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 مقدمة

 ذلك جسدتي. واقتصادية للبالد -يف التنمية السوسيونظرا لدوره األسايس االستثامر العمومي أهمية بالغة كتيس ي
مليار درهم  135انتقل من ، حيث خريالعقد األ  خالل ت العموميةاالرتفاع امللحوظ يف حجم االستثامرا يف أساسا

  .2019مليار درهم سنة  195إىل  2009برسم سنة 

املتعلقة وتفعيل الربامج حديثة بنية تحتية رساء إمن مكنت املجهودات املالية املعبأة من طرف الدولة ، بناًء عليهو 
فضال عن تحسني القدرة التنافسية وجاذبية االقتصاد  ،اسرتاتيجيات قطاعية جديدةوضع الرتابية و باملجاالت 

  الوطني.

ل إشكالية مردودية االستثامر العمومي وأثره ظت ،خريةالفرتة األ  الرغم من ارتفاع حجم االستثامر خاللبغري أنه و 
وقد أكد جاللة امللك حفظه الله يف مجمل خطبه األخرية خاصة يف خطابه السامي  .طروحةاقتصادي م- السوسيو

[البنيات التحتية واإلصالحات  ها"أن بعض املواطنني قد ال يلمسون مبارشة، تأثري  لهذه السنة مبناسبة عيد العرش
ية] يف تحسني ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة يف مجال الخدمات االجتامعية األساسية، اتاملؤسس

  والحد من الفوارق االجتامعية ".

وتقييم االستثامر العمومي، مدعوما بسياسات عمومية نفيذ حكامة وتيف ما يتعلق بنهج متجدد عتامد فإن ا ،وعليه
كتسبات التي حققها تثمن امل ،ضمن مقاربة مندمجة الرتاب الوطنيجمل فة ملتستجيب للحاجيات املختلندمجة م

شأنه  لَِمن ا الربمجة املتعددة السنواتالسيام املقتضيات املتعلقة مبقاربة نجاعة األداء وكذ ،الدستور املايل الجديد
يف إطار تنمية مندمجة اقتصادي لالستثامر العمومي عىل املستويني الوطني والجهوي - التأثري السوسيوتحسني 

  ومستدامة.

حقيق مزيد من يف ت ال محالة ، سيساهمزيلهتنذي تم الرشوع يف فإن إصالح تدبري االستثامر العمومي، ال ،وبالتايل
ألفضل ملشاريع عن طريق االستهداف اات املتخذة قرار عقلنة الو  يةاالستثامر سرتاتيجياتال الوضوح عىل مستوى ا

-السوسيو اعتامد التقييمو  األجيالبني  العدالةبعني االعتبار استدامة املالية العمومية و  اخذآ  ،االستثامر العمومي
 .املجتمععىل آثار هذه املشاريع حسني للمشاريع العمومية الرامي إىل تاقتصادي 
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 2020برسم سنة  ةأما فيام يتعلق باستثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية، فقد بلغ حجم االستثامرات املتوقع
من االستثامر % 1,15هو ما ميثل و  2019مقارنة مع سنة  %3ارب قتمليار درهم، أي بزيادة  2,101حوايل 

 .2015% سنة 60,8مقابل  العمومي
 

فقد عرفت حصة  القرب للمواطنني عىل املستوى الرتايب، الحتياجاتمثىل ومن أجل تلبية  ،باإلضافة إىل ذلك
، حيث نقطة 2,6بزيادة تقدر ب  الجامعات الرتابية من االعتامدات املرصودة لالستثامر العمومي تحسنا ملموسا

مليار درهم  12مقابل  2020مليار درهم سنة  19,5إذ بلغت  2020سنة  % 9,8إىل  2011سنة  %7,2ارتفعت من 
باألساس إىل الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تنزيل مقتضيات القوانني  االرتفاعهذا . ويعزى 2011سنة 

التنظيمية املتعلقة بالجهات والجامعات الرتابية والعامالت واألقاليم خاصة تلك املتعلقة بتعزيز املوارد املالية 
 للجهات.

 
 ا،للميزانية العامة ارتفاعا تدريجياالستثامر بالنسبة ميزانية  ذمعدل تنفيفقد سجل امليزانية،  ذعىل مستوى تنفيأما 

. وقد تواصل هذا املنحى التصاعدي بفضل املجهودات املبذولة من أجل تفعيل األوراش 2018-2014الفرتة خالل 
دخول مقتضيات ، وذلك إثر عىل مستوى نجاعة التدبري العموميسجل املهيكلة للبنية التحتية فضال عن التقدم امل

املتعلقة بتحديد سقف االعتامدات املرحلة يف حدود  كخاصة تل حيز التنفيذ، ون التنظيمي لقانون املاليةالقان
  % من االعتامدات املفتوحة برسم قانون املالية.30
 

        مقابل  2018مليار درهم سنة  12ليستقر يف  ،ملحوظانخفض حجم االعتامدات املرحلة بشكل  ،وبناء عليه
إىل  2014% سنة 70الستثامر من حوايل ل املخصصة عتامداتاال  ذ. كام انتقل معدل تنفي2014م سنة مليار دره 18

 األمر الذي انعكس ايجابا عىلنقاط.  9 ناهز) وهو ما يعني إحراز تقدم ي1.2(مبيان  2018% سنة 79 زما يناه
محققا بذلك انخفاضا سنويا  2018% سنة 23إىل  2014% سنة 57 حيث انتقل منمعدل ترحيل االعتامدات 

 األخرية.األربع سنوات % يف املتوسط خالل ال20مبعدل 
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II .الفوارق االجتامعية واملجاليةمن تقليص يف خدمة ال االستثامر العمومي 
  

جاللة امللك نرصه الله تعليامته السامية إليالء أهمية كربى لتأهيل السياسات االجتامعية وتكريس العدالة  أعطى
 .للمواطنني تزايدةنشغاالت املال استجابة لاالجتامعية واملجالية، 

  
واملجالية، يف هذا الصدد، أبت الحكومة إال أن تواصل دعمها للسياسات االجتامعية وتقليص الفوارق االجتامعية و 

 فضال عن تعزيز آليات الحامية االجتامعية.
  

هذا، وقد عملت الحكومة عىل تفعيل مجموعة من املبادرات من أجل تحسني الحكامة الرتابية وتقليص حجم 
 الفوارق االقتصادية واالجتامعية بني مختلف جهات اململكة، وذلك من خالل:

  

 إلداري؛ز اركتفعيل أوراش الجهوية املتقدمة والالمت -
 إطالق ومتابعة تفعيل برامج التنمية الجهوية؛ -
 .عموميةتحسني مقروئية ميزانية الدولة عرب إدراج البعد الرتايب للنفقات ال -

 

تنمية البنية و  ىل الخدمات االجتامعية األساسيةالولوج إلتسهيل  اتجهودلت الحكومة مجموعة من املبذ  كام
التحتية الصحية واملدرسية، ناهيك عن إطالق برنامج الحد من الفوارق االجتامعية و املجالية و كذا برامج تنمية 

  الجهات و خاصة برنامج تنمية األقاليم الجنوبية. 
  

II. .1 ساسيةاأل  ىل الخدمات االجتامعيةإدعم برامج الولوج  
 

.1.1.II للرشب تعميم التزويد باملاء الصالح  
  

 متعمي يف إطارجراءات املتخذة عية التي تعرفها بالدنا، مكنت اإل االقتصادية واالجتامإطار مواكبة التنمية  يف
 .صالح للرشبالسواء بالوسط الحرضي أو القروي، من تأمني تزويد السكان باملاء  ،املاء الصالح للرشبب تزويدال
  

، حيث متثلت عىل الخصوص يف 2018ويف ما يخص الوسط القروي، فقد تم تسجيل منجزات هامة خالل سنة  هذا
نسمة ،ويف  38.000مراكز جديدة لفائدة ساكنة ناهزت  9التكفل بتدبري توزيع املاء الصالح للرشب عىل مستوى 

رنة مع السنوات السابقة، و هو ما نسمة مقا 46.300نسمة باملاء الصالح للرشب بزيادة تناهز  149.000تزويد 
 % برسم نفس السنة. 97رفع نسبة التزود باملاء الصالح للرشب بالوسط القروي إىل من مكن 

  مليون درهم تتوزع كام ييل: 3.416، فتبلغ االستثامرات املرتقب إنجازها حوايل 2019أما بالنسبة لسنة 

 ؛مليون درهم 2.631  :التزويد باملاء الصالح للرشب بالوسط الحرضي  
  مليون درهم 785  : القرويالتزويد باملاء الصالح للرشب بالوسط. 

  

  

 



2020 املالية لسنة مرشوع قانون 
 

  6

   وتتوزع هذه االستثامرات عىل املستوى الجهوي عىل النحو التايل:

  الحسيمة: - تطوان-جهة طنجة 

  ؛ البحر تحلية مياهعرب صالح للرشب باملاء ال الحسيمةتقوية تزويد مدينة 

  ــان ــة تزك ــات القروي ــد الجامع ــطحة و تزوي ــور و س ــي منص ــإقليمو بن ــلامن ب ــي س ــوزرة وابن ــي ب  بن
 .نسمة) 92.000بوحمد (الفرشة املائية من شفشاون باملاء الصالح للرشب انطالقا 

 الرشق جهة : 

 ؛صالح للرشبالباملاء األحياء العليا دينة أجدير لتزويد املاء الصالح للرشب مب توسيع شبكة توزيع 

  انطالقا من سد باب لوطا (الشطر  للرشبصالح الالقروية تدارت باملاء تزويد الدواوير التابعة للجامعة
 نسمة). 2.500الثاين) إقليم كرسيف (

 مكناس: -جهة فاس 

  ؛مبدينة غفساي 3م 300 سعتهبناء خزان 

  تزويد الساكنة القروية بإقليم تازة باملاء الصالح للرشب انطالقا من محطة املعالجة بسد أسفالو
  نسمة). 53.000(

  القنيطرة:- سال-جهة الرباط 

  مدينة سيدي سليامن؛مبركز توزيع الترميم شبكة 

 3م 150و  3م 500عىل التوايل  اممبدينتي القصيبية وأم اعزا سعته بناء خزانات عالية. 

 خنيفرة:- جهة بني مالل 

 تثنية قنوات الجر لتزويد مركز أكلموس باملاء الصالح للرشب؛ 

 ) نسمة). 9.500تزويد الساكنة القروية بخنيفرة باملاء الصالح للرشب انطالقا من سد الحسن الثاين 

 آسفي: - مراكش جهة 

 املسرية؛ تزويد منشآت املكتب الرشيف للفوسفاط  باملاء الصالح للرشب انطالقا من سد 

 تعزيز تزويد مدينتي بن جرير وصخور الرحامنة باملاء الصالح للرشب انطالقا من سد املسرية؛ 

  تزويد الساكنة القروية التابعة لدائرة الرحامنة باملاء الصالح للرشب انطالقا من قناة الجر بن جرير
 نسمة). 34.000(الشطر الثالث) (

  تافياللت:  –جهة درعة 

  باملاء الصالح للرشب انطالقا من سد السلطان موالي عيل الرشيف.  ززاتور تزويد مدينة 

 سوس ماسة جهة : 

  .تقوية تزويد مدينة تارودانت باملاء الصالح للرشب انطالقا من سد أولوز  
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 ،ويف إطار مواصلة املجهودات الرامية لتلبية حاجيات املناطق الحرضية والقروية من املاء الصالح للرشب ،هذا
  كالتّايل: مليون درهم موزعة 4.368 تقدر ب ستثامرلال  ميزانية 2020برسم سنة  صدرت س

 ؛مليون درهم 3.275:    التزويد باملاء الصالح للرشب بالوسط الحرضي  

 مليون درهم 1.093:     التزويد باملاء الصالح للرشب بالوسط القروي. 

مرت  5,2صبيب إضايف يبلغ حوايل وفري من ت 2020وستمكن املشاريع املزمع الرشوع يف استغاللها خالل سنة 
 التوزيع.و  من قنوات الجركلم  750مكعب/الثانية ووضع حوايل 

مام   2020متم سنة عند %  97,8ىل إ بالوسط القروي رتقب رفع نسبة التزويد باملاء الصالح للرشبكام ي
  .نسمة اضافية من ساكنة اململكة 53.500سيستجيب لحاجيات 

.2.1.II برنامج الكهربة القروية الشاملة:  

اقتصادية التي تعرفها بالدنا، والهادفة إىل - الكهربة القروية الشاملة يف إطار دينامية التنمية السوسيو برنامج يندرج
من أجل تحسني ظروف عيشها ومتدرس أبنائها، وكذا توفري  كهربائيةال الشبكةمتكني الساكنة القروية من الولوج إىل 

 األنشطة املدرة للدخل. طوير رشوط ت

مليون نسمة من ساكنة الوسط   12,4ما يناهز تزويد من  ،1995سنة عطاء انطالقته إ منذ ، هذا الربنامج مكنوقد  
نهاية سنة   % 99,6ىل إ %18ارتفعت نسبة التزود بالكهرباء بهذا الوسط من حيث  ،الكهرباءات خدمبالقروي 

2018 . 

     رتابطة املشبكات ال عرب قرية 40.456حوايل  2018وقد همت كهربة العامل القروي متم نهاية سنة ، هذا
 شمسية.ال حلوا األ قرية عرب 3.663يف ة ْرس أ  51.559و

 عىل 2020و 2019توقعات الفرتة ما بني و  2018و 2017 ما بني خالل الفرتة نجازات برنامج االستثامرإ وتتوزع أهم 
  ييل:كام  ،الجهات

  الجهة
   2017انجازات 

 (مليون درهم)

   2018انجازات 

 (مليون درهم)

   2019 توقعات

 (مليون درهم)

   2020توقعات 

 (مليون درهم)

 425 268 160 291القنيطرة -سال  –الرباط 

 256 223 257 461الحسيمة -تطوان  –طنجة 

 328 278 211 307الخنيفرة -بني مالل 

 823 228 89 291مكناس - فاس 

 1.214 1.095 665 563سطات -الدار البيضاء 

 334 577 172 159اسفي - مراكش 

 702 194 237 1.006جهة الرشق

 630 597 1.357 324تافاللت  - درعة  

 1.378 1.189 243 182ماسة -سوس 

 451 94 79 52واد نون  -كلميم 

 264 271 164 128الساقية الحمراء –العيون 

 140 602 535 71واد الدهب –الداخلة 

 6.945 5.615 4.169 3.835 املجموع
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.3.1.II ندمج الربنامج الوطني للتطهري السائل امل  

برشاكة بني  2005) باملجال الحرضي سنة PNA( تم وضع الربنامج الوطني للتطهري السائل ومعالجة املياه العادمة
االقتصاد واملالية، وذلك من أجل تقوية وتعزيز البنية املكلفة بوزارة الو   بالبيئةالقطاع املكلف وزارة الداخلية و 

من هذا الربنامج  ىاقتصادي املتوخ-ويتجىل التأثري السوسيو .أقاليم اململكةختلف التحتية لقطاع التطهري السائل مب
الشغل، فضال عن تأهيل فرص إحداث و  الصحة والسالمةتحسني مستوى عيش املواطنني، وتحسني رشوط  يف

 يف %80بنسبة  التطهري شبكةربط بالتحقيق مستوى  2020هذا الربنامج مبتم سنة وخى ويت .السياحة املستدامة
 %.60 عن لال تق من التلوث بنسبة والتخفيض الوسط الحرضي

 %52 املياه العادمةمستوى معالجة بلغ كام  %76 بشبكة التطهري السائل مستوى الربط، بلغ 2018 سنة يف نهايةو 
 .البحر اتجاه يف رصفال حطاتم محطة معالجة، مبا يف ذلك 144حظرية مكونة من عرب 

 يف إطار امرتقب امركز  330مركزاً من أصل  255 التطهري السائل عدد املراكز التي استفادت من مشاريعغ يبلو
 .مراجعة الربنامج الوطني للتطهري السائل

ياه املوإعادة استخدام تطهري السائل المجال د جهود مختلف املتدخلني يف تحسني وترشي، وبهدف إضافة إىل ذلك
) يف إطار التعاون بني PNAM(ندمج امل للتطهري السائلوطني الربنامج ال تم تطويرفقد  ،عالجةالعادمة امل
ومعالجة املياه العادمة بالوسطني  يقوم بإدماج الربنامجني الوطنيني للتطهري السائل، والذي يةالوزارالقطاعات 

 .عالجةالعادمة امل كذا برنامج إعادة استعامل املياهو الحرضي والقروي 

 1.150مركزًا حرضيًا وأكرث من  72اململكة، ومختلف ربوع  مدينة وبلدية يف 366 حوايل هذا الربنامج الجديدويهم 
 تأثري إيجايبومن شأن هذا الربنامج أن يكون له . مليار درهم 43تقدر بـ فتكلفته االستثامرية أما  .جامعيا امركز 

 :سيمكن من تحقيق ما ييلإذ ، لالتطهري السائ عىل مؤرشات

  املدن الساحلية ؛بو  نامجرب الب يف املراكز املعنية %90إىل أكرث من بالشبكة  الربطنسبة زيادة 

  البحر،  اتجاه يف رصفال اتمحطالساحلية مع  نعتبار املدبعني اإل إذا أخذنا  %80التلوث بأكرث من تقليص
 ؛املدن الساحليةدون احتساب نسبة  %72و

  80، و 2030سنة  %50حاليًا، إىل  %10أقل من من جامعات البالنسبة ملراكز بالشبكة  الربطنسبة زيادة% 
  .خالل نفس الفرتة،  %60ثم إىل  %40إىل  %5أقل من بالتلوث،  ونسبة انخفاض، 2040سنة 

مليون  914 حوايل 2020 برسم سنة ربنامجال هذا يف إطاراملسجلة يع رااملخصصة للمش جامليةاإل  تبلغ امليزانية
  درهم موزعة عىل النحو التايل:

 ؛مليون درهم 600 : القطاع املكلف بالبيئة 

 ؛درهممليون  114  : وزارة الداخلية 

 درهممليون  200 : املاء قطاع.  

 :التايلالنحو حسب الجهات عىل ،  القطاع املكلف بالبيئةمن طرف  لهذا الربنامج املخصصةامليزانية  وتتوزع

  

 



ع الجهوي لالستثامروزيمذكرة حول الت  
 

 
  9 

 

.4.1.II  لنفايات املنزليةالتدبري الربنامج الوطني  

الخدمات  املتعلقة ية مهنالرفع من دعم الجامعات من أجل  يهدف الربنامج الوطني لتدبري النفايات املنزلية إىل
املامثلة و  النفايات املنزلية ) (CEVوتثمني رإىل بناء مراكز طم بالنفايات املنزلية وتحسني خدمات جمعها، باإلضافة

  تطوير عملية فرز وتدوير وتثمني النفايات.مبختلف املراكز الحرضية، فضال عن لها 

مراكز طمر وتثمني النفايات املنزلية وكذا تأهيل إنشاء  ،األخريةالثالث سنوات الخالل قد همت املشاريع املنجزة  و
الحسيمة، و الرباط  -تطوان - و طنجة مكناس، - خنيفرة، و فاس –املطارح العشوائية عىل مستوى جهات بني مالل 

الساقية الحمراء.  - نون، والعيون  واد -رشق ، وكلميم ال ماسة، و - آسفي، وسوس  - القنيطرة، و مراكش  - سال  -
 286,81و  2017مليون درهم برسم سنة  183,1ما مجموعه ه فقد بلغ الدعم املوجه ل نظرا ألهمية هذا الربنامج،و 

  .2018 مليون درهم برسم سنة

وقد أعطيت األولوية  .لدعم هذا الربنامج مليون درهم 200تعبئة  ، فقد متت2019برسم قانون املالية لسنة أما 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس أمام  يع اتفاقياتوقت بشأنهاتم قيد التنفيذ، وتلك التي التي توجد  للمشاريع
  .نرصه الله

 تابعة تنفيذملالقطاع املكلف بالبيئة  من ميزانية استثامر مليون درهم 200لغ بميخصص ، فس2020وبخصوص سنة 
وذلك من أجل دعم مشاريع إنجاز مراكز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملامثلة لها وتأهيل املطارح ، الربنامج هذا

الحسيمة، و بني -تطوان- القنيطرة، وطنجة- سال-سطات، والرباط-العشوائية عىل مستوى جهات الدار البيضاء
 واد النون.-ياللت، والرشق، وكلميمتاف-ماسة، ودرعة-آسفي، وسوس-ومراكش مكناس،- خنيفرة، وفاس-مالل

  وسيوزع هذا املبلغ عىل مختلف جهات اململكة كام ييل: 

  الجهات
  االعتامدات

  (مليون درهم) 

 121  الرشق 

 84  ماسة -سوس 

 25,7    تافياللت -درعة 

 67,8  القنيطرة -سال  -الرباط 

 10  وادي الذهب    -الداخلة 

 22,1  سطات -الدار البيضاء 

 14,4  نون واد -كلميم 

 45  الساقية الحمراء - العيون 

 66,9  مكناس -فاس

44  الحسيمة -تطوان - طنجة  

 77,69  آسفي - مراكش 

 21,41  خنيفرة –بني مالل 

 600 املجموع
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.2.II االستثامر يف القطاعات االجتامعية 
II.2.1. والبنيات التحتية الصحيةصحي عرض العزيز الت  

 ستجابةال واقطاع الصحة خالل السنوات األخرية من مجهود استثامري مهم، وذلك ملواكبة التنمية الرتابية استفاد 
لتطور التكنولوجي. ويبقى الهدف املنشود هو تحسني ولوج الساكنة للخدمات مالمئتها للتطلعات املواطنني و 

ولية وتحديث املعدات الطبية. ويتجىل الصحية عرب تطوير شبكة املستشفيات وتعزيز شبكة الرعاية الصحية األ 
 هذا التطور بالخصوص عىل مستوى عدد األِرسّة املتوفرة كام تبني ذلك الجداول أدناه:

 2019-2016 الفرتة املؤسسات الصحية التي رشعت يف الخدمة برسم   

 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 العرائش مستشفى القرب بالقرص الكبري 45
 الحسيمة -تطوان  –طنجة 

 الحسيمة مستشفى القرب بإمزورن 45

 آسفي - مراكش  قلعة الرساغنة لقلعة الرساغنة نفسية المستشفى األمراض  120

 ورزازات مستشفى قلعة مكونة 45

 ميدلت مبيدلت  االقليمي اإلستشفايئاملركز  70 تافياللت   -درعة 

 الراشيدية مستشفى القرب بالريش 45

 سيدي الربنويص مستشفى القرب سيدي مومن 45
 سطات -الدار البيضاء 

 مديونة مستشفى القرب مديونة 45

 سال االقليمي بسال اإلستشفايئاملركز  250
 القنيطرة-سال  -الرباط 

 سيدي قاسم مستشفى القرب جرف امللحة 45

  الجهات
  االعتامدات

  )ليون الدرهمم( 

 58,6  الحسيمة -تطوان - طنجة

 10,48   الرشق

 7,24   مكناس -فاس

 45,5  القنيطرة -سال  -الرباط 

 17,59   خنيفرة -بني مالل 

28,43  سطات -الدار البيضاء 

17,69  آسفي - مراكش 

 6,49  ماسة -سوس 

 3,52  واد نون -كلميم 

 4,02  درعة تافياللت 

  200  املجموع
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 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 االقليمي بخنيفرة اإلستشفايئاملركز  175
 فرةيخن

 االقليمي  بخنيفرة اإلستشفايئباملركز  عقليةمصلحة األمراض ال 30 خنيفرة -بني مالل 

 أزيالل مستشفى القرب دمنات 45

45 
 اإلستشفايئباملركز وحدة متخصصة للتكفل باألمراض التنفسية 

 اإلقليمي بجرادة
 جرادة

 الناظور مستشفى القرب زايو 45 الرشق

 الدريوش بالدريوشاالقليمي  اإلستشفايئاملركز  150

 مكناس - فاس  إفران االقليمي بأزرو اإلستشفايئتوسعة املركز  55

 املجموع 1.300

 

 2019ية يف طور اإلنجاز برسم سنة املؤسسات الصح: 

  ة الجامعيةاإلستشفائياملراكز : 

 الكلفة االجاملية للمرشوع

(مليون درهم)   
 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 الحسيمة -تطوان  –طنجة  طنجة جامعي بطنجة إستشفايئمركز  771 2.330

2.900 858 
الجامعي  اإلستشفايئمستشفى ابن سينا باملركز 

 للرباط
 القنيطرة-سال  –الرباط  الرباط

 ماسة -سوس  أكادير  جامعي بأكادير إستشفايئمركز  867 2.000

 الساقية الحمراء - العيون  العيون جامعي بالعيون  إستشفايئمركز  858 2.900

 املجموع 3.354 10.130

  بناء و إعادة التأهيلالمشاريع (:  ة الجهوية واإلقليميةاإلستشفائياملراكز( 

الكلفة االجاملية 

 للمرشوع 

 (مليون درهم)

 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 الحسيمة إقليمي بالحسيمة إستشفايئمركز  250 300
 الحسيمة -تطوان  -طنجة 

 وزان إقليمي بوزان إستشفايئمركز  120 88

 الرشق الناظور إقليمي بالناظور إستشفايئمركز  250 300

 مكناس - فاس  تازة اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة وتهيئة املركز  87 77,5

 الرباط موالي يوسف جهوي إستشفايئمركز  300 580

 القنيطرة-سال  -الرباط 
 الصخريات-متارة إقليمي بتامرة إستشفايئمركز  250 310

 القنيطرة إقليمي بالقنيطرة إستشفايئمركز  450 660

 الخميسات إقليمي بالخميسات إستشفايئمركز  270 290
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الكلفة االجاملية 

 للمرشوع 

 (مليون درهم)

 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 الفقيه بن صالح إقليمي بالفقيه بن صالح إستشفايئمركز  250 290
 خنيفرة -بني مالل 

 خريبكة اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة وتهيئة املركز  35 60

 قلعة الرساغنة اإلقليمي  اإلستشفايئتهيئة املركز  46 55,5
 آسفي - مراكش 

 الصويرة اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة وتهيئة املركز  36 129

 الراشيدية اإلقليمي اإلستشفايئتوسعة وتهيئة املركز  42 225

 ورزازات اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة وتهيئة املركز  53 105 تافياللت -درعة 

 تنغري إقليمي بتنغري إستشفايئمركز  120 160

 ماسة -سوس  تارودانت اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة وتهيئة املركز  120 28

 سيدي إيفني إقليمي بسيدي إيفني إستشفايئمركز  120 172

 واد نون -كلميم 

 كلميم الجهوي إستشفايئمركز  250 473,5

10 120 
اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة و تهيئة املركز 

 (الشطر الثاين)
 طانطان

اإلقليمي  اإلستشفايئتوسعة و تهيئة املركز  15 37  اسا زاك

 الساقية الحمراء - العيون  طرفاية إقليمي بطرفاية إستشفايئمركز  70 110

 املجموع 3.254 4.460,5

 مستشفيات القرب :  

الكلفة 

االجاملية 

 (مليون درهم)

 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 الحسيمة -تطوان  -طنجة  تطوان مستشفى القرب بن قريش 90 85

 فحص أنجرة مستشفى القرب القرص الصغري 45 61 

 فيكيك مستشفى القرب فيكيك 45 62

 الرشق
 تالسينت مستشفى القرب تالسينت 45 62

 بركان مستشفى القرب أحفري 45 62

 الدريوش مستشفى القرب ميضار 45 74

 متارة -الصخريات  مستشفى القرب تامسنا 45 110
 القنيطرة -سال  -الرباط 

 سيدي سليامن مستشفى القرب سيدي يحيى 45 64
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الكلفة 

االجاملية 

 (مليون درهم)

 الجهة اإلقليم املؤسسة ةعدد األِرسّ 

 خنيفرة -بني مالل  أزيالل مستشفى القرب دمنات 45 52

 مستشفى القرب تامنصورت 70 76

 مراكش

 أسفي - مراكش 

 مستشفى القرب لودايا 45 61

 مستشفى القرب سيدي يوسف بن عيل 45 61

 مستشفى القرب محاميد 45 61

 الصويرة مستشفى القرب تامنار 45 94

 شيشاوة مستشفى القرب إمينتانوت 45 61

 الحوز مستشفى القرب ايت اورير 45 61

 مستشفى القرب الريصاين 45 65
 الراشيدية

 مستشفى القرب أرفود 83 110 تافياللت -درعة 

 ورزازات مستشفى القرب بومالن دادس 45 50

 ماسة -سوس  تيزنيت مستشفى القرب تافراوت 45 62

 مكناس - فاس  تاونات مستشفى القرب تيسة 45 100

 املجموع 1.053 1.494

 مؤسسات األمراض العقلية : 

الكلفة 
االجاملية 
للمرشوع 

 (مليون درهم)

عدد 
 ةاألِرسّ 

 الجهة اإلقليم املؤسسة

 القنيطرة -سال  -الرباط  القنيطرة مراض العقلية بالقنيطرةأل امستشفى  120 50

 أسفي - مراكش  قلعة الرساغنة مركز طبي اجتامعي بقلعة الرساغنة (بويا عمر) 60 30

 ماسة -سوس  أكادير العقلية بأكادير مراضأل امستشفى  120 55

 املجموع 300 135

II.2.2العرض املدريس . تعزيز 

املتعلق  17.51اإلطار رقم  - يهدف إصالح املنظومة الرتبوية الذي بارشته الحكومة من خالل املصادقة عىل القانون 
ؤ الفرص والجودة اإلنصاف وتكافُ وتحقيق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، إىل تحسني نوعية التعليم 

  .للجميع
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ويف هذا الصدد، تم بذل جهد استثامري كبري حيث عرفت اإلعانات املمنوحة لألكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين 
 2019برسم سنة مليون درهم  3.957اعتامدات األداء قفزة نوعية خالل السنوات الثالث األخرية إذ بلغت 

  مليون درهم. 3.114امدات اإللتزام واعت

التي توليها الحكومة لقطاع الرتبية الوطنية أثر مبارش وإيجايب عىل جودة التعليم وكذا تحسني كان لألهمية و ، هذا 
  :من خالل وذلك ،مؤرشات املنظومة الرتبوية

عىل مستوى  تلميذ 6.145.326 إىلعددهم ارتفع  حيثعدد التالميذ، بوالذي يُقاس زايد اإلقبال عىل التمدرس ت •
        السنة الدراسيةباملقارنة مع  %6تناهز زيادة أي ب، 2019- 2018 برسم السنة الدراسية جميع األسالك

  ؛2014-2015

عىل مستوى  مؤسسة 11.032 عددها ي بلغتال لتعليميةا املؤسساتوالذي يقاس بعدد  العرض املدريسوسيع ت •
، أي بزيادة 2018-2017 الدراسيةالسنة برسم  10.905عوض  2019- 2018برسم السنة الدراسية  جميع األسالك

  ؛مؤسسة تعليمية 127

بالسنوات اإلشهادية لكافة األسالك التعليمية، مام يدل عىل التحسن التدريجي ملستوى ارتفاع نسب النجاح  •
القطاعني العام والخاص الناجحني بالتحصيل الدرايس للتالميذ. أما بالنسبة ملستوى البكالوريا، فقد بلغ عدد 

برسم سنة  %71,96عوض  %77,96بنسبة أي ، ناجحا وناجحة 253.808ما مجموعه  2019- 2018سنة برسم 
2017-2018. 

 :بناء املؤسسات التعليمية 

مؤسسة تعليمية مبختلف األكادمييات الجهوية، حيث بلغت اإلعانات  137بربمجة مشاريع بناء  2019متيزت سنة 
ويبني الجدول أدناه توزيع عدد املؤسسات املربمجة واإلعانات مليون درهم.  1.375املرصودة لهذه االستثامرات 

  حسب الجهات:لها املرصودة 

  )مبليون الدرهم( دةو صاملر عانات اإل   عدد املؤسسات  األكادميية

 124,5 12  الحسيمة -تطوان - طنجة

 154,5 16  الرشق

 131,5 13  مكناس -فاس

 131,5 13  القنيطرة -سال  -الرباط 

 143,5 14  خنيفرة -بني مالل 

 99 11  سطات -الدار البيضاء 

 149 14  آسفي - مراكش 

 139,5 14    تافياللت -درعة 

 172 17  ماسة -سوس 

 74 7  نون واد -كلميم 

 28 3  الساقية الحمراء - العيون 

 28 3  وادي الذهب    -الداخلة 

 1.375 137  املجموع
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ويبني  ،قاعة  5.745بناءللتعليم األويل منها  قاعة 7.179بربمجة بناء وتأهيل وتجهيز  2019كام متيزت سنة  
والتي هي يف طور اإلنجاز من طرف  2019وتجهيز القاعات املربمجة برسم سنة بناء الجدول أدناه توزيع مشاريع 

 :األكادمييات والرشكاء حسب الجهات

  األكادميية
املزمع  قاعاتعدد ال

  هاديشيت
  ها ز يجهاملزمع تعدد القاعات 

  عانات املرصودةاإل 

  )مبليون الدرهم( 

 145,9 147 747  الحسيمة -تطوان - طنجة

 108,4 93 573  الرشق

 142,8 186 746  مكناس -فاس

 140,3 196 745  القنيطرة -سال  -الرباط 

 83,7 109 437  خنيفرة -بني مالل 

 145,5 293 752  سطات -الدار البيضاء 

 145,3 190 759  آسفي - مراكش 

 57,7 63 303    تافياللت -درعة 

 93,6 122 489  ماسة -سوس 

 22,4 17 119  نون واد -كلميم 

 10,9 14 57  الساقية الحمراء - العيون 

 3,4 4 18  وادي الذهب    -الداخلة 

 1.100,0 1.434 5.745  املجموع
 

 املؤسسات التعليمية: تحديث وتأهيل 

تحديث وتأهيل ب املتعلق ربنامجاليف إطار  2019- 2017خالل الفرتة  مبواصلة املجهودات املبذولة 2019متيزت سنة 

حجرة من البناء املفكك  5.500أشغال استبدال توجد يف طور اإلنجاز هذا الصدد يف و املؤسسات التعليمية، 

  عىل الشكل التايل: تتوزع عىل املستوى الجهوي حيث املربمجة من طرف األكادمييات والرشكاء 

  )الدرهم مبليون( دةو املرصعانات اإل   عدد الحجرات  األكادميية

 89,6 560  الحسيمة -تطوان - طنجة

 77,6 485  الرشق

 121,1 757  مكناس -فاس

 82,1 513  القنيطرة -سال  -الرباط 

 93,4 584  خنيفرة -بني مالل 

 76,3 477  سطات -الدار البيضاء 

 144,0 900  آسفي - مراكش 

 65,0 406    تافياللت -درعة 

 112,0 700  ماسة -سوس 

 18,9 118  نون واد -كلميم 

 880 5.500  املجموع
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II.3.2 التعليم العايل. تعزيز الطاقة االستيعابية ملؤسسات 

بهدف و  ،والتكوين والبحث العلميبية تعلق مبنظومة الرت امل 51.17 رقماإلطار - القانونيف إطار تنزيل مضامني 

مواصلة الدينامية التي يعرفها قطاع التعليم العايل والبحث العلمي، تم الرتكيز عىل مواصلة برمجة وإطالق 

عىل مستوى جهات اململكة. وتروم هذه االستثامرات رفع  املؤسسات التعليمية مجموعة من مشاريع بناء وتهيئة

  :التاليةجوانب الخاصة فيام يتعلق ب ،التحديات وتجاوز اإلكراهات التي يواجهها القطاع عىل املستوى الوطني

 مواكبة الطلب املتزايد عىل التعليم العايل وتحقيق التوازن يف توزيع العرض بني الجهات؛ 

 إنشاء مناذج جديدة من املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املفتوح؛  

 ؛تحسني جودة التكوين الجامعي 

  بالجامعة املغربية؛ "املهني"تقوية البعد 

  وإحداث مدرسة املوارد البرشية دعم اإلجازة يف الرتبية بالجامعات لتلبية حاجيات قطاع الرتبية الوطنية من
 ؛جهة مستوى كلعىل عليا للرتبية والتكوين 

 الرفع من عدد املستفيدين من الخدمات االجتامعية؛ 

  بيداغوجياالتفاقيات املتعلقة بتحسني العرض ال ذ مختلفيف برامج التنمية الرتابية وتنفياملساهمة 
 للجامعات ودعم البحث العلمي والخدمات االجتامعية. 

تتوزع عىل املستوى الجهوي  والتي البناء والتجهيز،إطالق مجموعة من مشاريع أو مبواصلة  2019متيزت سنة قد و 

  :  عىل الشكل التايل

2019مبلغ االنجاز لسنة   

  )مليون الدرهم( 

  الكلفة االجاملية

   )مليون الدرهم( 
 الجهة املشاريع

 لصيدلة بطنجةابناء وتجهيز كلية الطب و  400 348

 -تطوان  -طنجة 

 الحسيمة

40 100 
املتعددة التخصصات بناء وتجهيز الكلية 

 بالحسيمة

20 60 
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري  زبناء وتجهي

 بالحسيمة

50 120 
بناء وتجهيز الكلية املتعددة التخصصات بالقرص 

 الكبري

 بناء وتجهيز املدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان 80 65

 بناء وتجهيز املركب التكنولوجي الجامعي بوجدة 132 127

 الرشق
 تعددة االختصاصات بالناظوراملكلية التوسعة  50 30

 توسعة ملحقة بتاوريرت   105  25

  توسعة ملحقة بربكان  105  32

 بناء وتجهيز الكلية املتعددة التخصصات بتاونات 100 30

 مكناس - فاس 
10 50 

بناء وتجهيز املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري  

  مبكناس
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2019مبلغ االنجاز لسنة   

  )مليون الدرهم( 

  الكلفة االجاملية

   )مليون الدرهم( 
 الجهة املشاريع

  بالقنيطرة  وتجهيز معهد للمهن الرياضيةبناء   50  10

-سال  -الرباط 

  القنيطرة 

  بالقنيطرة املكتبة الجامعية بناء وتجهيز 38 26

22 32 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية  بناء وتجهيز

 واالجتامعية بالقنيطرة

 القطب التكنولوجي بتامسنا بناء وتجهيز 122 90

 املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ماللبناء وتجهيز  70 60

 -بني مالل 

 خنيفرة
20  60  

بناء وتجهيز املدرسة العليا للتجارة والتسيري ببني 

  مالل

  بناء وتجهيز املدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة  70  70

52 70 
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري  بناء وتجهيز

 -الدار البيضاء  بالجديدة

 سطات
 بناء وتجهيز معهد علوم الرياضة بسطات 150 80

60 70 
بقلعة  املدرسة العليا للتكنولوجيا  بناء وتجهيز

 آسفي - مراكش  الرساغنة

 تامنصورت املركب الجامعي مبدينة  بناء وتجهيز 100 1 170

 ماسة -سوس   بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة بأكادير 360 349

50 70 
(الشطر  مؤسسة جامعية بالسامرة بناء وتجهيز

 األول)
الساقية  -  نالعيو 

 الحمراء
 كلية الطب والصيدلة بالعيون بناء وتجهيز 350 87

60 80 
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بناء وتجهيز  

 واملدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة

وادي  -الداخلة 

 الذهب   

II.4.2.  التكوين املهنيتحسني عرض  

نظرا للدور املهم الذي يلعبه التكوين املهني يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، فقد حقق املغرب تقدما مهام يف 

ة يف وجه جميع الفئات بهدف تلبيأبوابه  هذا املجال، وذلك من خالل توسيع عرض التكوين املهني وفتح

  .الحاجيات من الكفاءات املؤهلة

املنظامت املهنية، وذلك و تم إحداث جيل جديد من املعاهد املتخصصة وإسناد تدبريها إىل الهيئات  ،الصدد يف هذا

يف إطار الرشاكة مع املهنيني من أجل تحسني جودة التكوين املهني عرب االستفادة من معارف وخربات القطاع 

 ات.مة العرض التكويني املهني مع حاجيات املقاوالت من الكفاءءمال قصد الخاص 

صناعة الطائرات وصناعة و متخصصة يف قطاعات صناعة السيارات،  مؤسسات 8باإلضافة إىل يف هذا السياق و 

  ويتعلق األمر ب: النسيج التي تم فتحها يف وجه املتدربني، توجد معاهد أخرى يف طور اإلنجاز
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 مليون  136فوق ت إجاملية بكلفة ورززاتبالتكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية  معهد
 ؛2020-2017خالل الفرتة لبناء والتجهيز ل درهم

 لدار البيضاء بكلفةمجال املقاولة با تكوين املكونني واألوصياء بتامسنا ومعهد التكوين يفالوطني لعهد امل 
 .2020-2017خالل الفرتة لبناء والتجهيز ل مليون درهم 102تصل إىل  إجاملية

 :كام ييل وتتوزع هذه املشاريع االستثامرية حسب الجهات

  الكلفة اإلجاملية (مليون درهم)  عدد املشاريع  الجهة

  136  01  تافياللت  -درعة 

  69  01  القنيطرة -سال  -الرباط 

  33  01  سطات  - الدار البيضاء  

  238  03  املجموع

تصل إىل لتزام لاعتامدات االوطيد بت، فيتعلق األمر 2020لسنة لمشاريع املربمجة برسم قانون املالية أما بالنسبة ل

بناء وتجهيز و  بورززاتة والنجاعة الطاقية مليون درهم وتهم تجهيز معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجدد 100

  واألوصياء بتامسنا ومعهد التكوين يف مجال املقاولة بالدار البيضاء.تكوين املكونني الوطني لعهد امل

II.5.2.  تيسري الولوج إىل السكن الالئق  

)،  عىل إنجاز العديد من الربامج االستثامرية 2019، 2018، 2017عملت الحكومة خالل السنوات الثالث األخرية ( 

غري  السكنمتويل إنجاز برامج محاربة  تروم اتفاقية 66والتي همت مختلف جهات اململكة، حيث تم التوقيع عىل 

تتضمن إعانة من الدولة تقدر ب  مليون درهم 7.989حوايل ب تقدرأرسة بكلفة إجاملية  113.253لفائدة الالئق 

لة للسقوط، فضال ياملساكن اآل  معالجةو  . ويتعلق األمر أساسا بربامج القضاء عىل دور الصفيحمليون درهم  2.826

     وتأهيل األحياء السكنية الناقصة التجهيز. ةالغري قانونياألحياء السكنية  هيكلةعن عمليات إعادة 

 كام ييل : 2019 -2017و تتوزع االستثامرات املنجزة، عىل املستوى الجهوي، خالل الفرتة ما بني  

2019 2018 2017 
  الكلفة  الجهة / الربنامج

 (مليون درهم)
  الكلفة 

 (مليون درهم)
  الكلفة 

 (مليون درهم)
 خنيفرة -بني مالل 10,00 -- --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  10,00 -- --

 سطات-الدارالبيضاء  710,11 2 -- 14,73

 التأهيل الحرضي 51,80 -- --

 التجهيز قانونية والناقصةغري الإعادة هيكلة األحياء  78,16 -- --

 حدور الصفي معالجة  580,15 2 -- 14,73

 وادي الذهب - الداخلة -- 60,00 --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  -- 60,00 --
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2019 2018 2017 
  الكلفة  الجهة / الربنامج

 (مليون درهم)
  الكلفة 

 (مليون درهم)
  الكلفة 

 (مليون درهم)
 تافياللت -درعة 27,50 2,96 --

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل -- 2,96 --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  27,50 -- --

 مكناس -فاس 481,00 370,72 25,00

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل 264,50 -- --

 التأهيل الحرضي 216,50 -- --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  -- 345,72 --

 النسيج العتيق -- 25,00 --

 الصفيح معالجة دور -- -- 25,00

 واد نون -كلميم 83,00 13,00 --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالاألحياء إعادة هيكلة  83,00 13,00 --

 الساقية الحمراء- العيون  649,20 -- --

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل 60,20 -- --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  189,00 -- --

 معالجة دور الصفيح 400,00 -- --

 أسفي -مراكش 82,45 38,18 653,44

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل -- 8,31 163,61

 التأهيل الحرضي -- -- 205,40

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  82,45 29,87 68,30

 دور الصفيح معالجة  -- -- 216,13

 الرشق 11,00  11,22

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل -- -- 1,22

 غري قانونية والناقصة التجهيزالاألحياء إعادة هيكلة  11,00 -- --

 النسيج العتيق -- -- 10,00

 القنيطرة -سال -الرباط 74,18 550,80 1 

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل  130,00 --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  74,18 -- --

 معالجة دور الصفيح -- 420,80 1 --

 الحسيمة-تطوان -طنجة  323,77 332,48 464,38

 اآليلة للسقوط ساكنمعالجة امل 8,10 -- 403,02

 التأهيل الحرضي 84,67 -- --

 غري قانونية والناقصة التجهيزالإعادة هيكلة األحياء  231,00 170,00 --

 معالجة دور الصفيح -- 162,48 61,36

 املجموع 452,22 4 368,14 2 168,77 1
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األوراش بهدف القضاء  عدد من، فإنه يرتقب إطالق 2020أما فيام يتعلق بالربامج االستثامرية املربمجة برسم سنة 

  ة. أْرس  032.33لة للسقوط مبختلف جهات اململكة لفائدة ياملساكن اآل معالجة و عىل دور الصفيح 

3.II. العامل القروي بالفوارق الرتابية واالجتامعية تقليص رنامج ب  
تستهدف التدابري املوجهة إلعادة تأهيل العامل القروي واملناطق الجبلية، تقليص التفاوتات املرتبطة بالبعد عن 
بعض املراكز الحرضية األكرث دينامية، خاصة فيام يتعلق بالولوج للبنيات التحتية والخدمات األساسية كالطرق 

 واملاء الصالح للرشب والكهرباء والتعليم والصحة.

هذا اإلطار، ترتكز الجهود املبذولة من طرف الحكومة عىل إعداد سياسات عمومية مندمجة تهم محاربة ويف 
الهشاشة وفك العزلة، وذلك وفق مقاربة مجالية تشاركية وتعاقدية. ووفقا لذلك، تم وضع "برنامج تقليص الفوارق 

 واالجتامعية" يف الوسط القروي.رتابية ال

الطرق  تشييد تهيئة و مليار درهم، حيث يهم باألساس مشاريع  50ويبلغ الغالف املايل اإلجاميل لهذا الربنامج 
والبنيات التحتية يف  مركزةاملغري  القروية للرشب والكهربة مشاريع توسيع شبكة املاء الصالحو واملسالك القروية، 

 الصحة والتعليم. مجايل
  

 ةموزع ؛مليون درهم 583.6 املخصص له يبلغ الغالف املايل اإلجاميلف ،2019لسنة  ما يتعلق بربنامج العمل يفو 
  حسب مصدر التمويل كاآليت:

  : درهم؛ار ملي 1,87املجالس الجهوية 
  :درهم؛ار ملي 1,5صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية 
 درهم؛ار ملي  2,02 : الوزارية املعنيةقطاعات مساهامت ال 
  :مليون درهم؛ 650املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 
  :مليون درهم 544املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب. 

 

 ييل:يف ما  ،2019وتتلخص االنجازات املتعلقة بهذا الربنامج إىل غاية متم غشت 
  

  القروية واملنشآت الفنية ذات الصلة؛ كلم من الطرق واملسالك 5.149تشييد وتهيئة 
  سيارة إسعاف  519، إضافة إىل اقتناء صحية مؤسسة 31 وتجهيز اتمؤسس 206إعادة تأهيل  وأ تشييد

 ووحدات طبية متنقلة؛
  وسيلة للنقل املدريس؛ 132، إضافة إىل اقتناء تعليمية مؤسسة 28وتجهيز  مؤسسة 848تشييد وإعادة تأهيل 
  كلم من شبكة التزويد  26وإعادة تأهيل اعملية للتزويد باملاء الصالح للرشب، إضافة إىل صيانة  14.049إنجاز

 باملاء الصالح للرشب؛
  كلم من الخط  143منزل بأنظمة شمسية، باإلضافة إىل متديد  66دوارا بشبكة الكهرباء، و تجهيز  306ربط

 كلم من شبكة الكهرباء. 5,8يئ املنخفض التوتر، وكذا تقوية الكهربا 
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4.II. قاليم الجنوبيةأل ا ةتنميرنامج ب  
  

 موضوعالذي كان تجسيدا للنموذج الجديد لهذه األقاليم  2021-2016 الجنوبية ألقاليما ةتنمي برنامجعترب ي

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله مبناسبة الذكرى األربعني للمسرية  أمام موقعة إطار اتفاقيات

  .2016 فربايرم مبدينة الداخلة يف، ث2015ء مبدينة العيون يف نونرب الخرضا

 وزع امليزانية اإلجاملية لهذا الربنامج عىل الجهات كاآليت:تو ت

 مليار درهم؛     44,7)  :  امرشوع 268الساقية الحمراء (-جهة العيون 

 مليار درهم؛          22,8)     :  امرشوع 136الذهب ( يواد-جهة الداخلة 

 مليار درهم؛ 11  :)     امرشوع 282واد نون (- جهة كلميم 

 ) مليار درهم . 1,3مشاريع)    :  9بني الجهات 
 

 رئيسية للربنامج : الشاريع امل 

 ملشاريع التالية:نجاز امايل مهم إل غالف وقد تم تخصيص 

 ) مليون درهم)؛ 17.196الوحدات الصناعية لفوسبوكراع 

 ) مليون درهم)؛ 8.628مواقع الطاقة الريحية والشمسية 

 مليون درهم)؛ 8.500الداخلة (-الطريق الرسيع تيزنيت 

 ) درهم)؛ار ملي 10,2امليناء األطليس للداخلة 

 مليون درهم)؛ 2.372بالشبكة الوطنية للكهرباء ( ربط الداخلة 

 مليون درهم)؛ 2.000( الواد فم التكنولوجي القطب 

  مليون درهم)؛  1.707هكتار بالداخلة  ( 5.000تحلية مياه البحر لسقي 

 ) مليون درهم)؛ 1.500سد فاصك بكلميم 

  مليون  473,5لجهوي بكلميم (املستشفى او  مليون درهم) 1.500الجامعي بالعيون ( اإلستشفايئاملركز
 درهم).

  :عىل النحو التايل 2019إنجازات هذا الربنامج خالل األربع سنوات األخرية إىل غاية متم يونيو لخيص ميكن تكام 
  
 : املشاريع املنجزة 

 

  : بينهامليون درهم من  7.060مرشوعا بغالف مايل إجاميل يصل إىل  87تم إنجاز 
  

  مليون درهم)؛ 1.992ميغاواط،  100الريحية بأخفنري (توسيع موقع الطاقة 

  مليون درهم)؛ 1.328(بناء مواقع الطاقة الشمسية "نور" بالعيون وبوجدور 

 ) مليون درهم)؛ 328بناء مطار كلميم 
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 ) مليون درهم)؛ 270تعزيز الشبكة الرقمية عىل مستوى الجهات الجنوبية الثالث 

 ) مليون درهم)؛ 250تعزيز شبكة املاء الصالح للرشب مبدينة الداخلة 

 ؛)مليون درهم  248 ( مبدينة الداخلة التطهري السائل 

 مليون درهم). 134البحر ببوجدور ( ياهتعزيز شبكة املاء الصالح للرشب عن طريق تحلية م 
 

 : املشاريع يف طور اإلنجاز 
 

  :درهم أهمها ارملي 1248,يف طور اإلنجاز بغالف مايل إجاميل يصل إىل  يعرامش 305يوجد حاليا 
  

 ) مليون درهم)؛ 12.475إحداث وحدتني صناعيتني الستخراج وتثمني الفوسفاط 

 ؛)درهم مليون 2.372( للكهرباء الوطنية بالشبكة الداخلةمدينة  ربط 

 مليون درهم)؛ 2.100( الواد فم التكنولوجي بناء القطب 

 مليون درهم)؛ 1.500(  فاصك بناء سد 

 مليون درهم)؛ 1.402الصغرية بالداخلة ( السطح تثمني أسامك 

 مليون درهم)؛ 1.392الداخلة (-إنجاز عدة مقاطع من الطريق الرسيع تيزنيت 

 ) مليون درهم)؛ 1.250بناء مواقع الطاقة الشمسية "نور" بالعيون وبوجدور 

 مليون درهم)؛ 845الساقية الحمراء (-إنتاج لحوم الجامل واملاعز والغنم بجهة العيون تطوير 
  

 : املشاريع املربمجة 
 

النصف الثاين من خالل  2019ها يف يونيو أشغال املشاريع التي مل يتم بعد إطالق إنجاز من املقرر أن يتم الرشوع يف
  مليون درهم. 24.604مرشوع مببلغ إجاميل يقدر ب  300يناهز  ، أي ما2020 سنةو  2019سنة 

 
انطالق األشغال مقرر يف الربع الثاين  ،درهمار ملي 10,2امليناء األطليس للداخلة ( من ضمن هذه املشاريع:نذكر و 

درهم) ، ار ملي 4ر ب بغالف مايل يقدميغاواط  003(املرشوع املندمج للطاقة الريحية بتيسكراد  ، )2020من سنة 
املركز بناء  درهم) ، ارملي 82,ميغاواط بغالف مايل يقدر ب  001جدور (و املرشوع املندمج للطاقة الريحية بب

طور مليون درهم) (أشغال الحفر يف  1.500( رسير 500استيعابية تبلغ قدرة ب الجامعي بالعيون اإلستشفايئ
  ).2019وإطالق أشغال البناء  متم سنة  ،التنفيذ
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III. رافعة لالستثامر الخاصكالعمومي  ستثامرال ا  

بالولوج إىل  املتعلقةوالحد من الفوارق  االجتامعيمع دوره األسايس يف التأهيل  موازاةَ  ،يلعب االستثامر العمومي
من خالل إنشاء البنية التحتية  ،من ناحية ،الخاص لالستثامردور رافعة  ،األساسية االجتامعيةالخدمات 

...)، ومن ناحية أخرى من خالل وضع  ،اللوجيستيكية الالزمة (الطرق والطرق السيارة واملواينء واملطارات
 جاذبية البالد لالستثامر األجنبي. نمّ ثَ وتُ قطاعية التي تدعم مبادرة القطاع الخاص السرتاتيجيات اال 
 

1.III.  التحتيةالبنيات االستثامرات يف   

خرية أل ا يةوىل املغرب خالل العرشينأ  ،قتصاديةالسوسيو اية يف التنمية تلدور البنيات التحوعيا باألهمية القصوى 
  إذ خصص موارد هامة إلنجاز مشاريع كربى يف هذا املجال.بنياته التحتية جودة مستوى و كبرية لتحسني  عناية

يزانية املخصصة لقطاع امل برمجة لالستثامرات خالل الجهوي لتوزيع، تم إيالء أهمية خاصة لانب آخرجومن  
 عتبارإل اوالتي تأخذ بعني  ،طويلة األمد قطاعية اتخططمتم اختيار املشاريع عىل أساس حيث  ،التجهيز والنقل

 .التحتية والنقل الحتياجات الجهات فيام يتعلق بالبنيات قتصاديةا- نتائج الدراسات السوسيو
 

.1.1.III يارة:مجال الطرق والطرق الس 

وكذا ترسيع  ،تحفيز دينامية التنمية السوسيو اقتصاديةعىل يساعد تطوير وتحديث شبكة الطرق والطرق السيارة 
 .شغلفرص الإلحداث ويعترب وسيلة مهمة  الرتايب االندماج

III.1.1..1 يارةمجال الطرق الس 

، حيث مكنت الوثرية الرسيعة  كبريا املجهودات املبذولة بهدف تطوير وتوسيع شبكة الطرق السيارة نجاحاعرفت 
طولها  يناهزشبكة عرصية للطرق السيارة  مناملغرب  متكنيإلنجاز الطرق السيارة خالل السنوات األخرية من 

     .من ساكنة اململكة % 93 تضموالتي  ربط تسع جهات باملغرب من مكنت ،كلم 1.800

  سيتم إنجاز ماييل: ،والتنقلهذا، ومن أجل مواكبة احتياجات الساكنة من حيث النقل 

 ديدة من ط جلوطني الثاين للطرق السيارة الذي يهدف إىل تجهيز اململكة بخطو ط ااملصادقة عىل املخط
 ؛2030الطرق السيارة يف أفق 

 السيارة؛ الجديدة للطرقاملقاطع  زإلنجا الدراساتالقيام ب 

  السيارةبني الدولة والرشكة الوطنية للطرق إعداد عقد برنامج(ADM) . 

 تنفيذ املخطط الوطني للطرق السيارة باملغرب والذي يهم : 2020هذا وستعرف سنة 
  مليار درهم، 4,5املتوسط بشبكة الطرق السيارة مببلغ  قيمته  بربط ميناء الناظور غر 

  كلم، 25,8برشيد عىل طول  - إعطاء انطالقة أشغال تثليث الطريق السيار الدار البيضاء 

 كلم. 31,5 طريق السيار املداري للدار البيضاء عىل طول إنجاز ال 
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III.1.1..2  مجال الطرق  

والذي يهدف إىل عرصنة الشبكة الطرقية من  2035تطوير الشبكة الطرقية، سيتم وضع املخطط الطرقي من أجل 

العدالة املجالية، وصيانة وتثمني  أجل خلق دينامية اقتصادية واجتامعية ببالدنا، وإنجاز طرق القرب لتحقيق

الجودة  يةعالال خدماتالذات  لطرق الرسيعةا ةالرصيد الطرقي، وتحسني السالمة الطرقية فضال عن تطوير شبك

  وإعداد الرتاب الوطني.  لعرض الطرقي حول األقطاب الحرضية الكربىتقوية ا مع

1.2.1.1.III برنامج الطرق الرسيعة  

وتهم بالخصوص تثنية الطرق الوطنية    ،إنجاز أو إطالق مجموعة من املشاريع يف إطار برنامج الطرق الرسيعة تم

  أو اإلقليمية وإنجاز طرق مدارية ببعض املدن والتي تتوزع عىل الجهات كام ييل:

  2018اإلنجازات سنة    2019يف طور اإلنجاز سنة 
  كلفة االجاملية ال الجهة 

 درهم) (مليون
 م)لاملسافة (ك

  كلفة االجامليةال
 (مليون درهم) 

 م)لاملسافة (ك

 الحسيمة -تطوان - طنجة 183 2.052 61 944

 القنيطرة -سال  -الرباط  106 1.101 58 412

 سطات -الدار البيضاء  123 1.033 73 587

 مكناس -فاس 136 1.588 39 484

 آسفي - مراكش  177 1.128 --  -- 

 ماسة -سوس  192 1.069 37 420

 الرشق 214 1.227 60 521,5

 خنيفرة -بني مالل  29 155 7 36

 الساقية الحمراء - العيون  23 94 213 1.192

 نون واد -كلميم  --   -- 302 2.541

 درعة تافياللت  --   -- 17,5 76

 املجموع 1.183 9.447 867 7.214

2.2.1.1.III السالمة الطرقية  

يف إنجاز  رشوعال 2014فة حوادث السري، تم خالل سنة آ لسالمة الطرقية ومحاربة لالوطنية  اإلسرتاتيجيةيف إطار 

   .2020-2014للفرتة  السالمة الطرقية ةتهيئبالربنامج الخاص 

   الوطنية للسالمة الطرقية  اإلسرتاتيجيةالتي تضمنتها العمل خطة ويعد هذا الربنامج أحد الركائز األساسية ل

  :ينقسم إىل شقنيو ،2017-2026

  ؛ التي تعرف حوادث سري مميتة اإلسرتاتيجيةالطرقية معالجة املحاور  -
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 .بعض املحاور الطرقيةمعالجة النقط السوداء يف  -

مشاريع معالجة املحاور الطرقية االسرتاتيجية التي تعرف حوادث سري  نسب تقدم أشغال هو يوضح الجدول أدنا

 :مميتة حسب الجهات

نسبة تقدم 
 األشغال

  كلفة املرشوع
 )مبليون درهم(

 املرشوع
لجهاتا  

 

53% 400 
سوق  و مكناسالرابطة بني  413توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 

 األربعاء

القنيطرة -سال  -لرباط ا  

فاس - مكناس   

تافياللت - درعة  الرابطة بني آيت أورير وورزازات عرب تيشكة 9الطريق الوطنية رقم  1.640 28%  

 

 توزع فيواملتعلق مبعالجة النقط السوداء يف بعض املحاور الطرقية، أما فيام يخص الشق الثاين من هذا الربنامج 

  حسب الجهات كالتايل:فيه أشغال أهم املشاريع تقدم 

 نسبة تقدم األشغال
  كلفة املرشوع

 )مليون درهم(
 املرشوع

لجهاتا  
 

70% 42 

 التي تعرف  ةاملحاور الطرقي معالجة
حوادث السري: تهيئة   ارتفاع

حالة  قارعة ملتقيات الطرق، تحسني 
ق، توسيع وإعادة بناء القناطر، يالطر

 .بناء ممرات للراجلني
 

 بناء تجهيزات الوقاية 
 

 بناء ممرات جانبية 
 

 الدراجاتراكبي بناء ممرات خاصة ب  

 الرشق

 سطات -الدار البيضاء 34 80%

 القنيطرة –سال  -لرباط ا 365 70%

  الحسيمة –تطوان  - نجةط 20 80%

  اسفي - مراكش  794 70%

  الساقية الحمراء –العيون  0.68 70%

  واد نون –كلميم   15 70%

 ماسة  -سوس  57 70%

 تافاللت -درعة  498 60%

 مكناس - فاس  117 80%

  خنيفرة -بني مالل   17 100%

3.2.1.1.III  تأهيل املنشآت املترضرةو  عن الفيضانات ةالناجمإصالح األرضار  

التي تهدف إىل العمليات  من نجاز مجموعةإ من  2019و 2017خالل الفرتة ما بني االعتامدات املرصودة مكنت 
واملنشآت الفنية املترضرة خاصة من الفيضانات واألمطار االستثنائية، كام تم برسم إصالح وتجديد املقاطع الطرقية 

 لفنية عىل طول الشبكة الطرقية.امية املنشآت اوحة تأهيل فرت نفس ال

  املتعلقة بهذه املنجزات حسب الجهات كام ييل: الكلفةوتتوزع 
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 فنيةال نشآتاملكلفة اعادة تأهيل 
  )مليون درهم( املترضرة

  الطرقية  إصالح  املقاطعكلفة 
)مليون درهم(   

لجهاتا  

102 215,85 الحسيمة –ن تطوا -طنجة

17 147,03 تافاللت -درعة 

26 124,04 ماسة -سوس 

19 103,52 واد نون –كلميم 

10,5 99,43 مكناس  -فاس 

22 33,16 اسفي  - مراكش 

11 22,90 الرشق

110 14,91 الساقية الحمراء –العيون 

35,5 6,26 القنيطرة -سال  -الرباط 

10 - خنيفرة -بني مالل 

363 767,10  املجموع

–طنجةات  التالية : جهالالفيضانات بكل من إصالح أرضار  نجاز أشغال برنامجإمتابعة  2020وستعرف سنة 
- آسفي، ودرعة-سطات، ومراكش- القنيطرة، والدار البيضاء-سال-مكناس، والرباط-الحسيمة، والرشق، وفاس - تطوان

  واد نون.-ماسة، وكلميم- وسوس ،تافاللت

.2.1.III مجال املوانئ والنقل البحري  

لتطلعاته  وكذااملتعلقة بانفتاحه عىل التبادل التجاري  تلكنظرا للتحديات الكربى التي تواجه املغرب وخصوصا 

خالل السنة الجارية وانئ امل تهيئةلتوسعة و اهتامم خاص إيالء ، تم يف هذا املجال املتوخاةوأهدافه االسرتاتيجية 

عىل البحرية املالحة سالمة باملوانئ الكربى التي هي يف طور اإلنجاز وتأمني  األشغال تنفيذ وذلك من خالل متابعة

  .لسواحل املغربيةطول ا

عىل بحرية الينائية و املمشاريع لاألولوية ل ، تم الرتكيز خالل السنوات الثالث األخرية عىل إعطاءاإلطارويف هذا  

هذه تقنية؛ حيث خصص لكل الصبغة الخرى ذات األ عامة و الصبغة اللدراسات ذات ل، وكذلك مستوى عدة موانئ

 2018 مليون درهم خالل سنة 2311.و 2017مليون درهم خالل سنة  1.441,6املشاريع مبالغ مالية قدرها 

  .2019مليون درهم خالل سنة  193,8.1و

  :من أهمهاعدة منجزات مكنت هذه األغلفة املالية من تحقيق وقد 

  من أجل تحسني ظروف استغالل املوانئ وجعلها قادرة عىل استيعاب بناء وتوسيع املنَشآت املينائية؛ مشاريع
 من أهمها:و  ،الرواج املرتقبحركة منو 

  ؛مليون درهم  52,7الجبهة مبلغالصيد بمرشوع توسيع ميناء   :الحسيمة –تطوان  –طنجة جهة  

 مليون  39,84 الجديد بالجرف األصفر بغالف مايل قدرهمرشوع امليناء الطاقي  :سطات-جهة الدار البيضاء
  ؛2017ة والتي انتهت سنة تقني الجيوكشوفات إلنجاز دراسة ال تخصصدرهم 

  ؛مليون درهم 533مرشوع توسيع ميناء طرفاية بغالف مايل بلغ  :لساقية الحمراءا-العيونجهة  
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  مليون درهم وكذا   233,23 ز مببلغرييملهبامتابعة أشغال مرشوع ميناء الصيد  :الذهب يواد-الداخلةجهة
 مليون درهم. 872,8قدر ب غالف مايل يب "الداخلة األطليس"مرشوع بناء ميناء جديد بالداخلة 

  الشواطئ:وقاية تأمني سالمة املالحة البحرية و 

استفادت جل املناطق الساحلية باململكة من عمليات صيانة وتهيئة ، 2019و 2018و 2017خالل السنوات 

مليون  16ف مايل سنوي قدره بعض الشواطئ بغال  وتشويرتقني العتاد الاألخرى واقتناء املنارات واملعامل واستغالل 

  :  و التي تهم  درهم

 لرباط والجديدة صيانة عدة منارات خصوصا عىل مستوى كل من أقاليم شفشاون وطنجة والقنيطرة وا
 وآسفي وسيدي إفني والعيون والداخلة؛

  ؛ 2019شاطئ سنة  110و 2018شاطئ سنة  74و 2017شاطئ سنة  70تشوير 

 تشوير ميناء آسفي؛ 

 يز؛ ريملهبا الصيد تشوير ميناء 

 العتاد التقني وصيانة رشاء.  

 دراسات وأشغال حامية الساحل وتضمال: 

 بكل من البحري العريض  إعداد خريطة هشاشة السواحل املغربية إزاء املخاطر الطبيعية والتلوث مرشوع
أسفي، - مراكشسطات و -القنيطرة، و الدار البيضاء- سال-، والرباط و الرشق  الحسيمة،-تطوان-طنجة  جهة

إجاميل يقدر الذهب مببلغ  يواد - الساقية الحمراء والداخلة-واد نون، والعيون-كلميمماسة، و -وسوس
 ؛مليون درهم  17,25ب

  ؛مليون درهم 88ولوج ميناء الجبهة بغالف مايل قدره لمرشوع الحامية البحرية 

  ؛مليون درهم 49,28 إىل مببلغ يصل بأكاديرمرشوع تدعيم املنشآت البحرية الوقائية 

  مليون درهم.  52عىل مستوى شاطئ فم الواد بكلفة تقدر ب من التعرية مرشوع حامية الساحل 

  :الدراسات واألشغال املتعلقة بإزالة الرمال واألحجار 

   ؛مليون درهم 6,1مرشوع تعبئة شواطئ إقليم تطوان بالرمال  بغالف مايل يبلغ 

  ؛مليون درهم  9,6بغالف مايل قدره  (إزالة األحجار)إنجاز أشغال تحسني ولوجية قرية الصيد تاروما مرشوع 

 مليون درهم 52,108 مدخل ميناء طرفاية بغالف مايل قدره أشغال تحسني ولوجية. 

 :تكاليف مصادرة األرايض الرضورية ملشاريع املوانئ الجديدة 

 ؛مليون درهم 33ناء الجديد بآسفي: املي  

  ؛مليون درهم 56الجديد بالقنيطرة: امليناء  

  مليون درهم 26بالجرف األصفر:  الجديد الغازيامليناء. 
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.3.1.III لسكك الحديديةمجال ا  

واصل املغرب جهوده من أجل امليض قدما يف تطوير بنياته التحتية للنقل تنفيذا لسياسة املشاريع الكربى التي 
البرشية وكذا بة متطلبات التنمية االقتصادية و ملواك و ذلك، جاللة امللك محمد السادس نرصه اللهأعلن عنها 

  يف ميدان البيئة. الرتاب الوطني وتوجهات الحكومةعداد إ التحوالت االسرتاتيجية يف مجال 

معلنا بذلك عن نهضة حقيقية من  نقلة نوعية السكك الحديدية هذه الدينامية، سجل قطاعيف صلب و باعتباره 
مع إطالق  ؛املهيكلةشأنها تحسني رشوط تنقل املواطنني وتعزيز تنافسية النقل السكيك وذلك بفضل املشاريع 

السككية الكربى التي تم  شاريعوكل امل بني طنجة والدار البيضاء الرابط " الرباق" القطار الفائق الرسعة خدمة
  :ونذكر بالخصوص 2018نجازها سنة إ 

 كلم) باإلضافة إىل إعادة تأهيل النفق السكيك الرابط  130( ءوالدار البيضاثليث الخط السكيك بني القنيطرة ت
أكرث يستفيد من خدمته بالدارالبيضاء الذي السكيك لتقى املفضال عن تخفيف الضغط عىل  والرباطبني سال 

 ؛من املسافرين والبضائع  %90من 

 من ربح ساعة يف مدة السفر  تكنمي توالكلم)  170ثنية الخط السكيك الرابط بني الدار البيضاء ومراكش (ت
 ؛تجاهنياإل عىل رأس كل ساعة يف كال  اوالرفع من وترية القطارات لتبلغ تدريجيا قطار 

 طنجة والقنيطرة والدار البيضاء املسافرين وبنجرير ووجدةالرباط أكدال و كل من املحطات الجديدة ب. 

متت برمجة عدة مشاريع تتجىل أساسا يف الربط السكيك مليناء الناظور غرب املتوسط   فقد ،2019وبالنسبة لسنة 
مليناء أسفي بجهة مراكش أسفي. وتجدر اإلشارة إىل أنه سيتم متويل هذه املشاريع  بالجهة الرشقية والربط السكيك

  عرب آلية جديدة يف إطار الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

يهدف اىل تثليث الشبكة السككية الحالية وذلك  2040من جهة أخرى تم وضع مخطط اسرتاتيجي طموح  يف أفق 
خطوط الشبكة فائقة الرسعة. من كلم  1.500لشبكة السككية التقليدية وكذا من اضافية إ كلم  2.743عرب بناء 

  التالية:جوانب وقد تم الرتكيز يف هذا الصدد عىل ال

 الرابط بني الدار البيضاء ومراكش؛مهيكلة وخصوصا تلك املتعلقة بالخط الفائق الرسعة ات إنجاز دراس 

 وتحسني الخطوط الحالية؛ مالمئة 

 باملناطق الحرضية الكربى؛ ةالسككيمن أجل توفري مزيد من الطاقة االستيعابية للشبكة  متابعة العمل 

 عرصنة وتحديث محطات القطار؛ 

 سككيةاملحطات اللوجستيكية ال وتأهيل هيكلة .  

الرشقية جهة الب ور غرب املتوسطظمليناء النانجاز مشاريع الربط السكيك إ يتوقع متابعة ف، 0202لسنة بالنسبة 
مليون  300بغالف مايل قدره  أسفي -سفي بجهة مراكش آ والربط السكيك مليناء درهم يري مال  3بغالف مايل قدره 

   الدولة واملكتب الوطني للسكك الحديدية. بنيإلبرام عقد برنامج درهم، وإنهاء التحضري 
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III.4.1.   اءاملقطاع   

سدود كربى وهي سد تيمكيت بالراشدية وسد متالوت بخنيفرة وسد  5 نجازإ نهاء أشغال إ  2019خالل سنة يرتقب 

سدا كبريا توجد يف طور  13دار خروفة بالعرائش وسد مارتيل بتطوان وسد ولجة السلطان بالخميسات، كام أن 

  اإلنجاز ويتعلق األمر مبا ييل:

 شغال بهذه املشاريع سنة األ  وينتظر إنهاء ،سد تودغا بتنغري، وسد قدوسة بالراشيدية، وسد خروب بالعرائش
 ؛2020

  سد سيدي عبد الله بتارودانت، وسد مدز بصفرو، وسد أكدز بزاكورة ، ومن املنتظر إنهاء أشغال هذه
 ؛2021السدود سنة 

 ؛2022سنة  األشغال بهذين املرشوعني سد تداس بالخميسات، وسد الساقية الحمراء بالعيون وينتظر إنهاء 

 ؛ 2023سنة بهذين املرشوعني وسد فاصك بكلميم وينتظر إنهاء االشغال  سد تاركا أومايض بكرسيف 

  ؛ 2024سد غيس بإقليم الحسيمة الذي يتوقع إنهاء أشغاله سنة 

  ؛ 2025سد أيت زيات بإقليم الحوز املنتظر االنتهاء من إنجازه سنة 

  2026سد بولعوان بإقليم شيشاوة املنتظر االنتهاء من إنجازه سنة.  

برمجة مرشوع تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت وبناء سد سيدي عبو الجديد  2019كام شهدت سنة  

 بإقليم تاونات. 

       وماء السقي، فريتقب إطالق أشغال بناء الصالح للرشب، ويف إطار برنامج التزويد باملاء 2020أما برسم سنة 

  القنيطرة. -سال -مكناس والرباط-ماسة وفاس- سدود كربى بكل من جهة سوس 3

III.2. املنتجة القطاعات يف االستثامر  

III.1.2. الفالحي االستثامرات يف القطاع  

مع إيالء  يف الوسط القروي النمو االقتصادي ومكافحة الفقر ريةثترسيع و ىل إتهدف اسرتاتيجية التنمية الفالحية 
  .من أجل فالحة مستدامةاهتامم خاص لحامية املوارد الطبيعية 

برنامج الري وتهيئة الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخرض و  وتندرج مشاريع االستثامر يف هذا القطاع ضمن
  .املجال الفالحي وبرنامج تنمية سالسل اإلنتاج

III.1.1.2.  األخرضمشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب 

دخل  تحسنيكافحة الفقر من خالل مل يةجمنهخطط املغرب األخرض إىل تطوير مل مشاريع الدعامة الثانية هدفت
هكتارا لصالح  561.291,8 مرشوعا تتعلق بالخصوص بعمليات غرس 911ني عرب إعطاء االنطالقة ل فالحيالصغار 

  فالحا. 926.557

  :2019إىل  2017املمتدة من  هات برسم الفرتةويلخص الجدول أسفله أهم اإلنجازات حسب الج
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 2019-2017اإلنجازات برسم  
اإلجاملية  الكلفة

 (مليون درهم)
 األهداف املسطرة 

عدد املشاريع 
املستهدفة باملخطط 

 الجهوي
عدد املشاريع  الجهة

 املنجزة

ألداء لاعتامدات 
(مليون امللتزم بها 

 درهم)

30 450 2.047 
هكتار لفائدة87.648غرس

 فالح  79.983
 الحسيمة -تطوان -طنجة  142

16 365 2.903 
هكتار لفائدة16.995غرس

 فالح  118.680
 تافياللت -درعة  49

35 276 1.858 
هكتار لفائدة78.859,3غرس

 فالح  58.488
 الرشق 97

39 261 2.919 
هكتار لفائدة97.106غرس

 فالح  141.029
 آسفي -مراكش 108

59 257 4.196 
هكتار لفائدة148.904غرس

 فالح  128.360
 مكناس -فاس 159

17 212 1.935 
هكتار لفائدة38.061غرس

 فالح  84.999
 ماسة -سوس  62

17 163 1575 
هكتار لفائدة30.518غرس

 فالح  49.877
 خنيفرة -بني مالل  76

- 130 1.252 
5.979مرشوع لفائدة28إطالق

 فالح 
 الساقية الحمراء  - العيون  28

8 36 966 
هكتار لفائدة17.675غرس

 فالح  36.190
 واد نون  -كلميم  30

22 28 752 
هكتار لفائدة30.815غرس

 فالح  22.036
 القنيطرة -سال -الرباط 75

32 21 840 
هكتار لفائدة14.710غرس

 فالح  206.915
 سطات -الدار البيضاء  74

- 11 162 
1.099مرشوع لفائدة11إطالق

 فالح 
 وادي الذهب   -الداخلة  11

III.2.1.2برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي .  

باستثناء مجال ( ألرايض الصالحة للزراعة واملراعيمهمة من امؤهالت عىل يف املغرب يتوفر املجال الفالحي  
املناطق املسقية  متثل، و الوطني رتابمن ال %86أكرث من مليون هكتار، أي  62رب االتي تغطي ما يقو  )الغابات

مليون  7,2لزراعة، يف حني متثل أرايض البور لالصالحة  رايضاأل  مساحة من %17أي ما يقارب  ،رمليون هكتا 1,5
عدان ي كونهامل خاصةبأهمية السقي تهيئة املجال الفالحي وترشيد استخدام مياه كل من  تلذا حظيهكتار. 
  .ار برنامج الري وتهيئة املجال الفالحيطإيف  وذلك ؛أساسيتان لتحسني إنتاجية املياه وخصوبة الرتبةرافعتان 

،  (PNEEI) السقي مياههيكلة وهي الربنامج الوطني القتصاد مإىل أربعة برامج فرعية  ربنامجهذا القسم ينو
-والربنامج بني (PPP)يف مجال الري  والخاص، والرشاكة بني القطاعني العام  (PEI) الري ة مناطقتوسعوبرنامج 

  الشبه الصحراوية.و   الصحراوية باملناطق تدفق الرحلاملراعي وتنظيم  لتهيئةجهوي ال

 لتزم بهااملداء كاعتامدات لأل  مليار درهم 7,6منها مليار درهم،  24,8تبلغ الكلفة اإلجاملية لالستثامرات ما يعادل و 
  :التايل شكلعىل ال الجهاتتوزع حسب ت والتي 2019 إىل 2017 خالل الفرتة املمتدة من
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لألداء امللتزم بها  اعتامدات  
(مليون درهم)   

االجاملية للمشاريع الكلفة  
(مليون درهم)   

 الجهة

مكناس -فاس 7.423 1.748  

الحسيمة -تطوان -طنجة  4.614 1.485  

ماسة  -سوس  4.312 1.334  

سطات -الدار البيضاء  1.754 761  

خنيفرة -بني مالل  1.614 698  

آسفي -مراكش 1.599 627  

الرشق  923 363  

القنيطرة -سال -الرباط 1.053 244  

تافياللت -درعة  1.021 235  

نون واد -كلميم  400 89  

الساقية الحمراء - العيون  80 59  

 املجموع 24.794 7.643

 :كام ييل فرعي كل برنامج فتتلخص حسب 2019و 2017بني سنتي الفرتة ما خالل  حصيلة املنجزات أما بخصوص

  السقي مياهالربنامج الوطني القتصاد   

 تحويلال تحديث شبكات الري من أشغال طارإواملندرجة يف  مكنت اإلنجازات املسجلة عىل مستوى هذا الربنامج
 133.671 ب املقدرةستهدفة املساحة املمن إجاميل وضعي إىل الري امل هكتار من األرايض 83.893 لالجامعي 

  :هذه املنجزات حسب الجهات املعنية بالربنامجوزيع فيام ييل تو هكتار. 

 الجهة األهداف املسطرة (املساحة بالهكتار) (املساحة املحولة بالهكتار) االنجازات

 آسفي -مراكش 23.970 20.806
 خنيفرة -بني مالل  22.336 17.738
 سطات -الدار البيضاء  32.850 15.376
 القنيطرة -سال -الرباط 14.869 13.523
 الحسيمة -تطوان -طنجة  22.946 13.150
 ماسة -سوس  3.300 3.300

 الرشق 13.400     -

 املجموع 133.671 83.893

 

 الري ة مناطقبرنامج توسع 

إىل تثمني املوارد املائية  ة،الهيدروفالحي تهيئةنجاز مشاريع الإ لقائم عىل ابالسدود و  املرتبط ،يهدف هذا الربنامج
   .مياه الري توزيع وتأمني املخصصة للريو السدود يف   املعبأة

وإنهاء أشغال التهيئة إطالق ومواصلة يف  ،2019-2017 يف الفرتةاملرتبطة بهذا الربنامج  أهم االنجازاتوتتجىل 
ملاء، وربط املنشآت بشبكة الكهرباء، وكذا خزانات اهيز وتجالهيدروفالحية لشبكات الري وأشغال الهندسة املدنية 

 .الري شبكةبها التهيئة الخارجية للمدارات السقوية وربط
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  لريابرنامج الرشاكة بني القطاعني العام و الخاص يف مجال   

وتدبري مشاريع  ذتنفيمن أجل  تهدف الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف مجال الري إىل جذب التمويل الخاص
  .اءامل ات املتعلقةخدمالالري وإضفاء الطابع االحرتايف عىل 

  مرشوعني:يف  2019و  2017 سنتي أهم اإلنجازات بنيمثل و تت

التي و سطات  -جديد يف جهة الدار البيضاءالبرئ الاملتعلقة مبرشوع أزمور بناء شبكة الري أشغال نتهاء من اإل  •
  البستنة ؛ نتجاتاملسقية يف هذه املنطقة املعروفة تاريخياً مبتهدف إىل الحفاظ عىل الفالحة 

بناء بويتعلق األمر  ،بني القطاعني العام والخاصمن األهداف املسطرة ملرشوع الرشاكة  %30رب اما يق إنجاز •
 ماسة. - نطقة شتوكة بجهة سوس مبوحدة لتحلية مياه البحر وشبكة الري 

  لصحراويةا باملناطق الصحراوية والشبه تدفق الرحلاملراعي وتنظيم  لتهيئةجهوي -بنيالربنامج  

الحفاظ كذا ، و ابهنتاج املرتبطة املراعي وتطوير مختلف سالسل اإل استصالح هذا الربنامج لضامن تهيئة و وضع تم 
. وتتوزع يةاملناخالرعاة عىل مواجهة آثار التغريات ات ، وتعزيز قدر تدفق الرحلعىل التنوع البيولوجي، وتنظيم 

 عىل الشكل التايل: 2019و  2017الفرتة املمتدة بني خالل  أهم اإلنجازات يف هذا السياق حسب الجهات املعنية

 جهة سوس ماسة  

  هكتار؛ 67.700خلق محميات رعوية عىل مساحة  •

  هكتار؛ 8.750العلفية عىل مساحة غرس الشجريات  •

  كلم؛ 245تهيئة املسالك الرعوية عىل طول  •

  من الصهاريج املطاطية؛  900صهريجية  وشاحنة  11اقتناء  و توريد املاشيةلماء نقطة  55إنشاء و تجهيز  •

  طبية متنقلة؛ اتوحد 9لنقل املدريس و لحافلة  19اقتناء  •

  تنظيم ثالث نسخ من املعرض الوطني للمراعي؛ •

  الرعوية؛ نتاج البذورإ مركز تخص بناء ملحقة املتعلقة بالدراسات عداد إ  •

 ستقبال وتقديم الخدمات للرحل بتزنيت.إل لمركز تهيئة  •

 مليون درهم  124,3 ، منهامليون درهم 400كلفة اإلجاملية لالستثامرات يف إطار هذا الربنامج ما يعادل تبلغ الو 

 .2019-2017الفرتة ألداء امللتزم بها خالل لكاعتامدات 

 جهة كلميم واد نون  

  ؛اهكتار  132.500عىل مساحة  رعوية خلق محميات •

  ؛اهكتار  4.800غرس الشجريات العلفية عىل مساحة  •

  كلم؛ 170الرعوية عىل طول تهيئة املسالك  •

  توريد املاشية؛ماء ل نقطة 89إنشاء و تجهيز  •

  الصهاريج املطاطية؛من  1.625 و شاحنة صهريجية 11اقتناء  •
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 طبية متنقلة؛ اتوحد 9نقل املدريس و لل تحافال  10اقتناء  •

  .خلية نحل 830اقتناء  •

مليون درهم  89منها  ،مليون درهم 400تبلغ الكلفة اإلجاملية لالستثامرات يف إطار هذا الربنامج ما يعادل و 
 .2019 -  2017الفرتة داء امللتزم بها خالل لأل كاعتامدات 

 جهة العيون الساقية الحمراء  

  هكتار؛ 130.000عىل مساحة  خلق محميات رعوية •

  كلم؛ 163تهيئة املسالك الرعوية عىل طول  •

  توريد املاشية؛لنقطة ماء  28إنشاء و تجهيز  •

  .من الصهاريج املطاطية 988و صهريجيةات شاحن 4اقتناء  •

 مليون درهم 59 ، منهامليون درهم 80كلفة اإلجاملية لالستثامرات يف إطار هذا الربنامج ما يعادل تبلغ الو 
 .2019-2017الفرتة ألداء امللتزم بها خالل لكاعتامدات 

III.2.3.1 .برنامج تنمية سالسل اإلنتاج 

يتألف من برنامجني فرعيني وجميع حلقات سلسلة اإلنتاج يهدف هذا الربنامج إىل تشجيع االستثامر الخاص يف 
مليار  1,15ما قدره الربنامج  ااإلجاملية لهذتبلغ الكلفة و اإلنتاج الحيواين. وسالسل تنمية األعامل الفالحية  يهامن

هذه االستثامرات توزع تو  .2019–2017ألداء امللتزم بها خالل الفرتة لعتامدات كامليون درهم  274 منهادرهم، 
  عىل النحو التايل: جهاتالحسب 

ألداء ل اعتامدات
  امللتزم بها

 درهم)مبليون ( 

  االجاملية للمشاريع  الكلفة
 درهم)مبليون (

 الجهة الربنامج الفرعي  املرشوع

 القطب الفالحي ملكناس 140 7,78
تنمية األعامل 

 الفالحية
 مركز االبتكار للصناعات الغذائية 27 14 مكناس -فاس

 دعم االبتكار 9 -

 القطب الفالحي لتادلة 92,7 4,5
تنمية األعامل 

 الفالحية
 خنيفرة -بني مالل 

 القطب الفالحي لسوس 107 82
تنمية األعامل 

 الفالحية
 ماسة  -سوس 

تنمية األعامل  القطب الفالحي للغرب 95  - 
 الفالحية

 -سال -الرباط
 سوق الجملة للخرض والفواكه بالرباط 450 120 القنيطرة

 القطب الفالحي لللوكوس 43  - 
تنمية األعامل 

 الفالحية

 -تطوان -طنجة 
 الحسيمة

 مجزرة للدواجن بالقرص الكبري بناء 6,9 6,9

تنمية سالسل اإلنتاج 
 الحيواين

 بناء مجزرة اللحوم الحمراء بالقرص الكبري 6,1 6,1

 ترميم وتأهيل سوق الجملة بالقرص الكبري  5,6 5,6

ترميم وتأهيل سوق املاشية بالقرص الكبري   3,3 2,5

الكبري  الحبوب بالقرصترميم وتأهيل سوق  8,4 2,6
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ألداء ل اعتامدات
  امللتزم بها

 درهم)مبليون ( 

  االجاملية للمشاريع  الكلفة
 درهم)مبليون (

 الجهة الربنامج الفرعي  املرشوع

 القطب الفالحي للحوز 95 - 
تنمية األعامل 

 الفالحية
 آسفي -مراكش

 مركز االبتكار للصناعات الغذائية 27 - 
تنمية األعامل 

 الفالحية
  الرشق

تنمية سالسل اإلنتاج  الجهويالنموذجي  ملاشيةاسوق  28,3 22,3
 الحيواين

 -الدار البيضاء 
 بالدار البيضاء سوق الجملة للدواجن 3 -  سطات

    املجموع 1.147,3 274,3

  عىل النحو التايل: 2019 -  2017، فتتوزع خالل الفرتة اإلنجازاتما يخص  أما يف

 تنمية األعامل الفالحية  

 بناء وتجهيز أشغال من نتهاءاال يف  تنمية األعامل الفالحيةإطار برنامج  تتمثل أهم اإلنجازات التي تحققت يف
  بالقطب الفالحي مبكناس وتادلة. للمنتجات الغذائية أقطاب الجودة

  

 تنمية سالسل اإلنتاج الحيواين  

 والدارالحسيمة -تطوان -طنجة جهتي سالسل اإلنتاج الحيواين تطويريف إطار  املسجلةأهم االنجازات همت 
  :وتتمثل يف 2019–2017خالل الفرتة وذلك  سطات-ءالبيضا

  الحسيمة ؛- تطوان -طنجة بجهةكبري ال قرصالبمجزرة اللحوم الحمراء تأهيل تهيئة و  

  الحسيمة ؛-تطوان - ة طنجةجهالكبري ب سوق الجملة بالقرص إصالحتهيئة و  

 الحسيمة ؛-تطوان -ة طنجةجهالكبري ب بالقرص مجزرة للدواجنوتجهيز بناء  أشغالمن  %90 إنجاز  

 سطات.- ءالدار البيضا بجهة لامشية والدواجنل النموذجي سوقالاألشغال املتعلقة بمن  %80 إنجاز 
 

III.2.2. سياحي ال القطاع  

، تم اتخاذ العديد من جهويل، ال سيام عىل املستوى ايالتنافسية وجاذبية العرض السياحيف سياق تحسني القدرة 
 .السياحي وتأهيل املوارد البرشية العاملة يف القطاع هنينياملتعزيز قدرات لاإلجراءات التي تهدف بشكل خاص 

مر عىل وجه الخصوص بتنويع عرض التكوين من خالل إنشاء شعب جديدة، وتحسني املعايري ق األ ويتعل
  باإلضافة إىل جودة البنية التحتية ملؤسسات التكوين الفندقية والسياحية. ،البيداغوجية

  عىل املستوى الجهوي كام ييل : 2019-2017لفرتة وتتوزع االستثامرات ذات الصلة خالل ا
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االعتامدات 
  2019سنة برسم 

  )درهممليون  (

 برسم االعتامدات
  2018سنة 

  )درهممليون  (

 االعتامدات
  7201 سنة برسم

 )درهممليون  (
 الجهة الربامج / املشاريع

1 1 5, 23  
ا الفندقية  يز مبعهـد التكنولوجيـإحداث مركــز التم -

-تطوان- طنجة  والسياحية بطنجة  
 الحسيمة

 إعادة متوقع املعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة - 2,20 1,10 1,10

1  0,8  5, 67  
يز مبعهد التكنولوجيا الفندقية إحداث مركز التم -
 السياحية بالسعيديةو 

  الرشق
 

1 1, 5 5,25  
إحداث مركز التميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية  -

 أناسحي والسياحية بفاس 
 مكناس فاس ـ

2,3 
 
0,8  
  
5  

2,5  
 
1 
  
5  

6,11  
  
6,4  
  
15   

إحداث مركز التميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا  -
  ؛التطبيقية الفندقية و السياحية باملحمدية

الفندقية و السياحية  إحداث مركز التميز مبعهد التكنولوجيا -
 ؛بالجديدة

االتفاقية املتعلقة بتمويل برنامج التسويق والرتويج للدار  -
  .البيضاء

-الدار البيضاء
 سطات

2  2   2, 4 
إحداث مركز التميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية   -

إحداث معهد عايل يف مجال التدبري السياحي    و مبراكش
 مبراكش 

 مراكش ـ آ سفي 

1  0,8  5,83   
إحداث مركز التميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  -

 بورززات
 درعة ـ تافياللت

1,7 1,5  8,23   
إحداث مركز التميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا  -

 التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير
 ماسة -سوس 

III.3.3 .قطاع الطاقة  

تندرج االسرتاتيجية الوطنية يف مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية يف إطار االسرتاتيجيات التنموية الشاملة 
 اقتصادية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنني.-توفري الظروف السوسيومن أجل التي اعتمدتها اململكة 

زيادة حصة الطاقات و ، قوم عىل تنويع مصادر اإلمداد بالطاقةيوتستند هذه االسرتاتيجية عىل منوذج طاقي مغريب 
تعميم الولوج إىل الطاقة بأسعار تنافسية، إضافة إىل الحفاظ عىل البيئة. و املتجددة يف االستهالك الوطني للكهرباء، 

  .الدفيئةالغازات  انبعاث والحد من خفض تكاليف الطاقةوسيمكن بلوغ هذه األهداف من 

الربنامج و وهي: املرشوع املغريب للطاقة الريحية، ركائز أساسية  الوطنية للطاقة عىل ثالث ةاالسرتاتيجي رتكزتو 
 املغريب للطاقة الشمسية، واالسرتاتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.

1.3.3.III .الطاقة الريحية  

نية التي تتامىش مع التوجيهات امللكية يشكل املرشوع املغريب للطاقة الريحية جزءا من االسرتاتيجية الطاقية الوط
، مام 2020ميغاواط بحلول عام  2.000وصول إىل قدرة إنتاجية تقدر بحوايل للذا املرشوع السامية، إذ يرنو ه

من االنتاج الوطني الحايل من الكهرباء.  %26اوات يف الساعة، أي ما يعادل غجي 6.600سيوفر إنتاجا سنويا قدره 
، أي ما يعادل  (TEP) من النفط املكافئ سنويًا مليون طن 1,5وبذلك سيمكن مرشوع الطاقة الريحية من توفري 

 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون سنويًا. 5,6ىل تجنب انبعاث إ، إضافة سنويا مليون دوالر أمرييك 750
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مواطنني من خالل توفري مناصب سينعكس تنفيذ مشاريع الطاقة الريحية إيجابا عىل الوضعية االجتامعية للو 
  ما ييل : خلق دينامية محلية للتنمية املستدامة. وتتمثل أهم إنجازات الربنامج املغريب للطاقة الريحية يفو ، شغلال

 تاريخ اعطاء االنطالقة 
اإلجاملية الكلفة  

 (مليون درهم)
 املرشوع مستوى التقدم الجهة

2020ميغاواط يف  88املرحلة األوىل بقدرة   
2022ميغاواط يف  62املرحلة الثانية بقدرة   

مكناس –فاس  2.400 يف طور اإلنجاز
الحقل الريحي تازة

ميغاواط) 150( 

آسفي –مراكش  3.600 2022 يف طور اإلنجاز
 200الحقل الريحي  جبل الحديد (

ميغاواط)

2020 5.400 
العيون الساقية 

الحمراء
يف طور اإلنجاز

بوجدور

ميغاواط) 300( 

2022 1.800 
العيون الساقية 

الحمراء
يف طور اإلنجاز

تسكراد  

ميغاواط) 100(

-تطوان-طنجة 1.600 2022
الحسيمة

يف طور اإلنجاز
2الحقل الريحي طنجة 

ميغاواط)  70( 

2021 1.500 
-تطوان-طنجة

 الحسيمة
 يف طور اإلنجاز

 Repowring الحقل الريحي 

CED  )120  (ميغاواط

2020 2.300 
 –درعة 

 تافياللت
 يف طور اإلنجاز

الحقل الريحي ميدلت 
ميغاواط)  180(

.2.3.3.III    الطاقة الشمسية  

تعزيز مكانة إىل جزًءا من االسرتاتيجية الطاقية الوطنية  عدي يذال الربنامج املغريب للطاقة الشمسية "نور" فدهي

تشجيع استعامل الطاقات املتجددة من طرف املواطنني إىل و  اململكة كرائد للطاقة الشمسية عىل صعيد املنطقة

 تم إنجاز مجموعةفقد ، هذا الصددفاتورة الكهرباء. ويف  خفضاملساهمة يف الحفاظ عىل البيئة وكذا و  قاوالتوامل

  يف ما ييل:التي تتمثل ، و 2018برسم سنة  من املشاريع يف إطار الربنامج املغريب للطاقة الشمسية

 تاريخ اعطاء االنطالقة 
 الكلفة اإلجاملية

 (مليون درهم)
 املرشوع مستوى التقدم الجهة

تافياللت –درعة  9.200 2018  تم إنجازه 
 2املحطة الشمسية نور ورزازات 

ميغاواط) 200( 

تافياللت –درعة  7.200 2018  تم إنجازه 
3املحطة الشمسية نور ورزازات 

ميغاواط) 150( 

تافياللت –درعة  714 2018  تم إنجازه 
4الشمسية نور ورزازات 

)ميغاواط 72( 

 ميغاواط) 85(  1نور العيون  تم إنجازه العيون الساقية الحمراء 920 2018

 تم إنجازه العيون الساقية الحمراء 714 2018
1نور بوجدور

ميغاواط) 20(

يساهم تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية "نور" يف التنمية املحلية من خالل توفري فرص الشغل  باإلضافة إىل ذلك،

  :ييليف ما طار مثل املشاريع املندرجة يف هذا اإل وتشجيع املقاوالت املحلية. وتت
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تاريخ اعطاء 

 االنطالقة

 الكلفة اإلجاملية

مليون درهم)(  
 املرشوع   مستوى التقدم الجهة

مكناس –فاس  300 2020 2019تم اإلعالن عن طلبات العروض يف يناير    
نور أطلس اوطاط الحاج ميسور

ميغاواط)  40اىل  30( 

مكناس –فاس  300 2020 2019تم اإلعالن عن طلبات العروض يف يناير    
نور  اطلس انجيل

ميغاواط)  40اىل  30(   

تافياللت –درعة  7.750 2021  يف طور اإلنجاز 
املحطة الشمسية نور ميدلت

ميغاواط) 800( 

نون كلميم واد 300 2020  يف طور اإلنجاز 
املحطة الشمسية نور أطلس طانطان 

ميغاواط فوتوضوئية) 40اىل  30(  

ماسة –سوس  300 2020 2019تم اإلعالن عن طلبات العروض يف يناير   طاطا أطلس الشمسية نوراملحطة  

2019تم اإلعالن عن طلبات العروض يف يناير   الرشق 300 2020  
نور اطلس عني بني مطهر

ميغاواط فوتوضوئية) 40اىل  30( 

2019تم اإلعالن عن طلبات العروض يف يناير  الرشق 300 2020  
نور اطلس بوعنان

ميغاواط فوتوضوئية) 40اىل  30(

2021 2.200 
الساقية  - العيون

 الحمراء
طور اإلنجازيف   

 2و بجدور  2نور العيون 

( ميغاواط 350 )

III.3.3.3 .تحسني النجاعة الطاقية 

ترمي السياسة الحكومية يف مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية إىل إدماج أوسع للطاقات املتجددة يف 

)، إضافة إىل تبني النجاعة الطاقية يف مختلف 2030 من القدرة الكهربائية يف أفق %52املزيج الطاقي الوطني (

  ).2030يف أفق  %20القطاعات االقتصادية واالجتامعية (

، ء: البنايف صلب اهتامماتها القطاعات الرئيسية املستهلكة للطاقة لنجاعة الطاقيةوتضع االسرتاتيجية الوطنية ل

البحري، وسيمكن تنفيذ هذه االسرتاتيجية من تحقيق نارة العمومية والفالحة والصيد اإل و النقل، و الصناعة، و 

 : 2030األهداف التالية يف أفق سنة 

 ؛مليار درهم 250لطاقية مبا يقارب تقليص الفاتورة ا •

  ؛ألف منصب شغل 150خلق  •

 ة.ئمليون طن من الغازات الدفي 125تفادي انبعاث ما يناهز  •

 مكن تنزيل االسرتاتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية من تحقيق العديد من اإلنجازات : وقد هذا

موزعة عىل املدن التالية :  من هذا الربنامج امسجد 500 استفادحيث برنامج النجاعة الطاقية يف املساجد  •

ماليني  6سال وأكادير مببلغ قدره و مكناس، و الرباط، و فاس، و الدار البيضاء، و مراكش، وجدة، و طنجة، 

مليون  30ناهز ي مايل مبختلف جهات اململكة بغالف مسجد 2.400 تجهيزيتم العمل عىل سدرهم. كام 

  ؛درهم
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مؤسسة  76واملراكز الصحية يف العامل القروي : تزويد  املؤسسات التعليميةبالشمسية  الطاقة أنظمة •

بني مالل تعليمية ومركز صحي يف العامل القروي يف الجهات التالية : طنجة تطوان الحسيمة، الرشق و 

  ؛خنيفرة

:  (مرشوع تجريبي) الشمسية عىل مستوى مستشفى ابن سينا بالرباط لواحاقتصاد الطاقة باستعامل األ •

من  %54كيلوواط، مام يوفر  150من محطة توليد كهرباء بقوة  بالرباطن سينا استفاد مستشفى اب

 ؛الطاقة

مليون  5,87: إذ تم تخصيص ميزانية قدرها (مرشوع تجريبي) اقتصاد الطاقة بالحي الجامعي ملراكش  •

 درهم لتحسني اإلضاءة وإنتاج الكهرباء باأللواح الشمسية و تركيب سخانات املياه الشمسية.
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IV .؟ عىل مستوى الجهة ثارآ أية  :االستثامر العمومي 
  

يعد االستثامر العمومي دعامة فعالة لخلق دينامية عىل مستوى النشاط االقتصادي ولتحقيق منو مستدام وشامل 
 وذلك بفضل مختلف االسرتاتيجيات القطاعية وكذا الربامج الوطنية.

ه الدينامية تتميز بتفاوت وترية النمو عىل املستوى الجهوي، مع ذن هإاملبذولة، ف ودنه رغم الجهأ الذكر بويجدر 
جهات الست الن أ لك ذ. تلك البعيدة عن املركزمن الجهات املركزية نحو  ا النموذامتداد مجايل تنازيل لنسبة ه

الفرتة  خالل املعدل الوطنيرية أقل من متوسط تبو  تتطور  ،% من الناتج الداخيل الخام9,66بنسبة التي تساهم 
-سوس، و %)6,3واد نون (+-سطات وكلميم-الدار البيضاء، و %)5,3مكناس (+-: فاس 2017و 2001املمتدة بني 

 % لكل منهام).1,4خنيفرة (+-القنيطرة وبني مالل-الرباط سال، و %)4ماسة (+

عىل املستوى الرتايب  ةمتباينبكيفية  2008ألزمة االقتصادية لسنة ااالقتصاد الوطني  قاوممن ناحية أخرى، 
ىل مستوى جهة معينة. وبالتايل، اتسم تطور الناتج عالفات كبرية يف نسب النمو دون أن يسبب ذلك ركودا وباخت

مكناس -فاسبالنسبة ل %2,6من +نقاط)  5,8الداخيل االجاميل الجهوي بتفاوت كبري بني الجهات (بفارق 
كام أنه سجل تفاوتا ملحوظا خالل  ،2017-2008وادي الذهب يف الفرتة -للداخلة %1,11آسفي إىل +-ومراكش

خنيفرة إىل - بني ماللبالنسبة ل %3,3نقاط للنمو ترتاوح من + 6(بفارق  2007إىل  2001 املمتدة من لفرتةا
زداد حدة ت املسجلة عىل مستوى الجهات تفاوتات النموفإن ، . وبالتايل)الساقية الحمراء - عيونللبالنسبة  9,3%+

 قتصاد الوطني.اإل  عىل ةخارجيبسبب عوامل 
 

إن هذا التفاوت يف النمو االقتصادي بني الجهات له أثر كبري يف إعادة تنظيم تجمعات الحياة وتجمعات الشغل، 
عمل تعرف تفاوتات مجالية نظرا لكون املعدالت الجهوية للنمو الدميغرايف ومنو السكان النشيطني الحاصلني عىل 

شبيهة بتفاوتات النمو االقتصادي. إذ يبدو أن النشاط االقتصادي ينتعش أكرث بالجهات األكرث منوا دميوغرافيا من 
املوارد  باإلضافة إىلف، خرآ جانب شغل. من لل أكرب فرصوهذا ما يعني  أجل االستجابة للحاجيات املتزايدة للساكنة

للجهات والتهيئة املالمئة للفضاء املجايل، فإن النشاط االقتصادي ويف عالقته مع هجرة الساكنة سيساهم ال  ةالذاتي
  محالة يف تعزيز جاذبية الجهات النشيطة.

  
سطات أهم نسبة بالسعر -حققت جهة الدار البيضاء و يف ما يخص مساهمة الجهات يف الناتج الداخيل الخام،

مراكش جهة %) و 9,14القنيطرة (-سال - % متبوعة بجهة الرباط9,26وذلك بنسبة  2017-0120الجاري خالل الفرتة 
% من الناتج 60ما يفوق الجهات األربع عىل وتستحوذ هذه  .)%10مكناس (-فاسجهة %) ثم 7,11آسفي ( -

من خالل دينامية االسرتاتيجيات القطاعية التي يتم تنزيلها  استيعابهتراكام ميكن  لما يشكالداخيل الخام، وهو 
...) أو عن طريق آليات تحفيزية أخرى  ،2020ة يرؤية السياحالو  ،عىل املستوى املحيل (مخطط املغرب األخرض

  كتلك التي ستخلقها الحكامة الجهوية الجديدة.
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النمو األكرث استدامة  ،2017-2001برسم الفرتة  ،الساقية الحمراء-جهة العيون فقد حققتمن حيث الدينامية، و 
-) وبني مالل5,4%تافياللت (-متبوعة بكل من جهات درعة ،%10,1للناتج الداخيل الخام املتاح للفرد مبعدل

). يف حني أضحى تطور هذا املؤرش أقل أهمية مقارنة باملعدل 4,6%وجهة الرشق( )4,7%آسفي (-خنيفرة ومراكش
والدار  لكل منهام) %4,3الحسيمة (-تطوان-القنيطرة و طنجة-) بكل من جهات الرباط سال4,4%الوطني (

ماسة -وسوس )الكل منه 3,8%( واد نون-وكلميم الذهبوادي -مكناس والداخلة -) وفاس3,9%سطات (-البيضاء
ما يبني بأن دينامية النمو تسري يف اتجاه تقارب الجهات وذلك يف إطار مسلسل استدراك التأخر الذي هو ). و 3,7%(

 انخرطت فيه الجهات األكرث دينامية، واختناق األقطاب التقليدية التي عادة ما تستقطب فرص النمو االقتصادي.
 

مكناس قد حققت -أن جهة فاسبلجارية، تحليل بنية القيمة املضافة القطاعية حسب الجهات باألسعار ا ويربز
ساهمت  حيث، 2017-2001أهم حصة من حيث متوسط القيمة املضافة للقطاع األويل خالل الفرتة 

- سال  -% يف املتوسط، متبوعة بجهات الرباط8,13آسفي يف الصف الثاين بحصة -%. وتأيت جهة مراكش1,15بحوايل
%). وتساهم هذه 7,10خنيفرة (-%) ثم بني مالل2,11سطات (-%) والدار البيضاء9,11ماسة (-القنيطرة وسوس

   % من القيمة املضافة للقطاع األويل عىل الصعيد الوطني.6,74الجهات مجتمعة مبا يناهز 
 

سطات أكرب حصة من متوسط القيمة املضافة الوطنية -أما بالنسبة للقطاع الثانوي، فقد حققت جهة الدار البيضاء
آسفي يف -تليها جهة مراكش ،%4,45حيث ساهمت بحوايل  2017-2001باألسعار الجارية خالل الفرتة لهذا القطاع 

%) ثم بني 9القنيطرة (-سال- %) والرباط2,9الحسيمة (-تطوان-% متبوعة بجهات طنجة4,9الصف الثاين بحصة 
 %).5,7خنيفرة (-مالل

 
باألسعار الجارية خالل  الثالثسطات عىل أهم حصة من القيمة املضافة للقطاع -البيضاء جهة الدار استحوذتكام 

% من مجموع القيمة املضافة عىل الصعيد الوطني، متبوعة بكل 4,21، وذلك مبساهمة بلغت 2017-2001الفرتة 
ات ل قطاع الخدمظ%). وي11مكناس (-%) وفاس3,12آسفي (-%) ومراكش6,18القنيطرة (-سال-من جهات الرباط

أهم مصدر للقيمة املضافة بالنسبة للقطاع الثالث عىل  ،القابلة للتداول، دون احتساب فرع الفنادق واملطاعم
سطات بحصة -والتي تتصدرها جهة الدار البيضاء 2017و  2001ما بني  املرتاوحةمستوى جميع الجهات يف الفرتة 

73.%  
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V . االستثامرات العموميةاإلصالح املتعلق بنظام تدبري  
  

1. V.  اإلصالح أهدافو سياق  
 

1.1. V .سياقال 
 

يف التنمية االقتصادية واالجتامعية. األسايس يشكل االستثامر العمومي خيارا اسرتاتيجيا وإراديا للدولة نظرا لدوره 
باعتباره رافعة لالستثامر ولهذا، فقد بذل املغرب يف السنوات األخرية جهوداً كبرية يف مجال االستثامر العمومي 

الخاص وأداة للتأهيل االجتامعي وتقليص الفوارق االجتامعية واملجالية وفك العزلة عن املناطق الصعبة الولوج، 
  واالسرتاتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الحرضية املندمجة.لتحتية وراش الكربى للبنيات اوذلك من خالل األ 

 

من  انتقلت، حيث %44ارتفاعا بنسبة  ثامرية للقطاع العمومي خالل العقد األخريالجهود االست سجلتهذا، وقد 
. وعالوة عىل ذلك، فإن إجاميل معدل 2019مليار درهم سنة  195إىل  2009مليار درهم سنة  135

املغرب ضمن  وضعمن الناتج الداخيل الخام،  %30االستثامر(العمومي والخاص) خالل نفس الفرتة، والذي تجاوز 
 البلدان ذات أعىل معدالت االستثامر يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا.

 

اقتصادي أقل - غري أنه، وعىل الرغم من الجهود املبذولة، تظل نجاعة هذه االستثامرات العمومية وأثرها السوسيو
 مام هو منتظر مقارنة مع بلدان أخرى. 

 

، بشأن مردودية الرأسامل 2016ا املندوبية السامية للتخطيط، يف يناير ويف هذا االطار، أوضحت دراسة أجرته
العمومي كمحرك للنمو، وذلك من خالل تحليل املعامل الحدي  املادي يف املغرب، ضعف مردودية االستثامر

. وقد  1) الذي يقيس مدى فعالية استعامل الرأساملICOR  )Incremental Capital Output Ratioللرأسامل 
، مام يعني أن تحقيق نقطة إضافية للنمو 2014نقطة سنة  2,7سجل هذا املعامل بالنسبة للمغرب ما قيمته 

يعترب هذا املؤرش جد مرتفع مقارنًة بالنسبة للمغرب  نقطة يف االستثامر العمومي. و 2,7 تتطلب زيادة بقيمة
) وهو ما يستلزم تحسني فعالية االستثامرات لتحقيق 2,5 :تركيا؛  7,5 :؛ اسبانيا 9,2 الجنوبية:ببلدان أخرى (كوريا 

 أهداف النمو.
  

مع البنك الدويل واالتحاد  رشاكةواملنجز ب PEFAكام كشف تقييم أداء تدبري املالية العمومية وفقا ملنهجية 
والتي جاءت  ،ات العمومية، عن النتائج املتعلقة بتدبري االستثامر 2016األورويب والبنك اإلفريقي للتنمية  يف  سنة 

  كاآليت:

  ؛ مسبقاعدم وجود مسطرة مركزية النتقاء املشاريع االستثامرية الكربى عىل أساس معايري موحدة ومعدة 

 عدم وجود مرجع منهجي لدراسة مشاريع االستثامر؛ 

 الوزارة الحاملة ملرشوع االستثامر  من قبل هيئة مستقلة عن املنجزة صحة الدراسات انعدام التأشري عىل
 ؛ه الدراساتذه عدم نرش وكذا

 ؛نهج للمشاريع بني مختلف القطاعاتغياب إطار النتقاء مم 

 .االفتقاد لقامئة مركزية ملشاريع االستثامر 
 

                                                            
  .غاللهالرأسامل عىل عكس انخفاضه الذي يدل عىل فعالية أكرب يف استغالل يعكس ارتفاع هذا املعامل ضعف فعالية است 1
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ة ومن شأن هذه الوضعية التأثري سلبا عىل االستعامل األمثل للموارد امليزانياتية مام يدعو إىل مراجعة حكام 
 االستثامرات العمومية.

 
مع البنك الدويل وصندوق  رشاكةإجراء تقييم تدبري االستثامرات العمومية ب 2017نهاية  السياق، تمنفس ويف 

و تتلخص أهم توصياته يف املحاور  ) الخاصة بصندوق النقد الدويلPIMAوفًقا ملنهجية ( لكذ، النقد الدويل
  التالية:

  البنية املكلفة باالستثامر العمومي  من خاللاالستثامر العمومي خاصة  عملياتوقيادة تنسيق تعزيز
 مبديرية امليزانية ؛

 وضع أدوات ومناهج مشرتكة لتسهيل القيادة املركزية إلدارة االستثامر؛ 

 تنميط إدارة املشاريع بهدف ضامن تنفيذ أمثل للمشاريع االستثامرية وكذا ضامن املردودية والنتائج؛ 

 من أجل تطوير مهارات متجانسة ومالمئة لتسيري املشاريع بالقطاعات الوزارية الفاعلني  تعزيز قدرات
 االستثامرية؛

 تحسني تقنيات تدبري مخاطر مشاريع االستثامر؛ 

 .تعزيز الوثائق امليزانياتية لتحسني مقروئية وشفافية التنفيذ امليزانيايت لالستثامرات 
 

يف "توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن  2017باإلضافة إىل ذلك، انخرط املغرب سنة 
االستثامر العمومي الفعال بني مستويات الحكومة"، والتي تندرج يف إطار تنفيذ "حوار املغرب ومنظمة التعاون 

ملكة املغربية والتنمية االقتصادية حول سياسات التنمية الرتابية" يف إطار برنامج التعاون "الربنامج القطري" بني امل
  وهذه املنظمة.

 

تهدف هذه التوصية إىل مساعدة الدول األعضاء عىل تدبري االستثامر العمومي وتنفيذه عىل نحو أمثل عىل و 
 املستوى الجهوي، وذلك من أجل تنمية جهوية دامئة، مندمجة ومتكاملة.

  

2.1. V .األهداف  
 

ضامن أداء أفضل للمشاريع االستثامرية املقدمة للتمويل العمومي وتحسني وقعها عىل الظروف املعيشية لسعيا 
اقتصادي لالستثامر العمومي من -للمواطنني، يهدف اإلصالح الجديد إىل املساهمة يف تحسني املردود السوسيو

 مندمج ومحدث لفرص الشغل. و مستدام و الرشوط املالمئة لنمو اقتصادي قوي  توفريخالل 
 

الالزمة ليات وذلك بتوفري اآل  يهدف هذا اإلصالح إىل وضع إطار موحد لتدبري االستثامرات العمومية باملغرب،
طوال دورة حياة أي مرشوع استثامري عمومي (التحديد، التقييم …) أدلة، نظام معلومايت (نصوص قانونية، 

تبع التنفيذ والتقييم البعدي). وذلك بغية تدبري أمثل للمشاريع املقرتحة القبيل، ترتيب األولويات، الربمجة، ت
من شأنه أن يساعد عىل تحسني اختيار املشاريع األكرث مردودية عىل املستويني و ما للتمويل العمومي، وه
 االجتامعي واالقتصادي.
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انتقاء  مسطرةهذا اإلصالح تحسني التدبري الحايل لدورة مشاريع االستثامر العمومي من خالل  يتوخى، بناء عليهو 
جود املعايري الدولية يف أ لحاميل املشاريع، مع األخذ بعني االعتبار  جيدةأكرث تنظيامً باالستفادة من املامرسات ال

 هذا املجال.
  

2.V .2020لسنة  خارطة الطريق وخطة عمل 
  

1.2.V. ووضعية اإلنجاز املتعلقة بتنفيذ نظام تدبري االستثامرات العمومية خارطة الطريق   
 

، بإعداد خارطة وإصالح اإلدارة وعيا منها بأهمية هذا االصالح، قامت الحكومة، من خالل وزارة االقتصاد واملالية
 لية :طريق لتنزيل نظام تدبري االستثامرات العمومية والتي تتمحور حول الجوانب التا

 

  الجانب املؤسسايت 

 خالل:ومواكبة تنفيذه من يتمثل يف ضامن قيادة املرشوع و
 

  مكلفة باالستثامرات العمومية، إضافة إىل  2017يف سنة  وإصالح اإلدارةإنشاء بنية بوزارة االقتصاد واملالية
  تقوية فريق عملها. و تتلخص املهام الرئيسية لهذه البنية يف:

 العمومي؛ اإلصالح املتعلق بتدبري االستثامرضامن قيادة  -

 املتعلق بانتقاء املشاريع االستثامرية وتتبعها وتقييمها؛ التنميطيالسهر عىل تطبيق اإلطار  -

 األولويات ووضع برمجتها املتعددة السنوات؛حسب إقرتاح تحديد املشاريع املختلفة  -

تنفيذ جميع مشاريع االستثامر العمومي وإدارة بنك معلومات املشاريع من أجل جرد وتتبع  حداثإ  -
 باستخدام نظام معلومايت مخصص لهذا الشأن؛

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية  ميزانياتتنفيذ امليزانية العامة، و  تتبع -
وإصالح  للخزينة، وميزانيات املؤسسات العمومية املؤرش عليها من قبل مصالح وزارة االقتصاد واملالية

 (مديرية امليزانية). اإلدارة
 

  إنشاء وحدات لتدبري املشاريع لدى املؤسسات حاملة املشاريع والتي ستعمل بتنسيق مع وزارة االقتصاد
 التالية: ستقوم هذه الوحدات باملهام الرئيسيةو . وإصالح اإلدارة واملالية

 تزويد بنك معلومات املشاريع باملعطيات الالزمة؛ -

اقتصادي للمشاريع وعرضها عىل وزارة - تنسيق إعداد الوثائق املوحدة املتعلقة بالتقييم السوسيو -
 (مديرية امليزانية) ؛ وإصالح اإلدارة االقتصاد واملالية

(مديرية امليزانية) املتعلقة باملشاريع وإصالح اإلدارة االستجابة لطلبات وزارة االقتصاد واملالية  -
 التقييم أو التنفيذ ؛االستثامرية قيد 

 ضامن التنفيذ السليم وتتبع عقود االستثامر. -
 

 الجانب القانوين واملسطري 

) بغرض توحيد مسطرة الئلد النصوص القانونية والتنظيمية واليتمحور حول إعداد إطار تنميطي مناسب (خاصة و
تدبري االستثامرات العمومية، ووضع قواعد مشرتكة لتطبيقها طوال دورة حياة املشاريع، خاصة إلزامية إنجاز 
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الدولية املقارنة يف هذا اقتصادي القبيل للمشاريع، وكذا التقييم البعدي، باالعتامد عىل التجارب -التقييم السوسيو
 املجال.

 

ع و لهذا اإلصالح، يوضح املراحل الرئيسية لدورة حياة أي مرش  "اتخاذ القرار" إعداد مخططىل ذلك، تم إباإلضافة 
 استثامري عمومي، و يدمج جميع التفاعالت املمكنة بني مختلف املتدخلني يف نظام تدبري االستثامرات العمومية.

  

خرية عىل مسوديت مرشوع القانون ومرشوع املرسوم املتعلقني بتدبري االستثامرات وضع اللمسات األ كام تم 
ملساطر التحديد والتقييم القبيل وترتيب األولويات  متنيالعمومية، اللذين يرميان إىل توفري أساس قانوين وتنظيمي 

 والربمجة وتتبع التنفيذ والتقييم البعدي لجميع مشاريع االستثامر العمومي.
 

 ستعمل عىل بل الترشيعية والتنظيمية الحالية للمقتضياتهذه النصوص الترشيعية بديال لن تشكل لإلشارة و 
إلزامية الشفافية واالنضباط يف إعداد واختيار املشاريع وتتبعها. وتهدف مقتضيات  إقرارخالل تتميمها وإغنائها من 

  إىل:بالخصوص مشاريع هذه النصوص 
  

 ملشاريع االستثامر العمومي من خالل تشجيع تدبري صارم وشفاف لألغلفة املخصصة لها،  ناسبالتخطيط امل
  وتثبيت املامرسات املثىل للتدبري وربط املسؤولية باملحاسبة؛

 اقتصادي القبيل كنمط النتقاء مشاريع االستثامر العمومي، وتحديد -التأسيس إللزامية التقييم السوسيو
كل  تنفيذها، مبا يف ذلك الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، وذلك بهدف أولوياتها، بغض النظر عن ش

  اقتصادي؛-تحسني انتقاء  املشاريع اعتامدا عىل وقعها السوسيو

 إحداث نظام معلومايت يف شكل بنك مركزي ملعلومات  القيادة املركزية لتدبري االستثامر العمومي من خالل
  ع املعلومات خالل دورة حياة مشاريع االستثامر العمومي.املشاريع، ومن شأن هذا النظام تتب

 

قيود إضافية قد تؤدي اىل  وضع طر دوناوينبغي أن تضمن مشاريع هذه النصوص أيضاً التناسق وتبسيط املس
ستتضمن أساسا أحكاما محددة ذات طابع تنميطي وإجرايئ عند االقتضاء، إذ تعقيد تنفيذ االستثامر العمومي. 

والتقييم القبيل، وترتيب األولويات والربمجة، وتتبع التنفيذ والتقييم  لتحديدمساطر اتوحيد  هو الرئييسهدفها 
 .ةمعين مهنة أو معني موضوع تقننيالبعدي لجميع مشاريع االستثامر العمومي، وليس 

  

اقتصادي ملشاريع االستثامر - باإلضافة إىل ذلك، يتم وضع اللمسات األخرية عىل الدليل العام حول التقييم السوسيو
اقتصادي ملشاريع االستثامر العمومي، إىل - يهدف هذا الدليل إىل تحديد مبادئ وطرق التقييم السوسيووالعمومي. 

 تها.ااملشاريع، كيفام كانت خصوصيذه جانب وضع إطار تحلييل مشرتك لجميع ه
 

 كراتذ ماالعتبار خصوصيات كل قطاع، وكذا  بعنيقطاعية تأخذ دالئل ويف نفس اإلطار، سيتم تتميم هذا الدليل ب
املنهجية لتحديد القيم الالزمة لتنفيذ هذه التقييامت، ودليل بشأن ضامن جودة هذه التقييامت ، ودليل الخربة 

  إلخ.....وكذا دليل حول التقييم البعدي الخارجية املضاد،
 

 املشاريع حسب تحديد مقاربةلدعمها يف وضع  الخارجية الخربةبامليزانية استعانت مديرية وباملوازاة مع ذلك، 
يف تحديد األولوية ملشاريع  ي يجب اتباعهذال األولويات. إضافة إىل ذلك، تجري صياغة مرشوع مذكرة بشأن النهج

بتوزيع أفضل للموارد العمومية  تسمحو  االستثامر العمومي عىل أساس معايري موضوعية تعكس األولويات الوطنية
 .يث االستثامرمن ح
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 بنك معلومات املشاريع 
  

قصد رصد وتحديد مشاريع لك ذ ليهدف إىل تطوير بنك معلومات املشاريع باستخدام نظام معلومايت مخصص 
 هذا وضع يتمس و االستثامر العمومي وتسهيل املراقبة املادية واملالية وتعزيز الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة.

  أفضل التجارب الدولية يف هذا املجال.بنك باالعتامد عىل ال
 

  ما ييل: يفا اإلطار يف هذتتمثل أهم االنجازات املسجلة  و
  

 املرشوع)؛ اقتصادي وورقة تتبع-(ورقة تعريف املرشوع، ورقة التقييم السوسيو إعداد أوراق املرشوع 
  مبساعدة مكتب لالستشارات.إعداد دفرت تحمالت يتعلق بتصميم و تنفيذ بنك معلومات املشاريع، وذلك 

  
 

 إدارة التغيري 
  

يهتم هذا الجانب بإعداد وتنفيذ مخططي التكوين والتواصل بهدف تقوية قدرات مختلف املتدخلني (وزارة 
يف رؤية موحدة  اإلنخراط من مكينهمتلوحاميل مشاريع االستثامر العمومي)  وإصالح اإلدارة االقتصاد واملالية

  .إلصالح نظام تدبري االستثامرات العمومية
 

ويتوخى مخطط التكوين الذي يدعم تنزيل إصالح تدبري االستثامرات العمومية تغطية جميع القضايا املتعلقة 
املتعلقة  بتدبري هذه االستثامرات وجميع الجوانب النظرية والعملية وذلك من أجل تلبية جميع االحتياجات

الالزمة للتنفيذ الفعال ملختلف جوانب هذا اإلصالح (املؤسسايت والقانوين وبنك معلومات  نب التقنيةبالجوا
  )...... ،املشاريع
  

يف انتظار إعداد هذا الجانب وتنفيذه، نظمت مديرية امليزانية الدورة التكوينية األوىل حول تدبري االستثامرات 
الوزارية من أطر ومسؤويل مديرية امليزانية وكذا املسؤولني عن املشاريع يف القطاعات  30العمومية لصالح 

رتقب تنظيم دورة تكوينية ثانية حول التدبري املؤسسات واملقاوالت العمومية. باإلضافة إىل ذلك، من املو 
اقتصادي لفائدة -االسرتاتيجي والعميل ملرشوعات االستثامر العمومي باإلضافة إىل تقنيات وأدوات التقييم السوسيو

  .وإصالح اإلدارة حاميل املشاريع وكذا القطاع املسؤول عن قيادة اإلصالح بوزارة االقتصاد واملالية
 

دعم عملية التغيري. كام أن اسرتاتيجية التواصل ل، يعد التواصل عنًرصا مهاًم ا اإلصالحذإىل حجم هوبالنظر  ،أيضا
املتعلقة بإصالح تدبري مشاريع االستثامر العمومي ستمكن من توحيد رؤية جميع الجهات املعنية بهذا اإلصالح 

من خالل التواصل الداخيل والخارجي مع مختلف املتدخلني يف هذا  ومكتسباته هرهاناتوتوعية الرأي العام ب
  اإلصالح.

  

2.2.V.  2020 لسنة عملالخطة 
  

 من إعداد مرشوع النص الترشيعي ومرشوع املرسوم املتعلقني بوضع إطار موحد لتدبري االستثامرات  االنتهاء
 املتدخلة؛ األطرافالعمومية و إحالتهام عىل مسطرة املصادقة، وذلك بعد التشاور مع مختلف 
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  ية واضحة للتنفيذ عملدالئل مر باإلطار التنميطي لهذا االصالح. ويتعلق األ ب الدالئل املتعلقةإمتام إعداد
 : يهم خصوصا ماالفعال لإلصالح املتعلق بتدبري مشاريع االستثامر العمومي، 

  اقتصادي الخاصة مبرشوعات االستثامر العمومي لقطاعات معينة، مبا يف -التقييم السوسيو دالئلإعداد
 الثقافة والتعليم؛و  الصحةو  ذلك البنية التحتية

 اقتصادية املنجزة من طرف مديرية امليزانية؛-إعداد الدليل الخاص بضامن جودة التقييامت السوسيو 

 اقتصادية؛-إعداد الدليل الخاص بالخربة املضادة للتقييامت السوسيو 

 بتحديد مشاريع االستثامر العمومي ذات األولوية، وكذا تصميم  اتخاذ القرار املتعلقخطط التعريف مب
 املشاريع ذات األولوية يف انتظار تنفيذ بنك معلومات املشاريع؛ أداة تحديد

 .إعداد دليل حول التقييم البعدي ملشاريع االستثامر العمومي 
 

  ،تطوير بنك معلومات املشاريع والبدء يف تفعيله. وسيمّكن هذا البنك من جرد مشاريع االستثامر العمومي
 ؛شفافية وربط املسؤولية باملحاسبةاريع، وكذا تعزيز الوتسهيل املراقبة املادية واملالية لهذه املش

  تكوين مستعميل بنك معلومات املشاريع؛ 

  إعداد الرشوط املرجعية ملخطط التكوين وتفعيله. ويهدف هذا املخطط إىل تسهيل فهم هذا اإلصالح من
الغرض منه تغطية جميع املواضيع املتعلقة بتدبري االستثامرات العمومية من  طرف مختلف الفاعلني. وسيكون

 أجل تلبية جميع االحتياجات الالزمة للتنفيذ الفعال ملختلف جوانب اإلصالح؛

 مالءمة ونرش وسائل و وسيكون هذا املخطط مبثابة مرجع لتصميم  ل.د الرشوط املرجعية ملخطط التواصإعدا
يف  فاعللكل املرغوب وصولها  التواصل ووترية ومحتوى رسائل باقرتاح وسائل السيام التواصل. ويتعلق األمر

، إىل جانب مالءمة مقروئيتهاالرسائل فيام بينها و ه ذه هذا اإلصالح. كام سيضمن هذا املخطط انسجام
 محتواها للفئة املستهدفة بفضل ورشات تثمني املعارف والتواصل املرتقب تنظيمها.
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 2020املشاريع االستثامرية الجهوية الكربى املسجلة برسم مرشوع قانون املالية  : 1ملحق 

 الحسيمة -تطوان -جهة طنجة .1

  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

ة مع التهيئة الخارجية يشطر الشامل : بناء مساكن وظيف العامة للقوات املساعدةاملفتشية  -
 (الشطر األول) بثكنة الحسيمة

62 

تعزيز الوسائل السمعية والبرصية واملعدات : املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الشامل -
    السياراتالفنية واإلعالمية لإلدارة والوحدات التشغيلية وتوحيد وتجديد موقف 

25,07 

 العدل

 11  بناء قسم قضاء األرسة بوزان -

 10  باساكن بناء مركز القايض -

 8  بناء مركز القايض املقيم مبوقريصات -

 1,2  تهيئة املحكمة االبتدائية بالحسيمة -

األوقاف والشؤون 
 اإلسالمية

 30 بناء و تجهيز مركب ثقايف و إداري لألوقاف بوازان -

 7,95 مساجد 3بناء  إعادة -

 21 مساجد 4ترميم  -

 الفالحة 
 166,29  الوطني القتصاد مياه السقيالربنامج  -

 180,39 برنامج توسعة مناطق الري -

 411,07  مشاريع الدعامة الثانية  -

املياه والغابات ومكافحة 
 التصحر

 69,88 تهيئة وتنمية الغابات -

 43,89 وتأمينهامللك الغابوي  عىلالحفاظ  -

 42,86 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

  التجهيز والنقل

 30,3 السالمة الطرقية -

 228 والبحرية  املينائية التحتية اتبنيالبناء وتوسيع  -

 176 الدراسات واألشغال املتعلقة بحامية الساحل -

 الصناعة التقليدية 

 69,1 ملدينتي العرائش والقرص الكبري ة والصناعة التقليديةبرنامج تثمني السياح -

 40 )2023-2019تطوان (بئة املدينة العتيقة يالربنامج التكمييل لته -

بطنجة برشاكة مع  ملنتجات الصناعة التقليدية واملحلية املشاركة يف إحداث السوق التضامني -
 للتضامنالخامس مؤسسة محمد 

15 

 44 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج - التنمية املستدامة 

 58,6 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -
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التعليم العايل والبحث 
 35  بالحسيمة الحي الجامعيبناء وتجهيز  -  العلمي

  الماء

 612  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 13  )عمليات جديدة  (منشآت مائية جديدة  بناءأشغال  -

 55  وحاميتها ةيائجاري املتهيئة املأشغال  -

 الصيد البحري

 23 بالحسيمة البحري بحر األبيض املتوسطالبناء مركز  -

 7,11 تهيئة و تجهيز مندوبيات الصيد البحري -

ويف هندسة تربية األحياء املائية  األحياء ك التابعة للمركز املتخصص يف علمتأهيل محطة األسام -
  باملضيق

8 

 الصحة
 

 137 مستشفى إقليمي بوزان بناء -

 21,3 رسيرا قابلة للتوسيع) 45الصغري ( بالقرص محيل توسعة مستشفى -

 22 إعادة بناء مستشفى بن كريش -

 الثقافة

 25  البحرتجهيز مركز ثقايف بالعرائش باب  -

 12 برتكيستبناء  مركز ثقايف  -

 6 الرشيف أحمد بناء مكتبة مبوالي -

 1,5  بطنياتجهيز مكتبة املر  -

 الشباب والرياضة

مراكز رياضية  7، حوض سباحة واحد ،حضانة واحدةمأوى للنساء، : امبنى جديد 13بناء  -
 .مدرج مللعبمغطاة، ات رياضمتعددة القاعة ، مركز استقبال واحد، للقرب

10,5 

 17حضانة، للدور  5، ءنسالل أويني، ممخيامت صيفية 8، مركز ريايض للقرب: مبنى 33 تهيئة -
  واحدة. مغطاةرياضية  قاعةشباب، لل امركز 

7 
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 جهة الرشق .2

 

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

 8 الوقاية املدنية: بناء مركزين لإلغاثة (تاندرارا وتالسينت) -

ة مع يومساكن وظيفاملفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الشامل: بناء مرافق إدارية  -
 )2للمخزن املتنقل (الشطر  6ثكنة املجموعة لالتهيئة الخارجية 

58,6 

املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الشامل: تعزيز الوسائل السمعية والبرصية واملعدات  -
   السيارات حضريةوتوحيد وتجديد  ،الفنية واإلعالمية لإلدارة والوحدات التشغيلية

9,73 

 50  بناء املحكمة االبتدائية بالناظور - العدل

 8,5  بناء مركز القايض املقيم مبيضار -

األوقاف و الشؤون 
 اإلسالمية

 16,62 بناء ستة مساجدإعادة  -

 25  دراسة تقنية من أجل بناء مركب ديني و ثقايف بجرادة -

 الفالحة

 60  الوطني القتصاد مياه السقيالربنامج  -

 2,30 برنامج توسعة مناطق الري -

 14 تنمية األعامل الفالحية -

 279,61  مشاريع الدعامة الثانية  -

املياه و الغابات 
 ومكافحة التصحر

 65,46 تهيئة وتنمية الغابات -

 34,11 و تأمينهامللك الغابوي  عىلالحفاظ  -

 22,93 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

 1,57 املصاحبة للمشاريع اقتصادية- السوسيوالتدابري  -

التعليم العايل والبحث 
 15  بناء وتجهيز املدرسة العليا للرتبية والتكوين بوجدة - العلمي

 32,6  السالمة الطرقية - التجهيز و النقل

 1,2 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية و معدات الصحة و السالمة - الصناعة التقليدية

 121 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج - املستدامةالتنمية 

 10,5 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 1  إحداث مركز التّميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية بالسعيدية - السياحة

  املاء

 311 مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 17    )عمليات جديدة ( منشآت مائية بناء أشغال -

 51  وحاميتها ةيائجاري املأشغال تهيئة  امل -

 5  مواصلة أشغال التطهري السائل بدوار كمبري بإقليم جرسيف -

 57 تأهيل و تجهيز مندوبيات الصيد البحري - الصيد البحري



2020 مرشوع قانون املالية لسنة 
 

      52

  

   

 الصحة

 87 رسير) 150إقليمي بالدريوش ( إستشفايئمركز بناء  -

 168,4 لألنكولوجيا امندمج اإقليمي اور يضم مركز ظبالنا جديدإقليمي  إستشفايئمركز بناء  -

 33 إقليمي بكرسيف إستشفايئمركز  بناء  -

 الثقافة

 15 ورظاملركز الثقايف للنابناء   -

 8 تاوريرت بركز الثقايف امل تجهيز -

 5 ربكانب تجهيز دار الثقافة -

 6 دريوشببناء املركز الثقايف  -

 الشباب و الرياضة

قاعات  3شباب، لل ار اد 11دور حضانة،  3، ءنسالل مآوي 4، مخيامت صيفية 3: مبنى 26 تهيئة -
 .اة متعددة الرياضات، ملعب كبري، ملعب كرة قدممغط

5,7 

اة متعددة قاعة مغط، مسبح بلدي، مغطى مسبحألعاب القوى،  حلبةجديدة:  مباين 7إنشاء  -
 .الرياضات، ملعبان كبريان، ملعب كرة قدم

38 

 4  مديري للتهيئة الحرضية بجرادةمخطط  - التعمري

 25  بناء مقر املدرسة الوطنية للتعمري بوجدة -
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 مكناس - جهة فاس  .3
  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية
 5 الوقاية املدنية: بناء مركز االغاثة بإميوزار كندر -

املساعدة شطر الشامل: تعزيز الوسائل السمعية والبرصية واملعدات املفتشية العامة للقوات  -
  السيارات حضريةوتوحيد وتجديد  ،الفنية واإلعالمية لإلدارة والوحدات التشغيلية

5,52 

 19  بناء محكمة قضاء األرسة بصفرو - العدل

 17  بناء مركز القايض املقيم بإفران -

األوقاف والشؤون 
 اإلسالمية

 11,73 مساجد 5بناء  إعادة -

 4,26 مساجد 7إعادة تأهيل  -

 10  بناء املساكن اإلدارية املرتبطة بالسجن املحيل بتوالل مبكناس -  إدارة السجون

 الفالحة
 1.277 برنامج توسعة مناطق الري -

 15 تنمية األعامل الفالحية -

 570,41  مشاريع الدعامة الثانية  -

املياه والغابات ومكافحة 
 التصحر

 79,68 تنمية الغابات تهيئة و -

 46 وتأمينهامللك الغابوي  عىلالحفاظ  -

 37,43 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

 7,62 املصاحبة للمشاريع اقتصادية- السوسيوالتدابري  -

التعليم العايل والبحث 
 5  ع ملحقة الحي الجامعي مبكناسيتوس - العلمي

 35,4 السالمة الطرقية - التجهيز والنقل

 303  هكتار 82 -صفرو كاكاملجمع الصناعي عني الش أشغال تهيئة - الصناعة 

  الصناعة التقليدية
 166 2023-2019برنامج تأهيل و تثمني املدينة العتيقة مبكناس  -

 1,7 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية ومعدات الصحة و السالمة -

 66,9 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج - التنمية املستدامة

 7,24 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 1  إحداث مركز التّميز مبعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس أناس - السياحة

  املاء

 466  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 27  (عمليات جديدة) أشغال إنجاز سد جديد -

 10,5  إنجاز املنشآت املائية أشغال -

 36,5  وحاميتها ةيائجاري املاملأشغال إنجاز تهيئة  -

وبدواري والد بوخالفة  إنجاز أشغال التطهري السائل مبركز الجامعة الرتابية بوشفعة بإقليم تازة -
  وسيدي بوعالم بجامعة سيدي بوطيب بإقليم ميسور

13,8 
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 الصحة

 53,5 بناء مستشفى بإفران -

 12,5 إقليمي مبوالي يعقوب إستشفايئمركز بناء  -

 8 بناء مستشفى للقرب بتهىل -

 الثقافة

 3 صفروببناء املركز الثقايف  -

 10 املركز الثقايف / معهد الفنون الجميلة / معهد املوسيقى -

 9,5 مرسح فاس -الثقايف  القطب -
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 القنيطرة -سال  –جهة الرباط  .4
  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

 15 ومركز إغاثة يف سال بالرباط الوقاية املدنية: بناء مركز دعم لوجستي وتعليمي وريايض -

 30 )1: بناء مركز للتكوين (الشطر  شطر الشامل املفتشية العامة للقوات املساعدة -

الوسائل السمعية والبرصية واملعدات  : تعزيز شطر الشامل املفتشية العامة للقوات املساعدة -
   السيارات حضريةوتوحيد وتجديد  ،الفنية واإلعالمية لإلدارة والوحدات التشغيلية

13,95 

 العدل
 50  بناء قسم قضاء االرسة بسال -

بكل من سيدي قاسم املحكمتني االبتدائيتني مبحكمة االستئناف بالقنيطرة  و  العزل املايئأشغال  -
  و سيدي سليامن

8 

األوقاف والشؤون 
 12,36 مساجد 3إعادة بناء  - اإلسالمية

 27,5  دارة السجون بتيفلتإ  طرأ  توسعة مركز تكوين  -  إدارة السجون

 الفالحة

 9,80  الوطني القتصاد مياه السقيالربنامج  -

 57,93 برنامج توسعة مناطق الري -

 30,5 تنمية األعامل الفالحية -

 93,80  مشاريع الدعامة الثانية  -

التعليم العايل والبحث 
 4 بالقنيطرة عليمبناء وتجهيز املدرسة العليا للرتبية والت - العلمي

  التجهيز والنقل

 71 كلم 7,3عىل طول  403تثليث الطريق الجهوية رقم   -

 29,2 إنشاء الطريق الرسيع بني تامسنة وطارق بن زياد -

 77,5 406تثنية  الطريق الجهوية رقم  -

إىل مطار الرباط وسيدي عالل الطريقني املؤديتني بني تقاطع  6تثليث الطريق الوطنية رقم  -
 وياالبحر 

50 

 40 إىل املركب الريايض ةق املؤدييال حي الرياض وتقاطع الطرتثليث الطريق بني بّد -

 44,8  السالمة الطرقية -

 67,8 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج - التنمية املستدامة

 45,5 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 الصناعة التقليدية

كز للتدرج املهني من الجيل الجديد يف إطار ر تحويل مجمع الصناعة التقليدية بسال إىل م -
 اتفاقية رشاكة

30 

 25 إحداث قرية للصناعة التقليدية بباب األحد (الرباط) -

 16 2023-2019سال ببرنامج تأهيل وتثمني املدينة العتيقة  -

 50 مرشوع املعهد الوطني لتكوين املكونني واألوصياء مبدينة تامسنا  - التكوين املهني
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  املاء

 234  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 27  أشغال إنجاز سد كبري  -

 9,5  أشغال إنجاز املنشآت املائية -

 44  حاميتهاو  ةيائجاري املاملإنجاز أشغال تهيئة  -

 الصيد البحري
 13,85 تهيئة وتجهيز املصالح املركزية -

 6,2 اتيمنظومة املعلوم -

 الصحة

 75 رسير) 270بناء مستشفى بالخميسات ( -

 12,5 قليمي بسيدي سليامنإ إستشفايئبناء مركز  -

 32,3 بناء مستشفى محيل بسيدي يحيى -

 4 بناء مستشفى للقرب مبرشع بلقصريي -

 الثقافة

 15,3 بسالمرسح بناء  -

 4 آيت أوربيلب تجهيز املركز الثقايف بناء و -

 4 تجهيز املركز الثقايف بتداس بناء و -

 الشباب والرياضة

دور حضانة،  6للنساء،  مآوي 9، مخيامت صيفية 4، للقربمراكز رياضية  4تحديث:  وتهيئة  -
 .نيكبري نيملعب، مغطاةات رياضمتعددة القاعات  3، مسابح 3للشباب،  دور 7

36 

ملعب كبري،  مغطاة،قاعات رياضية  9نسائية،  مآوي 5، للقربمراكز رياضية  6إنشاء وبناء:  -
 .الدراسة يف إطارقرب لل ارياضي امركز  29 لكرة السلة، نيملعب كرة قدم، ملعب

80 

 التعمير
 3  والية الصخريات متارة"بكم يضفاف وادي  تهيئةدراسة حول " -

 4  دينتي الرباط والقنيطرةالعمراين ملالتوسع منذجة  حولدراسة  -



ع الجهوي لالستثامروزيمذكرة حول الت  
 

 
 57 

 خنيفرة -جهة بني مالل  .5
  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

الثاين من مقر القيادة اإلقليمية ووحدة التدخل املتنقلة اإلقليمية الشطر اء بن : الوقاية املدنية -
 يف منطقة بني مالل

6 

ة مع ي: بناء مرافق إدارية ومساكن وظيف شطر الشامل العامة للقوات املساعدةاملفتشية  -
 للمخزن املتنقل 29التهيئة الخارجية بثكنة املجموعة 

35,64 

تعزيز الوسائل السمعية والبرصية واملعدات : شطر الشامل املفتشية العامة للقوات املساعدة -
  السيارات حضريةوتوحيد وتجديد  ،التشغيليةالفنية واإلعالمية لإلدارة والوحدات 

2,17 

 العدل
 10 ني ماللبقليمية ببناء املديرية الفرعية اإل  -

 12  بناء مركز القايض املقيم مبريرت -

 1 بتدائية بأيب الجعدتهيئة و توسعة املحكمة اإل  -

األوقاف والشؤون 
  اإلسالمية

 26 مساجد 7إعادة بناء  -

 4 واحد ترميم مسجد -

 119,47  الوطني القتصاد مياه السقيالربنامج  - الفالحة

 185  مشاريع الدعامة الثانية  -

املياه والغابات ومكافحة 
  التصحر

 36,25 تهيئة وتنمية الغابات -

 42,82 وتأمينهامللك الغابوي  عىلالحفاظ  -

 20,75 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

 3,78 املصاحبة للمشاريع اقتصادية- السوسيوالتدابري  -

التعليم العايل والبحث 
 20 ببني مالل و التعليمبناء وتجهيز املدرسة العليا للرتبية  - العلمي

 53 السالمة الطرقية - التجهيز والنقل

 الصناعة التقليدية
 10 إنشاء منصة تجارية لالقتصاد االجتامعي -

 1,2 الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية و معدات الصحة و السالمة دعم التجمعات -

 التنمية املستدامة
 21,41 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج -

 17,59 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 الماء
 17  (عمليات جديدة) الرشوع يف أشغال إنجاز املنشآت املائية -

 15  حاميتهاو  ةيائجاري املاملالرشوع يف إنجاز أشغال تهيئة  -

 الصحة
 125 )ارسير  250إقليمي الفقيه ابن صالح ( إستشفايئبناء مركز  -

 17,3 تأهيل مستشفى خريبكة -
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 46,3 جرف امللح محيل مستشفى -

 5 ع مستشفى القرب بوميةيتوس -

 4 تجهيز مركز ثقايف بواد زم - الثقافة

 والرياضةالشباب 

دور للشباب،  7وي للنساء، آ م 7صيفي واحد،  مخيم موزعة عىل النحو التايل:بنى م 18تهيئة  -
 قيد الدراسة. مغطىلرعاية األطفال، حوض سباحة  عب واحد، مركزانمل

3 

يف مركزا  26و شغال يف أزيالليف إطار األ  مركزا 49 :مركز ريايض للقرب منها 75 إنشاء وبناء -
  لكرة القدم.نيملعبو  مغطىمسبح  الدراسات،إطار 

56 

 التعمير
 4  مديري للتهيئة الحرضية للفقيه بن صالح مخطط -

 2,5  خنيفرة-وضع اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية ملنطقة بني مالل -
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 سطات -جهة الدار البيضاء  .6
  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

الوقاية املدنية: إعادة بناء مقر وحدات الكمبيوتر بعني السبع الحي املحمدي وإنشاء مركز  -
 غاثة بأزموراإل 

29 

مع التهيئة الخارجية شطر الشامل: بناء مساكن وظيفية  املفتشية العامة للقوات املساعدة -
 سليامنة تكوين أطر القوات املساعدة ببندرسمل

22,15 

شطر الشامل: تعزيز الوسائل السمعية والبرصية واملعدات  للقوات املساعدةاملفتشية العامة  -
  وتوحيد وتجديد موقف السيارات ،الفنية واإلعالمية لإلدارة والوحدات التشغيلية

5,54 

 العدل
 15 الخربةجديدة وفقا لنتائج  محكمةأو بناء  تهيئة املحكمة االبتدائية باملحمدية -

 12 دارية بالدار البيضاءتجديد وتهيئة املحكمة اإل  ستكاملا -

 9 تهيئة قسم قضاء األرسة بابن احمد -

األوقاف والشؤون 
  اإلسالمية

 6,18 مساجد 3إعادة بناء  -

 4,66 مساجد 5إعادة تأهيل   -

 الفالحة
 156 الوطني القتصاد مياه السقيالربنامج   -

 49,2 برنامج توسعة مناطق الري -

 71,22 الدعامة الثانيةمشاريع  -

املياه والغابات ومكافحة 
  التصحر

 103,55 تهيئة وتنمية الغابات -

 8,6 تأمينهو امللك الغابوي  عىلالحفاظ  -

 4,25 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

التعليم العايل والبحث 
  العلم

 10 بالجديدة والتعليم بناء وتجهيز املدرسة العليا للرتبية -

 15  بسطات التعليموتجهيز املدرسة العليا للرتبية و بناء  -

 30 بناء وتجهيز الحي الجامعي باملحمدية -

 التجهيز والنقل
 100,5 سيدي سليامنالرابطة بني بوزنيقة و  305ة رقم تثنية الطريق الجهوي -

 1.029 البحريةاملينائية و  التحتية اتبنيالناء وتوسيع ب -

 1,2 السالمةالصحة و  معداتن طريق اقتناء املعدات التقنية و التجمعات الحرفية عدعم  - الصناعة التقليدية

 التنمية المستدامة
 22,1 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج -

 28,43 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 10  مرشوع معهد التكـوين يف املقاوالتية بالدار البيضاء -  التكوين المهني

 2,3 السياحية باملحمديةلتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و إحداث مركز التّميز باملعهد املتخصص ل - السياحة
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 الماء
 5  (عمليات جديدة) الرشوع يف أشغال إنجاز املنشآت املائية -

 23  و حاميتها ةيائجاري املاملالرشوع يف إنجاز أشغال تهيئة  -

 الصيد البحري

 8,5 ل)ا(إنجاز الدراسات واألشغ باملحمدية تشييد املباين اإلدارية -

 5  تنفيذ مرشوع فتح سد جهة املنبع ببحرية الوالدية -

 2,1 تهيئة و تجهيز مندوبيات الصيد البحري -

 الصحة

 12,5 )ارسير  270إقليمي باملحمدية ( إستشفايئبناء مركز  -

 5 االقليمي بابن مسيك ستشفايئع املركز اإل يتهيئة و توس -

 4   رسير)  25( مستشفى للقرب بسيدي اسامعيل بالجديدة -

 الثقافة

 1,5 قراءة محمد بن رحال الشاويةلل نقاطإنشاء  -

 1,5 لقراءة يف رأس العنيل نقطةإنشاء  -

 8 املركز الثقايف برشيد -

 1 ونةياملركز الثقايف مبد تهيئة -

 الشباب والرياضة
 إقليمبمغطاة  قاعةقرب، للمراكز رياضية  10 ،مبنى جديد: مركز تدريب للشطرنج 13نشاء إ  -

 حسنية بن سليامن.لمديونة، مدرجات ملعب كرة القدم 

 سيدي بنور. بإقليم 17و  سطات بإقليم 29منها:  للقرب ارياضي امركز  46 -

53 

 4 دينة أزمور"مبربيع الضفاف وادي  تهيئةدراسة حول " -  التعمير
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 آسفي -جهة مراكش  .7
  

  
 االستثامرية املشاريع

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

بناء مرقدين وبنيات تحتية بيداغوجية بثكنة املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب:  -
 املخزن املتنقل بشيشاوة

35 

واقتناء املعدات  السيارات ةري حظتجديد  : املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب -
  تجهيزاتوال

14,69 

 العدل

 45  بتدائية وقسم قضاء األرسة بتحناوتبناء املحكمة اإل  -

 11,84  بناء مركز القايض املقيم بصخور الرحامنة -

 14  بناء مركز القايض املقيم بأمزميز -

 13,5  بتدائية بأسفيوتوسيع املحكمة اإل   تهيئة -

 12  تهيئة محكمة االستئناف بأسفي -

 12 قضاء األرسة بقلعة الرساغنةع و تهيئة قسم يتوس -

األوقاف والشؤون 
  اإلسالمية

 11,69 مساجد 5إعادة بناء  -

 37,3 مساجد 10ترميم  -

 5,89 مساجد 5إعادة تأهيل  -

 الفالحة
 162,9 الوطني القتصاد مياه السقيالربنامج  -

 0,5 تنمية األعامل الفالحية -

 292,61 مشاريع الدعامة الثانية -

والغابات ومكافحة املياه 
  التصحر

 63,85 تهيئة وتنمية الغابات -

 7,21 وتأمينهالحفاظ عىل امللك الغابوي  -

 24,29 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

 2,81 اقتصادية املصاحبة للمشاريع- التدابري السوسيو -

 200,8 السالمة الطرقية - التجهيز والنقل

 106,5 اغنةرس الاملنطقة الصناعية بقلعة أشغال تهيئة  - الصناعة

 الصناعة التقليدية

 70 2023-2019الربنامج التكمييل لتأهيل وتثمني املدينة العتيقة للصويرة  -

 69,4 "العتيقة املدينةب الفنادقراكش: "إعادة تأهيل مب تأهيل املدينة العتيقةبرنامج  -

 4,5 ) بن جريرالتهيئة و التجهيزالتكوين التابعة للوزارة (من حيث  ةأهيل مؤسست -

 التنمية المستدامة
 77,69 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج -

 17,69 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -
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د عايل يف مجال مبراكش و معه التكنولوجيا الفندقية و السياحيةإحداث مركز التّميز مبعهد  - السياحة
 مبراكش التدبري السياحي

2 

  الماء

 216  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 18,5  (عمليات جديدة) الرشوع يف أشغال إنجاز املنشآت املائية -

 18,5  و حاميتها ةيائجاري املاملالرشوع يف إنجاز أشغال تهيئة  -

 23  والتعليم العتيق واملساجد القرويةالرشوع يف أشغال إنجاز املرافق الصحية باملدارس  -

 1,12 تهيئة و تجهيز مندوبيات الصيد البحري -  الصيد البحري

 15,3 طبي (القلعة مبقر بويا عمر)-بناء مركز سوسيو - الصحة

 الثقافة

 20 برنامج تثمني املوقع األثري "يغود" وبيئته -

 9 شيشاوةباملركز الثقايف  تجهيز -

 15 القنصلية الدمناركية تهيئة -

 9 اغنةالرس قلعة باملركز الثقايف تجهيز  -

  الشباب والرياضة

، للقرب مراكز رياضية 6 ،مراكز استقبال 3منشأة جديدة موزعة عىل النحو التايل:  18ناء ب -
، ملعب مغطاةرياضية  قاعة، مسبحان بلديانشبه أوملبي،  مسبحللشباب،  دار، للنساء مأويني

 .للكرة املستطيلةكرة قدم، ملعب 
57 

 مركزًا رياضيًا 25و شيشاوة بإقليم للقرب مركزًا رياضيًا 33الدراسات الفنية إلنشاء  انطالقة -
 .الرحامنة بإقليم للقرب

8 

 11 ملعب بلدي. ،شبابلل ار اد 14 ،حضانتان ،للنساءمآوي  6، مخيامت صيفية 3: منشأة 26 تهيئة -
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 تافياللت - جهة درعة  .8
  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  مليون درهم)( 

 الداخلية

 12 ة)كوفوس ، النيف ، مرزو أ ( إغاثةاملدنية: بناء ثالثة مراكز  الوقاية -

بناء مرافق إدارية مع التهيئة الخارجية  :املفتشية العامة للقوات املساعدة  شطر الجنوب -
 ميدلت بثكنة

11,36 

 6,5 مركز القيادة بزاكورةبناء مقر املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب:  -

واقتناء املعدات  حضرية السياراتتجديد   شطر الجنوب:  املفتشية العامة للقوات املساعدة -
  تجهيزاتالو 

27,97 

األوقاف والشؤون 
  اإلسالمية

 29,95 مساجد 9إعادة بناء  -

 5 واحد ترميم مسجد -

 1,3 مسجدين إعادة تأهيل -

 200 رنامج توسيع الريب - الفالحة

 190,5 مشاريع الدعامة الثانية -

 310,9 السالمة الطرقية -  التجهيز والنقل

 1,2 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية و معدات الصحة و السالمة -  الصناعة التقليدية

 1  بورزازاتباملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية إحداث مركز التّميز - السياحة

 التنمية المستدامة
 25,7 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج -

 4,02 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 40 رزازاتبو ) IFMEREEة (يالطاق الفاعلية الطاقات املتجددة و تكوين يف مهنال معهد - التكوين المهني

  الماء

 664  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 51  (عمليات جديدة) الرشوع يف إنجاز أشغال املنشآت املائية -

 19,5  و حاميتها ةيائجاري املامل الرشوع يف إنجاز أشغال  -

 24,4  أشغال التطهري السائل دراسات و    -

 الصحة

 123 بناء مستشفى التخصصات بورزازات -

 120 رسير) 120إقليمي بتنغري ( إستشفايئبناء مركز  -

 61,2 رسير) 83( أرفود للقربمستشفى  -

 51 صاينيبناء مستشفى محيل الر -

 الثقافة

 12 ورزازات بركز الثقايف املبناء  -

 15 تجهيز املركز الثقايف بالراشيدية -

 10 تجهيز املركز الثقايف يف تنغري -
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 الشباب والرياضة

 منشأة جديدة موزعة عىل النحو التايل: 72بناء  -
 مغطاةات رياضمتعددة ال قاعات 5شباب، لل دار، للقربمركزًا رياضيًا  32ميدلت:  إقليم. 
 للقربمراكز رياضية  6، ، ملعب كرة قدم قلعة مكونةيف  مغطاةتنغري: قاعة رياضية  إقليم. 
 للقرب ارياضي امركز  25: زاكورة إقليم. 
  للقربورزازات: مركز ريايض إقليم. 

30,5 

، ملعبان شبابدور لل 8 ،األطفال حضانةمراكز ل 5، للنساء يو آ م 3: منشأة 20 تهيئة و ترميم -
 .انصيفيكبريان، مخيامن 

9 

 6  إلقليم الراشدية خريطة الوقاية من مخاطر الفيضانات -  التعمير
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 ماسة - جهة سوس  .9
  

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

ملجموعة ثكنة املخزن  وظيفيةبناء مساكن  شطر الجنوب: للقوات املساعدةاملفتشية العامة  -
 ذات طابع اجتامعي و مراكز سوسيوطبية مرافقوإنشاء   املتنقل أكادير تيليال

65 

واقتناء املعدات  حضرية السياراتتجديد  املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب: -
  تجهيزاتوال

12,51 

 15,42  بناء مركز القايض املقيم باوالد برحيل - العدل

 34,68  بأكادير لألرشيفبناء املركز الجهوي  -

  الفالحة

 652,23 وكةتبناء محطة لتحلية مياه البحر وشبكة الري يف منطقة اش -

 30  الشبه الصحراوية و الصحراوية  لتنمية املراعي وتنظيم الرتحال باملناطق جهوي-بنيالالربنامج  -

 19 تنمية األعامل الفالحية -

 184,58 مشاريع الدعامة الثانية -

التعليم العايل والبحث 
 العلمي

 2 بأكادير و التعليمبناء وتجهيز املدرسة العليا للرتبية  -

 7  بناء وتجهيز ملحقة الحي الجامعي بأكادير -

  التجهيز والنقل

 26,73 السالمة الطرقية -

 25 والبحرية بناء و توسيع املنشآت املينائية -

 49,28 شغال املتعلقة بحامية الساحلالدراسات و األ  -

 1,7 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية ومعدات الصحة والسالمة - الصناعة التقليدية

 التنمية المستدامة
 84 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج -

 6,49 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

 1,7 بأكاديرإحداث مركز التّميز باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - السياحة

  الماء

 218  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 27  جديد الرشوع يف أشغال إنجاز سد كبري -

 38  (عمليات جديدة)  الرشوع يف إنجاز أشغال املنشآت املائية -

 20  حاميتهاو  ةيائجاري املاملالرشوع يف إنجاز أشغال تهيئة  -

 26  أشغال التطهري السائل  -

الرشوع يف إنجاز أشغال تزويد املدارس القروية ومدارس التعليم العتيق واملساجد باملاء  -
  الصالح للرشب

23,3 
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 الصيد البحري

 4 أشغال تهيئة مركز تغزوت -

 6,7 للتفريغ (إمسوان) أشغال تهيئة النقاط املهيئة -

 3,87 دعم لصالح مؤسسات التكوين البحري -

 0,9 تهيئة و تجهيز املندوبيات الخاصة بالصيد البحري -

بفعل  إىل منطقة صناعية أخرى يف أكادير أنزااملنطقة الساحلية  من التثمنيدعم لنقل مصانع  -
  التلوث الصناعي

7,5 

 الصحة

 4 مستشفى للقرب تافراوت  -

 4 مستشفى للقرب والد برحيل -

 4 مستشفى للقرب لخصاص -

  الثقافة
 25 بناء املركز الثقايف ألكادير -

 8 بإنزكاناملركز الثقايف  تجهيز -

  الشباب والرياضة

، صيفي رياضيًا للقرب، مخيمٌ مركزًا  81موزعة عىل النحو التايل:  ،منشأة جديدة 91إنشاء  -
 مالعب كرة قدم. 4كبري، ملعب ، مغطاةات رياضمتعددة ال اعةقللشباب، مسبح،  راناد

97 

 4 للشباب، ملعب كرة قدم. دور 5، حضانتان ،  مآوي للنساء 5، مخيم صيفي: بناية 14تهيئة  -

  التعمير
من التعرض الحد ادير الكربى و كأب بالتكتالت العمرانيةوادي سوس  تهيئة ضفافدراسة حول " -

  "تاانملخاطر الفيض
4 



ع الجهوي لالستثامروزيمذكرة حول الت  
 

 
 67 

 واد نون –جهة كلميم  .10
  

 

   

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

 الداخلية

 غاثةاإل نون ومركز  نطقة كلميم وادمباملدنية: بناء مقر وحدة التدخل املتنقلة اإلقليمية  الوقاية -
 كزابال

13 

 17  ساتوسيع ثكنة بآ   املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب: -

واقتناء املعدات  حضرية السياراتتجديد   العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب:املفتشية  -
  تجهيزاتوال

12,88 

األوقاف والشؤون 
 8,19 إعادة بناء مسجدين -  اإلسالمية

 58,60 الصحراوية الصحراوية والشبهلتنمية املراعي وتنظيم الرتحال باملناطق جهوي -البني الربنامج - الفالحة

 64,79 الدعامة الثانيةمشاريع  -

  التجهيز والنقل
 178 يويلةزر -العيون مقطع كلميم -الطرق الرسيعة تزنيت -

 3,2 السالمة الطرقية -

  الصناعة التقليدية

 طار برنامج التنمية املندمجة لألقاليم الجنوبية:إ مشاريع يف 
 ؛بكلميمة داث معهد لفنون الصناعة التقليديإح 
 ؛بكلميم تأهيل مركز تكوين الصناع 
 ستمر للصناع ؛املتكوين ال 
 برنامج محو األمية لفائدة الصناع. 

44,8 

 5,4 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية و معدات الصحة والسالمة -

 التنمية المستدامة
 14,4 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج -

 3,52 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية -

  الماء

 238  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 76  الرشوع يف إنجاز أشغال املنشآت املائية -

 37  و حاميتها ةيائجاري املاملالرشوع يف أشغال إنجاز تهيئة  -

 3  بناء مركز ثقايف بكلميم -الثقافة

  الثقافة
 الشباب والرياضة

 

ألعاب  حلبةللشباب،  دور 3 للنساء،مأوى ، رياضيني للقرب سوسيوبناء وإنشاء: مركزين  -
 للقرب.مراكز رياضية  7قاعات رياضية، ملعب كرة قدم،  5، نيي مغطنيمسبحالقوى ، 

43 

 5حضانة، و للدور  4، ملعب كبري، مسبحان، مأوى للنساء، مخيمني صيفيني: منشأة 15 تهيئة -
 للشباب. دور

5,2 
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 الساقية الحمراء –جهة العيون  .11
  

  
 االستثامرية املشاريع

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

واقتناء املعدات  حضرية السياراتتجديد  املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب: - الداخلية
  تجهيزاتوال

14,21 

 50,60 بناء املحكمة االبتدائية بالعيون -  العدل

 35,7  بناء السجن املحيل بالعيون -  إدارة السجون

 الفالحة
 10 الصحراويةالشبه  لتنمية املراعي وتنظيم الرتحال باملناطق الصحراوية وجهوي ال-بنيلربنامج ا -

 208,27 مشاريع الدعامة الثانية -

املياه والغابات ومكافحة 
  التصحر

 52,31 تهيئة وتنمية الغابات -

 3,90 وتأمينهالحفاظ عىل امللك الغابوي  -

 25,51 التصحر واملحافظة عىل الطبيعة محاربة -

 4,30 اقتصادية املصاحبة للمشاريع- التدابري السوسيو -

  التجهيز والنقل

 259 الدورة) -املقطع العيون (الطريق الرسيع تزنيت  العيون  -

 298 طرفاية) -املقطع الدورة(الطريق الرسيع تزنيت  العيون  -

 227,24 )3واد الواعر الشطر -طرفاية املقطع (الطريق الرسيع تزنيت  العيون  -

 212 )2واد الواعر الشطر -املقطع طرفاية (الطريق الرسيع تزنيت  العيون  -

 196 )1واد الواعر الشطر -املقطع طرفاية (الطريق الرسيع تزنيت  العيون  -

 111 شغال املتعلقة بحامية الساحلالدراسات واأل  -

 الصناعة التقليدية

 برنامج التنمية املندمجة لألقاليم الجنوبية:طار إمشاريع يف 
 إحداث معهد لفنون الصناعة التقليدية بالعيون؛ 
 ؛تأهيل مركز تكوين الصناع 
 ؛تكوين مستمر للصناع 
 برنامج محو األمية لفائدة الصناع. 

19,4 

 5,2 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية و معدات الصحة و السالمة -

 45 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج - التنمية المستدامة

  الماء

 126  مواصلة واستكامل أشغال السدود الكربى -

 133  الرشوع يف إنجاز أشغال املنشآت املائية -

 35  و حاميتها ةيائجاري املاملالرشوع يف أشغال إنجاز تهيئة  -



ع الجهوي لالستثامروزيمذكرة حول الت  
 

 
 69 

  

   

 الصيد البحري
 1,6 دعم ملؤسسات التكوين البحري -

 6,55 تهيئة و تجهيز مندوبيات الصيد البحري -

 200 جامعي بالعيون إستشفايئبناء مركز  - الصحة

  الشباب والرياضة

 .ملعب كرة قدمو  نيتيمغطبناء قاعتني رياضيتني  -

  .بقر لل ارياضي سوسيومركزًا 13دراسات جارية لبناء  -
38,8 

 2,6  شباب.لل دور 8صيفي و تهيئة مخيم  -
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 واد الذهب – الداخلةجهة  .12
  

 

  
 املشاريع االستثامرية

 االعتامدات
  (مليون درهم) 

واقتناء املعدات  حضرية السياراتتجديد  املفتشية العامة للقوات املساعدة شطر الجنوب: - الداخلية
  تجهيزاتوال

10,23 

األوقاف والشؤون 
 6 بالداخلة اإلسالميةالجهوية للشؤون  ةبناء مقر املندوبي -  اإلسالمية

 81,9  بناء السجن املحيل بالداخلة -  إدارة السجون

 11,83 مشاريع الدعامة الثانية - الفالحة

املياه والغابات ومكافحة 
  التصحر

 19,06 تهيئة وتنمية الغابات -

 3,96 محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة -

 1,8 اقتصادية املصاحبة للمشاريع- التدابري السوسيو -

 200 بناء وتوسيع البنيات التحتية املينائية والبحرية -  التجهيز والنقل

 الصناعة التقليدية

 طار برنامج التنمية املندمجة لألقاليم الجنوبية:إمشاريع يف 
 ؛إحداث معهد فنون الصناعة التقليدية بالداخلة 
 ؛تأهيل مركز تكوين الصناع بالداخلة 
 ؛ستمر للصناعاملتكوين ال 
  الصناعبرنامج محو األمية لفائدة. 

17,6 

 1,8 دعم التجمعات الحرفية عن طريق اقتناء املعدات التقنية و معدات الصحة و السالمة -

 الصناعة
 130 هكتار 27السالم الداخلة  الصناعية نطقةاملإعادة تأهيل  أشغال -

 160 هكتار 60 كراتر كندوز و جري املنطقة التجارية ب أشغال تهيئة -

 10 الربنامج الوطني للتطهري السائل املندمج - التنمية المستدامة

 الصيد البحري

 25 حياء البحريةتربية األ م مشاريع دع -

 1,6 أشغال تهيئة النقاط املجهزة للتفريغ (الرسك) -

 4 ساكنامللصيد بالجنوب وبناء تفعيل أنشطة قرى ا -

  الثقافة

 1,5 الحفاظ عىل املعامل األثرية ومواقع نقش الصخور يف بريجندوزب التجهيز الخاص -

 2,2 املركز الثقايف لبريجندوز تجهيز  -

 5 يف الداخلة الكوريغرايففن الللموسيقى و الجهوي املعهد  تجهيز -
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