درهم؛ 11:  امسجد 315تجهيز 
  مليون درهم؛ 8:  ا مبعدات النجاعة الطاقيةمسجد 250تجهيز 
 مليون درهم؛ 4,5:  امسجد 45 ـإعادة التأهيل البيئي ل 
 مليون درهم؛ 3:  ترميم مسجد مبراكش 
  مليون درهم. 2:  مسجد بالصويرةإعادة تأهيل 
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 : العدل والحريات 
 ؛مليون درهم 10:  بامزميز املقيم القايض مركز بناء 
 ؛مليون درهم 41:  الصويرةو  بتحناوت االبتدائية املحكمة بناء 
 ؛مليون درهم 12 : مبراكش االستئناف محكمة تهيئة 
 ؛مليون درهم 11:  الرساغنة بقلعة األرسة قضاء قسم وتهيئة توسعة 
 مليون درهم 3:  كزولة سبتو  بتمنار املقيم القايض مركز تجهيز. 

 

 الشباب والرياضة :  
  السوسيو خرى وتهيئة وتجهيز املؤسساتأ رياضية للقرب وتجهيزات رياضية -مراكز سوسيوتهيئة وتجهيز -

مليون  165شيشاوة : و الرحامنة و الصويرة و آسفي و والشؤون النسوية مبراكش  تربوية للشباب والطفولة
 درهم.

  
 

 تافياللت : –جهة درعة  -8
  

 : التعليم 
 إعداديات 04و جامعاتية مدارس 06االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 14 إحداث 

 درهم؛ مليون145,00 : وثانويتني
 درهم؛ مليون 59,04:  مفككة مدرسية بناية 369 تعويض 
 درهم؛ مليون 108,17:  تعليمية مؤسسة 455 ـالخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 6,50:  قاعة 178 تدفئة 
 درهم؛ مليون 0,324:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 16 تزويد 
 درهم؛ مليون 1,60 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 150 تزويد 
 درهم مليون 2,72 : الصحي الرصف مؤسسة فرعية بشبكة 36 ربط. 

 

 التكوين املهني :  
  املتجددة والنجاعة الطاقية الطاقاتيف مهن  املتخصصعهد امل تجهيز يف والرشوع بناء استكامل :            

  .مليون درهم 75.75
 

 الصحة : 
 مليون 110 ـب يقدر رسيرا وبغالف مايل 150 بطاقة استيعابية تبلغبورزازات  التخصصات مستشفى بناء 

 درهم؛
 

 : التجهيز والنقل 
 ؛)مليون درهم 167( واملنشآت الفنيةصيانة الطرق  : برنامج الصيانة الطرقية 
 الرابطة بني آيت أورير وزاكورة عرب تيشكا  9: الطريق الوطنية رقم  الربنامج الخاص بتهيئات السالمة الطرقية

 .)مليون درهم 585(
 



2018مرشوع قانون املالية لسنة  
 

  60

 : املاء 
  مليون درهم 054مببلغ  الفيضانات من الحاميةبناء سدود قدوسة وتيميكت وتودغا وأكدز وإصالح السدود و. 

 

  وإعداد الرتابالتعمري:  
  : مليون درهم. 1مواكبة وإطالق املخطط الجهوي إلعداد الرتاب 

 

 الفالحة: 
 مليون درهم 70,25:  قدوسة بسد املرتبط لبودنيب السقوي للمحيط الهيدروفالحي اإلعداد. 

 

 : السياحة 
  ؛مليون درهم 0,8:  الفندقية والسياحية بورزازات التكنولوجيا مبعهدإحداث مركز التّميز 
 مليون درهم 3:  قدوسة مرشوع. 

 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  ؛مليون درهم 22:  مساجد بإقليم زاكورة ووارزازات والراشيدية 05إعادة بناء 
  مليون درهم؛ 5,30:  امسجد 132تجهيز 
  مليون درهم. 1,44:  مكافحة الحريقتجهيز املساجد مبعدات 

 

 : العدل والحريات  
 ؛مليون درهم 6,9 : وتنغري بورزازات االبتدائية املحكمة تجهيز 
 مليون درهم1,5 :  بالريش املقيم القايض مركز بناء. 

 

 الشباب والرياضة : 
 تنغري و ورزازات و شيدية اتربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية بالر - تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو

 مليون درهم. 140:  رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى-مراكز سوسيو وإحداثميدلت و زاكورة و 
  
 

 : ماسة -جهة سوس -9
 

 : التعليم  
 03و إعداديات 03و جامعاتية مدارس 08االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية مؤسسة 16 إحداث 

 درهم؛ مليون164,00 :  ثانويات
 درهم؛ مليون 101,44 : مفككة مدرسية بناية 634 تعويض 
 درهم؛ مليون130,29 :  مؤسسة تعليمية 552 الخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 7,30:  قاعة 205 تدفئة 
 درهم؛ مليون 0,223:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 11 تزويد 
 درهم؛ مليون 2,15:  بالكهرباء فرعية مؤسسة 202 تزويد 
 درهم مليون 6,111:  الصحي الرصف بشبكة مؤسسة فرعية 81 ربط. 
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 التعليم العايل : 
 مليون درهم 50:  بناء كلية الطب والصيدلة بأكادير.  

 

 : التجهيز والنقل 
 ؛)مليون درهم 352( صيانة الطرق واملنشآت الفنية : انة الطرقيةبرنامج الصي 
  التشوير الطرقي وتجهيزات السالمة الطرقية وبناء ممرات :  الطرقيةالربنامج الخاص بتهيئات السالمة

 ).مليون درهم 35.7(الدراجات 
 

  : املاء 
  مليون درهم. 95بناء سّدي تيوين وسيدي عبد الله وسدين صغريين مببلغ 

 

 وإعداد الرتاب التعمري : 
 درهم مليون 1:  مواكبة وإطالق املخطط الجهوي إلعداد الرتاب. 

 

 : الفالحة 
 مليون درهم؛  63.7:  شبه القاحلةالاملناطق ب الرتحال وتنظيم املراعي لتهيئة الجهوي الربنامج 
  : مليون درهم؛ 600مرشوع تحلية املاء بشتوكة 
 هكتار 21000( ماسة مدار+  الري مياه مستعميل جمعيات طرف من املسرية السقوية املدارات(  :           

 درهم؛مليون  69.5
 مليون درهم. 20:  القطب الفالحي لسوس 

 

 : الصيد البحري  
 مليون درهم؛ 0,5:  تطوير القطب التنافيس للصيد البحري بأكادير 
 مليون درهم؛ 0,38:  تأهيل مندوبية الصيد البحري بأكادير 
 مليون درهم؛ 3:  التجهيزات البيداغوجية للمعهد العايل للصيد البحري بأكادير تحديث 
 مليون درهم. 0,5:  مركز التأهيل املهني البحري تطوير  

 

 : السياحة 
 مليون درهم. 1,5:  يقية الفندقية والسياحية بأكاديرإحداث مركز التّميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطب 

 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 ؛مليون درهم 45:  بناء مسجد بأكادير 
 مليون درهم؛ 14:  بإقليمي تيزنيت وطاطامساجد  05ل إعادة تأهي 
  مليون درهم؛ 10:  امسجد 163تجهيز 
 مليون درهم؛ 9:  إعادة بناء مسجدين بإقليم طاطا 
  مليون درهم. 2,50:  امسجد 25إعادة التأهيل البيئي ل 
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 : العدل والحريات  
 ؛درهم مليون10:  برحيل بوالد املقيم القايض مركز بناء 
 درهم مليون 5:  ببيوكرى األرسة قضاء وقسم االبتدائية املحكمة تجهيز. 

  

 الشباب والرياضة :  
 تزنيت و تارودانت و تربوية للشباب والطفولة والشؤون النسوية بأكادير -تهيئة وتجهيز املؤسسات السوسيو

 مليون درهم. 71رياضية للقرب وتجهيزات رياضية أخرى : -مراكز سوسيو وإحداث
  
 

 نون :واد  -جهة كلميم  - 10
 

 : التعليم  
 درهم؛ مليون 69,00:  وثانوية إعداديات 03االبتدايئ و للتعليم مدرستنيتشمل  تعليمية اتمؤسس 06 إحداث 
 درهم؛ مليون 17,28:  مفككة مدرسية بناية 108 تعويض 
 درهم؛ مليون33,58 :  مؤسسة تعليمية 135 ـالخارجية ل تهيئةال 
 درهم؛ مليون 0,243:  للرشب الصالح باملاء فرعية مؤسسة 12 تزويد 
 درهم؛ مليون 0,450 : بالكهرباء فرعية مؤسسة 42 تزويد 
 درهم مليون 0,529 : الصحي الرصف بشبكة فرعية اتمؤسس 07 ربط. 

 

 الصحة : 
 مليون 300 ـب يقدر رسيرا وبغالف مايل 250 بطاقة استيعابية تبلغ الجهوي بكلميم االستشفايئ املركز بناء 

  .درهم
 

 : التجهيز والنقل  
 ؛)درهم مليار 3.5( كلم 358طانطان - تزنيتق الرسيعة يالطر إنجازالرشوع يف  : برنامج الطرق الرسيعة 
 ؛)مليون درهم 96( واملنشآت الفنية الطرقصيانة  : برنامج الصيانة الطرقية 
 التشوير الطرقي وتحسني  كلميممدينة طرق شغال تهيئة أ :  الربنامج الخاص بتهيئات السالمة الطرقية

 ؛)مليون درهم 15(سا الزاك أ وتجهيزات السالمة ب
  :مليون درهم 20( طانطان يناءم تأهيل تجهيزات رصيف شغالأ البنيات التحتية للموانئ(. 

 

   : املاء  
  مليون درهم. 140 : من الفيضانات والحاميةبناء سّد فاصك 

 

 التعمري وإعداد الرتاب : 
  مليون درهم. 1:  إلعداد الرتاب حسب التقطيع الجهوي الجديدمالمئة املخطط الجهوي 

 

 : الفالحة 
 مليون درهم. 80,1:  شبه القاحلةالاملناطق ب الرتحال وتنظيم املراعي لتهيئة الجهوي الربنامج 
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الصيد البحري   :  
 من بكل األسامك مع التعامل تسهل بنافذة مزود عادي وغطاء حرارية بخزانات تقليدي قارب 8912 تجهيز 

 درهم؛ مليون 25:  الداخلة وبوجدور والعيون وطان طان وسيدي إفني موانئ
  : مليون درهم؛ 0,85تأهيل مندوبيات الصيد البحري بسيدي إيفني وطان طان 
 مليون درهم؛ 0,9:  التجهيزات البيداغوجية ملعهد التكنولوجيا للصيد البحري بطان طان تحديث 
 مليون درهم؛0,45 :  التجهيزات البيداغوجية ملركز التأهيل املهني البحري بسيدي إيفني تحديث 
 .مواصلة بناء نقطة التفريغ املهيأة بكوريزيم بإقليم تيزنيت 

 

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية: 
 مليون درهم ؛ 1,5:  إحداث مركز الدعم التقني ملهن الخشب بكلميم 
  درهم مليون 4:  ألنشطة الصناعة التقليدية بكلميمإحداث منطقة. 

 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  مليون درهم. 2:  امسجد 27تجهيز 

 

: العدل والحريات  
 ؛ مليون درهم 59 : بكلميم االستئناف محكمة بناء  
 درهم؛ مليون 10 : بتاغجيجت املقيم القايض مركز بناء    
 درهم. مليون 3.4:  إيفني بسيدي االبتدائية املحكمة تجهيز 

    
 

 الساقية الحمراء : -جهة العيون  - 11
 

 : التعليم  
  ؛مليون درهم 31,50:  إعدادية وثانويةاالبتدايئ و مدرسة للتعليم تشمل  مؤسسات تعليمية 03إحداث 
 مليون درهم. 17,02:  مؤسسة تعليمية 67 ـالخارجية ل تهيئةال 

 

 التعليم العايل : 
  ؛مليون درهم 40:  الطب والصيدلة بالعيونبناء كلية 
  مليون درهم. 10:  بالسامرة مؤسسة جامعيةبناء  

 

 الصحة : 
 مليون 1.200 ـب يقدر رسيرا وبغالف مايل 500 بطاقة استيعابية تبلغجامعي بالعيون  استشفايئ مركز بناء 

 .درهم

  

 : التجهيز والنقل 
 الشطر  إنجازكلم والرشوع يف  40الشطر االول بني العيون والدورة  إنجازمواصلة :  برنامج الطرق الرسيعة

 ؛)مليون درهم 600( كلم 54الثاين عىل 
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  مليون  512(بني العيون والداخلة  1توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم  : امللكجاللة  أماماتفاقية موقعة
 ؛)درهم

 ؛)مليون درهم 12(صيانة الطرق واملنشآت الفنية  : برنامج الصيانة الطرقية 
 حامية الساحل عىل مستوى ميناء طرفاية و  حجار من مدخلزالة األ إشغال أ : مواصلة  البنيات التحتية للموانئ

 .)مليون درهم 132( شاطئ فم الواد
 

 املاء : 
 مليون درهم. 20 : الفيضانات الحامية من 

 

 وإعداد الرتاب التعمري : 
  مليون درهم. 1:  الرتاب حسب التقطيع الجهوي الجديدمالمئة املخطط الجهوي إلعداد 

 

 : الفالحة 
 مليون درهم 23:  املناطق شبه القاحلةب الرتحال وتنظيم املراعي لتهيئة الجهوي الربنامج. 

 

 الصيد البحري: 
 مليون درهم؛ 1,15:  تأهيل مندوبيات الصيد البحري بالعيون وبوجدور 
  ملركز التأهيل املهني البحري و  ملعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيونتأهيل التجهيزات البيداغوجية

 ليون درهم.م0,95 :  ببوجدور
 

  واالقتصاد االجتامعي الصناعة التقليدية: 
 مليون درهم؛ 1 : إحداث مركز الدعم التقني ملهن الخشب بالعيون 
 درهم مليون 4:  إحداث منطقة ألنشطة الصناعة التقليدية بالعيون. 

 

 : األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 مليون درهم؛ 5:  بناء مسجد الوفاق بلوك أ 
  ألف درهم؛ 500:  مساجد 05إعادة التأهيل البيئي ل 
  ألف درهم. 300:  مساجد 06تجهيز 

 

 : العدل والحريات  
 مليون درهم 1.5:  طرفاية املقيم القايض مركز تجهيز. 

  
 

 واد الذهب : -جهة الداخلة  - 12
  

 : التعليم  
  مليون درهم؛ 20:  وإعدادية مدرسة جامعاتيةإحداث 
 مليون درهم. 5,39:  مؤسسة تعليمية 21 الخارجية ل تهيئةال  
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 التعليم العايل : 
 مليون درهم 10 : بناء املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالداخلة. 

  

 التجهيز والنقل : 
  مليون  74(بني العيون والداخلة  1توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم :  جاللة امللك أماماتفاقية موقعة

 ؛)درهم
 ؛مليون درهم 6(صيانة الطرق واملنشآت الفنية  : برنامج الصيانة الطرقية( 
 مواصلة و درهم)  مليار 7.5( طليسالداخلة األ ميناء شغال مرشوع بناء أ  انطالق:  البنيات التحتية للموانئ

حداث تجهيزات بامليناء وإ  VTMIS مواقتناء نظامليون درهم)  84( التقليدي باملهرييزميناء الصيد أشغال 
 .)مليون درهم 14(

 

 :املاء  
 مليون درهم. 10 : الفيضانات الحامية من 

 

 التعمري وإعداد الرتاب : 
 مليون درهم. 1:  تحيني املخطط الجهوي إلعداد الرتاب 

 

 : الفالحة 
  مليون درهم 100 : بالداخلةمرشوع تحلية املاء. 

 

 الصيد البحري:  
 مليون درهم؛ 16,35:  وإنعاش الصيد التقليديلتطوير  إنجاز بنايات 
  تأهيل شبكات املنطقة املخصصة للمشاريع الجديدة املتعلقة بتثمني منتوجات األسامك السطحية الصغرية

 مليون درهم؛ 10:  بالداخلة
  مليون درهم؛ 7:  الفخاريةاألواين إنجاز وحدات إلنتاج 
 مليون درهم؛ 3 : تربية املحارمجال واد الذهب يف -تأهيل الشباب املقاول بجهة الداخلة 
  مليون درهم؛ 0,53:  الصيد البحري بالداخلة مندوبيةتأهيل 
 مليون درهم. 0,6:  تأهيل التجهيزات البيداغوجية ملركز التأهيل املهني البحري 

 

  اإلسالمية :األوقاف والشؤون  
 درهم؛ ألف 300 : تجهيز مسجدين 
  درهم ألف 50:  مكافحة الحريقتجهيز املساجد مبعدات. 

 

 : العدل والحريات  
 مليون درهم 3.5:  طرفايةب املقيم القايض مركز تجهيز. 
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II-2.  املؤسسات واملقاوالت العمومية  - 2018املشاريع االستثامرية الجهوية الكربى برسم مرشوع قانون املالية لسنة-  
 

  الجهة أو املقاولة العمومية املؤسسة املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 مليون درهم 24.402مجموع االستثامرات : 

 –الرباط 
 - سال

  القنيطرة

تساهم الرتبية والتكوين يف التنمية االقتصادية 
 واالجتامعية

مليون  304 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع
 درهم

 إنشاء املؤسسات التعليمية -
األكادميية الجهوية للرتبية 

-سال- لجهة الرباطوالتكوين 
 القنيطرة

 تخفيف حركة السري بني الرباط وسال 

درهم  مليون 1000بـ غالف مايل يقدر 
 2018برسم سنة 

 الطريق الحرضي

 وكالة تهيئة ضفتي أيب رقراق
  parkwayبناء   األحياء بسالبعض العزلة عن فك 

  بنعاشري ساحة سيدي  السري بني مدينتي الرباط وسال تنظيم صبيب

  مركبات رياضية تحسني التنقل لدى املواطنني

 تبسيط املساطر اإلدارية املتعلقة ببعض أنشطة الوكالة
 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع

 هممليون در   4,3
نظام معلومايت للشبكة املائية لوكالة الحوض املايئ أيب  اعتامد

 رقراق والشاوية
وكالة الحوض املايئ أليب رقراق 

تحديث شبكة الوكالة من أجل تحسني األداء والحفاظ   والشاوية
 عىل األمن والسالمة

 برنامج محو األميةعىل مستوى  مسجال 89.510
برسم  مليون درهم 33,1 بـ غالف مايل يقدر

 2018سنة 
: تنفيذ برامج محو األمية من طرف املنظامت الغري الحكومية

 األول شطرال
  الوطنية ملحاربة األمية الوكالة

 برامج محو األمية عىل مستوى مسجال 115.340
برسم  مليون درهم 42,2 بـ غالف مايل يقدر

 2018سنة 
 الحكومية:تنفيذ برامج محو األمية من طرف املنظامت الغري 

 الثاين الشطر

  
  :  الكلفة اإلجاملية للمرشوع

 مليون درهم 3
  2018برسم سنة  مليون درهم1,6

 املوحدة مبهدية  تالحاويا ريتسيتوسيع وحدة 
  املكتب الوطني للصيد

 رشاء حاويات موحدة
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

تحقيق تنمية متكاملة ملدينة الرباط وضواحيها 
 والبيئة الثقافةو الرتاث تشمل مجاالت وتحديثها (

 املرافق العمومية األساسية)توفري و 

 مليون درهم 2000 بـ غالف مايل يقدر
 2018برسم سنة 

 الثقافات"  ةعاصم األنواروع برنامج "الرباط مدينة مرش 

  رشكة الرباط للتهيئة

 –الرباط 
 - سال

  القنيطرة

  برامج أخرى لتنمية املدينة

مرسح الرباط الكبري رمز لتجديد ثقافة عاصمة املغرب 
بنيات تحتية ذات جودة عالية كفيلة توفري مع 

 باستقبال تظاهرات ثقافية وفنية

 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع
 مليون درهم 1,6

 املرسح الكبري للرباط

  رشكة أيب رقراق للثقافة

التعريف باملايض مرشوع ذو بعد عاملي يهدف إىل 
 وعلوم األرض  ها الغنيمن خالل تراث العريق للبالد

 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع
 مليون درهم 900

 ثار وعلوم األرضاملتحف الوطني لآل 

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 715,5 تقليص العجز يف السكن وتحسني ظروف عيش السكان

الكهرباء وتحسني جودة  عىلمواكبة زيادة الطلب  -
 الخدمات املقدمة للمواطنني

 منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية توفري -

 مليون درهم 113

 : THT-HT-MTتطوير شبكة 
 كيلو فولط بعني عودة 22/60إنشاء مركز  -
 كيلو فولط الوحدة 60/225تقوية قدرة املركز  -
 كيلو فوط درادر 22/60زيادة قدرة املركز  -

(2*40 MVA اإلنتقال إىل) 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
  الصالح للرشب 

  -فرع الكهرباء-

  صيانة منشآت اإلنتاج بالقنيطرة  مليون درهم 285

 املستشفياتبمرشوع تجريبي خاص  -
 العمومية اتاإلدار بانخفاض استهالك الطاقة  -

 الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية عزل السقوفو نظام اإلضاءة تحديث  مليون درهم 3,75

 تنمية مشاريع التعدين مليون درهم 3,02 يف مجال املعادن االستثامرتطوير 
املكتب الوطني للهيدروكاربورات 

 واملعادن
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  الجهة أو املقاولة العمومية املؤسسة املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 ساحاتامل توسيعو  مخطط املغرب األخرضنزيل ت
السقي  تقنيات االقتصاد يف مياهعتامد وا املسقية

 املائية داملوار  تدبريوتحسني 
 مليون درهم 140,5

الدعم  اتعمليو  خدمة املاءو أشغال تهيئة املجال السقوي الكبري 
الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخرض وتطوير  اريعمشو 

 الفالحة
 املكتب الجهوي لإلستثامر الفالحي

 –الرباط 
 - سال

  القنيطرة

 متارة من نقل حرضي فعال-سال-متكني جهة الرباط
 : 2018استثامر سنة 

 مليون درهم 760

 2متديد الخط تنفيذ املرحلة األوىل من ( تطوير عرض الشبكة
القيام بدراسة قبلية ملرشوع التمديدات و  كيلومرت 7عىل طول 

" Maîtrise d’œuvre"املتوقعة يف إطار املرحلة الثانية وإطالق 
 املرحلة النهائية –بالنسبة لربنامج التمديد 

 -رشكة الطرامواي لجهة الرباط 
 سال

 توطيد الشبكة الحديدية الحديثة -

 مليون درهم 2475

 تحديث الشبكة الحديدية  برنامج -

  الخط الفائق الرسعةمتابعة تنفيذ  -  الفائق الرسعةخط الاستكامل  - املكتب الوطني للسكك الحديدية

  عرض اللوجستيكعزيز ت -
نظام و  األدواتو  ستثامرية أخرى (املعدات املتحركةبرامج ا -

  املعلومات...)

 مليون درهم 696,9 تطوير الشبكة الطرقية وتحسني الربط 
برنامج تحديث الشبكة الطرقية املهيكلة وإعادة تأهيل الطرق 

 اإلقليمية
 صندوق التمويل الطرقي

الطاقة الرفع من و جودة عالية  يتوفري تكوين ذ
  للمعهد ةاالستيعابي

 مليون درهم 69:  الكلفة اإلجاملية
 2018برسم سنة  مليون درهم 13

 الحسن الثاين للزراعة والبيطرة.نشاء وحدة بيداغوجية مبعهد إ 
معهد الحسن الثاين للزراعة 

  والبيطرة
 مليون درهم 18,2:  الكلفة اإلجاملية

  2018برسم سنة  مليون درهم 7,2
 لسكن الرئييس للمعهد بالرباطباتوسعة الداخلية 

 القطب التكنولوجي لتامسنا مليون درهم 84  

  بناء ثالث مدرجات (كلية الطب والصيدلة بالرباط)  مليون درهم 16   جامعة محمد الخامس بالرباط

  رشاء معدات علمية للمدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني  درهم ينيمال  9  
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

  مليون درهم 10.115مجموع االستثامرات : 

 –طنجة 
 -تطوان 

 الحسيمة
  

تساهم الرتبية والتكوين يف التنمية االقتصادية 
 واالجتامعية

 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع
 مليون درهم 430

 نشاء املؤسسات التعليميةإ 
األكادميية الجهوية للرتبية 

 -تطوان - والتكوين لجهة طنجة
 الحسيمة

 تحسني ظروف عيش الساكنة املحلية -
 ظروف التعليم األويل تحسني -
 املستوصفات والداخلياتبتحسني الظروف الصحية  -
 األمثل للطاقةعامل االست -

 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع
  درهمنييمال  10

عىل املؤسسات االجتامعية بتزود بالطاقة البرنامج تحسني ظروف 
 مناطق شامل املغربمستوى 

 الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

 بربنامج محو األمية مسجال 72.850
 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع

 مليون درهم 27,2
الشطر  الحكومية:تنفيذ برامج محو األمية من طرف املنظامت الغري 

 لاألو 
 الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

  بربنامج محو األمية مسجال 93.420
 : الكلفة اإلجاملية للمرشوع

  مليون درهم 34,4
الشطر  الحكومية:تنفيذ برامج محو األمية من طرف املنظامت الغري 

  الثاين

  
 : كلفة املرشوع

 مليون درهم 16
 بناء وحدة تسيري الحاويات املوحدة وتأهيل قاعات العرض -
 العرائش)نجة و وطالجبهة و رشاء حاويات موحدة (الحسيمة  -

 املكتب الوطني للصيد

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 650,5 وتحسني ظروف عيش السكانتقليص العجز يف السكن 

 املرتفقني  لجميع توفري التزود باملاء -
 إدارة توقعية للسدود -
 التخفيف من اآلثار السلبية للفيضانات -

 مليون درهم 16,2
 ية وجنظمة الهيدرلاأل ري املوارد املائية عىل مستوى دراسة تدب -
 الوقاية من الفيضانات -

 وكالة الحوض املايئ اللكوس
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

الكهرباء وتحسني جودة  مواكبة ارتفاع الطلب عىل
  الخدمات املقدمة للمواطنني

 مييل فولط بالقرص الصغري 222/60انشاء مركز  - مليون درهم 53

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
 الصالح للرشب (فرع الكهرباء)

 –طنجة 
 -تطوان 

  الحسيمة

 كيلوواط مبركز ملوسة 225/60 تقوية تحويل - مليون درهم 25

 ببني احمدمييل فولط امبري  2,20كيلوواط  60/22انشاء املركز املولد  - مليون درهم 52

 كيلوواط لربط جبل موىس وربطه بالشبكة 225/60مركز  إنجاز - مليون درهم 142

 بناء املركز املولد يف جهة جبل لحبيب - مليون درهم 63

 الوكالة املغربية لنجاعة الطاقية الحكامة املحلية)و  ياتالبناو   الطاقة (التخطيط ترشيد استعامل مليون درهم 2  

املنطقة الجنوبية بمشكل الفيضانات  معالجة -
 للمدينة

عن محطات  ستغناءاالقتصاد يف الطاقة من خالل اال  -
 الضخ

ترصيف مياه الرصف وفائض مياه العواصف  تجنب -
ىل الرتبة واملياه إالخاصة لتفادي ترسبها  باألرايض
 الجوفية

  1 تنفيد املعرتض رقم مليون درهم 90
املاء الوكالة املستقلة لتوزيع 
 والكهرباء بالعرائش

 ساحاتامل توسيعو  مخطط املغرب األخرضنزيل ت
السقي  تقنيات االقتصاد يف مياهعتامد وا املسقية

 املائية داملوار  تدبريوتحسني 
 مليون درهم 368,9

 قطاع دار خروفة مبنطقة اللولكوسبمرشوع توسيع شبكات الري  -
عمليات و  وخدمات املاء الهيدرومائيةالتجهيزات مشاريع تتعلق بأشغال  -

 ةتطوير الفالحو  الدعم ومشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخرض

املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي 
 اللولكوس

 توطيد الشبكة الحديدية الحديثة -

 مليون درهم 1187,4

 برنامج تحديث الشبكة الحديدية -

  الرسعةالفائق متابعة تنفيذ الخط  -  الفائق الرسعةالخط أشغال نهاء إ  - املكتب الوطني للسكك الحديدية

  نظام املعلومات،....)و األدوات و برامج استثامرية أخرى (املعدات املتحركة  - املساهمة يف تكريس العرض اللوجيستييك -
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  الجهة أو املقاولة العمومية املؤسسة املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 مليون درهم 589,5  

 تطوير املنطقة الحرة اللوجستية -
 املتوسط-تحسني مرافق امليناء البحري طنجةو  تهيئة  -
 إنهاءاملتوسط الثاين (تكلفة -أشغال بناء امليناء البحري طنجة -

 مليون درهم) 3400 تقدر بـ 2018-2017برسم الفرتة املرشوع 

 املتوسط-الخاصة طنجةالوكالة 

 –طنجة 
 -تطوان 

  الحسيمة

 تكريس وضعية مدينة طنجة  كوجهة
سياحية ترفيهية عىل مستوى البحر 

 املتوسط األبيض
 ناء طنجة املدينةيرشكة التهيئة لتحويل م املدينة-مواصلة مرشوع تحويل منطقة امليناء طنجة مليون درهم 204

 مليون درهم 1346,2 تحسني الربطتطوير شبكة الطرق و 
برنامج تحديث شبكة الطرق املهيكلة وإعادة تأهيل الطرق 

 االقليمية
 صندوق التمويل الطرقي

 نشاء مجمع سكني جامعيإ  مليون درهم 56  
املكتب الوطني لألعامل الجامعية 

 االجتامعية والثقافية

  مليون درهم 5.148:  مجموع االستثامرات

-بني مالل
  خنيفرة

تساهم الرتبية والتكوين يف التنمية 
 االقتصادية واالجتامعية

 نشاء مؤسسات التعليمإ  مليون درهم 246 : التكلفة االجاملية للمرشوع
األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين 

 خنيفرة- لجهة بني مالل

الحامية من الفيضانات من خالل  -
 والتنبؤ بها اإلخبار

 التدبري الهيدرولوجي جودةتحسني  -
 مليون درهم 3,13

املحطات الهيدرولوجية  تجهيزشبكة اإلنذار بالفيضانات و  وسيعت -
 والسدود

  لشاويةاكالة الحوض املايئ أليب رقراق و و 

 املديرية الوطنية لألرصاد الجويةلدن ناخية من امل البياناتاقتناء  -
 وتحيني املعطياترصد املوارد املائية  -
  املحطات الهيدرولوجيةبعتبات التحديد  أشغال -

 شبكات املياه دبريلت إنشاء نظام معلومايت مليون درهم 1.2 التدبرينجاعة استعامل التكنلوجيا و 

 التدبري املندمج للموارد املائية
  مليون درهم 1,45:  التكلفة اإلجاملية

 2018برسم سنة  مليون درهم 0,75
 مكافحة الفيضانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2018مرشوع قانون املالية لسنة 
 

 

 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 اقتناء املعدات املعلوماتية مليون درهم 1 -

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
  واملسح العقاري والخرائطية

-بني مالل
  خنيفرة

 مليون درهم 0,83 -
 تحيني( Dاملتعلقة بالفئة  يةالخرائطو  الطبوغرافية  شغالإنجاز اال 

 )لقياس التخطيطيل رقميةال بنيةال

بناء تجزئة أزيالل  مليون درهم 25 -

 تهيئة تجزئة خريبكة مليون درهم 12 -

 مليون درهم 24,78 والدعم والتقويةمحو األمية  بربنامج مسجال 64.840
:  تنفيذ برامج محو األمية من طرف املنظامت الغري الحكومية

 لاألو  الشطر
 الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

 مليون درهم 30,72 ربنامج محو األمية والدعم والتقويةب مسجال 81.800
: تنفيذ برامج محو األمية من طرف املنظامت الغري الحكومية 

 الشطر الثاين

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 169,47 تقليص العجز يف السكن وتحسني ظروف عيش السكان

 سبو- وكالة الحوض املايئ  دراسات وأشغال الحامية من الفيضانات مليون درهم 2,6 يف الرشب أو التطهريلالستعامل  املائية وارد املتوفري 

 معالجة مياه الرصف الصحي -
 املوارد املائية واحرتام البيئة ترشيد استعامل -

 مليون درهم130
محطتني ملعالجة مياه الرصف الصحي (الفقيه بن صالح  إنجاز

 وقصبة تادلة)
 املجمع الرشيف للفوسفاط

دعم الطلب املتزايد عىل الكهرباء وتحسني جودة 
  الخدمات املقدمة للمواطنني

 مليون درهم 50
 بالهواء التي تشتغل HT/MT املحطات الفرعية  إنجازاإلنتهاء من 

 أزيالل وأيت أواردا)و لربوج وا دمناتب(

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
  للرشب (قطاع الكهرباء)

 كهرباءلبني مالل بال مرشوع القطب الفالحيتزويد  مليون درهم 45

 اقتناء لوازم قطع التيار (بني مالل) مليون درهم 17

 (الزيدانية) 60/22زيادة قوة املحطة الفرعية  مليون درهم 14

 (تزيك)  225/150/60KVمحطة  أهيلت ليون درهمم 34
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 املشاريع املعدنيةتطوير  مليون درهم 2,2  
 املكتب الوطني للهيدروكاربورات

 واملعادن

-بني مالل
  خنيفرة

  الرفع من سعة التخزين

 دينة الفقيه بن صالحمب جديدوجي مجمع هيدرول مليون درهم 14,5

الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء 
  والكهرباء بتادلة

 مليون درهم 13,6
) وأنابيب الربط والتوزيع بالقطب semi-enterréنشاء خزان (ا

 الفالحي

 مليون درهم 110
 املستعملة  املياه حطة ملعالجة مياه الرصف الصحي وحاويات بناء م

 لبني مالل واملراكز املجاورة لقطب الفالحيبا مياه األمطارو 

 خزانات ببني مالل مليون درهم 11,7

 مخطط املغرب األخرضنزيل ت
تقنيات االقتصاد يف عتامد وا املسقية ساحاتامل توسيعو 

 املائية داملوار  تدبريالسقي وتحسني  مياه
 مليون درهم 181

كربى وخدمة املشاريع املتعلقة بأشغال التجهيزات الهيدرومائية ال
ة الثانية ملخطط املغرب مشاريع الدعامو عمليات الدعم و املاء 

 أنشطة التنمية الفالحيةاألخرض و 

املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي 
 اللولكوس

 مليون درهم 667,8 تحسني الربطشبكة الطرق و  تطوير
إعادة تأهيل الطرق و  امج تحديث شبكة الطرق املهيكلةبرن

 اإلقليمية
 صندوق متويل الطرق

  مليون درهم 5.684:   مجموع االستثامرات

  مكناس-فاس

 الوكالة الوطنية ملحاربة األمية طرف املنظامت الغري الحكومية مية منتنفيذ برامج محو األ  مليون درهم 50,36 بربنامج محو األمية  مسجال 224.030

 مجموعة التهيئة العمران والتهيئة العمرانية بناء الوحدات السكنيةمشاريع  مليون درهم 653,8 تقليص العجز يف السكن وتحسني ظروف عيش السكان

 مليون درهم 366,5  
الثانويات و  اإلعدادياتو بناء مؤسسات التعليم (املدارس االبتدائية 

األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين فاس  املدارس الجامعية والداخليات)و 
 مكناس -

  مليون درهم 184,9   
اإلعداديات و  توسعة مؤسسات التعليم (املدارس االبتدائية 

  الثانويات والداخليات)و 
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  الجهة أو املقاولة العمومية املؤسسة املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 وكالة الحوض املايئ سبو دراسات وأشغال الحامية من الفيضانات مليون درهم 18,08 املائيةتوفري املوارد 

  مكناس-فاس

 إنشاء املحطة الكهربائية الفرعية الرابعة مليون درهم 170 التزويد بالكهرباء
الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء 

 والكهرباء بفاس

  املحافظة عىل البيئة

 تثبيت قنوات رصف املياه مليون درهم 24

  
والكهرباء  الوكالة املستقلة لتوزيع املاء

 بتازة

  محطات الرفع والضخ  مليون درهم 32

  محطة التطهري السائل ومعالجة املياه العادمة إنجاز  مليون درهم 60

  ملراكز املجاورة لتازةبا تطهري السائل  مليون درهم 56

 مرت مكعب 20000بناء خزان بسعة  مليون درهم 17,7 زيادة سعة التخزين

الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء 
االستجابة للطلب عىل الكهرباء وتحسني نوعية الخدمات   والكهرباء مبكناس

  املقدمة للمواطنني

 بوفكرانبكيلوفولت  225/60محطة فرعية  إنجاز مليون درهم 90

 كيلوفولت 60/22بناء محطة تازة  مليون درهم 51

 مليون درهم 42  
كيلوفولت   60/22إنشاء محطة فرعية جديدة للمجمع الفالحي 

AGROPOLIS 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
  للرشب (فرع الكهرباء)

 "أطلس"شمسية اللواح األمرشوع  مليون درهم 3520 اإلنتاج بعمليةأشغال جديدة تتعلق  إنجاز

 للمجموعات "عالل الفايس"ات التيار الكهربايئ قاطعاقتناء واستبدال  مليون درهم 38 نتاج الكهرباءإل منشآت  توفري

 قرى كرسيف وبوملان وميسورباملنخفض  التوتر تعميم مليون درهم 31 تعميم الربط بالكهرباء

 الوكالة املغربية للطاقة الشمسية تأهيل العديد من املواقع، السيام موقع ميدلت مليون درهم 847 الشمسية وتخفيض التكاليف محطات الطاقة تطوير

 مليون درهم 1.169,7 تحسني الربطتطوير شبكة الطرق و 
إعادة تأهيل الطرق امج تحديث شبكة الطرق املهيكلة و برن

 اإلقليمية 
 صندوق متويل الطرق
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

  مليون درهم  29.931مجموع االستثامرات :  

الدار البيضاء 
  سطات

الحد من العجز السكني وتحسني الظروف املعيشية 
 للسكان

 التهيئة العمران مجموعة وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 1.177,8

 مليون درهم 100,4 بربنامج محو األمية  مسجال 274.770
طرف املنظامت الغري  مناألمية تنفيذ برامج محو 

 الحكومية
 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة 

 األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين إنشاء مؤسسات التعليم مليون درهم 310  

  املرتفقني والبضائعية تسهيل حرك
 1.300:  الكلفة اإلجاملية للمرشوع

  مليون درهم
 2018مليون درهم برسم  390

 برشيد -مليل  الطريق السيار تيط

  الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب
 مليون درهم 244 ةوالوطني دعم التنمية الجهوية

برشيد من خطني إىل -توسيع املقطع الطرقي الدار البيضاء
 ثالثة خطوط

 مليون درهم 297 املساهمة يف إحداث مناصب شغل مبارشة
إىل ثالثة توسيع املقطع الطرقي للدار البيضاء من خطني 

 خطوط

السيام الكورنيش البحري  متعددة،استكامل مشاريع 
مرشيش   -غابة بوسكورة و  املرتبط مبسجد الحسن الثاين

حديقة عني السبع وكورنيش و  كورنيش عني الديابو 
  املحمدية

 املرسح الكبري للدارالبيضاء مليون درهم 452

  الدارالبيضاء للتهيئة

 األركيولوجي املجمع  درهم ماليني 6

 املجمع الريايض محمد الخامس مليون درهم 129

 ساحة الرابطة العربية مليون درهم 60

 حديقة الحيوانات عني السبع مليون درهم 150

 واثب املوحدين مليون درهم 450

 كورنيش عني الدياب درهم  مليون 450

 التهيئة الطرقية مليون درهم 750

 موقف ساحة الراشيدي مليون درهم 78

 غابة بوسكورة مرشيش مليون درهم 98
 



     2018مرشوع قانون املالية لسنة 
 

 

 
76 

  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 درهم مليون 1,2 تحسني النجاعةتبسيط اإلجراءات و 
الصيانة وتحديث نظام رصد  لتدبري نظام معلومايت ونظام اعتامد
 دالسدو 

 أيب رقراق والشاوية- وكالة الحوض املايئ 

الدار 
البيضاء 
  سطات

 لسائلاتأهيل وتعزيز شبكات الرصف الصحي إعادة  درهم مليون 39  

 درهم مليون 120   الوكالة املستقلة للامء والكهرباء للشاوية
الجديدة الخيايطة عالجة املياه العادمة باملدينة ملمحطة  إنجاز

  (الشطر األول)

  توسيع الشبكة مليون درهم 53 الرفع من سعة التخزين

 زيادة الربط بشبكة املاء

 مليون درهم 20
 3ربط الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء والكهرباء بالجديدة 

عرب خط ثاين منطلق من  HT 60 KV(الحوزية) بالتوتر العايل 
 GHANEM ONEاملحطة 

الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء 
  والكهرباء بالجديدة

 مليون درهم 17
عرب  2ربط الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء والكهرباء بالجديدة 

 كيلو فولط  60إضافة جدول ثالث 

 إرساء نظام لتدبري وتحسني مردودية الشبكة  درهمينيمال  10  

 مليون درهم 50 البيئةاملحافظة عىل 
إنشاء وتجهيز محطة معالجة مياه الرصف الصحي (مدينة بري جديد 

 ومركز محارزة الساحل)

 الغري املجهزةألحياء بالنسبة ل الربطمتديد شبكة  مليون درهم 50  التزود باملاء معدلتحسني 

مع استعامل لب  MP III-IVمالءمة الورش الفوسفوري 
) بسعة ligne Eالفوسفاط وبناء وحدة جديدة (

TP205/J1400 بالوحدات  نتاجاإل د الخصاص يف سل
 القدمية خالل فرتة أشغال املالمئة

 مليون درهم 2358
مع استعامل لب  MP3 &4مالءمة التجهيزات بالورش الفوسفوري 

 الفوسفاط الذي يتم نقله من منجم خريبكة

  للفوسفاطاملجمع الرشيف 

حركة االسترياد والتصدير املرتبطة بتطوير  باستيعا
 2020 - 2013معمل الجرف األصفر يف أفق 

 مليون درهم 3241
 إنجازالذي يهم  تجهيزات املينائية للجرف األصفرمرشوع توسعة ال

 بنيات تحتية جديدة ومتطورة وكذا مالءمة التجهيزات القدمية 
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات واالجتامعيالوقع االقتصادي 

تلبية الحاجيات املتزايدة من املياه لتطوير البنية التحتية  -
 الكياموية للجرف األصفر

 ترشيد استعامل املوارد املائية واملحافظة عىل البيئة -
 مليون درهم 2220

ملصنع استجابة لحاجيات لال مرشوع بناء مصنع تحلية املاء 
مليون  75 تقدر بـوالتي  من املاء الكياموي بالجرف األصفر

 مرت مكعب سنويا

  املجمع الرشيف للفوسفاط

الدار 
البيضاء 
  سطات

حامض الكربيتي املرتبطة بتنامي حاجيات تلبية الحاجيات من ال -
 لجرف األصفرباالنتاج الكياموي ا
 الطاقة الكهربائيةذايت من الكتفاء اال تحقيق  -

 مليون درهم 4780
خطني جديدين لتصنيع الكربيت مع وحدة  إنجازمرشوع 

لكل  TMH/J 4.200) بسعة 2x60MWكهربائية مندمجة (
 منهام

 مليون درهم 4900 رفع القدرة اإلنتاجية لألسمدة

 : تتوفر عىلإنجاز وحدة مندمجة إلنتاج األسمدة 
 الحامض الكربيتي TMH/J 4200خط تصنيع الكربيت:  -
 ميغاواط 62وحدة حرارية ذات قدرة  -
 P205 ـب طن/يوم 1400وري خط تصنيع الحامض الفوسف -

 طن/سنة) 450000)
ما يعادل  )1MT/anطن/يوم ( 3000خط تصنيع األسمدة  -

DAP 
 التخزينو مجمع املباين -

منشآت  حداثة بني العرض والطلب من خالل إ ضامن املطابق
 اإلنتاجعملية جديدة مرتبطة ب

 معمل الفحم الجديد بالجرف األصفر إنجاز مليون درهم 343

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
  للرشب (قطاع الكهرباء)

 مليون درهم M4 227زيادة حصة الغاز 
  دراسات وعقود الدعم لتنمية مرشوع

GAS TO POWER 

 مليون درهم 91 الكهربائيةمنشآت االنتاج توفري 
 GTA( 3الشطر Turboalternateur 3مراجعة عامة ل 

 حطة املحمدية للطاقة الحراريةمبثبتة ) امل3رقم

 مليون درهم 69 تحسني األداء التجاري
لعمالء ل بالنسبةوضع نظام االسرتداد عن بعد مرشوع ل

)THT HT, MT et BT( 

 SAPلألعامل لتحسني النظام املعلومايت  متطورنظام اعتامد  مليون درهم ONEE/BE 60تحسني أداء النظام املعلومايت املنظم ألنشطة 
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 درهم ماليني 3 الطاقات املتجددةإنتاج تطوير 
تجهيز مستشفى ابن رشد الجامعي بالدار البيضاء بأنظمة 

مستشفى و الطاقة الشمسية الحرارية (مستشفى ابن رشد 
 املسجد )و غشت  20مستشفى و األطفال 

   الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

الدار 
البيضاء 
 سطات

 الجديد بالدار البيضاءبناء املركز الجهوي  درهم مليون 46,1 تحسني القدرات الصناعية والتخزينية

 إعادة تأهيل املراكز الجهوية درهم مليون 1,8  الرشكة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس)

 إعادة تأهيل حظائر التسقيف درهم مليون 1,6 

 اقتناء معدات التربيد (الجديدة) مليون درهم 1 

  املكتب الوطني للصيد
 الخاصة بالصيد بالجديدةتأهيل قاعة العرض  مليون درهم 1,4 

 درهم ماليني 4 
كل من الدار البيضاء ب UGCNاقتناء حاويات موحدة 

 واملحمدية والجديدة والجرف األصفر

عتامد وا املسقية ساحاتامل توسيعو  مخطط املغرب األخرضنزيل ت
 املائية داملوار  تدبريالسقي وتحسني  تقنيات االقتصاد يف مياه

 مليون درهم 261.49
املشاريع املتعلقة بأشغال التجهيزات الهيدرومائية الكربى 

ة الثانية وخدمة املاء وعمليات الدعم ومشاريع الدعام
 أنشطة التنمية الفالحيةملخطط املغرب األخرض و 

 املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي

 مليون درهم 600 مضاعفة قدرة هذا القطب

 :   مواصلة العمليات التالية
 عىل املدرجات؛ OACIالتصديق  -
عطاء انطالقة الدراسات التقنية لتوسعة املحطة الجوية إ  -

 ملطار محمد الخامس؛ T2الثانية 
تفعيل برنامج تطوير محطات الشحن الجوي والتجهيزات  -

CNS/ATM  برنامج تطوير أبراج املراقبة.و 

 املكتب الوطني للمطارات
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 مليون درهم 5, 582 بية للموانئتعزيز الطاقة االستيعا

صيانة وتجهيز املنطقة الجديدة ألوراش بناء السفن وتهيئة  -
وكذا بناء منشاة  ءلبيضاا ربالدايناء الجديد للصيد البحري امل

 جامعية؛
 ؛تهيئة امليناء الجاف بزناتة  -
 زناتة.بارات بجوار املنطقة اللوجستيكية تهيئة موقف للسي -

 الوكالة الوطنية للموانئ

الدار 
البيضاء 
  سطات

 توطيد الشبكة الحديدية الحديثة

 مليون درهم 895,2

 برنامج تأهيل شبكة السكك الحديدية؛
 املكتب الوطني للسكك الحديدية

  
  

  مواصلة أشغال مرشوع الخط الفائق الرسعة  أشغال الخط الفائق الرسعةاستكامل 

 تقوية عرض اللوجستيك
نظام و  األدواتو  املعدات املتحركة برامج استثامرية أخرى (

  املعلومات....)

التحسيس يف مجال الرتبية عىل مبادئ السالمة الطرقية للتقليص 
 من حوادث السري

 مليون درهم 70
البيداغوجي للوقاية من حوادث استكامل بناء وتجهيز املركز 

 السري مبدينة ابن سليامن
 اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري

 مليون درهم 810,2 تطوير الشبكة الطرقية و تحسني الربط
برنامج عرصنة الشبكة الطرقية املهيكلة وتأهيل الطرق 

 الجهوية
 صندوق التمويل الطرقي

  مليون درهم  11.010مجموع االستثامرات : 

-مراكش
  أسفي

 الحامية من الفيضانات وتطهري السائلأشغال  مليون درهم 190,74 حامية املواطنني من الفيضانات

 تانسيفت -وكالة الحوض املايئ
 مليون درهم 2,30 رية معالجة امللفاتتة امللك العمومي املايئ وتحسني و تنظيم وحامي

دراسة لتحديد امللك إنجاز تنظيم امللك العمومي املايئ (
العمومي املايئ ودراسة طوبوغرافية ملراقبة تطور املهنة 

  امللفات) إلعدادالتقنية  ةواملساعد

 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة  طرف املنظامت الغري الحكومية مناألمية تنفيذ برامج محو  مليون درهم 89,6 هذا الربنامجب مسجالمستفيدا  244.370

 االكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بناء مؤسسات تعليمية مليون درهم 407 تساهم الرتبية والتكوين يف التنمية االقتصادية واالجتامعية
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 املركز االستشفايئ محمد السادس مبراكش دراسات متعلقة بالبناء مليون درهم 22,8  

-مراكش
  أسفي

 رشاء الحاويات املوحدة بالصويرة وأسفي ماليني درهم 3  

    املكتب الوطني للصيد
  درهم مليون 2 : الكلفة اإلجاملية

 2018برسم سنة  مليون درهم 0,6
 بناء وحدة تسيري الحاويات املوحدة بالجرف األصفر

  
  مليون درهم 25: الكلفة اإلجاملية

 2018مليون درهم برسم سنة  7,5
بناء قاعة العرض مغطاة بالصويرة (درائات وبنايات 

superstructures( 

  
لحوز املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي ا الربنامج الوطني القتصاد الري مليون درهم 2700

  الدعامة الثانية  مليون درهم 328 مراكش

السكني وتحسني الظروف املعيشية الحد من العجز 
 للسكان

 مجموعة التهيئة العمران الحرضية والتهيئة العمرانيةالتجزئات بناء مشاريع  مليون درهم 990,60

 مكعب مرت 30000بسعة  RAMبناء خزان  مليون درهم 48 مني املاء الصالح للرشب ملدينة مراكشأ ت

الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء 
 والكهرباء مبراكش

  مليون درهم 146  مياه الرشب وتوفريالبيئة  حامية
بناء وحدة التجفيف الشميس ملواد الرصف الصحي 

  مبحطة الرصف الصحي

  مليون درهم 251  2030مبدينة مراكش يف أفق عادمة معالجة املياه ال
توسيع قدرة محطات معالجة مياه الرصف ملدينة 

  مراكش

  مليون درهم 120  بالطاقة الكهربائية مدينة مراكشمداد ضامن إ
بالشامل الغريب  225/20KVنتاج جديد إ حداث مركز إ 

  ملدينة مراكش

 مليون درهم 112,5 عىل شبكة التطهري رالتي ال تتوفمداد األحياء إ
ولية والثانوية (الشطر إنجاز الفواصل واملجمعات األ 

 الرابع والخامس)
الجامعية لتوزيع املاء الوكالة املستقلة 

 والكهرباء بآسفي

 مليون درهم 9200 : تكلفةال لكهرباءاعىل  لبية الطلب الوطنيت

 ميغاواط ) 693( بأسفيمتديد وحدتني  -
  جبل لحديدب ندمجاملمرشوع الطاقة الريحية  -
لبناء محطة للطاقة الشمسية   مرشوع نور أركانة -
   تانسيفتت والرحامنةب

الوطني الكهرباء واملاء الصالح  املكتب
 للرشب
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 مليون درهم 72 
لطاقة الهوائية بجبل اة الكهربائية املنتجة من مولد ترصيف الطاق

 MW 200لحديد 

الكهرباء واملاء الصالح املكتب الوطني 
 للرشب

-مراكش
  أسفي

 

  بالصويرة Kv 225/60حداث مركز إ   مليون درهم 115

  مومنة Kv Od 60/22بناء وربط مركز   مليون درهم 66

  سميمو kV de 2x10 MVA 60/22حداث مركز إ   مليون درهم 59

  بالرحامنةKV 60/22حداث مركز جديد إ   مليون درهم 20

النجاعة الطاقية مبدينة مراكش ب خاصةتدابري  اعتامد
 موجبةقصد تحويلها إىل مباين ذات طاقة 

 الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ) ENR 3تطوير الطاقة الشمسية ( مليون درهم 5,2

 الطرقيصندوق التمويل  اإلقليميةبرنامج تحديث شبكة الطرق وتأهيل الطرق  مليون درهم 806,1 الطرق وتحسني الربطشبكة تطوير  

  مليون درهم 8.512مجموع االستثامرات : 

الجهة 
  الرشقية

تقليص العجز يف السكن وتحسني ظروف عيش 
 السكان

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 616

    االكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بناء مؤسسات تعليمية مليون درهم 207

 دراسات ووثائق طبوغرافية مليون درهم0,25 تعميم تغطية الوثائق الحرضية

 وجدةبالوكالة الحرضية 

  مليون درهم 0,3   
مبدينة خطر (دراسة حول املناطق املعرضة للبرمجة دراسات عامة و 

  بركان)

  مليون درهم0,6   الوسط القرويبالسكان  دعم
 وسطاالجتامعي بالالسكن يف مجال التقنية والهندسية  خربةال

  القروي 

  بناء مقر الوكالة و الدراسات إنجاز   درهم ماليني 9  تحسني ظروف العمل

 املركز االستشفايئ محمد السادس بوجدة جهزة الطبية والتقنيةاأل اقتناء و ة تهيئالو  ءبناأشغال ال مليون درهم 16  
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 
  مليون درهم 4133 اإلجاملية: التكلفة
 2018سنة برسم  درهم نمليو  969,4

 أتليون : منطقةمشاريع عىل صعيد 
 مليون درهم 182 : الرياض منطقة -
 مليون درهم presqu’ile  :92قرية  -
 مليون درهم 92:  الشطر الثاين من فيال الخليج - 
  مليون درهم Terrasses de la baie :54 الخليج رشفة  -
  مليون درهم 51:  إقامة املارينا -
  مليون درهم la pinède  :34 الشطر الثاين من فيال -
  مليون درهم 32:  فندق مارينا - 
 مليون درهم 13نادي اليخت:  -

 رشكة مستقلة - مرشيكا ميد 

الجهة 
  الرشقية

 بنيات التحتيةالتهيئة وال مليون درهم 1200  

 وكالة تهيئة موقع بحرية مارشيكا

  التنقلتسهيل و  القرب  مليون درهم 300  

  التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية  مليون درهم 100  

  البيئة  مليون درهم 100  

  األرايض والتعويضات  مليون درهم 800  

  سهمحصيلة األ   مليون درهم 500  

 حامية البيئة

 نطقة النجدمبوسيع شبكة املياه الصالحة للرشب ت مليون درهم 11,6

الوكالة املستقلة الجامعية لتوزيع املاء 
  والكهرباء بوجدة

  جهة الرشق -للرصف  رئيسية قناةإنجاز   مليون درهم 23

  EP 07مياه األمطار  قناة رصف  درهم ماليني 5,3

يف الطلب وتحسني الخدمات  الزيادة مواكبة
 املقدمة للمواطنني

  بوجدة K 225/60/22مبركز  BTإعادة تأهيل الفروع   مليون درهم 17

  مبدينة وجدة MT/BTمحول الطاقة  عويضت  مليون درهم 24
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 إحداثضامن مالءمة العرض مع الطلب عرب 
 اإلنتاجعملية طة بمنشئات جديدة مرتب

 أطلس لطاقة الشمسيةامرشوع  مليون درهم 3520

املكتب الوطني الكهرباء واملاء الصالح 
  فرع الكهرباء -للرشب

الجهة 
  الرشقية

  درهم ماليني 10  ءنتاج الكهرباإل منشئات  توفري
بالنسبة سخانات والفرشة العليا للحفاضني جزيئ لل وتعويضاقتناء 

  جرادةالحرارية ل ةحطملبا الثالثفئات لل

  صالح املولد الكهربايئ ملصنع املايئ محمد الخامسإ   مليون درهم 29   

 مليار درهم 4,9 
محطة جديدة ملعالجة مياه الرصف الصحي بسعة تفوق  60 إنجاز -

  يوميف ال مرت مكعب 170.000
 كيلومرتا من خطوط األنابيب 1500  وضع -

املكتب الوطني الكهرباء واملاء الصالح 
 فرع املاء-للرشب 

 الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية الطاقة يف املباين ترشيد استعاملتشجيع  مليون درهم 2 

 تنمية االستثامر يف املناجم

 الطاقة الحرارية الجوفية مليار درهم 0,5

 املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

  ملريجة  مليار درهم 9,1

  غرب تيويل  مليار درهم 6,6

  RG-DEMB  مليار درهم 0,8

  األطلس الكبري الرشقي  مليار درهم 2,7

 لتسويق البدورالرشكة الوطنية  ربكانلغلفة بالجامعة القروية تصنيع األ  مليون درهم 9,6 الصناعية تتطوير القدرا

 املكتب الوطني للصيد رشاء الحاويات املوحدة بالناضور مليون درهم 1,5  

 مخطط املغرب األخرضنزيل ت
تقنيات عتامد وا املسقية ساحاتامل توسيعو 

 داملوار  تدبريالسقي وتحسني  االقتصاد يف مياه
 املائية

 مليون درهم 61

الهيدرومائية الكربى وخدمة املشاريع املتعلقة بأشغال التجهيزات 
غرب املاء وعمليات املواكبة ومشاريع الدعامة الثانية ملخطط امل

وكذا التجهيزات  ،أنشطة التنمية الفالحيةاألخرض والتنمية الفالحية و 
ناطق البور مبتوسطة والتهيئة الهيدروفالحية الهيدرومائية الصغرية وامل

 رشاد الفالحي يف مجال السقيواإل

 ملوية -الفالحي  لالستثامر  الجهوي  املكتب
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 مليون درهم 2183,3  
 بناء امليناءأشغال  إنجاز -
 للمرشوعالتابعة    مناطق األنشطةنتائج الدراسات املتعلقة بتعمري   فعيلت -

 متوسطالناضور غرب 

الجهة 
  الرشقية

 صندوق التمويل الطرقي اإلقليميةوتأهيل الطرق   برنامج تحديث الشبكة الطرقية مليون درهم 361,5 الطرق وتحسني الربط شبكة تطوير

 جامعة مبدينة تاوريرتبناء  مليون درهم 100  
 جامعة محمد األول

  جامعة مبدينة بركان بناء   مليون درهم 100  

  مليون درهم  2.876االستثامرات : مجموع 

 -درعة 
 تافياللت

تقليص العجز يف السكن وتحسني ظروف عيش 
 السكان

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجازبرامج  مليون درهم 220

 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة  طرف املنظامت الغري الحكومية مناألمية تنفيذ برامج محو  مليون درهم 34,2 هذا برنامج ب مسجال مستفيدا 86.560

  

 من الفيضانات الوقايةتطوير برامج السالمة و و : مكافحة الفيضانات  الحفر درهم ماليني 10

  وكالة حوض املياه كري زيز غرييس

 لفيضاناترصد اتوسيع نظام الوقاية و  مليون درهم 2,5
 ركز كلميمةمبدراسة حول الحامية من الفيضانات  مليون درهم 2,5
 ركز زاوية سيدي حمزةمبية من الفيضانات لحاماأشغال  مليون درهم 2
 ركز الجرفمبلحامية من الفيضانات اأشغال  مليون درهم 2
 ركز تودغة السفىلمبلحامية من الفيضانات اأشغال  درهم ماليني 3

 اقتصادية-دعم املشاريع السوسيو مليون درهم 15,7
 تدخالت يف إطار برنامج حامية البيئة درهم ماليني 9
 تعزيز البنية التحتية والتنمية االجتامعية  مليون درهم 25
 اتواحناطق اليف تنظيم املهرجانات واملعارض مباملشاركة  مليون درهم 13

 ماليني درهم 3
دراسة كذا قروية و  منطقة تتميز بدينامية دراسة حول تحديد خصائص 

 حول خطة تنمية الواحات الغري العدية
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 إحداثضامن مالءمة العرض مع الطلب عرب 
 اإلنتاجعملية طة بمنشئات جديدة مرتب

 الشمسيةالطاقة تافياللت لبناء محطة -نوربرنامج  مليون درهم 1309

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
  قطاع الكهرباء-للرشب 

 -درعة 
 تافياللت

 ورزازاتبترصيف املحطة الشمسية  مليون درهم 513

الكهرباء وتحسني عىل طلب المواكبة تزايد 
 الخدمات املقدمة للمواطنني

 مبحطة ميبالدن KV 225/60إحداث التحويل  مليون درهم 88

 AGDZ  225/60إنجاز محطة  مليون درهم 80

 بوارزازات أكدز kV 225إنجاز خط  مليون درهم 53

 املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن مشاريع املناجم إنجاز مليون درهم 14,7 االستثامر يف مجال املناجم

  محطات توليد الطاقة الكهربائية من أصل شميس

 IVمحطة ورززات يف إطار مرشوع نور  مليون درهم 755

  مرشوع نور بلعيون   مليون درهم 968 الوكالة املغربية للطاقة الشمسية

  مرشوع نور ببوجدور  مليون درهم 302

 تفعيل مخطط املغرب األخرض -
 سقيةساحات املاملتوسيع  -
 السقيلرتشيد اعتامد تقنيات  -
 املائية داملوار  تدبريتحسني  -

 مليون درهم 154,8
لهيدرومائية الكربى وخدمة املشاريع املتعلقة بأشغال تهيئة التجهيزات ا

األخرض  ومشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغربدعم عمليات الو املاء 
 عمليات التنمية الفالحية اوالتنمية  الفالحية وكذ

 املكتب الوطني لالستثامر الفالحي بورزازات

 تفعيل مخطط املغرب األخرض -
 سقيةساحات املاملتوسيع  -
 السقيلرتشيد اعتامد تقنيات  -
  املائية داملوار  تدبريتحسني  -

 مليون درهم 71,5
املشاريع املتعلقة بأشغال تهيئة التجهيزات الهيدرومائية الكربى وخدمة 

ومشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخرض دعم املاء وعمليات ال
 عمليات التنمية الفالحية اوالتنمية  الفالحية وكذ

 املكتب الوطني لالستثامر الفالحي بتافياللت

  مليون درهم 4.953مجموع االستثامرات : 

-سوس
  ماسة

 تقليص من العجز يف املجال السكني -
 املواطنني سكن روف ظتحسني  -

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 703,8

 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة  من طرف املنظامت الغري الحكوميةاألمية تنفيذ برامج محو  مليون درهم 49,41 هذا برنامج ب مسجال مستفيدا 133.180
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 االكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بناء مؤسسات تعليمية مليون درهم 266  

-سوس
  ماسة

 التغطية الجوية وأشغال املسح التصويري واالسرتداد مليون درهم 0,84 بالتصاميم الحرضية تحسني نسبة التغطية 

 الوكالة الحرضية تارودانت
املساطر االدارية للحصول عىل رخصة  وحيدتبسيط وت

  البناء
  الوثائق الطبوغرافية  مليون درهم 0,3

 تشجيع االستثامر -
  االعامل مناختحسني  -

  مخطط التهيئة والتنمية  مليون درهم 3,2

 مليون درهم 12,7 املياه الجوفية كتشافا
 ةالجوفي مرشوع يف مجال املياه

  وكالة حوض مياه سوس ماسة

  مليون درهم 1 املتعلقة بالجودةاملعطيات  دراسةتحليل و 

الغنية املناطق القروية بالنفايات املنزلية  رضر تقليص
 باملياه

 مليون درهم 1,9
 مشاريع تطهري املياه

  مليون درهم 17 حامية املوارد املائية 

املياه ب تزخراالحتياجات املائية للمناطق التي ال  تلبية
 الجوفية

 مليون درهم 2,3

عىل مستوى لحامية املواقع املهددة دراسات  إنجاز مكافحة الفيضانات
 لجامعات واملدنا

  مليون درهم 2

  مليون درهم 16 قاليم من الفيضاناتحامية األ 

وأدوات العمل  املستهلكةقطع الرشاء قطع الغيار و 
جزاء الكهربائية  لكهربائية  واأل كالبطاريات واملصابيح ا

 واملضخات املائية 
 السدود تجهيزاتتحسني صيانة  مليون درهم 9,8
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 املاء الصالح للرشبعىل  تلبية الطلب

 مرت مكعب 3000خزان شبه مدفون حجم  درهم ماليني 7

  وكالة حوض مياه سوس ماسة

-سوس
  ماسة

 f500 ـمنطقة أيت ملول ب تعزيز مليون درهم 2,4

 تحيني املخطط الرئييس للامء الصالح للرشب درهم ماليني 4

 توحيد وإعادة تأهيل املحطات والخزانات مليون درهم 0,7

 مليون درهم 2
مرت  600تجهيز تجزئة أباراز (خزان ومحطة االستئناف وسيالن) 

 مكعب

 مليون درهم 61 التطهري
من وسط أورير ومتراغت  العادمةجمع وتحويل املياه أجهزة 

 أورير STEPإىل

  
 مليون درهم 120

للمراكز املمتدة من الدراركة إىل عادمة جمع وتحويل املياه الأجهزة 
 أكادير

 التطهري أيت ملول قناة مليون درهم 28,8

 والتنمية االجتامعية التحتيةمشاريع البنية  إنجاز مليون درهم 35 السوسيواقتصاديةالزراعية واملشاريع  جموعاتدعم امل

الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات 
 ركانواأل

  درهم ماليني 5  حامية البيئة
توفري فرص من أجل الفردية ت املبادرا تشجيعمتويل املشاريع و 

  العمل

  املشاركة يف تنظيم املهرجانات واملعارض  مليون درهم 0,7  لتنمية االجتامعيةاع آليات لتطوير البنية التحتية و وض

  درهم ماليني 8,5  خلق فرص الشغلبهدف متويل املشاريع 
 كذاالصلبة والسائلة و  تالنفايا تدبريو لحامية البيئة  مشاريعإنجاز 

  العامل القرويبلتطهري امشاريع 

  دعم املشاريع االجتامعية والثقافية والرياضية  مليون درهم 21  نشطة االجتامعية والثقافيةدعم الشباب والرياضة واأل  

  طار التعاون الدويلإمتويل املشاريع يف   درهم ماليني 5   

  أركانتدبري شجرة كيفية تحديد خصائص و لدراسة   مليون درهم 2   
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

منشئات  إحداثضامن مالءمة العرض مع الطلب عرب 
  اإلنتاجعملية طة بجديدة مرتب

 بناء محطة تحويل الطاقة بالضخ بعبد املومن  مليون درهم 2400

الوطني الكهرباء واملاء الصالح  املكتب
  للرشب

-سوس
  ماسة

 مرشوع نور اطلس للمحطة الشمسية  مليون درهم 3520

الكهرباء وتحسني الخدمات عىل طلب المواكبة تزايد 
  املقدمة للمواطنني

 بأيت ملول وتزنيت 60kvعادة تهيئة خطوط إ و  96صالح خط رقم إ  مليون درهم 55
  kV 225/60ب ر كاديأل تعزيز الطاقة االستيعابية  مليون درهم 16
 حداث مركز مصدر بسيدي بيبيإ  مليون درهم 50

 جامعات ماسة وانشادن وبلفاعة PEQUABكهربة  مليون درهم 16  تعميم االستفادة من الكهرباء

 املغربية للنجاعة الطاقيةالوكالة  )........بنايات و الطاقة (تخطيط  ترشيد ةنجاع تطوير مليون درهم 2  

 املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن منجمية مشاريع  مليون درهم 3,5 االستثامر يف املناجم شجيعت

 توسيع وحدة تسيري الحاويات املوحدة بأكادير درهم ماليني 3  
 املكتب الوطني للصيد

  رشاء الحاويات املوحدة بأكادير  درهم ماليني 3  

 مخطط املغرب األخرضنزيل ت
تقنيات االقتصاد يف عتامد وا املسقية ساحاتامل توسيعو 

 املائية داملوار  تدبريالسقي وتحسني  مياه
 مليون درهم 154,9

املشاريع املتعلقة بأشغال التجهيزات الهيدرومائية الكربى وخدمة 
ومشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب  دعماملاء وعمليات ال

 حية األخرض والتنمية الفال 

-املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي سوس
 ماسة

 صندوق متويل الطرق عادة تأهيل الطرق االقليميةإ ديث شبكة الطرق املهيكلة و برنامج تح مليون درهم 708,6 تحسني الربطتطوير شبكة الطرق و 

 سكني للطلبة الجامعينيحي بناء  مليون درهم 58  
املكتب الوطني للخدمات الجامعية 

 االجتامعية والثقافية

  مليون درهم 2.811  مجموع االستثامرات :

 –كلميم 
  واد نون

 تقليص العجز يف مجال السكن -
 ظروف سكن املواطننيتحسني  -

 التهيئة العمران مجموعة وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 128,4

 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة  من طرف املنظامت الغري الحكوميةاألمية تنفيذ برامج محو  مليون درهم 38,1  ربنامج بهذا المسجل  109.800
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  الجهة املؤسسة أو املقاولة العمومية املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 االكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بناء مؤسسات تعليمية مليون درهم 83  

 –كلميم 
  واد نون

 تحديث مخطط التهيئة ملركز افران االطلس الصغري مليون درهم 0,3 التهيئة الحرضية

  عداد مخططات التنمية ملراكز تازارت وتيزونني وألوكومإ   مليون درهم 0,4  تثمني املوارد الخاصة باملناطق القروية الوكالة الحرضية لكلميم سامرة

  عداد خريطة التأهيل الحرضي ملدينة كلميم إ   مليون درهم 0,95   

 توفري لوازم قطع الغيار للفحص الشامل ملحطة الديازال طانطان درهم مليون 140 ضامن توفري االنتاج الكهربايئ

الوطني الكهرباء واملاء الصالح  املكتب
  فرع الكهرباء -للرشب

لدعم مالمئة العرض والطلب بإحداث مرافق جديدة 
 اإلنتاج

 مرشوع ألواح الطاقة الشمسية أطلس مليون درهم 3.520

لكهرباء وتحسني جودة امواكبة تزايد الطلب عىل 
  الخدمات املقدمة للمواطنني

 بكلميم KV 60/225التحويل  إنجاز مليون درهم 56

 مليون درهم 33
لتزويد قرية   kV 22ألسا وخط  KV 22/60مصدر تزويد  إنجاز

 تاركاميت

 طانطان ميناء أخنفري Kv 225وخطوط   Kv 225استبدال أبراج  مليون درهم 19  

 درهم ينيمال  6  
بني  KV 22بني فومزكيد عرب أكبار و MTحداث دارات كهربائية إ 

 تيسانت وطاطا

  مرشوع تجريبي "املدن الذكية" -
 تخفيض استهالك الطاقة يف املدن -

 درهم ينيمال  10

تأهيل املساجد (األلواح الشمسية واملصابيح االقتصادية) والحاممات 
) ومبنى جمعية حامية الطفولة (املصابيح مطورة(سخانات 

الطالبة ومدرسة ودار فيات (املصابيح االقتصادية) االقتصادية) واملستش
 داخلية

 الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

 املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن األطلس الصغري ب مرشوع مندمج لالستغالل املنجمي مليون درهم 4,2 تنمية االستثامر يف املناجم
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  الجهة أو املقاولة العمومية املؤسسة املرشوع املعطيات الوقع االقتصادي واالجتامعي

 –كلميم  املكتب الوطني للصيد رشاء معدات التربيد (سيدي افني) مليون درهم 2  
 صندوق التمويل الطرقي قليميةإل اوإعادة تأهيل الطرق   تحديث شبكة الطرق برنامج مليون درهم 432,9 تطوير شبكة الطرق وتحسني الربط  واد نون

  مليون درهم  3.230 مجموع االستثامرات :

العيون  
الساقية 
  الحمراء

 مجموعة التهيئة العمران مشاريع بناء وحدات سكنية والتهيئة الحرضية مليون درهم 116,92 تقليص العجز يف السكن وتحسني ظروف عيش السكان

 طرف املنظامت الغري الحكومية من األميةتنفيذ برامج محو  مليون درهم 1,97 هذا الربنامجبمسجل  5.100
 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة 

  من طرف املنظامت الغري الحكوميةاألمية تنفيذ برامج محو   مليون درهم 2,41  هذا الربنامجب الجمس 6.360

 االكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بناء مؤسسات تعليمية مليون درهم 34  

 " ورزازات 4مرشوع نور " مليون درهم 755 محطات الطاقة الشمسية تطوير 

  مرشوع نور العيون  مليون درهم 968   الوكالة املغربية للطاقة الشمسية

  مرشوع نور بوجدور  مليون درهم 302  

 املكتب الرشيف للفوسفاط ش.م وحدة انتاج مندمجة لألسمدة بالعيون إنجاز مليون درهم 8.360 تقوية الطاقات االنتاجية املنجمية والكيميائية

  

 مرشوع املخزون الجديد ببوكراع مليون درهم 500

 املكتب الرشيف للفوسفاط فوسبوكراع
 مليون درهم 4.200

رصفة لتصدير االسمدة والحمض أبثالث  مرشوع ميناء العيون الجديد
 كربيتالاسترياد املواد االولية (الصخور الفوسفاطية و الفسفوري و 

 بوتاسيوم)وال مونياكواال 

 



ع الجهوي لالستثامروزيمذكرة حول الت  
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لدعم لعرض والطلب بإحداث مرافق جديدة امالمئة 
  اإلنتاج

 مليون درهم 33
 300 ـبتيسكراد بترصيف الطاقة الكهربائية املنتجة باملحطة الريحية 

 ميغاواط

املكتب الوطني الكهرباء واملاء الصالح 
  فرع الكهرباء -للرشب

العيون  
الساقية 
  الحمراء

تغطية الطلب الوطني للكهرباء وتحسني الخدمات 
  املقدمة للمواطنني

 بطرفاية HT/MTحداث مصدر تزويد إ  مليون درهم 31

 كلم 70لعيون وطرفاية بطول ابني  kv 225بناء خط جديد  مليون درهم 70

 ملدينتي سامرة وبوجدور MTتقوية شبكة  درهم ينيمال  10

 لعيون ارشاء لوازم قطع الغيار للفحص الشامل ملجموعات ديازال ب مليون درهم 27

  ضامن توافر املواد االنتاجية الكهربائية
 الطاقة الحرارية الجوفية مليون درهم5,5

 للهيدروكاربورات واملعادناملكتب الوطني 
  حوض العيون  مليون درهم 2,95

 املكتب الوطني للصيد لعيون وبوجدورارشاء الحاويات املوحدة ب درهم ينيمال  5  

 مليون درهم 736مجموع االستثامرات : 

 -الداخلة 
واد 

  الذهب

 تقليص العجز يف مجال السكن -
 تحسني رشوط السكنى للساكنة -

 مجموعة التهيئة العمران وحدات سكنية والتهيئة الحرضية إنجاز مليون درهم 48,2

 األمية الوكالة الوطنية ملحاربة  من طرف املنظامت الغري الحكوميةاألمية تنفيذ برامج محو  مليون درهم 1,3 يف هذا الربنامج مسجال 3.580

 الجهوية للرتبية والتكوينكادمييات األ بناء مؤسسات تعليمية مليون درهم 19  

لكهرباء وتحسني جودة عىل اتزايد الطلب  مواكبة
  الخدمات املقدمة للمواطنني

 ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء مليون درهم 992

املكتب الوطني الكهرباء واملاء الصالح 
  فرع الكهرباء -للرشب

 الداخلة بالشبكة الوطنية (مرافق التوزيع) ربط مدينة مليون درهم 74

 ميغاواط 24و 20محطة ديازال ثانية بالداخلة بقدرة ترتاوح بني  مليون درهم 300 تغطية الطلب الوطني للكهرباء 

 مليون درهم 132 ءالكهربا منشآت إنتاجضامن توفري 
الداخلة  توفري لوازم قطع الغيار للفحص الشامل  ملحطات ديازال

 والفروع التابعة لها
 



     2018مرشوع قانون املالية لسنة 
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 املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن عمليات االستطالع والبحث مليون درهم 29,7  
 -الداخلة 
واد 

  الذهب
 تزويد بالطاقة الشمسيةال درهم ينيمال  7  

 املكتب الوطني للصيد
 املوحدة بالداخلةرشاء الحاويات  درهم ينيمال  4  

 
  

  ملحوظة : 
  ال تتوفر جميع املؤسسات واملقاوالت العمومية عىل توزيع جهوي لالستثامرات؛ -
  بعض املشاريع املنجزة من طرف املؤسسات واملقاوالت العمومية من الصعب توطينها جهويا؛ -
 قد تهم جهات متعددة أو قد يتم إنجازه عىل سنوات متعددة.   التيبعض الحاالت، تتوفر فقط التكلفة اإلجاملية للمرشوع  يف -

 



http://www.finances.gov.ma/
http://lof.finances.gov.ma/



