
 تقرير حول العقار العمومي المعبأ لالستثمار 

--- 

وقد اقتصادية للبالد. وخالل العشرية األخيرة، -يشكل الملك الخاص للدولة أداة استراتيجية في خدمة التنمية السوسيو
متوسط، المدن تمت تعبئة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة ألجل مواكبة أوراش تأهيل البنيات التحتية األساسية )طنجة ال

 الجديدة ...( ومشاريع التنمية الكبرى )مخطط إقالع، المخطط األزرق، ....(.
 4102األسدس األول من سنة و  4102برسم سنة حصيلة تعبئة العقار الخاص للدولة خالل الفترة الممتدة مكن جرد وي

 كما يلي:
I.  4102تعبئة الرصيد العقاري للدولة برسم سنة 

 االستثمار لفائدة للدولة يالعقار الرصيد تعبئة .أ
مشروعا بقيمة  092هكتارا من أجل إنجاز  2.1.1تعبئة )خارج مخطط المغرب األخضر(  ،4102برسم سنة تمت، 
 منصب شغل. 22..44مليار درهم، مع خلق  40تناهزبقيمة إجمالية استثمارية 

ععدد المشاري المساحة المعبئة االستثمار المرتقب  مناصب الشغل المتوخاة  
4102سنة   

س 00آر  10هـ  0101 324 482 137 21 846 23  002 

سجلت المساحة المعبأة ارتفاعا  ،4104مقارنة مع سنة 
المشاريع مع تسجيل ارتفاع في عدد  % 490بنسبة 

 .% 21المرتقبة بنسبة 

 

من المشاريع االستثمارية تمت المصادقة عليها  92%
ثمار بقيمة إجمالية في إطار التدبير الالمتمركز لالست

منصب  44.422خلق مع مليون درهم  9.941تقدر ب
 شغل.

 



 5.9.2  دعم السياسة من أجل تمت تعبئتها هكتارا
 الحكومية في مجال الطاقات المتجددة.

 7.021 لمعادنهكتارا لفائدة قطاع ا. 

 806  قطاع السكن ومحاربة السكن غير لفائدة هكتارا
  الالئق.

 

من المشاريع المبرمجة  % 44كن استقطب قطاع الس
 .4102برسم سنة 

 

 

 

 

من مجموع  42%يستقطب القطاع السياحي نسبة 
 مليون درهم. 02..2االستثمارات بمبلغ يناهز

 

 



  نالساقية الحمرة م-بوجدور-العيون  ةهجاستفادت 
خالل سنة  اإلجمالية المعبئة  مساحةمن ال  22%

4102. 

  2ن أجل إنجاز هكتارا م 1..4وقد تمت تعبئة 
 4.142 قدر بـيي إجمالي استثمار مبلغ ع بير امش
 درهم . ون ملي

 

 لدعم مخطط المغرب األخضر العقارتعبئة  .ب

بتعبئة  4112الخاص، ومن أجل مواكبة تنمية القطاع الفالحي، قامت الدولة منذ القطاع إطار الشراكة بين القطاع العام و  في
  .أراضي فالحية من ملكها الخاص

مليار درهم مع  09حوالي استثماري إجمالي يقدر بمبلغ ا بمشروع 211هكتارا لدعم  99.111أكتر من  تم لحد الساعة تعبئة قدو 
 منصب شغل. 22.202قرابة  خلق

 مليون هكتارا. 0.224مشروعا بمبلغ استثماري يقدر بـ  20هكتارا قصد إنجاز  2.120، تم كراء 4102برسم سنة و 

 عدد المشاريع الجهة
 المساحة

 )هـ آر س(
 مناصب الشغل المبلغ االستثماري

 89 456 539 28 س4.آر 11ه 021 2 ورديغة -الشاوية 

س22آر 22ه 01 0 عبدة -دكالة   4 405 100 8 

س11آر 42ه 22 0 بولمان -فاس   1 357 988,8 10 

س4.آر 22ه 944 2 بني احسن -الشراردة-الغرب  393 640 897 716 

س11آر 09ه 42 4 كبرى الدار البيضاء ال  66 783 000 87 

س42آر 24ه 444 04 الحوز -تانسيفت -مراكش  87 109 093 232 

س24آر 42ه 4221 02 تافاللت -مكناس   479 714 998 1 978 

س11آر 44ه 209 . الشرقية  257 287 626 1 172 

س24آر 0.ه 4.0 2 زعير -زمور -سال -الرباط  81 093 582 184 

س.4آر 1.ه 22 4 درعة –ماسة  –سوس   43 312 809 69 

س.4آر 22ه 219 2 أزيالل -تادلة   190 061 920 129 

س.2آر 02ه 42 2 تطوان -طنجة   14 959 486 48 

س9.آر 12ه 094 4 تاونات -الحسيمة  –تازة   4 183 880 21 

س 68آر 60 ـه 0606 17 المجموع  1 652 449 836 4 743 

 من المشاريع المبرمجة. % 02و % 40مراكش الحوز على التوالي على تحتضن جهتا مكناس تافياللت و 



II.   4100تعبئة الملك الخاص للدولة برسم األسدس األول 

 االستثمار لفائدة للدولة العقاري الرصيد تعبئة .أ

هكتارا )خارج مخطط المغرب األخضر( لفائدة مختلف  202، تمت تعبئة ما يناهز 4102خالل األسدس األول من سنة 
 منصب شغل. 00.2.2مع خلق مليون درهم  2.402مشروعا لخلق استثمار يقدر بـ  ..لقطاعات من أجل إنجاز ا

 5102األسدس األول من 
 مناصب الشغل المنتظرة قيمة االستثمار المساحة المعبأة  عدد المشاريع

 00.683 2.602 س 06آر  36هـ  306 88

من المشاريع تمت الموافقة عليها  % 92
إطار التدبير الالمتمركز، باستثمار  في

مليون درهم  4.221مرتقب يقدر بـ 
 .منصب شغل 01.2.2و

 

 

 
على  ةشاريع المرتقبة متمركز من الم 24%

 -بوجدور -العيون ات جهأربع  مستوى 
الكويرة  –وواد الذهب  الساقية الحمراء

 .ورديغة-الحوز والشاوية-تانسيفت-ومراكش
 

 

 
 

على  ةمتمركز  معبأةمن المساحة ال 29%
زعير  -زمور -سال -مستوى جهتي الرباط

 الساقية الحمراء. -بوجدور -والعيون 
 

 



من المشاريع المبرمجة خالل  22%
  متركزة على 4102األسدس األول لسنة 

 .والسكن والخدماتقطاع السياحة  مستوى 
 

 

من المساحة المعبأة متمركزة على  % 29
 مستوى قطاع السكن.

 

 

من االستثمار مخصصة لقطاع  29%
من مناصب الشغل سيتم  % .2السكن و

 خلقها في قطاع الصناعة. 
 

 

 لدعم مخطط المغرب األخضر: العقارتعبئة  .ب

هكتارا في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل إنجاز مشاريع  4.292، تم كراء 4102برسم األسدس األول من سنة 
 منصب شغل. 0.092 خلق الذي سيمكن من و مليون درهم  210 يقدر بحواليالي استثمارية بمبلغ إجم



 الجهة
عدد 

 المشاريع

 المساحة

 )هـ آر س(
 مناصب الشغل المبلغ االستثماري

ورديغة-الشاوية  س 72آر  72هـ  752 4   07122.1.26 226 

س 56آر  6.هـ  222 0 دكالة عبدة  7621272177  24 

بولمان-فاس س 77آر  26هت  777 4   7.10771207 254 

بني أحسن-شراردة-الغرب س 00آر  25هت  775 .   22017251076 270 

س 2.آر  22هت  27 2 الدارالبيضاء الكبري  716661666 72 

الحوز-تانسيفت-مراكش س 66آر  76هـ  204 2   7016521606 72 

تافياللت-مكناس س 75آر 27آر  265 24   27212271272 754 

س 02آر  52هت  724 0 الجهة الشرقية  2712721267 767 

زمور زعير-سال-الرباط س 66آر  60هت  02 4   2416021076 24 

درعة-ماسة –سوس س 26آر  7.هـ  24 2   215421566 27 

أزالل-تادلة س 22آلر  07هـ  757 4   7212241666 267 

تطوان-طنجة س 24آر  52هت  42 2   2017.41.70 52 

تاونات-الحسيمة-تازة س 66آر  47هت  25 2   26120712.6 25 

س 02آر  66هـ  4242 60 المجموع  067.678.866 7742 

هـكتارا   212مشروعا(، بمساحة  02تافياللت ) –من المشاريع في جهة مكناس %42 من خالل التوزيع الجهوي للمشاريع تتمركز
 من المجموع(. %.4)أي ما يعادل 


