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ة، فهي تمكين االقتصاد الوطني، من مقومات التأهيل أما الدعامة الرابع"...
واإلقالع، بتوفير التجهيزات الهيكلية، واعتماد مخططات طموحة، أخذت تعطي 

  .ثمارها الملموسة، على المستويات االستراتيجية، والقطاعية واالجتماعية
  

فعلى المستوى االستراتيجي، أتاحت هذه التجهيزات والمخططات، تحديث 
ا، والرفع من إنتاجيته وتنافسيته، ومن حجم االستثمار العمومي، اقتصادن

  .وإقامة أقطاب للتنمية الجهوية المندمجة
  

كما مكنت بالدنا، من إطار قار وواضح للتنمية االقتصادية، ومن الصمود في 
وجه تداعيات األزمة المالية العالمية ؛ فضال عن ترسيخ موقع المغرب، 

ت المنتجة، ومحور أساسي للمبادالت التجارية، كوجهة محفزة لالستثمارا
  .الجهوية والعالمية

  
وبنفس اإلرادة والطموح، فإننا عازمون على مواصلة إنجاز التجهيزات 
الكبرى، بكل مناطق المملكة ؛ تعزيزا للتقدم الذي حققه المغرب، في مجاالت 

ب توسيع شبكات ومحطات النقل والمواصالت، وإقامة مناطق حرة، وأقطا
- صناعية مندمجة، وإنجاز مركبات مينائية كبرى، وفي صدارتها مركب طنجة

المتوسط، الذي جعلنا منه، في ظرف وجيز، قطبا استراتيجيا، صناعيا وتجاريا 
  .واستثماريا، يحظى بثقة شركائنا

  
أما على المستوى القطاعي، فإننا نحث الحكومة والبرلمان، وكافة الفاعلين، 

  ." للتطبيق األمثل لكل االستراتيجيات التنمويةعلى مضاعفة الجهود
  
  

مقتطف من نص الخطاب السامي لجاللة الملك محمد 
السادس إلى األمة، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لتربع 

     2010 يوليوز30جاللته على عرش أسالفه المنعمين، 
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  دمةـمق

 
 تطورا ملحوظا في حجم استثماراتها من سنة ألخرى، 2010-2008ت العامة خالل الفترة آ المنشحققت

 في سياق األزمة ،هذه الهيآت كفاعل بارز ضمن الدينامية اإلرادية التي أطلقتها الحكومة مما يؤكد دور
ات عالية وجعله رافعة  والتي تتوخى منها المحافظة على االستثمار العمومي في مستوي،االقتصادية العالمية

 .هامة للتنمية االقتصادية بالبالد

 

 مليار درهم بمعدل إنجاز متوسط قدره 220وقد بلغ حجم االستثمار المنجز خالل هذه الفترة ما يناهز 
رؤى  وتندرج هذه االستثمارات في إطار. 2007-2005مقارنة بالفترة % 79ونمو نسبته % 83

لم تهدف جميعها إلى تحديث االقتصاد الوطني ودعم تنافسية وجاذبية إستراتيجية قطاعية واضحة المعا
ومن شان برامج عمل المنشآت . البالد من جهة وإلى تقوية التضامن االجتماعي والمجالي من جهة أخرى

رسخ مكانة  ت أن-التي تشكل في أغلب األحيان العمود الفقري لتفعيل االستراتيجيات القطاعية-  العامة
 كما من شأن هذه البرامج كذلك أن تجعل ،كواحد من أكثر اقتصاديات المنطقة ديناميكيةلمغربي االقتصاد ا

  .من المغرب رائداً جهوياً في مجاالت عديدة خاصة الفوسفاط والطاقات المتجددة  والبنيات التحتية
  

 اقتصادي ومالي ، تميز نشاط المنشات العامة إجماالً بأداء2010 والنصف األول من سنة 2009خالل سنة 
 هذا األداء بانجازات المجمع الشريف للفوسفاط التي سجلت ميزوقد ت. لظرفية العالميةاجيد بالرغم من 

التي حققها المجمع  والنتائج االستثنائية 2009 بعد االنخفاض المسجل في 2010ارتفاعا قويا خالل سنة 
  .2008سنة برسم 

  
 مواصلة اإلصالحات وعمليات إعادة الهيكلة القطاعية تواكبه تنفيذ برامج عمل المنشات العامةإن دعم 

والعملياتية الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية ألداء وتنافسية هذه المنشآت مع الحرص على بلوغ مساهمة أكبر 
  . في تجسيد التمركز قوي وجهوية موسعةالهيآتلهذه 

  
 من تطوير تفاعالت إيجابية فيما بينها كما  عملية الشراكة بين المنشآت العامة تمكنومن جهة أخرى، فإن

بين المكتب  وأهو الحال بالنسبة للعمليات المنجزة بين المجمع الشريف للفوسفاط والبنك المركزي الشعبي 
الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية أو بين المنشآت العامة المعنية باإلستراتيجية 

  .ية واإلنعاش اللوجستيكية الوطن
  

وموازاة مع ذلك، تواصل المنشآت العامة تدابيرها اإلرادية والحازمة بهدف إرساء تسيير عقالني وحديث 
باالستناد إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية  يروم تحديث طرق التدبير والمراقبة والحكامة

  .المالية والمساءلة والتنمية المستدامة
  

تأكيداً لاللتزام الذي أبدت عنه على مواصلة مجهوداتها الحيوية  2011آت العامة خالل سنة لمنشا عملوست
السلطات العمومية بالمحافظة على المنحى التصاعدي لالستثمار العمومي وبتسريع وتيرة إنجاز 

ك مع  وذل،االستراتيجيات القطاعية مع ضمان انسجام أكبر واندماج أفضل في تفعيل هذه االستراتيجيات
  . والجبلية والمناطق القرويةعوزةتوخي استهداف أمثل للساكنة الم

  
 مجهودها في مجال االستثمار وتدعيم وضعها على 2011 ت العامة خاللوهكذا، ستواصل المنشآ

  :األولويات التالية انطالقا من المستويين الوطني والجهوي 
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ال من خالل مواصلة المجهود االستثماري  المحافظة على وتيرة التنمية االقتصادية في مستوى ع-
  العمومي ؛

 تسريع وتيرة تنفيذ اإلصالحات اإلستراتيجية من أجل تحسين جاذبية وتنافسية االقتصاد الوطني -
   التنمية على كامل التراب الوطني ؛مصادروتنويع 

 الموارد البشرية  دعم العقد االجتماعي من خالل مواصلة اإلصالحات االجتماعية الهادفة إلى تثمين-
والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية آليات االستهداف والتآزر وكذا برامج مكافحة الفقر 

  والهشاشة ؛
 في مجهودات الحفاظ على التوازنات األساسية من خالل الحفاظ على مستوى عال ودائم االستمرار -

  للتنمية االقتصادية ؛
 إنجاز نحو االستثمار وبرامج للمواردلقطاع العمومي لتوجيه أفضل  ترشيد تكاليف استغالل ا-

  .االستراتيجيات القطاعية
  

بذل المزيد من تعمل على في هذا اإلطار وإضافة إلى إنجاز األوراش البنيوية الكبرى، فإن المنشآت العامة 
الحكامة والشفافية الجهود من أجل دعم الصرامة في مجال التدبير وتوطيد الوضعية المالية وتحسين 

وتحديث اإلطار المؤسساتي والتنظيمي وكذا تطوير تفاعالت جديدة عن طريق شراكات تهدف إلى الرفع 
  . من أداء هذه المنشآت ومن مساهمتها في تنمية البالد

  
ن يدامي الدولية فيالوطنية والممارسات أفضل استيعاب المزيد من تسهر على ت العامة كما أن المنشآ

التزامات المغرب في إطار األهداف المسطرة  تماشياً مع ة المستدامة  والمسؤولية االجتماعية وذلكالتنمي
 .لأللفية الثالثة للتنمية

  
°°°°°°°  

  :أربعة أجزاءيتضمن هذا التقرير 

  
 من خالل جرد للمحفظة العامة ودراسة العامةمنجزات قطاع المنشآت  األول الجزء يتناول -

نشطة هذه الهيئات وكذا الموارد البشرية والعالقات المالية مع وكذا أ واالقتصادية المؤشرات المالية
  الدولة ؛

  
برامج  وعرض لبعض االستثمار الجزء الثاني على تقديم لإلنجازات العامة للقطاع في مجال ويرتكز -

ختلف  لمبما فيها تلك المنجزة لصالح العالم القروي كما يتضمن عرضا مفصالالعمل النوعية 
مخططات عمل كبريات المنشآت العامة في إطار تفعيل الرؤى اإلستراتيجية القطاعية التي تبنتها 

  الحكومة ؛
  

 تسييرها وتحديث  حكامة المنشآت العامةتحسين ويتطرق الجزء الثالث للتدابير المتخذة والهادفة إلى -
ث المراقبة المالية وتقوية التعاقد بين مع التركيز على المنجزات وكذا التدابير المبرمجة الخاصة بتحدي

  الدولة والمنشآت العامة والتدقيق الخارجي وتدخل المحاكم المالية في المنشآت العامة ؛
 

 تفويت المساهمات العامة والشراكة بين القطاعين العام تم تخصيص الجزء الرابع لعمليات بينما -
 وانفتاحه من أجل تقوية تنافسيته مع الحرص  وذلك وفقا لسياسة تحرير االقتصاد المغربيوالخاص

  .التنميةعلى تطوير وتنويع مصادر 
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 الجزء األول
  

 منجزات المحفظة العامة
------------------------------------- 

 

 

 
 جرد المحفظة العامة. أ
  

شرة وغير المباشرة ، أفضت عملية إحصاء المؤسسات العامة والمساهمات المالية، المبا2009نهاية سنة إلى 
 .2008  سنة716مقابل  هيئة 721للدولة والجماعات المحلية، إلى جرد 

 

 تميز على الخصوص بإحداث عدة مؤسسات ذات بعد تطورا ،2009وقد سجلت محفظة الدولة خالل سنة 
ميز هذا ويت.  الشيء الذي يدعم أكثر مساهمة المنشآت العامة في تقوية الالتمركز والجهوية،جهوي أو محلي

  : بما يلي 2009 و2008التطور بين سنتي 

 وتتمثل في شركة  خاصة هيأة تم إحداثها بموجب نصوص قانونية21 منها  هيأة جديدة46إدراج  �
واد - الحوض المائي الساقية الحمراءمغربية لتنمية االستثمارات ووكالةالتنمية الفالحية والوكالة ال

والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  "يزي غريسغير ز"ووكالة الحوض المائي الذهب 
 لمقتضيات المادة المنشآت العامة المحدثة بمرسوم طبقاًيخص فيما .  غرفة جهوية للفالحة16والغذائية 

قد تم خالل سنة  المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، ف39-89 من القانون رقم 8
لوكالة ل تابعة  جديدةلمجموعة العمران وشركاتبشركتين تابعتين األمر  ويتعلق  هيأة25 إحداث 2009

وكذا " مارشيكا ميد"الخاصة طنجة المتوسط وشركة استغالل الموانئ وبريد المغرب وشركة 
 الشعبي والمجمع الشريف المساهمات الجديدة لكل من صندوق اإليداع والتدبير ومجموعة البنك

 للفوسفاط ؛

 52 ما قدره ، بمرسومهذه المنشآت العامة المحدثةرمجة من طرف بالمتثمارات مجموع االسيبلغ و
 درهم لشركة االستثمارات مليار 8 مليار درهم لمؤسسة الشرق للتنمية و12مليار درهم منها ما يناهز 

 4,8و" كاال إيريس" مليار درهم لشركة التهيئة 6 درهم لشركة رونو طنجة المتوسط ومليار 7الطاقية و
رامواي الرباط ط بشركة درهم خاصةليار  م4يير درهم لشركة تهيئة الحظيرة الصناعية بسلوان ومال

 ؛ "هاليوتيس" مليون درهم لمنطقة الصيد البحري بأكادير 500ووسال 

  . غرفة إقليمية للفالحة37 من بينها  هيأة41سحب  �

ة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، المتعلق بالمراقبة المالية للدول 69-00وحسب تصنيف القانون رقم 
   :، على الشكل التالي2009 المحفظة العامة، عند نهاية سنة تتوزع

   مؤسسة عامة ؛240 �

 .  شركة مختلطة258 عامة وتابعة شركة 128 شركة الدولة و95:  شركة تتوزع كما يلي 481 �

  69-00تصنيف المحفظة العامة حسب القانون رقم 
  

  الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها ؛ : شركات الدولة -
  ت التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها ؛الشركا : الشركات التابعة العامة -
 . من رأسمالها على األكثر50%الشركات التي تملك هيئات عامة  : الشركات المختلطة -

  
ويراد برأس المال المملوك، مساهمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

  .حصرية أو مشتركة أو بصفة
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توزيع محفظـة الدولـة    2009

شركة تابعة عامة
17,8%

شركة الدولة
13,2%

مؤسسة عامة
33,3%

شركة مختلطة
35,8%

  
 

 عامة أو بمساهمة مالية تابعةكة شرإحداث ب مرسوم ترخص 20، تم إصدار 2010 شهر غشت إلى غاية
لشركة الوطنية للنقل والوسائل اائدة ـ لف2داع والتدبير وـدوق اإليـ لفائدة صن6ينها لمنشآت عامة من ب

  : من أهمها مجموعة من البرامج المهيكلة المراسيموتهم هذه . اللوجيستيكية

لحاويات والرفع من ليهدف هذا المشروع إلى الزيادة في النقل البحري  : 2طنجة المتوسط مركب  �
قدرها ذات طراز ، بتكلفة استثمارية إجمالية  األبيض المتوسط على واجهة البحرالطاقة االستيعابية

إحداث واإلسراع ب لمالحية مليار درهم، بهدف تلبية حاجيات الفاعلين والشركات ا13,4 عالمي وذلك
كما يهدف حول أرصفة الحاويات ذات طراز عالمي وذلك مندمجة أرضية لوجستكية وصناعية 

 ؛د استعمال وتكلفة البنيات التحتية المشروع إلى ترشي

 فيوع رهذا المشيندرج  مليار درهم، و2.3 تبلغ تكلفة المشروع) : المرحلةالخدمات ( "مراكش شور" �
 منطقة بمراكش خلقبهدف  والمرحلةالمغرب من مناطق مخصصة للخدمات لتمكين سياسة الحكومة 

 أنشطة ذكية ذات الستضافةفضاء دائم من ملين المستثمرين المحتتمكين كذا وهذه الخدمات لمخصصة 
 قيمة مضافة عالية ؛

مدينة ل للسياحة الجهويةالتنمية مخطط هذا المشروع هو جزء من : الجديدة  "مارينا الدار البيضاء" �
وقصر للمؤتمرات   سرير1.100 منشييد فندقين بطاقة استعابية تإلى يهدف هو الدار البيضاء و

  مليار درهم ؛1,8 رهقد إجماليباستثمار 

استثمار قدره ، مقابل تان ستمكنانالل ةطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكي للشركة الولتابعتينالشركتين ا �
الدار ( محاور لوجستكية 5 مراكز ذات قيمة مضافة تتركز حول إحداث إحداث، من درهم مليار 1,5

  ؛) البيضاء وطنجة وأكادير وفاس ومراكش

�� ������ ا��� ���ف  "أجروبوليس"ة مساهمالشركة  ���," +*��س �� ا�)��'" ا�&%ا$#" إ�! إ��اث �-.
  ". اA@?�ق"و " ا�-&3ب ا>;:3"وذ�7 �� إ�0ر ا3�45ا�#2#�/ ا�#�#�01/ 

  المجموعات العامة .  ب

عات الشركات التابعة حول عدد محدود من المجموالعامة ونشآت من المجزء تركيز تتميز المحفظة العامة ب
  .قوي في مجموع تراب المملكةالعامة وكذا بحضور 
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أما . تخضع بصفة مباشرة للخزينة العامة أو الجماعات المحلية) 240(المؤسسات العامة وهكذا، نجد أن كل 
  :فيمكن توزيعها حسب االرتباط على الشكل التالي ) 481(الشركات المكونة للمحفظة العامة 

  
  العامة أو الجماعات المحليةمنها مرتبطة بالخزينة % 16 -
 منها مرتبطة بقرابة عشرين مجموعة عامة% 78 -

  .تخضع لمنشآت عامة مختلفة% 6 -

وتتوفر ثالث مجموعات عامة كبرى وهي صندوق اإليداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط والبنك الشعبي 
 .من مجموع هذه الشركات% 46المركزي على 
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   على المستويين المحلي والجهوي متدخلةالمنشآت العامة ال.  ج

شركة الخطوط الجوية (على مجموع التراب الوطني المتدخلة  التابعة للدولة باإلضافة إلى المنشآت العامة
ي للسكك الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطن

الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجموعة العمران للتهيئة وبريد 
المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات 

في مجال جغرافي زاول نشاطها تلدولة لمحلية أو منشآت عامة أخرى تابعة للجماعات ال، توجد ...)والمعادن
 .محدد

  المنشآت العامة التابعة للجماعات المحلية -1.ج

 شركة ذات 16 مؤسسة عامة و16تابعة للجماعات المحلية منها  وحدة 32تشتمل المحفظة العامة على 
  . مساهمة مباشرة

الت المستقلة التي تنشط في مجاالت توزيع الماء تتكون المؤسسات العامة التابعة للجماعات المحلية من الوكاو
  ). 1(وأنشطة التبريد ) 3(والنقل الحضري ) 12(والكهرباء 
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 فإن هذا ،عمليات التدبير المفوضب بعد التناقص الذي عرفه عدد هذه المؤسسات خالل السنوات األخيرة ارتباطاً
  . 2009 سنة راًيالعدد لم يشهد تغي

   في مجال جغرافي محددوالمتدخلةابعة للدولة  الت المنشآت العامة-2.ج

  : موزعة كاآلتي  وحدة104تضم هذه الفئة 

 9 : مجال يمتد من مركز حضري إلى مجموعة من الجهات زاول نشاطها داخل مؤسسة عامة ت87 �
 15 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين و16 و وكاالت للتنمية الجهوية3و وكاالت لألحواض المائية

  مكاتب جهوية لالستثمار الفالحي ؛9 مراكز استشفائية و4 و وكالة حضرية26ة وجامع

 البحر األبيض المتوسط –لوكالة الخاصة طنجة ا شركة تقوم بدور مهم على الصعيد المحلي منها 17 �
 ).ناضورال" (مارشيكا ميد"و) طنجة(

  

  

  

  

******

  2009-1999التطور خالل : المنشآت العامة المتدخلة على المستويين المحلي والجهوي 
  

 أكاديمية 16 منها مجال جهوي أومحلينشاطها داخل  تمارس منشأة عامة 80إحداث أكثر من ، تم 2009-1999خالل الفترة 
الوكالة ( وكاالت لألحواض المائية ومركزين إستشفائيين ووكالتين للتهيئة 9 وكالة حضرية و11جهوية للتربية والتكوين و

 )الجنوب والشرق(ووكالتين للتنمية الجهوية )  البحر األبيض المتوسط ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق–الخاصة طنجة 
  .وشركات التنمية الجهوية

  
  .التركيزال الالتمركز ويحداث في تقوية دور المنشآت العامة في مجال وقد ساهم هذا اإل
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   المنشآت العامةتقديم موجز ألهم مؤشرات قطاع

  2009 برسم سنة
 

 تبرز من خالل أهم بصفة عامة فإن مساهمة المنشآت العامة في االقتصاد الوطني
  :  ومدى تأثيره تؤكد مكانة هذا القطاعالمؤشرات التالية التي 

q     ؛ مليار درهم 67,7:     االستثمار  

q ؛ مليار درهم142,2 :    رقـم المعامالت  

q ؛  مليار درهم  51,9 :    القيمة المضافة  

q ؛ مليار درهم17,3 :    نتائج االستغالل  

q   ؛ مليار درهم 17,8:    النتائج الجارية  

q   ؛  مليار درهم12,7 :   النتائج الصافية  

q  مستخدماً؛122.942 :   الموارد البشرية  

q ؛  مليار درهم230,2:       األموال الذاتية  

q ؛ مليار درهم795,5:    مجموع الموازنات  

q ؛ مليار درهم29,7:   ل الذاتيقدرة التموي  

q مليار درهم135,4:       ديون التمويل . 
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  1 المؤشرات المالية واالقتصادية ومؤشرات األنشطة– 1

نتائج ، تم تسجيل 2010-2008خالل الفترة بفضل دينامية استثمارات المنشآت العامة وتعزيز تموضعها االستراتيجي 
  .المنشآت العامة وتحسن قيمتها المضافة وتطور أنشطتهاارتفاع رقم معامالت  هم على األساسجيدة ت

، سجل المجمع الشريف للفوسفاط خالل سنة 2008 أنه بعد إنجازات هامة خالل تجدر اإلشارة إلىفي هذا اإلطار، 
 معلنا بذلك 2010خالل سنة  تراجعات واضحة في مؤشراته االقتصادية والمالية قبل اتخاذ منحى تصاعدي 2009

  . بالنسبة للسنة الجاريةإيجابيةتحقيق نتائج جد 

 2010 ز ويوليو2008 يناير  ما بينفترةال خالل  الشريف للفوسفاطلمجمع امؤشراتفي هذا السياق، سجلت أهم 
  :التالية  اتتطورال

  في حين أن %50,7  يقدر بحواليحجم انخفاضا في ال2009 صادرات الفوسفاط الخام في عام عرفت -
، تضاعفت 2010متم يوليوز عند .  خالل نفس السنة%35,7صادرات المواد المشتقة تطورت بنسبة 

 إلى 2,9 حيث انتقلت من 2009 في نهاية يوليوز الصادرات المسجلةصادرات الفوسفاط الخام بالمقارنة مع 
 مليون طن أي بزيادة قدرها 3,3إلى  2,1 مليون طن في حين أن صادرات المواد المشتقة انتقلت من 5,7
  خالل نفس الفترة ؛57%

 مليار 25 إلى 2008 مليار درهم سنة 60حيث انتقل من  2009سنة  %58انخفض رقم المعامالت بنسبة  -
 19,1لتصدير المجمع عند ا، بلغ رقم معامالت 2010عند متم يوليوز و). 2007 مليار درهم سنة 29(درهم 

 مليون 8,1 فيما بلغ رقم المعامالت المحلي 2009  مقارنة بنفس الفترة لسنة %69قدرها مليار درهم بزيادة 
 .2009  مقارنة بنفس الفترة لسنة %67درهم بزيادة قدرها 

بالمجمع الشريف   المتعلقة لم يتم إدراج المعطيات، ومن أجل تحليل على أسس قابلة للمقارنةضوء هذه التطوراتوعلى 
رقم (النتائج ستغالل و والسيما تلك المتعلقة باال2009 و2008 مؤشرات المنشآت العامة خالل سنتي للفوسفاط في تحليل

معطيات المجمع التحليل  يشمل بينما ،) والقيمة المضافة والنتائج الصافيةلتكاليف المالية االستغالل واتكاليفالمعامالت و
والخزينة  والموارد البشرية) موال الذاتية وقدرة التمويلاألصول واأل(على مستوى البنية المالية الشريف للفوسفاط 

  .والتوظيف والعالقات المالية بين الدولة والمنشآت العامة واالستثمارات

   االستغالل والنتائج– 1.1

   رقم المعامالت- 1.1.1

 2008قارنة بسنة  م%1,8 بزيادة نسبتها مليار درهم 116,9 إلى 2009وصل رقم معامالت المنشآت العامة برسم سنة 
والصندوق ) %4,7(+ويعزى هذا النمو أساسا إلى ارتفاع موارد المكتب الوطني للكهرباء . 2007 مقارنة بسنة %12و

) %3,8(+والقرض الفالحي للمغرب ) %16,6(+والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ) %6,2(+المغربي للتقاعد 
؛ إال أن هذا االرتفاع قد تأثر بانخفاض رقم معامالت شركة ) %4,9(+والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

  ).%40,4-(ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير ) %2,9-(الخطـوط الجوية الملكية المغربية 
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  2 المضافة القيمة- 2.1.1

مليار درهم  43,7، بلغت القيمة المضافة 2009في نهاية سنة 
 . 2008 مقارنة بسنة %3,8مسجلة زيادة قدرها 

ويفسـر هذا التطور بارتفاع القيمة المضافة للصندوق الوطني 
)  مليار درهم5,9 بمبلغ% 12,3(+للضمان اإلجتماعي 

 مليار 5,1بمبلغ  %194(+والمكتـب الوطـني للكهرباء 
 مليار 2,7 بمبلغ %10,7(+والقرض الفالحي للمغرب ) درهم
 %2,1(+والمكتـب الوطـني للماء الصالح للشرب ) درهم
وتنتج هذه الهيآت إضافة إلى مجموعة ).  مليار درهم2,4بمبلغ 

وشركة الخطـوط ) ر درهم مليا5,7(صندوق اإليداع والتدبير 
والوكالة الوطنية )  مليار درهم3,6(الجوية الملكية المغربية 

 مليار 2,6(للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 
وقد .  من القيمة المضافة اإلجمالية%60أكثر من ) درهم

تميزت هذه العينة بكون القيمة المضافة لكل واحدة منها 
  .2009سنة  درهم  مليار2سقف تجاوزت 

من الناتج الداخلي % 6وتمثل القيمة المضافة للمنشآت العامة 
  .2009 لسنة الخام

  

  

   تكاليف االستغـالل- 3.1.1

 2009سنة  خالل  مليار درهم103,1هذه التكاليف  بلغت
 مقارنة مع سنة %4,2عا قدره مسجلة بذلك ارتفـا

ويرتبط هذا النمو أساسا بالصنـدوق المغربي . 2008
والصنـدوق )  مليار درهم15,7 بمبلغ %5,7(+للتقاعد 

 مليار 12,3 بمبلغ %17,6(+الوطني للضمان االجتماعي 
 7,4 بمبلغ %8,7 (+للتهيئةومجموعة العمران ) درهم

دبير ومجموعة صندوق اإليداع والت) مليار درهم
  ).  مليار درهم2,5 بمبلغ 26,9%(+

وقد قابلت هذه االرتفاعات انخفاضات في تكاليف منشآت 
بمبلغ  12,2-(أخرى منها المكتـب الوطـني للكهرباء 

وشركة الخطـوط الجوية الملكية )  مليار درهم16,3
  ). مليار درهم10,9بمبلغ  مليار %3,2-(المغربية 

  

 مليار 22 إلى 2008 مليار درهم سنة 32,5من  فإن تكاليف استغالله انخفضت ،فاطلمجمع الشريف للفوسفيما يخص ا
  ).2007 مليار درهم سنة 21,9 (%32,2 مسجلة تراجعا نسبته 2009درهم سنة 

 تحث المنشآت العامة 2011هات الحكومية برسم مشروع قانون المالية لسنة يالصدد، يجب التذكير أن التوجهذا و في 
  . كاليـف االستغالل عبر ترشيد نفقاتها المرتبطة بالتسييرتعلى التحكم في 
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    التكاليف المالية- 4.1.1

 مسجلة 2009 سنة  درهم مليار14,1هذه التكاليف  بلغت
  وذلك2008 مقارنة مع سنة %1,6بذلك ارتفاعاً طفيفا قدره 

تحت تأثير ارتفاع تكاليف المكتب الوطني للكهرباء 
  .3)%22,2(+وصندوق الحسن الثاني ) 18,2%(+

آت ـاليف منشـ تك فياضـال أن هذا االرتفاع قابله انخف إ
داع ـدوق اإليـعامة أخرى خصوصا مجموعة صن

وشركة الخطـوط الجوية الملكية ) %19,5-( دبيرـوالت
  ).%25-(المغربية 

   نتائج االستغالل  -  5.1.1 

ويرجع هذا التطور أساساً إلى . 2008 مقارنة بسنة %21,6، بارتفاع نسبته مليار درهم 13,8بلغت نتائج االستغالل 
  ).%11,5(+والصندوق المغربي للتقاعد ) %11(+تحسن نتائج استغالل كل من القرض الفالحي للمغرب 

  
أساساً إلى أنشطة ) 2008 مليار درهم خالل 17,4 مليار درهم مقابل 15,3 ( النتائج اإليجابية لالستغاللوتعزى

الصندوق الوطني للضمان :  من األرباح المليار درهمل واحدة منها عتبة المنشآت العامة التالية التي تجاوزت ك
والصندوق المغربي للتقاعد )  مليون درهم2.188(والقرض الفالحي للمغرب )  مليون درهم3.977(االجتماعي 

جل ناتجا شارة بصفة خاصة إلى اإلنجاز الذي حققه المكتب الوطني للكهرباء الذي س اإلوتجدر).  مليون درهم1.368(
 مليون 4.210 قدره 2008 وذلك بعد ناتج سلبي لالستغالل سنة 2009 مليون درهم سنة 120إيجابيا لالستغالل بلغ 

  .درهم
  

 كانت من رصيدفقد ) 2008 مليار درهم خالل 6,1- مليار درهم مقابل 1,5-(فيما يخص نتائج االستغالل السلبية 
والمكتب الوطني )  مليون درهم211-(الستثمار الفالحي لدكالة المكتب الجهوي ل :المنشآت العامة اآلتية 

)  مليون درهم157-( صورياد  اإلنتاجات السمعية البصريةوشركة)  مليون درهم135-(للهيدروكاربورات والمعادن 
  ). مليون درهم101-(والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لجهة الغرب )  مليون درهم112-(وبريد المغرب 

  
 مليار درهم 3,6 إلى 2008 مليار درهم سنة 27,8بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط، فقد انتقل ناتج االستغالل من أما 
  ).2007 مليار درهم سنة 5,7 (%87,2 مسجال بذلك تراجعا قدره 2009سنة 
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  ائج الجارية   النت- 6.1.1
  

 عالقة 2008مقارنة بسنة % 16بزيادة   أي مليار درهم14,3، ما قدره 2009بلغت النتائج الجارية المسجلة برسم سنة 
  . تراجع النتائج السلبية لبعض المنشآت العامةمع
  

ويعزى . 2008ة  مليار درهم سن20,1 مقابل 2009 سنة  مليار درهم18,2  اإليجابيةالنتائج الجاريةوقد بلغ مجموع 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية :  للمنشآت اآلتية  اإليجابيةالنتائج الجارية انخفاضهذا التراجع على الخصوص إلى 

 711بمبلغ % 30,3-(وشركة استغالل الموانئ )  مليون درهم846 بمبلغ %23,2-(والمسح العقاري والخرائطية 
% 31,7-(والمكتب الوطني للمطارات )  مليون درهم709بمبلغ % 10,7- (للتهيئةومجموعة العمران ) مليون درهم

 %17,5(+للصندوق المغربي للتقاعد أرباح النتائج الجارية وقد قابل هذا التراجع ارتفاع في ).  مليون درهم533بمبلغ 
  ). مليون درهم829 بمبلغ %89,2(+وبريد المغرب )  مليون درهم4.171بمبلغ 

  
  مسجال2008 مليار درهم سنة 7,7 مقابل 2009 سنة  مليار درهم3,9  فقد بلغج الجارية السلبيةالنتائ مجموع أما

 825-(ومن أهم المنشآت العامة التي أفرزت نتائج جارية سلبية، نذكر المكتب الوطني للكهرباء .  ملحوظاً تحسناًبذلك
 مليون درهم 306-(لطرق السيارة بالمغرب والشركة الوطنية ل) 2008 مليون درهم سنة 4.940-مليون درهم مقابل 

- مليون درهم مقابل 173-(والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لجهة الغرب ) 2008 مليون درهم سنة 397-مقابل 
 .)2008 مليون درهم سنة 179  فائض قيمته مليون درهم مقابل131- ("أطلس بلو"و) 2008 مليون درهم سنة 278

 96- مليون درهم مقابل 394-(تيجة النتائج السلبية لشركة الخطـوط الجوية الملكية المغربية إن هذا االنخفاض جاء ن
 مليون درهم سنة 129 مليون درهم مقابل ربح قدره 344-(للسكك الحديدية  والمكتب الوطني) 2008مليون درهم سنة 

  ).2008 مليون درهم سنة 92-  مليون درهم مقابل274-(والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ) 2008
  
 مليار درهم سنة 3,5 إلى 2008 مليار درهم سنة 28,7من الجاري بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط، فقد انتقل الناتج و

  .%87,8 مسجال بذلك تراجعا قدره 2009

4 الصافية النتائج– 7.1.1
 

  . 2008 مقارنة مع سنة %16 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره درهم مليار 11,4 النتائج الصافية بلغت
  

بلغ مجموع  فيما 2008 مليار درهم سنة 16,9 مقابل 2009 سنة  مليار درهم15,6رباح الصافية األبلغ مجموع وقد 
 التحسن ما يؤكدسنة الماضية مال مليار درهم خالل 7 مقابل 2009 مليار درهم سنة 4,2 السلبيةالصافية النتائج 

  .المذكور سابقاً
  

  : وتتجلى أهم التطورات فيما يلي 

)  مليون درهم4.896بمبلغ % 10,6(+الصندوق الوطني للضمان االجتماعي : المنشآت العامة اآلتية زيادة أرباح  -
ني وإنعاش الشغل ومكتب التكوين المه)  مليون درهم4.171بمبلغ % 17,5(+والصندوق المغربي للتقاعد 

وقد تأثرت هذه الزيادات بتراجع في أرباح مجموعة صندوق اإليداع والتدبير ).  مليون درهم400بمبلغ % 355(+
% 13,2-(والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية )  مليون درهم733بمبلغ % 55,7-(

والمكتب الوطني للمطارات )  مليون درهم583بمبلغ % 7,9- (يئةللتهومجموعة العمران )  مليون درهم676بمبلغ 
 ؛)  مليون درهم494بمبلغ % 42,5-(

 مليون درهم 1.164خسارة (لبعض المنشآت العامة منها على الخصوص المكتب الوطني للكهرباء النتائج السلبية  -
 مليون 851خسارة (ة المغربية وشركة الخطـوط الجوية الملكي )2008 مليون درهم سنة 5.112مقابل خسارة 

 مليون درهم 357خسارة (للسكك الحديدية  والمكتب الوطني) 2008 مليون درهم سنة 100درهم مقابل ربح قدره 
 مليون 311خسارة (والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب  )2008 مليون درهم سنة 78مقابل ربح قدره 

 مليون 267خسارة (والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ) 2008 مليون درهم سنة 465درهم مقابل خسارة 
 ).2008 مليون درهم سنة 435درهم مقابل خسارة 
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 مليار درهم سنة 1,3 إلى 2008 مليار درهم سنة 23,4من   للمجمع الشريف للفوسفاطالصافي الناتج انخفضوقد 
  ).2007ة  مليار درهم سن2,8 (%94,5 مسجال بذلك تراجعا قدره 2009
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هذه الوضعية المسجلة رغم االرتفاع المستمر في رقم معامالت المنشآت العامة والتحكم في تكاليف االستغالل وتعزى 

 . عام السياسة اإلرادية لتعزيز دينامية استثمار القطاع الإلىالمتعلقة بها، 

  
 النتيجة الصافية  فإن،بنك المغرب وشركة اتصاالت المغربأخذنا بعين االعتبار النتائج الصافية لكل من ما وإذا 

 مليار درهم 46,7 مقابل 2009 مليار درهم سنة 24,5  سوف تبلغاإلجمالية للقطاع، بما فيها المجمع الشريف للفوسفاط،
 .2008سنة 

  
 لعامـة مردوديـة المحفظـة ا- 8.1.1

  
ومؤشر ) األموال الذاتية/ النتائج الصافية (تقييم مردودية المحفظة العامة من خالل مؤشر المردودية المالية  يمكن

  ).رقم المعامالت/ النتائج الصافية  (المردودية التجارية
  

أثير نتائج المجمع يعزى تطور مؤشر المردودية المالية ومؤشر المردودية التجارية للمحفظة العامة، دون اعتبار ت
 إلى تراجع النتيجة الصافية موازاة مع تحسن األموال الذاتية من جهة والتطور اإليجابي لرقم ،الشريف للفوسفاط
  . من جهة أخرىمعامالت القطاع

  
كما ) 2007 في %9,7 (2008 سنة %8,8 مقابل 2009 سنة %7,7  نسبةمؤشر المردودية الماليةفقد سجل وهكذا 

  ).2007 في %18,1 (2008 سنة %15,4 مقابل 2009 سنة %14,1 مستوى مردودية التجاريةمؤشر البلغ 
  

ومن أهم المنشآت العامة التي كان لها تأثير أساسي في تطور هذين المؤشرين تجدر اإلشارة إلى الصندوق الوطني 
الة الوطنية للمحافظة العقارية والوكللتهيئة للضمان االجتماعي ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير ومجموعة العمران 

والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للمطارات مع العلم أن مؤشر المردودية المالية لكل من مكتب التكوين 
  .للتهيئة سجل تحسنا ملحوظاًالمهني وإنعاش الشغل ومجموعة العمران 
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  اليةـة المـ البني- 2.1

  5 األصول- 1.2.1

، بما فيها موازنة المجمع الشريف 2009 في متم سنة  مليار درهم795,5غ مجموع موازنات المنشآت العامة بل
مقارنة مع السنة المنصرمة وذلك ارتباطاً بتقوية البنية المالية لهذه % 6,8 زيادة قدرها  بذلكللفوسفاط، مسجالً

  كل  موازنة من األصول تملكها سبع هيآت تجاوزت%61أكثر من . وتهم االرتفاعات أغلب المنشآت العامة. المؤسسات
 مليار درهم وهي مجموعة صندوق اإليداع والتدبير والمكتـب الوطـني للكهرباء والصندوق المغربي 50منها واحدة 

للتقاعد والقرض الفالحي للمغرب والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتـب 
  .كك الحديديةالوطـني للس

  6 األموال الذاتية- 2.2.1

مقارنة مع سنة % 6,9 أي بتحسن قدره 2009 خالل  مليار درهم230,2تجاوزت األموال الذاتية للمنشآت العامة 
ويعزى هذا التطور إلى الزيـادات في رأس المـال أو مخصصات رأس المال وارتفاع االحتياطات والمبالغ . 2008

لة من جديد واألرباحالمحبمبلغ %14,6(+اعي ـدوق الوطني للضمان االجتمـالصن وصـوتهم على الخص. ر 
والمكتـب الوطـني )  مليون درهم16.767 بمبلغ %23,6(+والمجمع الشريف للفوسفاط )  مليون درهم39.685

 بمبلغ %7,4(+صالح للشرب والمكتـب الوطـني للماء ال)  مليون درهم16.617 بمبلغ %2,9(+للسكك الحديدية 
والشركة الوطنية ) ون درهمـ ملي13.993غ ـ بمبل%1,6(+والمكتب الوطني للكهرباء )  مليون درهم14.299

رت هذه الزيادات بشبه استقرار لألموال ـوقد تأث).  مليون درهم7.284 بمبلغ %13(+ رق السيارة بالمغربـللط
وانخفاض تلك الخاصة بمجموعة صندوق ) %0,7-(قتصادية واالجتماعية الذاتية لصنــدوق الحسن الثاني للتنمية اال

  ). مليون درهم17.644 بمبلغ %7,3-(اإليداع والتدبير 

   7ونيةـ المدي- 3.2.1

   ديون التمويل  - 1.3.2.1
  

 أي ما يمثل  مليار درهم135,4ما قدره بلغت ديـون التمويـل 
 2008 سنة %17,6 من الناتج الداخلي الخام مقابل 18,5%

مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته ) 2007 خالل سنة 15,4%(
  : نتج عن 11,9%

 تتعلق أساسا بالمكتـب الوطـني للكهرباء زيادات هامة -
والشركة الوطنية )  مليار درهم31,4 بمبلغ 20,9%(+

 مليار 19,3 بمبلغ %33,5(+ للطرق السيارة بالمغرب
 %4,5(+والمكتـب الوطـني للسكك الحديدية ) درهم

والمكتب الوطني للماء الصالح )  مليار درهم14,7بمبلغ 
وشركة )  مليار درهم10,9 بمبلغ %15,6(+للشرب 

مليار درهم + 4,7(ة الخطـوط الجوية الملكية المغربي
    ؛  ) مليار درهم5، 9مقابل 

صندوق التجهيز و)  مليار درهم13,6 بمبلغ %3,4-(تهم على الخصوص القـرض الفالحي للمغرب انخفاضات  -
 ).  مليار درهم4,5 بمبلغ %10,7-(الجماعي 
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للكهرباء والشركة الوطنية للطرق المكتب الوطني :  من مجموع الديون %85من  رـوتمثل المنشآت السبعة التالية أكث
السيارة بالمغرب والمكتـب الوطـني للسكك الحديدية والقرض الفالحي المغربي والمكتب الوطني للماء الصالح 

تجدر اإلشارة  البحر األبيض المتوسط و–لوكالة الخاصة طنجة اللشرب وشركة الخطـوط الجوية الملكية المغربية و
 .المهيكلة لالقتصاد الوطنينخرطة في المشاريع الكبرى كل هذه المؤسسات مإلى أن 

 )2008 في سنة %15,7(صول  من مجموع األ%17 ما نسبته 2009خالل سنة مديونية المؤسسات العامة وتمثل 
  .)2008 خالل سنة %54,2( موال الذاتية من األ%58,8و

      المديونية الخارجية للمنشآت العامة- 2.3.2.1

 بذلك اً محقق2008 مليار درهم خالل 61,5 مقابل 2009  في متم سنة مليار درهم73,4ة الخارجية بلغ حجم المديوني
  :وهي تمثل ما يعـادل  %19,3زيادة قدرها 

سنة % 50,8من مجموع ديون التمويل للمنشآت العامة بما فيها المجمع الشريف للفوسفاط مقابل % 54,2 -
  ؛2007سنة % 57,5 و2008

  ؛2007سنة % 44,7 و2008سنة % 46,9 الخارجي العمومي مقابل من الدين% 48 -

 .2007سنة % 8,8 و2008سنة % 8,9من الناتج الداخلي الخام مقابل % 10 -

 هذا االرتفاع بتسريع استثمارات المنشآت العامة الكبرى الناشطة أساساً في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية رتبطوي
)  مليار درهم24,9(على الخصوص المكتـب الوطـني للكهرباء للمنشآت العامة لخارجية تهم المديونية ا حيث والماء

 مليار 6,9(والمكتـب الوطـني للماء الصالح للشرب )  مليار درهم14( والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
 مليار 5,7(ملكية المغربية وشركة الخطـوط الجوية ال)  مليار درهم5,7(والمكتـب الوطـني للسكك الحديدية ) درهم
  .) مليار درهم3,6(وصندوق التمويل الطرقي ) درهم

   الخزينة والتوظيفات- 4.2.1

   الخزينة - 1.4.2.1

 .2008 مليار درهم سنة 27,4مقابل  2009 في متم سنة مليار درهم 36,2 بقيمة خزينة صافيةحققت المنشآت العامة 
% 36,3مقابل % 23,9(واألبناك ) 2008سنة % 63,7مقابل % 76,1(للمملكة وهي موزعة أساساً بين الخزينة العامة 

  ).2008سنة 

منذ سنة وذلك )  مليار درهم4,3-( فتعود أساسا إلى المكتـب الوطـني للكهرباء أما الخـزينة المسجـلة بالخصوم
2005. 

ارية التي تم إحصاؤها من طرف من مجموع الودائع الج )2008سنة % 8مقابل ( %9,2وتشكل هذه الخزينة ما يقارب 
 مليار 6,9 (الصندوق المغربي للتقاعد: من بين أهم المنشآت العامة التي تتوفر على فائض للـخزينة و .بنك المغرب

والوكالة الوطنية )  مليار درهم2,1(ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل )  مليار درهم3,6( صندوق الموازنةو) درهم
 مليار 1,7(والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب )  مليار درهم1,9(ة والمسح العقاري والخرائطيـة للمحافظة العقاري

)  مليار درهم1,1(مجموعة العمران للتهيئة  و) مليار درهم1,5(والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطـاني ) درهم
  ).  مليار درهم 1(وكالة السكن والتجهيزات العسكرية و
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  التوظيفات   – 2.4.2.1 
  

 .2008سنة   مليار درهم138,6مقابل مليار درهم  153,4 إلى 2009 وصلت توظيفات المنشآت العامة في متم سنة
  : المنشآت التالية من هذا المبلغ إلى توظيفات% 97 حصة وتعود

  
 مليار 2,8 مليار درهم على شكل أذينات الخزينة و47,3 مليار درهم منها 59,8: الصندوق المغربي للتقاعد  -

   ؛نقولةهيئات التوظيف الجماعي للقيم الم لدى درهم
 مليار درهم لدى صندوق اإليداع والتدبير 21,2 مليار درهم منها 36,5: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -

  ؛ نقولةجماعي للقيم الم مليار درهم لدى هيئات التوظيف ال14,7و
  ؛ مليار درهم كلها على شكل أذينات الخزينة 22,9 :صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة  -
  ؛ مليار درهم 17,4 :المجمع الشريف للفوسفاط  -
  . مليار درهم12,1 :بريد المغرب  -

  8نشاط المنشآت العامة مؤشرات - 3.1

 أن أغلب هذه المنشآت، خاصة تلك العاملة في  لالقتصاد الوطني التي تعتبر مقياساًلمنشآت العامةتبرز مؤشرات نشاط ا
. األزمة االقتصادية العالميةداعيات  مضطرداً وذلك بالرغم من ت نمواًقطاعات الطاقة والماء والنقل واالتصاالت، سجلت

   :2009رات التالية سنة وفي هذا الصدد، تم تسجيل التطو

، كما ارتفع عدد الزبناء المشتركين في المكتب الوطني للكهرباء %3,4تزايدت مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة  -
  ؛% 6,2بنسبة 

  ؛%3,2ارتفعت مبيعات الماء من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بنسبة  -

  على التوالي ؛%3,8 و%1,9 مستوى المطارات ارتفاعا بنسبة عرفت حركة الطائرات وحركة المسافرين على -

  ؛%7,4سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية ارتفاعا في عدد المسافرين قدره  -

  ؛%10,9كيلومتر، مسجلة بذلك تطورا قدره / مليون سيارة11,1وصلت حركة النقل عبر الطرق السيارة إلى  -

 بالنسبة لعدد المشتركين بخدمة األنترنيت %56,8 هاما ومضطردا محققة تبرز مؤشرات قطاع االتصاالت نموا -
 على %30,3 و%10,9علما أن عدد المشتركين بخدمات الهاتف المحمول وعدد مراكز االتصال قد تطور بنسب 

 التوالي ؛

يث بلغ ح% 28,4 زيادة نسبتهاحقق عدد وحدات السكن التي تم إنتاجها من طرف مجموعة العمران للتهيئة  -
 وحدة بينما تراجع عدد الرسوم العقارية المستحدثة من طرف هذه المجموعة بنسبة 172.000  أكثر منعددها
 ؛% 17,9

التي تم إحصاؤها من طرف )  رسم692.783(ورسوم الملكية )  وحدة494.262(تراجع تسجيل الحقوق العينية  -
 .2009 على التوالي سنة %2,7 و%3,2 بنسب لخرائطيةالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وا

 
   البعد الجهوي لتدخل المنشآت العامة- 4.1

  
لموسعة انخراطها في ورش بناء الجهوية اإن وهكذا، ف.  في تنفيذ السياسات العامة هاماًمنشآت العامة دوراًالتلعب 

ن الحكامة وتقوية الشراكات وتطوير التعاقد سيعمل على تقوية وتعزيز نشاطها على المستوى الجهوي من خالل تحسي
  .وتحديث المراقبة

.  تزاول نشاطها في مجال جغرافي محددمنشآت عامة تابعة للجماعات المحلية أو للدولةويجدر التذكير أن هناك 
  :وتضم هذه الفئة 

 : وتضم   وحدة تابعة للدولة تزاول نشاطها في مجال جغرافي محدد104 -

                                                           
8
 لملحقاتافي أنظر التفاصيل   



�2011 ���وع ���ن ا������ ���  

 

 تقرير حول قطاع المؤسسـات والمنشآت العامة                                                                                      

 
26 

o 87 أكاديمية جهوية للتربية 16 وكاالت لتنمية الجهوية و3 وكاالت لألحواض المائية و9:  مؤسسة عامة 
  مكاتب جهوية لالستثمار الفالحي ؛9 مراكز استشفائية و4 وكالة حضرية و26 جامعة و15والتكوين و

o 17 الناضور" (مارشيكا ميد"و) طنجة(المتوسط -لوكالة الخاصة طنجةا شركة منها.( 

  :وتشمل  بعة للجماعات المحلية وحدة تا32 -

o 16 والنقل ) 12(الوكاالت المستقلة التي تنشط في مجاالت توزيع الماء والكهرباء :  مؤسسة عامة
 )1(وأنشطة التبريد ) 3(الحضري 

o 16شركة ذات مساهمة مباشرة .  

  

   :المنشآت العامة التابعة للجماعات المحلية كما يلي هذه مؤشراتأهم تطورت وقد 
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104 منشأة عامة تعمل في مجال 
432 27724 83914 8091 67610 9575 92919 29419 2472 55213 4جغرافي محدد (1)

(1) % (4)2,60%10,08%9,14%15,99%30,03%3,99%8,64%7,38%11,61%36,11%

32 منشأة عامة ذات مساهمة كاملة 
206 7712 7939647 2414 9516 0531 5869037 6755 5أو جزئية للجماعات المحلية (2)

(2) % (4)3,24%4,25%3,59%5,66%2,94%4,39%3,83%3,87%6,32%3,26%

638 04826 80322 6022 91615 90811 98221 19726 8333 22718 10ا
����ع  (3)

656 94267 931122 08124 211125 450142 61066 109124 45325 014131 ����175ع ا
�14ع  (4)

(3) % (4)5,84%14,33%12,73%21,65%32,97%8,38%12,47%11,24%17,93%39,37%

2009

 Uن دره����

2008

  
  

 في واإلقليميالمستوى المحلي  التي تنشط على العامة وزن المنشآت  يتضح أن أعاله،المعطياتمن خالل استعراض 
  . خاصة واالستثماراترقم المعامالتمن حيث وذلك العامة، نشآت قطاع المباقي  تزايد مستمر بالمقارنة مع

 من مجموع %39,4 ،زت المنشآت العامة المتدخلة على المستوى المحلي أو الجهويأنجستثمارات وعلى صعيد اال
 وفي هذا .2008 سنة خالل% 33 مليار درهم مقابل 26,6 بمبلغ 2009قطاع المنشآت العامة في سنة استثمارات 

 جد مرتفعة ، د في مجال جغرافي محدتزاول نشاطهاالتابعة للدولة والتي  ، مساهمة المنشآت العامةتعتبرالصدد 
  .2008 سنة  مليار درهم 19,9 مقابل 2009 مليار درهم سنة 24,4  بلغباستثمار

  

   للمنشآت العامة9 المـوارد البشـرية– 2

   المستخدمون- 1.2

 بنسبة  طفيفاً، مسجالً تراجعا2009ً في متـم سنة 10مستخدماً 122.942بلغ العدد اإلجمالي لمستخدمي المنشآت العامة 
 ويعزى ذلك إلى ترشيد تسيير الموارد البشرية لهذه المؤسسات خاصة من خالل عمليات 2008 مقارنة بسنة 1,3%

   .من جهة أخرى) 2.183(المغادرة الطوعية من جهة واللجوء األمثل للتوظيف 

  . مستخدماً عرضيا2.439ً و مستخدماً دائما120.503ً وينقسم العدد اإلجمالي لمستخدمي المنشآت العامة إلى

وقد سجل .  عون تنفيذ42.923 عوناً مساعداً و39.127 و إطارا38.453ًويتوزع مجموع المستخدمين الدائمين إلى 
ويعزى هذا . 2008 سنة خالل % 27مقابل  2009  سنة%32 حيث بلغملموساً  لهذه الشريحة تحسناًمعدل التأطير 

 .إلى اإلرادة الهادفة لتمكين المنشآت العامة من موارد بشرية مؤهلة لتدبير برامج العمل الخاصة بهاالتحسن 

 

                                                           
9
 انظر الملحق   

10
 مدرجين في ميزانية الدولة المنشآت العامة وال التابعين لبعض دون احتساب المستخدمين  
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   تكاليف المستخدمين- 2.2

 أن أزيد من  إلىاإلشارةوتجدر  .2008 مقارنة بسنة %5,1مسجلة ارتفاعا نسبته مليار درهم  19 11بلغت هذه التكاليف
ذه التكاليف تتحملها أربع منشآت كبرى وهي شركة الخطـوط الجوية الملكية المغربية والمكتـب الوطـني ثلث ه

 ةكل واحدحصة   التي تجاوزت،للكهرباء ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير ومكتـب التكوين المهني وإنعاش الشغل
 سنة %15,8 مقابل 2009 رقم المعامالت سنة  من%16,3  ما يعادلوقد شكلت تكاليف المستخدمين.  مليار درهممنها

  ).2007 سنة 16,5% (2008

  

   المخططات االجتماعية- 3.2

في إطار ترشيد تدبير مواردها البشرية، تعمد بعض المنشآت العامة إلى عمليات مغادرة طوعية على شكل تقاعد نسبي 
تابعاً لكل من مستخدماً  734دين من هذه العملية ، بلغ عدد المستفي2009وخالل سنة . بتوافق مع الشركاء االجتماعيين

وبريد )  مستخدم187(والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب )  مستخدم216(الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
وشركة التنمية )  مستخدم62(والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية )  مستخدم131(المغرب 

  ). مستخدم49(حية الفال

 مليون درهم 700 مستخدم بتكلفة تناهز 2.801 ما مجموعه 2010برسم سنة أو المبرمجة تشمل العمليات الجارية و
وشركة توضيب )  مستخدم400(والمكتب الوطني للسكك الحديدية )  مستخدم500(بريد المغرب  بتتعلق على الخصوص
والمكتب الوطني )  مستخدم350(ية لإلذاعة والتلفزة والشركة الوطن)  مستخدم376(الحوامض ببركان 

وشركة استغالل الموانئ )  مستخدم233(والشركة الملكية لتشجيع الفرس )  مستخدم280(للهيدروكاربورات والمعادن 
 ). مستخدم75 (2Mصورياد  اإلنتاجات السمعية البصرية وشركة)  مستخدم200(

  

  شآت العامة العالقات المالية بين الدولة والمن- 3

    لدولة لفائدة المنشآت العامةل التحويالت المالية - 1.3

الموجهة على الخصوص إلى القطاعات ذات األولوية و ،2009اإلمدادات المقدمة للمنشآت العامة خالل سنة بلغت 
مسجلة بذلك درهم  مليون 24.655ما قدره ) الفالحة والخدمات العمومية األساسيةالصحة والبنيات التحتية والتعليم و(

، حسب نوع 2009 السالفة الذكر، خالل سنة اإلمداداتتتوزع و. 2008مقارنة بإنجازات سنة % 43ارتفاعاً بنسبة 
  :، كالتالي العامة لمنشأةا

تربوية  تمارس مهاماًوالتي  غير التجاري  لفائدة المنشآت العامة ذات النشاط%72أي بنسبة   مليار درهم18,9 -
 ؛منشآت هذه اإلمدادات إلى تمويل تكاليف تسيير وتجهيز هذه الحيث تُوجه  ماعيةوثقافية واجت

                                                           

 11
 المدرجين في ميزانية الدولةالتكاليف المتعلقة بمستخدمي بعض المنشآت العامة دون احتساب   
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أهم المنشآت ومن . من المجموع% 23أي  التجاري ذات النشاط للمنشآت العامةمرصدة  مليار درهم 5,8 -
  بالمغربالمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة المغربية للطرق السيارة: مدادات اإل  من هذهالمستفيدة

ومجموعة العمران والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والقرض الفالحي للمغرب والقرض العقاري والسياحي 
 عمليات إعادة الهيكلة دعم المجهودات االستثمارية أو مواكبة سواء من أجل  هذه اإلمداداتوجه وت. للتهيئة

الخط السككي ذي السرعة الفائقة  من قبل الحكومة مثال المساهمة في تمويل البرامج الهيكلية المقررةالمالية أو 
 والسكن االجتماعي ومحاربة السكن الغير الالئق وكذا تطوير الطاقات ةوتسريع برنامج الطرق السيار

  . المتجددة

  
 داخيلم شكل تأخذ أخرى مالية إمدادات لها تقدم بل الميزانية إمدادات على العامة للمنشآت الدولة مساندة تقتصر وال

 طرف من أخرى مؤسسات مستخدمي تكاليف وتحمل العامة المؤسسات بعض لصالح المحدثة الضريبية شبه الرسوم
  .والتكوين البحث مجهود في والمساهمة للدولة العامة الميزانية

  

  

  :  بالمنشآت التالية 2009وتتعلق أهم االرتفاعات المسجلة خالل سنة 

  ؛2008 مليون درهم سنة 2.580يون درهم مقابل  مل6.391:   األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  -

  ؛2008 مليون درهم سنة 1.031 مليون درهم مقابل 1.900:          الجامعات -

  ؛2008 مليون درهم سنة 1.187 مليون درهم مقابل 1.507:        المراكز االستشفائية -

  ؛2008 مليون درهم سنة 1.009 مليون درهم مقابل 1.382:     المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي -

 ؛2008مليون درهم سنة  1.156 مليون درهم مقابل 1.372:     المكتب الوطني للسكك الحديدية -

  ؛2008 مليون درهم سنة 608 مليون درهم مقابل 1.150:   الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب -

  ؛2008 درهم سنة  مليون250 مليون درهم مقابل 850:      الصندوق المركزي للضمان -

  ؛2008 سنة 500 مليون درهم مقابل 850:     المكتب الوطني المغربي للسياحة -

 .2008 مليون درهم سنة 405  مليون درهم مقابل799:      الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة -

 االجتماعيةل في القطاعات تدخت التي المنشآت العامة توجه على الخصوص لفائدة أنها اإلمدادات بنيةدراسة  تدل وهكذا،
 2008 المقارنة بين إمدادات الدولة لفائدة المنشآت العامة لسنتي كما أن.  التحتية وتعزيز االقتصاد والصناعةاتوالبني

   : 12التاليهو مبين في الجدول  أن األغلبية مرتبطة بالتجهيز كما تبرز ،2009

                                                           
12

 ا��L#K�V �� ا�-JU,�ت   

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

���	

-�Y"ة ا
���Wت ا �

�� �\ ا
"و��
���>ت ا#
ا

 (
ا��$���ت ا����� (�"��ن دره 15 695 17 230 24 655

2007 2008 2009

 

 2009إمدادات الدولة برسم سـنة       من    أهم المستفيدين  ومن
األكاديميات الجهوية للتربيـة    ) : من المجموع % 83حوالي  (

والتكوين  والجامعات والمراكز االستشفائية والمكاتب الجهوية       
لإلستثمار الفالحي والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة       
الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني المغربـي        

  والصندوق المركزي للضمان والـشركة الوطنيـة         للسياحة
لإلذاعة والتلفزة ووكاالت التنمية الجهوية والمؤسسات المالية       

العامة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والوكاالت الحـضرية          
ومكتـب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتـب الـوطني         

ل للخدمات الجامعية اإلجتماعية والثقافيـة ومراكـز األشـغا        
والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمعهد الوطني      
للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثـاني للزراعـة والبيطـرة          

 .والمركز المغربي إلنعاش الصادرات
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نسبة % مليون درهم نسبة % مليون درهم

43,2 10 646,46 35,7 6 150,33 التسيير 

49,7 12 265,42 49,1 8 452,98 التجهيز 

7,1 1 743,32 15,2 2 626,50 زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة    

100,0 24 655,20 100,0 17 229,81 المجموع 

إنجازات قانون المالية لسنة     2009
 طبيعة التحويالت

إنجازات قانون المالية لسنة     2008

  

الرسوم   منوباإلضافة إلى التحويالت المباشرة المذكورة أعاله، تستفيد المنشآت العامة من موارد الميزانية والتي تتكون
   :2008 مليون درهم سنة 2.336مقابل  2009خالل سنة ليون درهم  م2.554 أكثر من بلغتو 13شبه الضريبية

200720082009
439 1581 1051 1الضريبة على التكوين المهني   مكتـب التكوين المهني وإنعاش الشغل

411328252الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني       الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
97115112ضريبة التجارة بالحبوب  المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني

الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى 
والمتوسطة

323640رسم شبه ضريبي على الواردات    

869697رسم شبه ضريبي على الواردات    المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات
232324الضريبة على البحث في الصيد البحري     المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

171204209الضريبة على السمك  المكتب الوطني للصيد البحري
596464رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة     المركز المغربي إلنعاش الصادرات

244353رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة     دار الصانع
98113100الرسم على إنعاش السياحة   المكتب الوطني المغربي للسياحة

474753مبلغ إضافي إلى الضريبة المهنية      (البتانتا) مساو لعشر قيمتها  غرف الصناعة التقليدية

6290100رسوم مختلفة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير 
282011رسم شبه ضريبي  مجلس القيم المنقولة

2 2422 3362 554

المبلغ المحصل عليه بمليون درهم

المجموع العام

الرسم شبه الضريبيالمنشآت العامة

  

 12.365 ما قيمته 2010  يونيو حتى نهايةبلغ حجم اإلمدادات المالية المقدمة ،2010برسم قانـون المـالـيـة لسنة 
 وتبرز %.56 أي بنسبة إنجـاز تناهز 14 مليون درهم21.937ـات محينة بلغـت  من مجموع توقعمليون درهم

األكاديميات :  أن أهم االرتفاعات تهم المنشآت التالية 2010برسم قانون المالية تقديرات اإلمدادات المالية المحينة 
والمراكز الجهوية لالستثمار )  مليون درهم1.850(عات والجام)  مليون درهم5.315( الجهوية للتربية والتكوين

 مليون 1.360(والمكتب الوطني للسكك الحديدية )  مليون درهم1.502(والمراكز االستشفائية )  مليون درهم1.634(
البحر األبيض -والوكالة الخاصة طنجة ) مليون درهم1.150(والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ) درهم

  ). مليون درهم1.023 (المتوسط

   اآلتية من المنشآت العامةالموارد - 2.3
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 تدخل هذه الرسوم ضمن موارد استغالل المنشآت المعنية   
14

   أنظر التفاصيل في الملحق 
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في متم بلغت الموارد اآلتية من المنشـآت العامة 
 مليون درهم 10.489  ما قيمته2009 دجنبـر

 2008مقارنة بسنة % 35مسجلة ارتفاعا قدره 
من توقعات % 105نسبـة إنجـاز وصلت إلى و

  . 15)مليون درهم( 10.015(قانون المالية 

من الناتج الداخلي  %1,4عائدات وتمثل هذه ال
، كما 2008سنة % 1,1 مقابل 2009الخام لسنة 

من المداخيل العادية للميزانية العامة % 6تمثل 
 .2008 سنة% 3,8 مقابل للدولـة
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   : المنشآت التالية آتية منمن مجموع الموارد% 93وتجدر اإلشارة إلى أن 

  

 2.314منها ) 2008 مليون درهم سنة 2.803مقابل ( مليون درهم 2.813 : بنك المغرب §
  مليون درهم برسم عموالت الصرف ؛499مليون درهم برسم األرباح و

 2.573 منها) 2008 مليون درهم سنة 2.284بل مقا( مليون درهم 2.673 : اتصاالت المغرب §
 مليون درهم برسم اإلتاوة 100مليون درهم برسم حصة األرباح و
 المفروضة على احتالل األمالك العامة ؛

  مليون درهم2.000مقابل   مليون درهم برسم حصة األرباح2.457 : المجمع الشريف للفوسفاط §
  ؛ا المتوقعة مبدئي

ة للمحافظة الوكالة الوطني §
العقارية والمسح العقاري 

 والخرائطية

  
: 

  
 ؛برسم مساهمة الدولة  مليون درهم 1.200

 مليون درهم سنة 900 برسم حصة األرباح مقابل  مليون درهم600 : صندوق اإليداع والتدبير      §
2008. 

 

 .برسم الموارد اآلتية من المنشآت العامة 16 مليون درهم9.340تبلغ التوقعات ، 2010قانون المالية لسنة فيما يخص 
  .%74مليون درهم أي بنسبة إنجاز بلغت  6.889، إلى 2010 غشت، في متم وقد وصلت اإلنجازات

 %9,5 نسبته رتفاع با درهميون مل10.227، فتقدر الموارد اآلتية من المنشآت العامة بما يناهز 2011 لسنة أما بالنسبة
نجاز برامج استثمارية مالي للمنشآت العامة والمطالبة بإالذلك في ظرف يتسم بتدعيم الوضع و. 2010مقارنة بسنة 

  .مهمة
  

  :ويبين الجدول التالي تطور هذه الموارد 
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%227,00100 10%340,00100 9%489,10100 10ا���1ــ�ع  

��<� ا���??�  % 

O<�&� ا�F3??�/(ت * 

-11,0%9,5%

إ��1زات ���ن ا������ ��??�� 
2009

&�ت ���وع ?���ن ا�����?�   �<
2009  ����

��4�37ت ���وع ?���ن ا�����?�   
2010  ����

 
  الدولة اتدون احتساب عائدات تفويت مساهم* : 

  

                                                                                                                                                                                     
15

   أنظر التفاصيل في الملحق  
16

 نظر التفاصيل في الملحق  أ  
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  الضريبية المداخيل في العامة المنشآت مساهمة - 3.3

  الشركات على الضريبة - 1.3.3

 3.548(من اتصاالت المغرب في الحسابات السنوية لكل سجلة لضريبة على الشركات الماوإذا أخذنا بعين االعتبار 
  9.022  سوف تبلغ اإلجمالية للقطاععلى الشركات الضريبة فإن ) مليون درهم1.777(المغرب بنك  و)مليون درهم

  .2009مليون درهم خالل سنة 

   لـالدخ على ةـالضريب – 2.3.3

  
  
 الضريبة ستبلغبنك المغرب، و تصاالت المغربال السنوية الحسابات في لواردةا دخلال على الضريبة دمج تم ما إذاو

  .2009 سنة خالل درهم مليون 3.295 للقطاع اإلجمالية الدخل على
  
 خالل درهم مليون 12.317 إلى الدخل على والضريبة  على الشركاتالضريبة برسم اإلجمالية المبالغ رتفعتا هكذاو

   .2009 سنة
 

                                                           
17

 انظر الملحق  

1 000
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4 000

5 000
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7 000

8 000

9 000

 ���	
\ ��Mط ا
���Wت ا �*��#�
�` ا
��آ�ت ا �*��K
ا
(Uن دره����)

 (") ا�'&آ�ت*�ا��& 4 290 8 887 3 697

2007 2008 2009

 

 المنشـآت المترتبة عن نشاطبلغت المبالغ  ،2009 سنة خالل
 مليون درهم 3.697 ما قيمته الشركات على الضريبة برسمالعامة 
 هذا ويعزى. 2008 بسنة  مليون درهم8.887  معمقارنة

 للفوسفاط الشريف المجمع مساهمة في نقص إلى الهام االنخفاض
 مليون 5.109 بعد أداء استثنائي بمبلغ 2009 خالل سنة 1.235(

  ). 2008سنة درهم 

 على الضريبةمن مجموع مبلغ  %8,5المبالغ وتمثل هذه 
 هذه من %50 من أكثر. 17السنة هذه خالل زةالمنج الشركات

)  مليون درهم1.235 (للفوسفاط الشريف المجمع مصدره المبالغ
والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 

 مليون 235(ومجموعة العمران للتهيئة )  مليون درهم268(
 ).درهم مليون 235 (والمكتب الوطني للمطارات) درهم

500

1 500

2 500

3 500

���	
\ ا
���ـWت ا �*��#�
�` ا
"3Q اا �*��K
ا
(Uن دره����)

+,� (") ا�*�ا��& 2 738 3 187 2 748

2007 2008 2009

 

 عن المترتبةوصلت المبالغ ، 2009 سنة خالل
المنشـآت العامة برسم الضريبة على الدخل ما 

 مليون 3.187مقابل  مليون درهم 2.748 قيمته
آت والجدير بالذكر أن خمس منش.2008 بسنة درهم

 : من هذا المبلغ وهي % 50عامة تحقق وحدها 
المجمع الشريف للفوسفاط وشركة الخطوط الجوية 
الملكية المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والوكالة 
الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري 

 .والخرائطية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
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   : يلي فيما العامة والمنشآت الدولة بين المالية للعالقات اإلجمالية الحصيلة لخيصت يمكنو
  

 التحويالت المالية  
 من الدولة لفائدة المنشآت العامة

 الموارد اآلتية
 من المنشآت العامة

 والضريبةلضريبة على الشركات ا
عامة للمنشآت الدخل على  

 - 18,9 تجارية غير عامة منشآت

 10,5 5,8 تجارية عامة آتمنش
12,3 

 12,3 10,5 24,7 المجموع
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  الثانيالجزء 
  

   لمنشآت العامةاإلستراتيجيات القطاعية ومخططات عمل ا
  

-------------------------------  

  

 طرف من ، تهدف التدابير المتخذة2012-2008للفترة تماشيا مع البرنامج الحكومي و وفقاً للتوجيهات الملكية السامية
 التحتية ياتوتطوير البن قدرته التنافسية  وتحسين المساهمة في تطوير االقتصاد الوطنيلىإأساسا المنشآت العامة 

  . التهيئة الترابيةالمشاركة فيو  العام المرفقوخدمات

ة في مختلف هيكلم يةتنفيذ برامج استثمار خصوصا عبر في التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشآت  م هذهساهوبهذا ت
  .طموحةقطاعية رؤى   إطارفي  تندرجمجاالت االقتصاد

 رغبة السلطات العمومية في تفرضهاعادة هيكلة مؤسساتية واستراتيجية إنجاز عمليات إويواكب تدخل المنشآت العامة 
والسكن ري البص اإلصالحات المتعلقة بقطاعات استراتيجية مثل النقل والبريد واالتصاالت والمجال السمعي طبيقت

 إدراج تدابير إعادة الهيكلة في إطار عقود وفي العديد من األحيان، يتم. والمجال االجتماعي والفالحة والطاقة والماء
 .في التنمية االقتصادية واالجتماعيةريادي  بدور بغية اضطالعهابرنامج لتقوية وضعية المنشآت العامة المعنية 

 

  مة  المنشآت العااتاستثمارتقوية  – 1

  

والسكن والطرق السيارة والسكك الطاقة  ومنها التي تعمل فيها قطاعاتال جل المجهود االستثماري للمنشآت العامة يشمل
  .الحديدية والمطارات والطرق والموانئ والماء والتطهير السائل والفوسفاط والتربية والتكوين المهني

تيرة ودها من أجل تسريع ولجه، متابعة المنشآت العامة درهم مليار 110,7 التي بلغت توقعاتها 2010سنة وقد عرفت 
   .نمو مرتفع بالرغم من ظرفية األزمة االقتصادية العالميةى وبهدف المساهمة في الحفاظ على مستإنجاز االستثمارات 

ظة لمحافا  في مما يعكس رغبة السلطات العمومية مليار درهم107,7 إلى، تصل التوقعات 2011سنة فيما يخص و
  .مستوى عالفي وتيرة االستثمار العمومي على و  المجهوداتعلى

    

 2009  المنشآت العامة خاللاتإنجازات إستثمار - 1.1
18  

  استثمارات المنشآت العامةبلغ حجم
20 مليار درهم67,7  ما قدره19

 2008 مليار درهم سنة 66,5 مقابل 2009سنة  
 المنشآت  هذهماراتعلى انتقال استثمما يؤكد  2009 و2008 بين% 34وذلك بعد ارتفاع بلغ  %1,8أي بتزايد نسبته 

  :سابقة كما يوضح ذلك الرسم البياني اآلتي مع الفترة ال فزة نوعية مقارنةقة تشكل جديدعتبة إلى 

 

                                                           
18

    L#K�V3 ا��WAأ 
19

 'U! +��1ى ا>داءات   
20

 ��U� �A-#" ا5��)�دM" وا5_�-�'#" وذ��V�� 7دي ا5����ب ا�-[دوج ا�4?-�رات ��Kوق ا��J/ ا�?�دون ا����ب   
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32 266
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49 451

66 450 67 656
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65 000
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(Uن دره����) ���	
ا�#<��رات ا
���Wت ا

 
 

  
 2007سنة % 79و 2008سنة % 91 مقارنة ب %80 ما قدره 2009  استثمارات سنةنسبة إنجازوقد بلغت 

  .)للتفاصيل انظر الملحقات(
  

 تتدخل في قطاعات استراتيجية يبرز على أن بعض  التياستثمارات المنشآت العامةخص وإن تحليل االنجازات فيما ي
   :)%80(  النسبة المتوسطةنسبة إنجاز فاقتمنها سجل 

  
 أولية قدرهاتوقعات مقابل  2009مليون درهم خالل سنة  8.349إنجاز :     للتهيئة العمران مجموعة -

  ؛%97مليون درهم أي بنسبة إنجاز 8.591

مليون درهم أي  6.715  قيمتها توقعاتمقابلمليون درهم  6.204 : بالمغرب ة للطرق السيارةالوطنيلشركة ا -
  ؛%93 بنسبة إنجاز

مليون درهم أي  3.300  قدرها توقعاتمقابلمليون درهم  4.439:    صندوق اإليداع والتدبيرمجموعة  -
  ؛%135 بنسبة إنجاز

مليون درهم أي  4.241  بلغت توقعاتمقابل مليون درهم 3.754:   بللماء الصالح للشرالمكتب الوطني  -
 ؛% 89بنسبة 

مليون درهم أي  2.000  قيمتهاتوقعاتمقابل  مليون درهم 3.142:   تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق  وكالة -
  ؛%157بنسبة 

هم أي مليون در 1.881  بلغتتوقعات  مقابل مليون درهم2.496:     والمكتب الوطني للمطارات -
  . %133بنسبة 

  

   : ما يعادل استثمارات المنشآت العامة تمثلبصفة عامة، 

  ؛) 2007 سنة %25,2( 2008 سنة %29,2مقابل  من مجموع التكوين الخام لرأس المال الثابت 30% -

 سنة %175 (2008 سنة %176مقابل  من االستثمارات المدرجة في الميزانية العامة للدولة 146% -
2007.( 
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 ���	
 �@� ا�#<��رات ا
���Wت ا

(%) b!�>
�\ ����ع ا
#��0\ ا
 �م 
�أس ا
��ل ا

 (% ) 25,7 ا�/.* 29,2 30

2007 2008 2009

  
  

توازن تدريجي لفائدة بعض الجهات منها تتجه نحو  استثمارات المنشآت العامةالتوزيع الجهوي، أن ويبرز من خالل 
  .الساقية الحمراء والشرق ودكالة عبدة-بوجدور-العيون

  
  

  )بمليون درهم (2009-2007منشآت العامة للفترة التوزيع الجهوي الستثمارات ال
  

%القيمة%القيمة%القيمة
%13219,4 13%94420,6 13%92926,10 12سال - الرباط - زمور - زعير

%7128,4 5%52714,1 9%98914,10 6طنجة - تطوان

%13213,5 9%42213,9 9%19914,60 7الدار البيضاء الكبرى

%14810,6 7%2919,3 6%93912,00 5مراكش - تانسيفت - الحوز

%24810,7 7%7657,0 4%1584,40 2الشرق

%4886,6 4%5946,8 4%8105,70 2الشاوية - ورديغة

%5736,8 4%3946,5 4%6847,50 3سوس ماسة درعة

%0564,5 3%6335,4 3%2282,50 1دكالة - عبدة

%1823,2 2%9702,9 1%7493,50 1مكناس - تافياللت

%8321,2%6292,4 1%2990,60كلميم - السمارة

%1973,2 2%4402,1 1%1512,30 1فاس - بولمان

%4323,6 2%4172,1 1%6091,20لعيون - بوجدور - الساقية الحمراء

%5872,3 1%1331,7 1%0932,20 1غرب الشراردة بني حسن

%6023,8 2%0701,6 1%8081,60تازة - الحسيمة - تاونات

%9921,5%7791,2%7621,50تادلة - أزيالل

%3420,5%4420,7%440,10واد الذهب - لكويرة

%655100,0 67%45098,2 66%451100,0 49ا����وعا����وعا����وعا����وع

2009 20072008الجهة

  
  
  

تراض زيادة  قإلى أال كذا و الدولة دعم، تعمد المنشآت العامة إلى التمويل الذاتي وتمويل نفقات االستثماروفيما يخص 
صندوق الحسن الثاني للتنمية  صوصم على الخمنهوشركاء الومساهمة  تعبئة الخزينةوارد أخرى على شكل على م

  . والجماعات المحليةاالقتصادية واالجتماعية
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q  درهمر  مليا28,2 ما قدره ، المجمع الشريف للفوسفاطدون احتساب للمنشـآت العامةقدرة التمويل الذاتي  بلغت 
  قدرة التمويل نمو إلى ويعزى هذا اإلرتفاع. 2008 مقارنة بسنة %13 ، مسجـلة بذلك ارتفاعا قدره2009 سنة

والصندوق المغربي للتقاعد %) 3,2+ مليون درهم ؛ 6.700(الذاتي لكل من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
قدرة التمويل الذاتي سالبة  مليون درهم مقابل 1.902(والمكتب الوطني للكهرباء %) 9,7+ مليون درهم ؛ 4.431(

 للمكتب الوطني للماء الصالح للشربغم من انخفاض قدرة التمويل الذاتي وذلك بالر) 2008 مليون درهم سنة 695
وشركة %) 58,3- مليون درهم ؛ 1.230(ومجموعة  صندوق اإليداع والتدبير %) 4,4- مليون درهم ؛ 1.445(

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق المغربي  ويمثل %).14- مليون درهم ؛ 912(استغالل الموانئ 
قدرة التمويل  من %50 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وحدهم ما يقاربوالمكتب الوطني للكهرباء ولتقاعد ل

  .  المجمع الشريف للفوسفاطدون احتسابالذاتي اإلجمالية  

 ما يعادل 2009خالل سنة   المجمع الشريف للفوسفاط اإلجمالية دون احتساب قدرة التمويـل الذاتـيشكلتوقد 
  .2007خالل سنة % 52,6و 2008سنة % 39,7   مقابـلالمنشـآت العامة استثمـاراتمن  44,1%
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Vرة ا��3�/ـT ا�Sا>ـ??R �%���ـ??)ت ا�&��??�
( دون ا��34ب ا��0�1 ا��?�/. �%,�-??,�ط ) 

�رة ا�����ـ+ ا�1ا�ـ0 �
(
(�"��ن دره

24 618 24 931 28 195

2007 2008 2009

 

  

  : لمنشـآت العامةويبرز الجدول التالي نسبة التمويل الذاتي الستثمار أهم ا

  

ا-��W3رات(�%��ن دره!) 2009
 T/ـ�رة ا��3V

Rا>ـSا�
 T/ـ�رة ا��3V 

ا�Sا>ـR/ا-��W3رات

%2042995 6ا���آ� ا�����O �%]�ق ا��ّ��رة �9���Gب

��GV3اع وا�V/]وق اV�^ �K��1�4 4391 23028%

�1�8 3496538%��K ا�&��ان �3%@�_�

�/V/VFا� `;�%� R�O�ا� a3;62753020 2ا��%

%49683934 2ا��;a3 ا��R�O �%�]�رات

%90229 5511 6ا��;a3 ا���G�@;%� R�Oء

%44539 7541 3ا��;a3 ا��R�O �%��ء ا�c��d �%��ب

��G�9ط ا��%;�� ا���[eآ� ا��f1 41541930%  

  

 مقابل 2009 مليون درهم خالل سنة 4.591 (قدرة التمويل الذاتي، تجاوزت المجمع الشريف للفوسفاطفيما يتعلق ب
  . ) مليون درهم3.824 (2009حجم االستثمارات المنجزة خالل سنة ) 2008 مليون درهم سنة 26.299

  

q  عانات من خالل الزيادة في رأسمال وإاهمة الدولة في تمويل ميزانيات استثمار المنشآت العامةتتجلى مس 
في  مليون درهم 14.009التجهيـز الممنوحـة من طرف الميزانية العامة للدولة لهاته المنشـآت بمجموع بلغ 

  .2008 مليون درهم سنة 11.097مقابل  2009سنة 
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q   خاصة في مجاالت  كبرىذات أهميةاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية مساهمة صندوق الحسن الثتظل ،
 مليون 2.109مثل  وت.21السكن االجتماعي والسياحة والصناعة والبنيات التحتية المينائية والطرقية والطرق السيارة

 .درهم

q  عند بعض  وأ اداخليةسواء في السوق ا لتعبئة التمويل اإلضافي الضروري المديونية كما تلجأ المنشآت العامة إلى
 مليون درهم 123.876 مليون درهم منها 135.440 إلى 2009وقد وصلت المديونية في نهاية . المؤسسات الدولية

   .فاط المجمع الشريف للفوسدون احتساب

 

ا
#���3 ا
^ا�( 21,3

�Hوض و�@�در ا�Qى 32,7

14,0 �
إ�"ادات ا
"و

>��/T ا-��W3رات ا����)ت ا�&��� �G-??! 2009 (�%��ر دره! )

  

 

  201122 و2010 تياالستثمارات المبرمجة لسن - 2.1
  

هدف ت و2012-2008لفترة ل في إطار البرنامج الحكومي 2011 و2010تندرج استثمارات المنشآت العامة برسم سنتي 
 للتنمية آليات القطاعية وتقوية البنيات التحتية للبالد وخلق اتيجيإلى المساهمة في تنفيذ اإلستراتمارات ثهذه االست

  .مستوى عالفي  االقتصادي نموالجهوية والمحافظة على وتيرة ال
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ستثمارات المرتقبة عرف االست، %80 المقدر بحوالياز معدل االنجأخذا بعين االعتبار  واإلنجازات السابقةاستنادا إلى 
 بحوالي مليار درهم بارتفاع هام 89ارتفاعاً مهما لتصل إلى  2010من طرف المنشآت العامة برسم سنة ستنجز التي 

  .2009 مقارنة بإنجازات 31%

%  70 يقارب 2010 خالل سنة ا مرتقبا استثماريا حجمالتي تمثل  أهم المنشآت العامة أو مجموعة المنشآت العامةوإن
 12,9(ومجموعة صندوق اإليداع والتدبير )  مليار درهم18( المجمع الشريف للفوسفاط  : ن منوتتك من المجموع

)  مليار درهم7,9(والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب )  مليار درهم8,5(ومجموعة العمران للتهيئة ) مليار درهم
والمكتب الوطني )  مليار درهم4,9(والمكتب الوطني للسكك الحديدية )  مليار درهم9,8(اء والمكتب الوطني للكهرب

 مليار 2,8(والمكتب الوطني للمطارات )  مليار درهم4,1(ووكاالت التوزيع )  مليار درهم4,6(للماء الصالح للشرب 
  ). مليار درهم1,6(لملكية المغربية وشركة الخطوط ا)  مليار درهم2,2(ووكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق ) درهم

 سيتم منها %65 ، مليار درهم107 ، على وتيرة استثمارات عالية قدرها2011برسم سنة ، ستحافظ المنشآت العامةو
  :هي كالتالي و منشآت عامة أو مجموعة منشآت عامة 10إنجازها من طرف 

  

  

 لتسريع وتيرة إنجاز استثمارات المنشآت العامة مع مراعـاة التنـسيق بـين              2008وستتابع التدابير المتخذة منذ أواخر      
  .ياتوولالتحديد الدقيق لألوبرامجها 

  

  

  المنشآت العامة استثماراتتسريع وتيرة 
  

سهر على حسن تنفيذ البرامج االستثمارية للمنشآت العامة، تم إحداث لجنة مكلفة بتتبع هذه االستثمارات وذلك في أواخر سنة بهدف ال
اعات كل ثالثة أشهر ـتعقد هذه اللجنة اجتمو. مسيري أهم المنشآت العامة وبمساهمة  وزارة االقتصاد والمالية تحت إشراف2008

راءات ـاإلجمن أهم و. ق األهداف المسطرةـراءات الالزمة لتحقيـع البرامج االستثمارية لهذه المؤسسات والتخاذ اإلجـتخصص لتتب
  :المتخذة 

  
 خالل برمجة فعالة الجتماعات األجهزة التداولية وعدم اللجوء إلى منالمنشآت العامة في اآلجال المحددة المصادقة على ميزانيات  -

  ؛ هذه المنشآت العامةالتأشير على ميزانيات والتدابير االستثنائية للمصادقة 
  
 تحقاتمس داءأل يوما 60 أيام للخزنة المكلفين باألداء و5 أيام بالنسبة لمراقبي الدولة و7: واألداء  المراقبة المالية آجالتقليص  -

  اآلمرين بالصرف ؛من طرفالممونين 

  
 .فيما يخص تعبئة التمويالت الداخلية والخارجيةلمنشآت العامة مواكبة ا -

�20102011%��ن دره??!
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  ةـيـوعـنج ـبرام – 2

  
   صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية- 1.2

  

 من مداخيل عمليات %50  بنسبةزال صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، الذي يتم تمويلهيال
  .ةفعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعيوسيلة  يمثل رافعة لالستثمار المنتج وصصةوالخ

 قيمتها وبالتزامات إجمالية  اتفاقيات جديدة7، بتوقيع 2009سنة تميزت أنشطة الصندوق خالل هذا اإلطار،  فيو
.  مليون درهم25.712 إلى 2009 المتراكمة حتى نهاية سنة  الصندوقمما يرفع حجم التزامات مليون درهم 5.062

%) 28,8(وتسبيقات قابلة لالسترجاع %) 41,4(سترجاع وتنقسم هذه االلتزامات إلى مساهمات مالية غير قابلة لال
  %).29,8( ومساهمات مالية

   :2009سنة المشاريع المستهدفة من االتفاقيات الجديدة الموقعة خالل وتهم 

 على شكل  مليون درهم1.452من خالل المساهمة بمبلغ القطاع الطاقي  تطويرإحداث صندوق خاص ل -
 ؛ االستثمارات الطاقية  شركةفي رأسمالمساهمة مالية 

يهدف هذا البرنامج إلى و ن درهمو ملي125 بمساهمة مالية قدرها  لتنمية الطاقة الشمسيةواسعإنجاز برنامج  -
  ؛2020 مليار درهم في أفق سنة 70 ميغاواط بمبلغ 2.000إحداث قدرة طاقية قدرها 

أخذ مساهمة الصندوق شكل قرض ممنوح وت. نتاج السيارات بالمنطقة الصناعية بملوسةإل إنجاز وحدة  -
 رو ؛و مليون أ200يعادل بالدرهم بلغ لشركة رونو طنجة المتوسطي بم

  مليون درهم ؛800بمساهمة مالية قدرها " مخطط المغرب األخضر" تمويل برامج ومشاريع  -

رهم لفائدة الصندوق  مليون د158من الفيضانات بمساهمة " المغوغة" إنجاز مشروع حماية المنطقة الصناعية  -
ويل عمليات اإلنقاذ ومساعدة ـ لتم2009الل سنة ـة المحدث خـوارث الطبيعيـار الكـالخاص لمحاربة آث

 ؛المنكوبين

 25 مليون و240 ةإنجاز برنامج لتطوير البنيات التحتية أللعاب القوى الوطنية وإنعاش كرة القدم بمساهم -
 .مليون درهم على التوالي

 أهم المشاريع المستفيدة حيث تتمثل  مليون درهم2.109 طرف الصندوقمن  2009سنة المنجزة  داءاتاألوقد بلغت 
 مليون 285(وشركة رونو لطنجة المتوسطي )  مليون درهم475(" الكردان"مشروع تهيئة المجال الفالحي  : في مايلي

تطوير البنيات التحتية أللعاب القوى وإنجاز برنامج ل)  مليون درهم200( أبي رقراق تيومشروع تهيئة ضف) درهم
 األداءاتوقد بلغت ).  مليون درهم188( ناضور بالتهيئة بحيرة مارشيكاومشروع )  مليون درهم195(الوطنية 
من االلتزامات المتراكمة % 69,4 أي  مليون درهم17.853، ما قدره 2009 دجنبر 31، حتى  للصندوقالمتراكمة

  .حتى نفس التاريخ

 35.828 منها 2009حتى نهاية  مليون درهم 41.044 بلغت  الصندوقلدىالموارد المتراكمة ارة إلى أن تجدر اإلشو
  . موارد الخوصصة من تمثل حصتهمليون درهم 

 تهـم   مليون درهم  1.225 جديدة بالتزامات قدرها     ثالث اتفاقيات ، بالتوقيع على    2010وقد تميز النصف األول من سنة       
ورسملة شركة تهيئـة تحويـل      )  مليون درهم  1.000(الدارالبيضاء  - السرعة الفائقة طنجة   مشروع الخط السسككي ذي   

ـ   1.000 بقدرة لريحيةوبرنامج مندمج للطاقة ا)  مليون درهم 225(المنطقة المينائية لطنجة المدينة      ي أفـق  ميغـاواط ف
2020.  

  مليون درهـم 26.924 ما قيمته  2010يونيو   بلغ حجم التزامات الصندوق المتراكمة إلى متم         ،و بهذه المشاريع الجديدة   
  :وتتوزع حسب مجال تدخل الصندوق كالتالي 
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  مليون درهم ؛13.953:       البنيات التحتية الكبرى  -

  مليون درهم ؛7.767:     الصناعي والطاقيإنعاش االستثمار -

 . مليون درهم5.204:   اإلنعاش االجتماعي والثقافي والرياضي -

  
   :2010-2008لتالي تطور حجم التزامات وأداءات الصندوق المذكور خالل الفترة ويبين الجدول ا

  
  2009 2008 درهم مليون

 

2010  
 )النصف األول(

 1.225 5.062 2.680 االلتزامات

 26.924 25.712 20.927 *المتراكمة االلتزامات

 574 2.109 2.025 األداءات

 18.427 17.853 15.888 *المتراكمة األداءات

 تأخذ التزامات وأداءات الصندوق بعين االعتبار اإللغاءات التي يتم إدراجها، إذا اقتضى الحال، إثر فسخ بعض  *
  أو إرجاع جزء من المبالغ المؤداة سابقاً/االتفاقيات و

  المتوسط  - الوكالة الخاصة طنجة - 2.2

 إلـى أفـق     ذلك ضمن برنامج يمتـد    ار درهم و   ملي 35لمينائي طنجة المتوسط نحو     ايمثل إجمالي استثمارات المركب      
طنجة المتوسط األول وطنجة المتوسط الثاني والميناء الجديد للمـسافرين          هذا المشروع مينائي    ويضم   . 2015-2016

ويتم إنجاز هذا االسـتثمار     .  وتجهيزات كافة الموانئ   األساسية باإلضافة إلى البنيات التحتية و     الممر الخاص بالعربات،  و
 الغالفعلين الخواص ما يقارب نصف      اسيصل استثمار الف   حيث    مخطط للشراكة بين القطاعين العام والخاص      في إطار 

  .اإلجمالي

 2010ول مـن سـنة       النصف األ   خالل نجاعتهطنجة المتوسط من إثبات      رغم األزمة العالمية تمكن المركب المينائي     و
إلى  وتعزى هذه الزيادة.  مع نفس الفترة من السنة الماضية   المقارنةب ℅76 ماليين طن بارتفاع قدره      9ول فاق   بحجم تدا 

-سياآخاصة على مستوى الخط البحري      من النشاط التجاري البحري      ℅20بلغ  بنمو   في التجارة العالمية      إيجابي تحسن
  .ا ارتفاع دينامية رصيفي الحاويات بالميناءذبا وكوأور

  مليون درهـم مـسجالً     247,8، ما قدره    2010 األول من سنة      رقم معامالت ميناء طنجة المتوسط في النصف       بلغوقد  
  .2009رنة مع نفس الفترة لسنة ابالمق ℅56 يصل إلى اًبذلك تطور

  :  التاليةنجازاتباإل ،أيضاً 2010نصف األول من سنة ال و2009تميزت سنة و

 والتي 2012-2010ترة إعطاء انطالقة برنامج تنمية المحطة الصناعية الكبرى لطنجة المتوسط خالل الف  -
وسوف تغطي هذه .  مناطق جديدة لألنشطة بجهة البوغاز وتمديد المنطقة الحرة لطنجة مستقبليا4ًتضم 

 ؛ مليار درهم 1,2 يناهز اً إجمالياً تتطلب استثماراً هكتار925المشاريع مساحة تصل إلى 

 أرصفة، 8ويحتوي هذا الميناء على  2010 يونيو 29تشغيل ميناء طنجة المتوسط للمسافرين ابتداء من   -
بمساحة إجمالية ) مناطق مراقبة الحدود والتفتيش(ا فضاءات دعم ذ هكتار وك35وحوض مائي تبلغ مساحته 

 ار درهم ؛ ملي2,2 يمته هكتار وباستثمار إجمالي ق30 قدرها

 سيمكن من رفع والذي، 2010الشروع في إنجاز األشغال المتعلقة بميناء طنجة المتوسط الثاني في ماي   -
وتم توفير تمويل المرحلة األولى .  مليون وحدة8 إلى 3 من ويات مركب طنجة المتوسطاقدرة مناولة ح

بالتساوي بين  مليار درهم، 4بتعبئة أموال ذاتية، قدرها  ، مليار درهم7,5صل تكلفتها إلى للمشروع والتي ت
لتنمية ل  الصندوق العربيا يشارك فيهمليار درهم 3,5بقيمة الدولة والوكالة، وكذا من خالل القروض 

بين السندات المضمونة يقسم  فسوف التمويل اإلضافيأما .  مليار درهم1,5 بما قدره االقتصادية واالجتماعية
 . مليار درهم والتمويل الخارجي1,5من طرف الدولة في حدود 
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  )لمغرب ا- حساب تحدي األلفية (وكالة الشراكة من أجل التنمية  – 3.2

إلـى   ، مليون دوالر أمريكـي    697,5قيمتها  هبة   في إطار     من طرف حساب تحدي األلفية      الممول لبرنامجايهدف هذا   
  .ذات المؤهالت العالية اإلنتاجية وتحسين فرص العمل في القطاعات الرفع منمحاربة الفقر من خالل 

 
جتماعية والتقنية، بلغت االلتزامـات فـي إطـار هـذا           ، وبعد االنتهاء من الدراسات البيئية واال      2010إلى حدود يونيو    

تناهز المصاريف المنجزة فـي      و .من االستثمار المتوقع   %42 مليون دوالر أمريكي أي حوالي       300ما قيمته   البرنامج  
ـ   إلى  شغال  األويبرز مستوى تقدم     .االلتزاماتمن   %24 مليون دوالر أمريكي أي      72هذا اإلطار     2010 ونهايـة يوني

  : لشكل التالي على ا

 هكتار 26.700تهم األشغال بالمناطق الممطرة والملتزم بها في هذا اإلطار :  زراعة األشجار المثمرةمجال   -
 مجموع المساحات المغروسة ما بلغوي.  في المائة من أهداف المشروع22 أي مجاالً جغرافياً 51تغطي 
وقد تم الشروع في أشغال . ساحة موضوع االلتزام في المائة من الم37 هكتار أي ما يمثل 10.000يقارب 

حسب  %10 و%5 هكتار بمعدالت انجاز تتراوح بين 18.000المناطق المسقية على مساحة تصل إلى 
جل المواكبة والتكوين أ مليون درهم من 17,6عالوة على ذلك، تم االلتزام بمبلغ و . الجغرافيالمجال

كما تم .  قطاعات أشجار الزيتون واللوز والتين المعنية بهذه المشاريعوالمساعدة التقنية لفائدة مختلف فاعلي
 مؤسسات وطنية 4ضم مجموعة ت دوالر أمريكي مع ماليين 8في هذا الصدد، التوقيع على اتفاقية بمبلغ 

  أنشطة البحث المرتبطة بالمشاريع ؛نجاز إجل للبحث الزراعي من أ

 في هذا اإلطار كما تم مبرمجةنتهاء من دراسات تقييم كافة المواقع التم اال:  الصيد البحري التقليديقطاع    -
 نقط لإلبحار مهيأة بطانطان وسيدي 3اإلعالن عن طلب العروض المتعلق ببناء سوق الجملة ببني مالل وكذا 

 وبخصوص األنشطة المواكبة سجل المشروع .2010 سنة إبرام الصفقات الضرورية فيجل إفني وسال من أ
  ؛ %34كما سجل نشاط إعادة تنظيم الباعة المتجولين معدل تقدم يصل إلى  %13صل إلى يقدم معدل ت

" فاسلالمدينة العتيقة " إعادة هيكلة نشاط يهم  ،عمل منجز في هذا اإلطاربرز أ:  الصناعة التقليديةقطاع   -
الدولية للهندسة مسابقة نطالقة النجاز األشغال التمهيدية إلعطاء اإومن المشروع " الماكينة " تبعا لسحب موقع 

 تحديث قطاع الفخار في عدة مواقع و لغرض. "لال ادونا"وساحة " فنادق عتيقة "4المعمارية من اجل تهيئة 
 يهم برنامج للتكوينخصيص ت تقرر ، من خالل استعمال أفران الغاز، مدن فاس ومراكشبكل منإنتاج ملوثة 

مع تجهيزاتها غير الملوثة القتناء هذه األفران لك ذ ومويالت خصوصية تمنالمستفيدين والصناع التقليديين 
  األمنية ؛

 أقسام محو األمية لفائدة 2010 مارس 22انطلقت بتاريخ  :  والتكوين المهنيالوظيفية محو األميةفي مجال   -
 27زعة على مووهي  الصناعة التقليدية والفالحة والصيد البحري التقليدي ت في قطاعااً مستفيد10.600

   ؛إقليم

 2010و  عند نهاية يوني"يدةاج"صل مجموع المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق و :  الماليةخدماتالفي مجال   -
ويهم هذا الصندوق تمويل مؤسسات السلفات الصغرى لتحسين الحصول .  مليون دوالر أمريكي19ما يناهز 

 حداث صندوق إ كما تم .تشجيعهم على المبادرةكذا  وبالنسبة لصغار المقاولين بالمغربعلى القروض 
 ألف دوالر أمريكي لفائدة جمعيات السلفات الصغرى في 500قيمتها بهبة مالية واالجتماعي للتنقيط المالي 

   ؛إطار الدعم المؤسساتي

لمشاريع  دورة تكوينية في تقنيات الدعم قبل وبعد إنشاء المقاوالت وا124 تم تنظيم ،دعم المقاولةفي مجال   -
 عملية تشخيص 586نجاز إكما تم .  متوقعاًمقارنة بما كان %64نجاز تصل إلى إالصغرى أي بنسبة 

  .2010 و نهاية يونيإلىوذلك  في إطار الدعم المباشر للمقاوالت والمشاريع الصغرى

 
 في حينن دوالر أمريكي  مليو400 ما يناهز 2010 لهذا البرنامج عند نهاية دجنبر إلجمالية ااتسيصل مبلغ االلتزامو

  . مليون دوالر أمريكي100ستصل السحوبات المالية إلى 
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  م القرويـالعاللفائدة تنمية البرامج  - 3

 
ال يزال العالم القروي يحظى باهتمام خاص من خالل تسريع مختلف برامج تطوير البنيات  وفقا للتوجيهات الحكومية،

  .ظروف معيشة ساكنتهالرفع من مستوى و و بهالبشريةالتحتية األساسية وتحسين مؤشرات التنمية 
  

 للشرب ا اإلطار بتحسين فرص الحصول على الكهرباء والماء الصالحاإلنجازات الرئيسية المسجلة في هذوتتعلق 
 . المناطق النائيةن العزلة عمواصلة جهود فك، وكذلك وخدمات االتصاالت والبريد

23ملة برنامج الكهربة القروية الشا -  1.3
  

  
 أسرة من 51.446 قرى بواسطة ألواح شمسية وبالتالي تمكين 10 قرية بالشبكة و1.251، تم ربط 9200 سنةخالل 

خالل سنة  %96,5بلغت نسبة الكهربة القروية وقد . ية أسرة بواسطة ألواح شمس50االستفادة من الكهرباء بما في ذلك 
   :2010 -2008ويوضح الجدول التالي تطور إنجازات البرنامج خالل الفترة . 1996 سنة %22 مقابل 2009

  
 نسبة كهربة

 )%(العالم القروي 

 االستثمار

 بمليون درهم في السنة

 عدد األسر

 في السنة

 عدد القرى

 في السنة
 السنوات

95,4 1.943 99.596 2.780 2008 

96,5 950 51.446 1.251 2009  

 )توقعات(  2010 1.300 49000 969 98

  
   :كما يتجلى ذلك من خالل الرسم البياني التالي نسبة الكهربة القروية نمواً مضطرداً  عرفت 2009 -  2002 الفترةفيو
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لى إ مليون درهم يهدف 3.824 بمبلغ اً إجمالياً، يتوقع المكتب الوطني للكهرباء استثمار2013-2011 وبالنسبة للفترة

  . إنهاء األشغال الجارية في إطار برنامج الكهربة القروية الشاملة
  
الماء ( مختلف القطاعات همت 2009متم عام إلى  اً مشروع242 تم دعم ،تثمين الكهربة القروية  برنامجفي إطارو

 نشاط 9.080كما تم ربط أكثر من .). ..الصالح للشرب وتحويل المنتجات الفالحية والتربية الحيوانية والسياحة القروية
 ويطغى على هذه األنشطة ضخ 2009-2008اقتصادي جديد مستخدم للقوة الدافعة في المناطق القروية خالل الفترة 

ومصانع %) 6(وأنشطة اللحام والنجارة % 15,9لشرب بنسبة  ضخ المياه الصالحة ل، يليه%52,4مياه الري بنسبة 
  %). 4(والصناعة الصغرى %) 7,1(الزيوت والمطاحن 

  
  

                                                           
23

 %25والمستفيدون % 20والجماعات المحلية المعنية  % 55المكتب الوطني للكهرباء : تمويل البرنامج    
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 ،طلب عروض دوليإثر  ،، قام المكتب الوطني للكهرباءتثمين الكهربة القرويةلستراتيجية من أجل تصميم وبلورة او
إعداد مخطط لتنمية األنشطة تهم لبنك الدولي، مجموعة مختصة إلجراء دراسة تم تمويلها من طرف ا باختيار

 .االقتصادية حول الشبكة الكهربائية القروية على أساس تشخيص معمق لموارد وقدرات المناطق القروية

  تعميم التزويد بالماء الصالح للشرببرنامج  -  2.3

المكتب الوطني للماء الصالح ، زود 1995، الذي انطلق سنة 24في إطار برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشربو
  . مليون درهم1.360  بلغتكلفةب نسمة 246.600، ساكنة إضافية بلغت 2009خالل سنة  25للشرب

  
  . 2009في أواخر سنة  89℅إلى  لم القروي بالماء الصالح للشرب قد وصلتاوهكذا، فإن نسبة تزويد الع

    
   : 2009-2008وفيما يلي، حصيلة اإلنجازات برسم الفترة 

  

 �Mا��[و "@�A% 
ا�-@U-. dU#1ن 

eا���" دره �� 

ا���آ�" ا�-��V#�ة 
 �� ا���"

 ا���" او3M'�د ا��و

87 1.460 271.600 1.660 2008 

89 1.360 246.000 1.500 2009 

 2009-2000ا�-2-1ع   10.742 7.126.200 7.542 89

  
  : ً  نموا مضطردا داخل العالم القرويلى الماء الصالح للشربإ وجلو عرفت نسبة ال2009-   2002وخالل الفترة
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استثمارياً بقيمة غالفاً للماء الصالح للشرب الوطني  المكتب خصص، ي2010-2008طار عقد برنامج للفترة في إو
 2010 مليون درهم سنة 1.274منها بالماء الصالح للشرب، العالم القروي  برنامج تزويد لفائدة درهم مليون 2.600

  %.91وذلك بغية الرفع من نسبة التزويد المنشودة إلى 
  
 عرفت  من جهة أخرى،.2011خالل سنة  مليون درهم 1.200ستثمار  االمكتب الوطني للماء الصالح للشربيعتزم و

شرب خاصة زويد بالماء الصالح لل عملية الت فيئيسية في األقاليم التي سجل بها تأخربرمجة مشاريع ر، 2010سنة 
  .شفشاون والجديدة وناضورآسفي وال
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  ني للطرق القروية  البرنامج الوطني الثا- 3.3

 في  كلم2.000  االنجازوتيرةبلغت  ، العالم القرويك العزلة عنفوتيرة  تسريع الهادف إلىلبرنامج الحكومي  لتطبيقاً
 كما كان 2015 بدل 2012ة سن) %80(، مما سيمكن من تحقيق نسبة الولوج المتوخاة  سابقاً كلم1.500 عوض السنة

  .26 في البدايةمتوقعاً

 
 7.922 كيلومتر بغالف مالي قدره 7.503، تم إعطاء انطالقة أشغال إنجاز أو تهيئة 2009هكذا وإلى غاية دجنبر 

مالي بغالف  2012-2010 الفترة المتبقية خالل كيلومتر 8.957 األشغال المتعلقة بمسافة إنجازويرتقب . مليون درهم
  . مليون درهم6.506 يبلغ
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 ديةـات البريـوالخدم االتصاالت - 4.3

    االتصاالت - 1.4.3 

 المتعلق بالبريد واالتصاالت نسبة المساهمة السنوية لمستغلي الشبكات العمومية لالتصاالت في 55-01حدد القانون رقم 
 من رقم المعامالت، الشيء الذي سيمكن من الرفع من مستوى تجهيز %2 في حدود التاألساسية لالتصاتمويل الخدمة 

  . المناطق القروية

 تعميم استعمال المواصالت على برنامج ،2007الخدمة األساسية لالتصاالت سنة لجنة تسيير   وافقت،في هذا اإلطارو
ويهم هذا البرنامج . 2011 -2008ك خالل الفترة  في مجموع الوسط القروي بالمغرب وذل)Pacte( السلكية والالسلكية

 مليون درهم كما 1.443 مليون نسمة من الساكنة بتكلفة بلغت 2لفائدة  ")مناطق بيضاء" ا�-�-�ة(  منطقة قروية9.263
  . منطقة1.336إنجاز مشاريع تهم لوحدها  2009ستعرف سنة 

، فإن الميزانية المخصصة للشطر )GENIE (في التعليمفيما يخص برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و
أما الشطر الثالث من .  مليون درهم747ناهز ت)  تلميذ908.195( مؤسسة 939 والذي يهم 2009سنة بالثاني الخاصة 
  . أخرىة مؤسس1.082تأهيل إعادة  مؤسسة جديدة و1.289 فهو يهدف إلى تجهيز 2011-2010البرنامج لفترة 

                                                           
 في إطار التركيبة المالية الجديدة للبرنامج  2009 يوليوز 17ع على بروتوكول إتفاق بين الدولة وصندوق التمويل الطرقي بتاريخ  التوقيتم 26

 % 54 من طرف صندوق التمويل الطرقي والميزانية العامة للدولة و % 31الوطني الثاني للطرق القروية، ويتم تمويل هدا البرنامج بنسبة 
 . من طرف الجماعات المحلية%  15ندوق التمويل الطرقي وبواسطة قروض ص
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   ات البريديةالخدم - 2.4.3

.  نقطة اتصال على امتداد التراب الوطني1.765 وكالة في الوسط القروي من مجموع 1.161تضم شبكة بريد المغرب 
ويرصد بريد المغرب برسم كل سنة غالفا ماليا هاما إلنجاز أشغال إعادة تهيئة الوكاالت التابعة لشبكته القروية كما 

التي تنجز )  وكالة841(إعادة تهيئة مقرات الوكاالت البريدية في العالم القروي يخصص سنوياً غالفاً مالياً لصيانة و
  . مليون درهم5,4 وكاالت بمبلغ 5 إعادة تهيئة 2009وقد شمل برنامج . خدمة بريد المغرب وال تدخل ضمن ممتلكاته

  

  التصاالت النقل والبنيات التحتية وا-4

وتتبوأ المنشآت العامة  .ـالد بدعمـه اللوجيستيكي للمبـادالت التجـاريةالبال زال النقل يضطلع بدور هام في تنمية 
  .  هذا القطاعمكانة بارزة في

 إليجاد الحلول المالئمة سعىتالتي  "االستراتيجية اللوجستيكية الوطنية"بإطالق  2010قل خالل سنة  تعزز قطاع النوقد
 .االستراتيجيات القطاعيةمشاكل تدفق السلع مما سيمكن من االستجابة للحاجيات اللوجيستيكية لمختلف  تدبيرل

  

  النقل السككي -  1.4 

 فإن ،ا اإلطارذفي ه و.الستثماري في إطار عقود برامج مع الدولةبرنامجه ا المكتب الوطني للسكك الحديدية ينفذ
سواء من  إيجابيةعن نتائج إجماالً أسفرت  2009-2005 الفترة عقد برنامج الموقع بين الدولة والمكتب برسمالإنجازات 

  .  للمكتبالمؤشرات التقنية والماليةمن حيث تطور البرنامج االستثماري أو حسن تنفيذ حيث 
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  االستراتيجية اللوجستيكية للمغرب 
  :إلستراتيجية اللوجستيكية لأهم النتائج المتوقعة 

   ؛2015د  في حدو%15  من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى %20 خفض التكاليف اللوجستيكية من -
   زيادة وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام بالرفع من القيمة المضافة المترتبة عن انخفاض التكاليف  ؛-
  . مساهمة القطاع اللوجستيكي في التنمية المستدامة للبالد-
  

  : ةرئيسيويرتكز تفعيل هذه اإلستراتيجية على خمس محاور 
  يكية المتعددة التيارات ؛    تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجيست-
  تدفقات السلع ؛   ترشيد -
  ن جدد مندمجين يتميزون بأداء جيد ؛ي تشجيع ظهور فاعلين لوجيستيكي-
  ؛    تطوير الكفاءات من خالل برامج التكوين على الصعيد الوطني-
 . وضع إطار لحكامة جيدة للقطاع مع تدابير التقنين المالئمة-
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 والذي تم 2015-2010عقد برنامج الجديد المبرم بين الدولة والمكتب لفترة ال ببداية تفعيل 2010تميزت سنة وقد 

 32,8 قيمته بغالف إجمالي إنجاز برنامج استثماريبا العقد، تضى هذبمق المكتب،ويلتزم . 2010فبراير  فيتوقيعه 
 لخط السككي ذي السرعة الفائقة اإلنجاز  مليار درهم20 مليار درهم للبرنامج العام و12,8مليار درهم يخصص منها 

)TGV.(   
  

 مليون درهم 2.627ز  ما يناه2009بلغت االستثمارات المنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 
على   درهم مليون7.103 و مليون درهم4.926ما قدره  2011 و2010 في حين تصل االستثمارات المرتقبة لسنتي

   : عدة مشاريع هامة منها2010ق سنة انطلويتضمن البرنامج الذي . التوالي

 مليون درهم سنة 590 و2010 مليون درهم خالل 200:  القنيطرة – رفع قدرة الخط السككي للدار البيضاء -
   ؛    2015سيتم استكمال المشروع سنة وليون درهم  م4.500 من ضمن تكلفة إجمالية قدرها 2011

 من ضمن تكلفة إجمالية 2011سنة   مليون درهم280 و2010 مليون درهم سنة 290:   تأهيل اآلليات المتحركة-
   ؛ مليون درهم1.123قدرها 

تكلفة  من ضمن 2011 مليون درهم سنة 112 و2010سنة   مليون درهم113:  محطات القطار و تأهيل إصالح -
  ؛   مليون درهم730إجمالية قدرها 

 من 2011 مليون درهم سنة 274 و2010 مليون درهم سنة 100:  وجدة - تأهيل الخط السككي فاس إعادة -
   ؛2014سنة االنتهاء من األشغال سيتم و مليون درهم 900ضمن تكلفة إجمالية قدرها 

 من 2011 مليون درهم سنة 164 و2010رهم سنة مليون د 50 :مراكش  -  سطاتتأهيل الخط السككي  إعادة-
  ؛ 2014سيتم استكمال المشروع سنة و مليون درهم 600ضمن تكلفة إجمالية 

 من 2011 مليون درهم سنة 181 و2010مليون درهم سنة  50 :طنجة  - تأهيل الخط السككي سيدي قاسم إعادة -
  .2015سنة  تنتهي األشغال ومن المنتظر أن مليون درهم 500ضمن تكلفة إجمالية قدرها 

   النقل عبر الطرق السيارة-2.4

، وفق التوقعات 2015-2008للفترة  برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغربالعقد يستمر تنفيذ 
 من 2009ة ويؤكد التقييم السنوي لتنفيذ مقتضيات هذا العقد، النتائج المرضية المحصل عليها برسم سن. المتفق عليها

  .حيث حركة العبور وإنجاز االستثمارات وتحسين الحكامة داخل الشركة

  

  ئقة فا السرعة الوالخط السككي ذ
  

، فإنه مـن المتوقـع      )تثنية الخطوط (بين الدار البيضاء والقنيطرة     الخط الرابط   ابقاً على    من االستثمارات التي تم إنجازها س      لالستفادة القصوى 
ساعة، الشيء الـذي  / كلم320 كلم وبسرعة   200مسافة  على  بين طنجة والقنيطرة    ما  ربط  ي ،أولعلى شطر   خط سككي ذي سرعة فائقة      تشييد  

، ومـن المتوقـع    دقيقة20والرباط بطنجة في ساعة و دقائق  10ساعتين و  في ظرف     قاطرة 14 بواسطة   سيمكن من ربط الدار البيضاء بطنجة     
   .2015الشروع في استغالل هذا الخط في يونيو 

   
  درهـم  مليار 20طنجة والقنيطرة غالفا ماليا يبلغ الخط السككي ذي السرعة الفائقة الذي سيربط بين       ووفقا للتقديرات األولية، سيتطلب مشروع      

 مليـار   4,4(واآلليـات المتحركـة     )  مليار درهم  5,6(والتجهيزات  )  مليار درهم  10 (الدراسات والبنيات التحتية  : تالي  وموزعة على النحو ال   
 ).درهم
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، 2009ولهذا الغرض، تم الشروع، منذ يونيو . ةلكن المديونية المتزايدة للشركة تستدعي الحذر واتخاذ التدابير المالئم
وتوجد الدراسة المذكورة حالياً في أطوارها النهائية . في دراسة معمقة تروم إصالحاً مؤسساتياً لقطاع الطرق السيارة

ومن أهم السيناريوهات التي تتم دراستها، إمكانية إحداث هيأة متخصصة تعنى بشؤون تمويل القطاع في أفق ضمان 
  .ه واحتمال فتحه أمام القطاع الخاصنمو

لك في إطار ذو مليون درهم 31.665الذي يتم إنجازه في إطار العقد برنامج السالف الذكر ويناهز البرنامج االستثماري
  .2015 كلم في أفق 1.800 والذي يهدف إلى إنجاز شبكة تتجاوز مليون درهم 38.100 البالغة قيمته البرنامج العام

إلى نهاية  كلم 1.096 ما طوله الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغربمن طرف  الشبكة المستغلة بلغتهذا وقد 
والرباط )  كلم275( وادي الرمل –والرباط )  كلم62( الرباط - وتشمل هذه الشبكة محاور الدار البيضاء .2010يوليوز

 -والدار البيضاء ) كلم 86( الجديدة – البيضاء والدار)  كلم34(والطريق المداري للدار البيضاء )  كلم167( فاس -
  ). كلم231(أكادير-مراكش و) كلم28( الفنيدق –وتطوان )  كلم162( مراكش -وسطات )  كلم57(سطات 

 2011 و2010وتبلغ التوقعات برسم سنتي .  مليون درهم6.204 استثماراً قدره 2009وقد أنجزت الشركة خالل سنة 
وتتعلق أهم المشاريع التي توجد في طوراإلنجاز .  مليون درهم على التوالي3.290رهم و مليون د7.898ما قيمته 

أما المشاريع )  كلم57,3 بطول الطريق الثالث(الرباط -والطريق السيار الدارالبيضاء ) كلم320( وجدة-محور فاسب
 سفيآ–والجديدة ) كلم203( لبني مال-برشيد-وتيط مليل ) كلم41(  فهي الطريق المداري للرباط األخرىالمبرمجة

ليتم فتحها في وجه مستعملي  2012 و2010ستنطلق األشغال المتعلقة بهده المشاريع الجديدة ما بين و. ) كلم140(
 .لطرقيا حسب المقطع 2015 و2013 ما بين الطريق السيار
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   المـوانئ- 3.4

الرؤيا اإلستراتيجية للسلطات العمومية لهذا القطاع إثر تفعيل سياسة إصالح الموانئ  بمتابعة تنفيذ 2009تميزت سنة 
  على إنجاز مشاريع استثمارية بنيوية تهدفالوكالة الوطنية للموانئففي هذا اإلطار، تعمل . 2007 ذالتي انطلقت من

  .  الدار البيضاءبالخصوص إلى الرفع من الطاقة اإلستعابية للموانئ وتطويرها خاصة منها ميناء

اتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لمدة  بموجب شـركة استغالل الموانئ كما تعهدت
  . المتعددة االستعماالت لميناء طنجة المتوسطيلمحطة االضرورية لتطويرالوسائل جميع  بتعبئة سنة، 30

         ." المتوسطناضورغرب ال"ل بناء المركب المينائي انطالقة أشغا 2009جهة أخرى، عرفت سنة ومن 

   الوكالة الوطنية للموانئ- 1.3.4

 3.973يبلغ برنامجاً استثمارياً  الوكالة وتنفذ. 2009 سنة  خالل مليون درهم521قيمته استثمارا  الوكالة  هذهحققت
. 2011خالل سنة   مليون درهم949 و2010 سنة خالل مليون درهم 1.654 منها 2014- 2010مليون درهم خالل 

  :  فيمايلي 2014 – 2010و تتلخص أهم المشاريع المدرجة لفترة 

  ؛) 2010 مليون درهم سنة 400( إفني سيدي بميناء بناء حاجز للرمال -

  ؛) 2010 مليون درهم سنة 300( البيضاء الدار ميناء توسيع الطريق الشمالية وجسور -

مليون درهم سنة  150(ية الوطنية اللوجستيكاالستراتيجية  إطار في " جاف ميناء" إلنشاءاقتناء بقعة أرضية  -
2010(. 
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  "مرسى المغرب"استغالل الموانئ  شركة - 2.3.4

  بقيمة طموحابرنامجـاً استثماريـاً 2012-2010 خالل الفترة "مرسى المغرب"الل الموانئ شـركة استغتنجـز 
  وقد برمجت الشركة.2009 خالل سنة  مليون درهم542استثمارا قدره حققت  شركةال  علما أن مليون درهم1.802

 المشاريع ثل أهموتتم. 2011خالل سنة  مليون درهم 414و 2010 خالل  مليون درهم790تناهز استثمارات 
  :الشركة فيما يلي االستثمارية لهذه 

 مليون 368(وآليات للشحن والتفريغ  وجرارات للحاوياترافعات متحركة فوق الخط السككي و اقتناء رافعات -
 ؛) درهم

 ؛ ) مليون درهم120(  الدار البيضاء وأكادير حامالت متنقلة بمينائياقتناء -

  ؛ ) مليون درهم120(  الدار البيضاءميناءويات ب وجرارات للحااقتناء رافعات -
دير والعيون اجرف األصفر وأكالكل من المحمدية وبموانئ  الستغالل المنتوجات البترولية  ومعداتإقامة آليات -

  ؛)  مليون درهم85(
  ؛)  مليون درهم48(إعادة تغطية رصيف مسطح  -
 ).ن درهم مليو40(  بميناء الدارالبيضاء "A3 "الممر تأهيل  -
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 اتفاقية تدبير مفوض مع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لتشييد شـركة استغالل الموانئ ، و�/2009pj���� o;ل 
ويتوقع أن .  مليار درهم2,2دة االستعماالت بميناء طنجة المتوسط باستثمار قيمته مجموعة من البنيات الفوقية المتعد

 شركة تابعة مختصة لمواكبة شـركة استغالل الموانئ  أسستوقد. 2014تشرع  هذه المحطة في الخدمة سنة 
  .المشروع المذكور

  
صاحبة التفويض " ركة المغربية للموانئالش"و" شـركة استغالل الموانئ" ومن جهة أخرى، فإن الفصل التام بين أنشطة

تحسين جودة كما أتاح هذا الفصل  ، مكن من خلق منافسة فعلية في مجال معالجة السلعالثاني بميناء الدار البيضاء
  .التخفيض من التكاليفمع الخدمات 

  "غرب المتوسطور ضالنا" شركة - 3.3.4

 والتي نصت على إنجاز مركب مينائي مندمج، صناعي 2009ز في يوليو الصادرةالسامية تنفيذا للتعليمات الملكية 
إحداث غرب مدينة الناضور، تم " بيطويا" المتواجد على خليج "ور غرب المتوسطضالنا"وطاقي وتجاري يحمل إسم 

ة  مسيرة للمشروع انطالقاً من تجربة تدبير ميناء طنجة المتوسط وكذلك اتخاذ التدابير الضرورية إلحداث المنطقشركة
  .الحرة لغرب الناضور المتوسط التي ستكون مدعومة بالبنيات المينائية المجاورة

 المتوسط - والوكالة الخاصة طنجةالوكالة الوطنية للموانئ بشراكة بين "غرب المتوسط الناضور"وقد أنشئت الشركة 
  .  من رأس المال%49 و%51حيث تمتلكان على التوالي 

  
   

  مضامين مشروع الناضور المتوسط
  

 خالل أجل ال يتعدى خمس سنوات، إنجاز ميناء في المياه العميقة يحتوي على "الناضور غرب المتوسط"يهدف مشروع 
 مليار درهم موزعة 7,6ويتوقع أن يكلف المشروع مبلغ . سلعمحطات تتخصص الستقبال مختلف المنتوجات الطاقية وال

  :كالتالي 
وينجز هذا .  مليار درهم5,6تشمل الدراسات وبناء الحواجز وجرف الرمال والحجارة بغالف مالي قدره :  1 حصة رقم -

  المشروع من طرف الوكالة الوطنية للموانئ ؛
 من طرف ، لفائدة الدولة،وينجز هذا المشروع.  مليار درهم2 بمبلغ السفنتتضمن البنيات التحتية لرسو  : 2 حصة رقم -

  بمساهمة المفوضين المستقبليين للميناء ؛" ور غرب المتوسطضالنا"ركة ش
  :وسيتم تمويل الميناء حسب الموارد التالية 

ص لدعم هذا  الهبات لدى الوكالة الوطنية للموانئ وتخصمليار درهم تسجل في صندوق 1,6 تخصيص :دولة ـ ال-
  ؛المشروع 

  ؛ "الناضور غرب المتوسط" رأسمال شركة  مليار على شكل تسبيق يقدم كمساهمة في 1:  صندوق الحسن الثاني -
   مليار درهم ؛3:  قروض -
  ". غرب المتوسطناضورال" مليار درهم في إطار اتفاقية مع شركة 2:  المفوضون -
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   المطارات والنقل الجوي- 4.4

  بمواصلة تنفيذ المخطط االستثماري للمكتب الوطني للمطارات برسم الفترة2009، تميزت سنة ا القطاعذبالنسبة له
وذلك بموجب عقد " رام إكسبرس"طوط الجوية الملكية المغربية المسماة لشركة الخ وتأسيس مقاولة تابعة 2008-2012

  . 2013 -2009 برسم الفترة 2010البرنامج المبرم بين الدولة وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية في مارس 
 

 وشركة الخطوط الملكية المغربية بهدف تطوير الشركة ولةقد برنامج جديد بين الدع يتم إعداد ،ومن ناحية أخرى
  . أداءها وقدرتها التنافسيةوتحديث أسطولها وتقوية 

 

  المطارات    - 1.4.4

 10,5  قدره والذي تطلب غالفا ماليا،2010-2008برسم الفترة لمكتب الوطني للمطارات ل  االستثمارينامجيهدف البر
عند نهاية هذا المخطط مقابل  مليون مسافر كل سنة 22 عتبة تجاوز  قصدلمطارات تنمية وتحديث اإلى ،مليار درهم

  :ي  وتشمل المشاريع األساسية للمكتب ما يل. مليون مسافر حاليا14ً

  روعـالمش
التكلفة اإلجمالية للمشروع 

  بمليون درهم
   2010حصة 
  درهم بمليون

  264  987   بمطار محمد الخامس1تهيئة المحطة رقم 

  150  755   بمطار مراكش3ة الجديدة رقم المحط
  100  642  المحطة الجديدة بمطار وجدة

  200  502  توسيع مرافق المحطة بمطار فاس
  70  563  وإنجاز محطة جديدة بمطار الرباط سال 1 توسيع مرافق المحطة

  250  1.140  صالح وتطوير أرضية المطاراتإل  كبرىأشغال
ات وبرنامج األمن واألمان نظام التدبير المندمج للمطاروضع 

  بالمطارات
810  180  

  

 2.778 مليون درهم ويتوقع أن يستثمر 2.496 استثمارا بقيمة 2009 سنةلمكتب الوطني للمطارات خالل لقد حقق او
  . 2011 مليون درهم سنة 1.964 و 2010مليون درهم سنة 
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   النقل الجوي - 2.4.4

سطول الجوي وترشيد النفقات، واصلت شركة الخطوط الجوية الملكيـة المغربية األ لتحديث خطتهاتفعيل في إطار 
 . ومنسجمثر على أسطول حدي التوف إلى والذي يهدف أساسا2002ًبرنامجها االستثماري الذي انطلق منذ 
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 . مليون درهم1.415 استثمارا قدره 2009 خالل سنة شركة الخطوط الجوية الملكيـة المغربيةمجموعة  حققتهكذا و 
ما فيها بعلى التوالي،  2011 و2010 مليون درهم سنتي 1.873 مليون درهم و1.562 استثمار حوالي  الشركةوتتوقع

  .االستثمارات األرضية

في هذا و.  الداخليةهدف إلى تطوير الخدمة الجويةوهي ت" رام إكسبرس" الشركة التابعة  بانطالقة2009تميزت سنة 
هدف بمليار درهم  1,2 يناهز استثماري برنامج إنجاز، شركة الخطوط الجوية الملكيـة المغربيةتعتزم  ،اإلطار

 في 2009اكتتبت خالل  بدعم من الدولة التي مالئم للسوق المحلي المغربي وي حديثالحصول على أسطول جوي جهو
. ثالث سنوات مالية مليون درهم، سيتم صرفها بحصص متساوية على مدى 300الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

 نوعمن ائرات وأربع ط ATR 72-600نوع من طائرتين  " :  تعتزم الشركة شراء ست طائرات،ولتحقيق هذا الهدف
ATR 72-200"" إلى استئجار " رام إكسبرس"وفي انتظار إنجاز ذلك ستلجأ . 2012 و2011 سيتم تسليمها ما بين سنتي

    .)2011-2009(لمدة سنتين  ""ATR 72-200أربعة طائرات من نوع 
  

 :ى الشكل التالي  عل2009-2007وقد تطورت أهم مؤشرات شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية خالل الفترة 
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 الخدمات البريدية - 5.4

وسيمكن . 2010 إلى شركة المساهمة بالجريدة الرسمية خالل فبراير" بريد المغرب" تم نشر القانون المتعلق بتحويل لقد
التي من تحسين حكامة بريد المغرب وتحديث خدمات الشركة وإعادة هيكلة أنشطتها لمواجهة التغيرات هذا التحويل 
  . والتي تتسم بالمزيد من التنافسيةيعرفها القطاع

 من تدبير خزينة مركز "بريد المغرب"اللبنة األولى للبنك البريدي مما سيمكن " البريد بنك"وتمثل الشركة التابعة المسماة 
 مما سيساهم في تحسين 2010وقد تمت االنطالقة الفعلية للبنك البريدي خالل يونيو . الشيكات والحواالت البريدية

  .%47 لتصل الى%13المعدل الوطني الستعمال الخدمات البنكية من 
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وتعمل في ميدان " البريد ميديا"م أطلق على األولى اس.  تأسيس شركتين تابعتين2009فضالً عن ذلك، تم خالل سنة 
ستمكن هاتان الشركتان و. النشر الرقمي مختصة في ميدان  وهي''بريد خدمات''التسويق المباشر وتمت تسمية الثانية 

  .تموقع أفضل على مستوى السوق إلعادة بريد المغرب من تطوير خدمات تنافسية جديدة وكذا اكتساب خبرة كافية

 إلى تطور 2008-2006قتضيات عقد البرنامج المبرم بين الدولة وبريد المغرب برسم سنة ولقد أدى حسن تنفيذ م
  . مما أهلها للتحول المؤسساتي ومواجهة رهانات السياق الجديد2009-2007مؤشرات هذه المؤسسة خالل الفترة 

 سيغطي الفترة الممتدة بين ويوجد حاليا مشروع عقد برنامج بين الدولة وبريد المغرب في طور اإلعداد النهائي حيت
 ودعم البريد الرقميفي تنمية أنشطته البريدية وإرساء البريد البنكي وتطوير " بريد المغرب" لمواكبة 2012 و2010

  .إلى شركة المساهمة" بريد المغرب"النشاط اللوجستيكي وكذا تقنين القطاع وتفعيل تحويل 
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 باألساس  مليون درهم ويهم2.595ما قدره  2012-2010 البرنامج االستثماري المتوقع لبريد المغرب للفترة ويبلغ
بالدار " كز الوطني للبريدالمر"توسيع وتأهيل شبكة البريد بالمغرب وتحديث البنية التحتية الخاصة بالوكاالت وإنشاء 

  .البيضاء وبناء وتأهيل مراكز المعالجة والتوزيع وكذا توسيع الشبابيك األوتوماتيكية البنكية واقتناء تكنولوجيات حديثة

ومن المتوقع أن يبلغ حجم االستثمارات .  مليون درهم479، استثمارات بقيمة 2009وقد حقق بريد المغرب، خالل سنة 
  .      مليون درهم تباعا806ً مليون درهم و 794 ما قدره 2011 و2010برسم سنتي 

 االتصاالت - 6.4

   : فيما يلي2009 الحديثة خالل موسم اتتتمثل أهم إنجازات قطاع االتصاالت والتقني
  

 والمتعلق بحماية األشخاص الذاتيين إزاء استعمال معطيات ذات طابع 08-09المصادقة على القانون رقم  -
  ؛ شخصي

 ؛  المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية05-53نشر المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم  -

  ؛ لجيل الثانيمن المحمول للهاتف امنح الرخصة الثالثة  -
  تعديل المخطط الوطني للترقيم باالنتقال إلى عشرة أرقام ؛ -
  ؛مراجعة المخطط الوطني للترددات  -
  ؛ ترددات الجديدةإعادة تطوير ال -
  .)" GENIE "  و "" PACTE(   االتصاالتاتتعميم تقنيي مواصلة تنفيذ برنامج -

 

 فبراير 25الموقعة بتاريخ  ،2013-2009مذكرة التوجهات العامة لقطاع االتصاالت للفترة ومن جهة أخرى تهدف 
التوجهات إلى  هذكما تهدف ه .التصاالتللمجال الوطني ل جديد طخطم تفعيل آليات التقنين ووضع  متابعةإلى ،2010
رقم معامالت إجمالي ب شبكة األنترنيت  مليون مشارك في شبكة الهاتف الثابت والمتنقل ومليوني مشارك في34بلوغ 
  . 2013 وذلك في أفق  مليار درهم40يناهز 
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  :اهمة العمومية، كما يلي وفي هذا اإلطار، تطورت المؤشرات األساسية التصاالت المغرب الفاعل الوطني ذو المس

  
 الفئة باأللف 2007 2008 2009 2008/2009تحوالت 

   الهاتف المتنقل زبناءعدد  13.327 14.456 15.272 % + 5,6  

  تاب الهاتف الثزبناءعدد  1.336 1.299 1.234 %- 5,0  

 نترنيت  األزبناءعدد  476 510 645 + 26,5%  

 

  اإلنتاجات السمعية البصريةشركة والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة (المجال السمعي البصري - 7.4

  

 02بتاريخ الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة و الدولة الموقع بين، 2011 -2009لفترة لعقد البرنامج الجديد يهدف 
  : إلى 2009أكتوبر 

  ؛ لشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةا ألنشطةالمكتسبات بالنسبة توطيد  -
   ترشيد تدبير الموارد البشرية ؛-
  .  مليون درهم749إنجاز برنامج استثماري هام بغالف مالي قدره -

  
مساهمة أي ب مليون درهم 3.037بمنح الشركة دعما قدره  المذكور بموجب العقدوفي هذا اإلطار، التزمت الدولة 

  . 2008-2006 الفترة المتعلق ب السابقمقارنة مع العقد مليون درهم 1.312إضافية قدرها 
  

 2012 و2010 للفترة مع الدولة 2010 يونيو 11 بتاريخ البرنامج المبرمعقد  هدفي، 2Mبشركة صورياد وفيما يتعلق 
  :يلي ما  إلى
  

    تحسين حكامة هذه الشركة ؛-
  ؛     ترشيد تدبير الموارد البشرية-
  .  مليون درهم170 برنامج االستثمار بقيمة  تنفيذ-
  

  .   مليون درهم250 مساهمة إجمالية قيمتها 2Mشركة صورياد   تعهدت الدولة بمنح،ا العقدذهبموجب و
 

   إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء- 5

  

 
 المتعلق 40.09على مشروع القانون رقم  27المجلس الوزاري بمصادقة 2009سنة تميزت وعلى المستوى المؤسساتي، 

تب المك " اسمبإدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مؤسسة عمومية واحدة تحت 
ا اإلدماج ذفي البرلمان، بأن هالدراسة  الذي يوجد قيد ،مشروع هذا اليقضيو. "الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

يشكل مرحلة سابقة هامة في مسلسل إعادة التنظيم لقطاع اإلنتاج والنقل والتوزيع والتسويق للماء الصالح للشرب 
  .من حيث الجودة والتكلفةهاتين المادتين الحيويتين لبالد من ظروف لتزويد االوالكهرباء من أجل ضمان أحسن 

  
                                                           

27
 2009 نونبر 26المنعقد بتاريخ   

  إنتاج الكهرباء 
  

ولالستجابة . 2008 مقارنة مع %4,2، أي بزيادة تقدر بحوالي 2009خالل  ساعة/جيغاواط 25.016بلغت الطاقة الصافية المطلوبة 
مشتريات لدى شركة الجرف األصفر للطاقة الكهربائية : لمتزايد اعتمد المكتب الوطني للكهرباء على تعبئة مصادر الطاقة التالية للطلب ا

وإنتاج المركب ) %18,5(والربط الكهربائي مع إسبانيا والجزائر ) %32,1(وإنتاج المكتب ) %11,4( ومن محطة تاهدارت )39,1%(
 .)%0,5(صادر متنوعة وم) %0.6(الهوائي للمضيق 
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موازاة مع إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أطلقت استشارات قانونية خالل سنة و
  . ي لتقنين قطاع الكهرباءوطنمخطط  من أجل تحديد 2010

  
  الطاقـة - 1.5

  

 

 

 ما 2015و 2009 للفترة الممتدة بين المكتب الوطني للكهرباء  من طرف البرنامج االستثماري المتوقع إنجازهويبلغ
  ).  مليار درهم25(ستثمارات المنجزة في إطار عقود منح االمتياز للخواص اال مليار درهم دون احتساب 44يناهز 

  
البرنامج إلى تقوية الطاقة اإلنتاجية للمكتب وشبكة النقل والربط الكهربائي مع الدول المجاورة واستكمال هذا ويهدف 

ويهم هذا البرنامج  . تبرنامج الكهربة القروية الشاملة وكذلك تطوير الطاقات المتجددة وتحسين جودة الخدما
  :بالخصوص 

  
  :مواصلة إنجاز المشاريع التي هي في طور اإلنجاز أو التي تم االلتزام بإنجازها  -  أ

  )مليون درهم(

 المشاريع
  التكلفة

 

إنجازات 
2009 

توقعات 
2010 

توقعات 
2011 

 - 938 2.429 4.995 المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر 

 - 97 309 2.100 غاواط بالمحمدية ي م100*3 ازمولد الطاقة بالغ

 - 80 422 2.601 ) ميغاواط140( بطنجة ريحيةمحطة 

 - 127 46 1.340 المحطة الحرارية للمحمدية تجديد 

 - 15 187 1.100  ميغاواط116محطة طانطان ديزل 

 - 60 161 1.023 البرج  – تنافنيت الهيدرومائيالمركب 

 695 1.161 1.5 2.320 غاواط بالقنيطرة ي م100*3 مولد الطاقة بالغاز

 196 374 2 720 ) ميغاواط72(محطة أكادير ديزل 

  
  :إعطاء االنطالقة لمشاريع جديدة  -  ب

  )مليون درهم(

 2010 التكلفة المشاريع
توقعات 
2011 

توقعات 
2012 

 852 300 - 2.900 )ميغاواط 300( عبد المومنمحطة الضخ 

 840 210 - 2.100  )ميغاواط 200(مادز والمنزه ـ لائي هيدروكهربمشروع 

 650 450 114 1.834 )ميغاواط 660*2( النقل –محطة آسفي 

 482 694 261 1.600 )ميغاواط 300( النقل – بطرفاية لريحيةالمحطة ا

 490 - - 1.540 البنية التحتية لميناء محطة آسفي 

 531 420 20 1.095  6 و5 ف الجرلفائدة محطتيتوسيع البنيات التحتية 

  
 

  ذات األولوية  لإلجراءاتالمخطط الوطني 
  

لإلجراءات ذات  المخطط الوطني  المصادق عليها في إطاراإلجراءات بمواصلة تنفيذ 2009تميزت سنة 
 وفي هذا اإلطار، تم خالل سنة . بين عرض وطلب الطاقة الكهربائيةاألولوية الذي يهدف إلى المالءمة

وقد بلغ . لي قدره مليار دوالربغالف ما" صندوق التنمية الطاقية  " فتح حساب خاص تحت اسم 2009
 . مليار درهم1,8 ما قيمته 2010النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب إلى متم غشت مجموع 
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بما فيها برنامج الكهربة القروية ، 2009 خالل مليون درهم 6.551 استثمارات المكتب الوطني للكهرباء بلغت
 9.780 قدره  ما2011 و2010ويبلغ البرنامج االستثماري المتوقع للمكتب الوطني للكهرباء برسم سنتي . 28الشاملة

  .برنامج الكهربة القروية الشاملة على التوالي بما فيها  مليون درهم7.436 ومليون درهم
  

 التي سجل فيها 2008 وتجب اإلشارة إلى التحسن الطفيف لمؤشرات المكتب الوطني للكهرباء بعد تراجعها سنة 
كاليف المحروقات وارتفاع ثمن الكهرباء عند  مليون درهم بسبب االرتفاع الكبير الذي عرفته ت5.112المكتب خسارة 

  . الشراء من إسبانيا
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 نونبر 2 بتاريخ  بورززاتلةموازاة مع تقديم المشروع المندمج إلنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية أمام صاحب الجالو

تم التوقيع على اتفاقية بين الشركاء المؤسسين للوكالة الوطنية للطاقة الشمسية التي رصد لها رأسمال بقيمة  ،2009
ا المبلغ بحصص متساوية بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء وصندوق الحسن ذب هااكتتوقد تم  . مليون درهم500

 قامت الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية بإعطاء اكم. ادية واالجتماعية وشركة االستثمارات الطاقيةالثاني للتنمية االقتص
تصور هذا الشطر انطالقة عملية االنتقاء المسبق من أجل إنجاز الشطر األول للمركب الشمسي لمدينة ورززات ويشمل 

ال تقل عن طاقة محطات الحرارية الشمسية بمن ال  وصيانة واحدة أو أكثرالمشروع وتمويله وأعمال البناء ثم استغالل
  .2014 من سنة اً ميغاواط التي سيتم الشروع باستغاللها ابتدء125

  

  
  

 إرساء االستراتيجية الوطنية لتثمين وتطوير الطاقات  تم اجتياز خطوة جديدة في،29شركة االستثمارات الطاقيةبتأسيس 
ويتمثل الغرض األساسي لهذه الشركة، التي يبلغ رأسمالها مليار درهم تم تحرير ربعه عند التأسيس، في . المتجددة

                                                           
28

 انظر التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج  

  مخطط المغرب للطاقة الشمسية 
  

طاقة يتضمن مخطط المغرب للطاقة الشمسية تعبئة وتثمين الموارد الوطنية للطاقات المتجددة وتنمية محطات توليد الكهرباء من أصل شمسي ب
  :   ميغاواط وقد تم اختيار المواقع الخمس التالية إليواء هذا المشروع 2000إجمالية تبلغ 

  
 اإلنتاج السنوي الطاقة الكهربائية المساحة بالهكتار الموقع

  جيكاواط1.150  ميغاواط500 2.500 ورززات

  جيكاواط835  ميغاواط400 2000 عين بني مطهر

  جيكاواط1.150 اط ميغاو500 2.500 فم الواد

  جيكاواط230  ميغاواط100 500 بوجدور

  جيكاواط1.040  ميغاواط500 2.500 سبخة تاه

  
وتبلغ تكلفة هذا . 2020 من الطاقة الكهربائية اإلجمالية سنة %42) رفقة الطاقة الريحية والمائية(إن إنجاز هذا المشروع سيمكن من توفير 

 .2019 على أن تدخل جميع الوحدات قيد االستغالل سنة 2015تغالل الوحدات األولى خالل سنة  مليار درهم ويتوقع اس70المشروع 
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 لمصادقة  الشركة وتقديمهاهياكلتم وضع ولقد . االستثمار في مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وكذا دعم النجاعة الطاقية
 المطرحتثمين غازات  منها مشروع  الشركة انطالقة عدة مشاريعأعطت كما .2010ا اإلداري المنعقد قي يوليو مجلسه

  .    العمومي ألبي رقراق
  

كالة المتعلق بالو ، 2010 فبراير 11تاريخ ب عليه المصادق 16-09 اإلشارة إلى القانون رقم جبتومن جهة أخرى، 
 في  تكمن مهمتها والتي"مركز الطاقات المتجددة" محلالتي حلت الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 

   .جاعة الطاقيةالنلمساهمة في تفعيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة وا

  
  

  الماء الصالح للشرب والتطهير السائل- 2.5

  

 3.754 المكتب الوطني للمـاء الصالـح للشـرباالستثماري المنجز من طرف ، بلغ البرنامج 2009 خالل سنة
 مليون 4.500مليون درهم و 4.635 ما قيمته 2011 و2010وتبلغ االستثمارات المتوقعة خالل سنتي . مليون درهم

  .تباعاً درهم

ما  2010-2008لفتـرة لمع الدولـة المبرم  عقد البرنامـج في إطار المتوقـع للمكتـبمج االستثماري البرنايبلغ و
  : إلى البرنامجا هدف هذيو.  مليار درهم12,8 يزيد عن

  ؛ )مليار درهم 5,8(ضمان ديمومة وحماية وتقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري  -
  ؛ )مليار درهم 4,1(لماء الصالح للشرب بالعالم القروي د باي تعميم التزو-
  ).مليار درهم 3( دعم تدخل فعال للمكتب في قطاع التطهير السائل -

 للفترة الممتدة المكتب الوطني للمـاء الصالـح للشـربامج جديد بين الدولة ونطور اإلعداد مشروع عقد بر ويوجد
 13,6(الوسط الحضري :   مليار درهم يتوزع كالتالي26 بمبلغ اً طموحاً استثمارياَ يتضمن برنامج2015-2011 بين

   ). مليار درهم6,8 ( السائلوالتطهير) رهم مليار د6,1(الوسط القروي و) مليار درهم

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
29

 2009 غشت 6 بتاريخ 5758 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2009 يونيو 30 الصادر بتاريخ 2-09-410بموجب مرسوم رقم   

  البرنامج المندمج للطاقة الريحية 

 2.000لوغ طاقة إجمالية ريحية قوامها  ميغاواط لب1.000يهدف البرنامج الطموح المندمج للطاقة الكهربائية الريحية إلى إنتاج قدرة 
  .2020ميغاواط في أفق 

وستدخل أول حظيرة ريحية قيد االستغالل في .  ميغاواط لكل حظيرة300 إلى 100 حظائر، بطاقة ريحية من 5ويشمل البرنامج من 
 . مليار درهم16وتناهز تكلفة المشروع . 2020 لستستغل جميعها سنة 2014

 البرنامج الوطني للتطهير السائل

  منها من طرف%30 والتي ستم تمويل 2020 مليار درهم في أفق 43 للبرنامج الوطني لتطهير السائلتبلغ قيمة الكلفة اإلجمالية 

الحد من التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي بنسبة رنامج إلى ويهدف هذا الب. المستفيدينالزبناء  من طرف %70دولة وال

  .في المناطق الحضرية %80رفع نسبة الربط بالشبكة إلى و 60%

مراكش ومكناس  وأكادير: إن العديد من المدن والمراكز قد تم تجهيزها أو هي في طور التجهيز بالشبكة ومعدات المعالجة 
 ...د والناضور والحسيمة وبني ماللبرشيووالعرائش والقنيطرة وخريبكة 
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 ع ـ التوزي- 3.5

   وكاالت التوزيع-1.3.5

  

محطات معالجة المياه (تطوير البنيات التحتية األساسية ، وكاالت التوزيع االثنا عشر االستثمارات التي تنجـزها تهم
 تقوية وصيانة وإعادةكذا و....)  وقدرة تخزين الماء الصالح للشرب ومراكز تسليم الكهرباء وإعادة استعمالهاالعادمة

 ،2009خالل سنة  ،من طرف هذه الوكاالتوقد بلغت االستثمارات المنجزة . تأهيل الشبكات واقتناء وسائل االستغالل
مليون  3.441 ومليون درهم 4.120ما يناهز ، 2011و 2010 تيسنات لالتوقع بلغتو. مليون درهم 1.897 ما قدره

  : إلنجازالتي توجد في طور ا ومن أهم المشاريع .على التوالي درهم

 من الدرجة لمعالجةله المحطة ذحيث برمجت ه)  مليون درهم800( لمدينة فاس  معالجة المياه العادمةةمحط -
مياه  مما سيمكن من تخفيض تلوث 2012ه الوحدة في متم يتوقع تشغيل هذو) %95 نسبةخفض التلوث ب (الثالثة 

  ؛ %40 بنسبة واد سبو

 30مما سيمكن من تعبئة حجم )  مليون درهم800( لمدينة مراكش العادمة اه المي وإعادة استعمال معالجةةمحط -
   مشروع للكولف ؛15متر مكعب كل سنة، ستسخر لسقي ممرات النخيل ومليون 

 مليون 350(والجديدة ) رهم مليون د350(دير ا لمدينتي أك العادمة في أعماق البحرن لتصريف المياها مشروع-
  ).درهم

  : رات الوكاالت كالتاليتطورت أهم مؤشوقد 
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   شركات التدبير المفوض- 2.3.5

 -فيوليا (سال والرباط و) Lydec -ليديك (بالدارالبيضاء تشرف الشركات الخاصة المسند إليها التدبير المفوض 
Veolia(  وطنجة وتطوان) أمنديس- Amendis(،وقد استثمرت هذه .  على حوالي ثلث نشاط التوزيع بالقطاع

 رصدت له كما تقوم هذه الشركات بتنفيذ برنامج استثماري . مليون درهم1.636ما قدره  2009الشركات خالل 
العقود المبرمة مع السلطات التي تضمنتها المشاريع  من أجل إنجاز 2014-2010 خالل الفترة  مليون درهم17.594
مليون  4.378 و مليون درهم2.808. على التوالي2011 و2010 ويبلغ االستثمار المتوقع خالل سنتي. المفوضة

 .درهم
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   الهيدروكاربورات- 4.5

 

 الوطني ، قام المكتب2010 أبريل 29قد بتاريخ المنع اجتماع مجلسه اإلداري لتوجيهية الصادرة عنوفقا للمبادئ ا

  :بتبني اإلجراءات الرئيسية التالية  والمعادن للهيدروكاربورات
  

   ؛التعدين والتنقيب عن النفطالمتعلقة ب للمكتب خاصةالتركيز على األنشطة ال - 

الحفر وإنتاج الغاز في أفق تطويرها في إطار الشراكة بين القطاعين العام  أنشطةمختصة بتابعة وحدات إنشاء  -
  والخاص ؛

  تعزيز األبحاث على الصعيدين الوطني والدولي  ؛ -
  .بهدف فتح رأسمالهامساهمة الإلى شركة مشروع تحويل المكتب  -

   
طي جميع األنشطة التقنية والتنظيمية بها المكتب والتي تغقوم وباإلضافة إلى ذلك، فإن الدراسة التنظيمية التي ي

  .2011أواخر عام   هي في مرحلتها الرابعة التي تتضمن وضع مخطط مديري لنظام المعلومات قبلوالتخطيط
  
  .دوليين فاعلين مع شراكة إطار في النفط عن للتنقيب إرادية سياسة والمعادن للهيدروكاربورات الوطني المكتب تابعو

 شركة، تغطي مساحة إجمالية تصل 30استكشاف جديدة مع  وعقود بترولية اتفاقيات  إبرام2009 سنة خالل تم وهكذا،
 رخصة 118 يشمل اًـ منجميبترولية تدير مجاالً  اتفاقيات24موزعة بين كيلومتر مربع،  2224.392إلى 

 شركاء وزت استثماراتوتجا. استكشاف  عقود4 ومنح امتياز عقود 5، )بحرية 52 وبرية 66 (اف والتنقيبـلالستكش

  .درهم مليار 2 مبلغ نفس السنة خالل للهيدروكاربورات الوطني المكتب
  

 357 استثمار  ويتوقع،2009سنة  خالل درهم مليون 226 يناهز ما المكتب إنجازات بلغت الذاتية، االستثمارات وبرسم
  . تباعا2011ً و2010سنتي  خالل درهم مليون 579و درهم مليون

  
  : يلي  ما2010خالل سنة الذاتية مارات المكتب وتهم استث

  
  ؛درهم    مليون185أنشطة التنقيب عن النفط  -
   ؛درهم  مليون61االستكشاف المعدني  -
 .درهم  مليون111التجهيزات  -
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  اطـوسفـالف - 6
  

اقية لتأسيس شراكة  وعقد اتف2008 أبريل 26المساهمة بتاريخ  شركة إلى للفوسفاط الشريف المكتب  تحويل عمليةأدت
 إلى تعزيزالبنية المالية للمجمع 2009 يناير 12استراتيجية بين المجمع الشريف للفوسفاط والبنك الشعبي المركزي منذ 

 . طبقا ألفضل المعايير الدوليةتدعيم شفافيته المالية ووتحسين حكامته 

  
والتدبير والمجمع  اإليداع وصندوق الدولة ن بي2008 شتنبر 22وفي إطار برتوكول اتفاق الذي تم ابرامه بتاريخ 

 لفائدة درهم مليار 28 يناهز مالي للتقاعد بغالف الداخلي الصندوق للفوسفاط، واصل هذا األخير عملية إخراج الشريف
الصندوق المنح و لنظام الوطني  إخراج الجزء المتعلق بالصندوق عمليةفيما يخصو. منخرط11.847 و  متقاعد32.169

  .المعنية األطراف قبل منعداد اإل قيد هامراض فإني الخاص بتغطية األالداخل
   

للفوسفاط إستراتيجيته الرامية إلى دعم دوره  ولمواجهة المنافسة وتقلبات السوق العالمي للفوسفاط، تابع المجمع الشريف
  :وذلك من خالل  ،دولي كرائد

  
ة اإلنتاجية لجميع المنتجات من خالل نهجه لسياسة تعتمد المكانة العالمية التي يحتلها المجمع من حيث الطاق §

الخارجي المباشر، وذلك بغية  واالستثمارعلى الزيادة في القدرة اإلنتاجية عن طريق االستثمارات الذاتية 
  م مكانة المجمع في السوق الدولية ؛ياإلستفادة من النمو المستقبلي للسوق وتدع

  
تحكم في مستويات تكاليف اإلنتاج وتحقيق أداء تقني أمثل للمعدات الصناعية  مواصلة جهوده الرامية إلى ال §

 النقل مشروعفضال عن ذلك، فإن و.  التي تهم كل مستويات المقاولة لألداءوإرساء ثقافة تسعى إلى تحسين دائم

تيح نقل  مليار درهم، سي4  إلىاألصفر والذي يصل مجموع استثماره الجرفب خريبكة  يربطمائي أنبوب عبر
   دوالر للطن ؛25يا بتكلفة تصل إلى  سنوالفوسفاط مليون طن من 38ما يقارب 

  
االستثمار  الستقبال الدولي القطب هذا يخصص :تحويل الجرف األصفر إلى قطب دولي كيميائي للفوسفاط  §

ر درهم تهم  مليا15,5ما يقارب ، 2015في أفق للفوسفاط،  المجمع الشريفسيستثمر الخارجي المباشر حيث 
 مليار درهم 25 وجلب ما يناهز ةصب شغل دائماكما سيمكن هذا المشروع من خلق من. أساسا البنيات التحتية

  .2015 األجنبية بحلول عام الخارجية االستثماراتمن 
  
  : فيما يلي 2009للفوسفاط خالل سنة  تتمثل أهم األحداث التي ميزت نشاط المجمع الشريفو
  

البنيات التحتية ومواصلة الجهود تهم بالخصوص إنجاز مشاريع التنمية المعدنية، والتي عملياتية الاالستثمارات  -
  بتأهيل معدات اإلنتاج ؛المتعلقة 

  
عملية إعادة هيكلة المصالح المركزية التي انطلقت مع بداية السنة والتي تهدف إلى إعادة تركيز المصالح على  -

   واالنتقاالت نحو مراكز اإلنتاج ؛ تم اقتراح مخطط للمغادرة الطوعيةوفي هذا اإلطار،. المهام الجديدة
  

المركزي الشعبي تتمثل في حصول كل واحد منهما  نجاز شراكة استراتيجية بين المجمع الشريف للفوسفاط والبنكإ -
هذا في حين حصل   في رأسمال البنك،%6,62، حيث يساهم المجمع بنسبة  في رأسمال الطرف اآلخرعلى حصة

خلق تعاون قوي في وهذا يعكس رغبة المجموعتين . رأسمال المجمعمن  %5,88األخير على حصة تبلغ 
  .وشراكة إستراتيجية على المدى البعيد

  
 37 قدره استثمارياً، برنامجا 2012-2008للفوسفاط، برسم فترة  ، وضع المجمع الشريفولدعم استراتيجيته الجديدة

 2009وفي هذا االطار، وصلت اإلنجازات خالل سنة . ب االستثمارات الخارجية المباشرةمليار درهم وذلك دون احتسا
  .2008مقارنة مع سنة  %5,5  قدرها مليون درهم أي بزيادة3.800إلى حوالي 
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درهم على  مليون 15.217درهم و مليون 18.000 قيمته  ما2011و 2010سنتي  برسم المتوقعة االستثمارات حجم ويبلغ
  . التوالي

  
  : وتتمثل أهم المشاريع الرئيسية المبرمجة فيما يلي

  
ومنجـم حالسـة )  مليون طن6(د فارس منجـم أوال: منها  مليون طـن 23 بإضافة رفع قدرة االستخراج -

 ؛)  مليـون طـن3(ومنجـم بنجرير )  مليـون طـن4(ن .س.ومنجم ز)  مليون طـن5,5(

 12(وأوالد فـارس )  مليون طن13(مراح لحرش :  مليون طن 40 إنجاز أربع خطوط للغسل بقدرة حوالي -
  ؛) طـن مليـون 2,8(وبنجرير )  مليـون طـن12(وحـالسـة ) مليون طـن

 إنجاز مشـروع النقل عبر أنبوب مائي سيمكن من نقل اإلنتاج الكلي للفوسفاط من خريبكة في اتجاه موقع -
  كلم ؛200الجرف األصفر على مسافة 

المبادالت المتعلقة باالستيراد ، 2015 – 2012 تأهيل ميناء الجرف األصفر من أجل استقبال، في أفق -
 مليون طن من الفوسفاط 16تثمين إضافي يهم (ب دولي كيميائي للفوسفاط والتصدير موازاة مع تطوير قط

  ؛) سنويا
   تحليــة ميـاه البحـر بالجـرف األصفـر ؛-
 . التزود بالماء انطالقا من أم الربيع باتجاه بنجرير واليوسفية-

  
 من متميزين دوليين لينفاع مع الشراكة إطار في متعددة مشاريع للفوسفاط الشريف المجمع ينجز أخرى، جهة ومن

 مشروع إطار في اإلستراتيجية هذه تدعيم المرتقب ومن ."لالستثمار إفريقيا ليبيا شركة"و "فييتنام بيترو"و "بونج"طراز
 المستثمرين مع بشراكة الفوسفاط لكيمياء عالمية محطة الجرف جعل إلى يرمي الذي للفوسفاط الكيميائي الدولي القطب

  .المجال هذا في الرائدين الدوليين
  

   2010 نهاية يوليوز للفوسفاط الشريف  المجمعصادرات
  

  طن1000الحجم 

 2010ات منجز 2009ات منجز التغييرات

 

 الفوسفاط الخام 5.666 2.952 %92

  المواد المشتقة 3.296 2.104 %57

  رقم المعامالت مليون درهم

 التغييرات 2009ات منجز 2010ات منجز

 %69 11.258 19.062 راتمجموع لصاد

 %30 3.625 4.729 الفوسفاط الخام

  %88 7.633 14.333 المواد المشتقة
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  ريـة والصيد البحـالفالح – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
  
  
  

  الفالحية التنمية  وكالة- 1.7
 

30الفالحية التنمية وكالة إحداث 2009 سنة عرفت
السلطات  على عمل خطط باقتراح مكلفة عامة مؤسسة شكل على 

 التضامنية من ودعم الزراعة اإلنتاجية تحسين هدفوذلك ب المرتفعة المضافة القيمة ذات الفالحية القطاعات لدعم الحكومية

   .الفالحين دخل لتحسين اقتصاديا المجدية المشاريع وتنفيذ إنعاش خالل
  

  : وخالل هذه السنة، تم إنجاز ما يلي 

والهيكل التنظيمي  تهم بالخصوص نظام الصفقات، والنظام األساسي للموظفينووضع وسائل تسيير الوكالة  -
  تعلق بتنظيم المحاسبة ؛والمرسوم الم

  توظيف الموارد البشرية الالزمة ؛ -
  .انطالق الدراسات الالزمة لتنفيذ مخطط المغرب األخضر -
  

  : وفي إطار تسريع تنفيذ للمخطط المغرب األخضر، تمت برمجة عدة دراسات تهم الميادين التالية 

 دعم تنفيذ مخطط المغرب األخضر ؛ -

 ؛) القنبزراعة (مشاريع التحويل  -

 ؛) الوقود الحيوي(اإلستراتيجية لتنمية المحاصيل  -

  .االستراتيجية للمنتجات المحلية -
  

 مشروع بغالف مالي 169وفيما يتعلق بتطور وتيرة تحقيق األهداف المبرمجة في إطار المخطط األخضر، تم إنجاز 
  :وتتوزع هذه المشاريع على الشكل التالي .  مليار درهم20,8قدره 

   مليار درهم ؛16,6مشروع خاص بدعم القطاعات الفالحية بتكلفة قدرها  63 -
 4,2 إجمالية بلغت ثمارات هكتار باست319.708 مشروع لتطوير الفالحة التضامنية على مساحة قدرها 106 -

  .  مليار درهم

                                                           
30

  
  2009 فبراير 18 بتاريخ 08-42قانون رقم 

 

  األخضر المغرب مخطط
 

:  هما تين، إلى تنمية مجمل اإلمكانيات الفالحية، ويتمحور حول دعامتين أساسي2008 الذي انطلق في أبريل األخضر المغرب مخطط يهدف
  . من جهة أخرىومواكبة الزراعة المعيشيةمن جهة تنمية وتسريع الفالحة العصرية والتنافسية 

  
  :ا المخطط فيما يلي تتمثل االنعكاسات المنتظرة لهذ

  
 ؛ 2020 مليار درهم سنويا إلى حدود 100 ناتج داخلي خام يصل إلى -  

  ؛  2020 رات إلى غاية مليار درهم من االستثما150إنجاز ما يقارب   -  
  . مليون يوم عمل455خلق  -  
  

 1.400.000 مشروع يستفيد منها 1.500هم ت،  مخططا فالحيا جهويا16ً حيث تمت بلورة، ا المخطط على أساس مفهوم التجميعيرتكز هذ
  . طهذا المخط  المؤسسة المكلفة بتدبير2009تعتبر وكالة التنمية الفالحية التي أنشئت سنة و. اًفالح
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  :للمشاريع المدرجة في إطار مخطط المغرب األخضر  ويقدم الجدول التالي التوزيع الجهوي

  

 II  الدعامة Iالدعامة  

 الجهات
 عدد المشاريع

االستثمار 
 )مليون درهم(

 عدد المشاريع
  االستثمار 

 )مليون درهم(

 392 7 2.297 11  الحوز-تانسيفت  –مراكش 
 597 9 3.105 9  درعة- ماسة –سوس 
 159 8 2.687 9  أزيالل-تادلة 

 444 11 519 6  تافاللت-مكناس 
 15 2 3.334 8  بني حسن– شراردة –الغرب 
 215 6 2.970 6  عبدة-دكالة 
 445 9 831 4 الشرق
 209 6 244 1  زعير- زمور – سال -الرباط 

 55 2 120 1  لكويرة-واد الذهب 
 282 2 59 1 الساقية الحمراء– بوجدور - العيون 
 123 3 17 1  ورديغة-الشاوية 

 - - 78 1 الدارالبيضاء الكبرى
 63 4 136 1 ان بولم-فاس 
 438 13 76 2  تاونات-  الحسيمة –تازة 

 186 19 200 2  تطوان-طنجة 
 586 5 - -  السمارة-كلميم 

 4.209 106 16.677 63 المجموع العام
  
  
   الفالحي  لالستثمار الجهوية  المكاتب- 2.7 
  

العامة  إعانات الميزانية على الحي تعتمدالف لالستثمار الجهوية المكاتب أنشطة الزالت على غرار السنوات السابقة ،
  .لتغطية مصاريف االستغالل للدولة

  
 من سقي مساحة 2009وفي إطار استغاللها للبنية التحتية العمومية الخاصة بالري، تمكنت هذه المكاتب خالل سنة 

 1.970ات منها إلى  مليون متر مكعب وحجم المبيع2.813 هكتار، وهكذا وصل حجم مياه السقي إلى 520.000قدرها 
  .مليون متر مكعب

   
 االستثماراتبينما وصل حجم .  مليون درهم1.610 ما مجموعه 2009المكاتب خالل سنة بلغت استثمارات هذه وقد 

   .درهم على التوالي  مليون2.503درهم و مليون 2.205  إلى2011 و2010المتوقعة برسم سنتي 
  
  :فيما يلي  المشاريع أهم وتتمثل 

وسوس ماسة )  مليون درهم129(خاصة في أحواض الغرب )  مليون درهم372(الكبرى  المائية التهيئة الأشغ -
  ؛)  مليون درهم34(ودكالة )  مليون درهم52(والحوز )  مليون درهم57(وتادلة )  مليون درهم61(

   ؛) مليون درهم428(الخدمات المتعلقة بالماء  -
  .) مليون درهم191(أنشطة الدعم  -
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   )صوجيطا (الفالحية األراضي استغالل  وشركة )صوديا (الفالحية التنمية  شركة- 3.7
  

قطع عقدا إعادة الهيكلة الموقعان بين الدولة وهاتين الشركتين واللذان تم تمديدهما من خالل التعديل الذي أدخل على 
، إلى غاية اإلنجاز التام للشطر الثاني من عملية الشراكة حول األراضي 2009  يونيو29االتفاق االجتماعي الموقع في

  . 31الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو على صعيد إعادة الهيكلةالفالحية، أشواطا جد هامة سواء على صعيد 

  )درهم مليون 711(مستخدم  3.932درة الطوعية لفائدة من المغا الهيكلة تدابير إعادة مكنت ، 2009 سنة فإلى متم
  : تجاه )درهم  مليون1.616(وتصفية الديون 

  
 درهم  مليون 205 :  )االجتماعي للضمان الوطني ما عدا الصندوق(االجتماعية  الصناديق  -

 درهم  مليون 362 :         االجتماعي  للضمان الوطني الصندوق -

 درهم مليون 582 :        الفالحي للمغرباألبناك التجارية والقرض  -

 درهم  مليون145:         الفالحي  لالستثمار الجهوية المكاتب -

 درهم  مليون115:             الديون الضريبية  -

  درهم  مليون207:           ديون الممونين وديون مختلفة -

  
 

 مليون 2.364ن طريق تخصيص مبلغ فدره ة التمويالت الالزمة وفقا لمخططات إعادة الهيكلة للشركتين، عئتم تعب ولقد
موارد بيع األراضي و) عند انطالق تطبيق المخطط( مليون درهم 600درهم من خالل الزيادة في راسمال بمبلغ 

  ).  مليون درهم1.310(ومداخيل رسوم اإليجار الحضرية وشبه الحضرية المسيرة سابقا من طرف الشركتين 
  

 الشركات ديون باقي بعد استكمال المخطط االجتماعي وتصفية وذلك الشركتين بحل يكلةاله إعادة مسلسل استكمال ويرتقب

  .)درهم مليون 130 (لصوديا التابعة
  

   

                                                           
31

   3WA3اآ" "  اlا� "IUV4أ  

 ��	J4(و�
 �#�Qiات ر��م ���h ا
  

 مليون درهم 700السقي والمساهمة المباشرة للمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي التي بلغت متأخرات رسوم مياه لتحسين وضعية 
رئيسي من  إعفاء الفالحين الذين يدفعون الدين ال2008 مايو 23 و2006 أكتوبر 11، قررت الدولة بتاريخ 2005 ديسمبر 31إلى 

 .جزاءات التأخير المفروضة على عدم تسديد رسوم مياه السقي والمساهمة المباشرة

  
وهكذا، فقد بلغ .  بتقييم تطبيق هذه القرارات2010بعد تطبيق اثنين من قرارات اإلعفاء، قامت وزارة االقتصاد والمالية خالل 

 من الفالحين ٪40وعالوة على ذلك، تمكن .  مليون درهم330 على التوالي أي ما مجموعه ٪25 و ٪32معدل تحصيل المداخيل 
 .من أداء ديونهم بعد تطبيق هذه القرارات

  
 2استنادا إلى النتائج السالفة، أصدرت وزارة االقتصاد والمالية، بطلب من وزارة الفالحة والصيد البحري، قرارا جديدا بتاريخ 

 شهرا دفعة واحدة، 12الفالحين الذين يدفعون الدين الرئيسي بأكمله في غضون ويهدف هذا القرار الجديد إلى إعفاء . 2010أبريل 
يطبق هذا .  شهرا36ًأما بالنسبة الفالحين الذين يدفعون ديونهم مع إمكانية إعادة الجدولة فإن اآلجال المحددة يجب أن ال تتعدى 

  .2009يونيو  30 موعد ال يتجاوز القرار على الديون التي تم البدء في تحصيلها  في
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  دـللصي الوطني  المكتب- 4.7

 إنعاش تهدف إلى جذرية تغييرات البحري الصيد قطاع رف، ع2009 شتنبر في الصادرة السامية الملكية للتعليمات وفقًا

  . به المتعلقة المينائية التجهيزات وكذا القطاع وتنمية
  

تعقب الصيد  بدخول حيز التطبق لإلجراءات الهادفة إلى تعزيز المساطر الخاصة ب2010تميزت الظرفية الدولية خالل 
 ذ تنفي بداية، شهد النصف األول من السنة الجاريةسياقوفي هذا ال. المهيكلالغير القانوني والغير المبلغ عنه والغير 

دراسة مشاريع بكما تم تكليف مجموعات عمل مكونة من مختلف الهيآت واإلدارات ". هاليوتيس"ستراتيجية الحكومة ا
  .مستداماستراتيجية الصيد في إطار تنافسي و

  

  
  

 برسم الفترة 2009وفي هذا اإلطار، يواصل المكتب الوطني للصيد تنفيذ عقد األداء المتميز المبرم مع الدولة في شتنبر 
   بإعطاء االنطالقة لبرنامج الصناديق ذات المعايير الموحدة وتفعيل مبدأ2010وقد تميزت سنة . 2009-2012

بمجموعة أولى من  عبر التحمل الفعلي للمكتب لمجاالت منح االمتياز المتعلقة )(Global operator "الفاعل الشامل"
  .، تابع المكتب مجهوداته لتقوية تنافسية القطاع وتشجيع تثمين اإلنتاجوفي هذا السياق. موانئ الصيد

  

  

  

  

 الفالحية األراضي حول الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة
 

استثمار  وشركة الفالحية  التنميةشركة طرف من المسيرة الفالحية األراضي حول والخاص العام القطاع بين الشراكة  إنجاز تم
  :  أ شطر 3الفالحية عبر  األراضي

  
 هكتار ؛ 42.000 الخواص إشارة المستثمرين رهن الدولة وضعت األول، للشطر بالنسبة -

  هكتار ؛ 37.171مساحة على أنجز فقد الثاني الشطر أما  -

 مشروع كبير 57:  وهي تهم على ثالثة أصناف 2010س وفيما يخص الشطر الثالث، انطلقت عملية الشراكة خالل شهر مار -
 .) هكتار1.221( مشروع صغير 94 و) هكتار6.677  ( مشروع متوسط139 و) هكتار13.342 (

  
   . لتستمر ثالثة أشهر يتم بعدها اإلعالن عن النتائج2010 عرض في غشت 1.900وقد انطلقت أعمال التقييم التي تهم 

 مخطط هاليوتيس

  
  .هاليوتيس هي إستراتيجية مندمجة تهدف إلى تأهيل وتحديث مختلف قطاعات الصيد البحري وكذا تحسين تنافسياتها وانجازاتها

  
  : أهم النتائج المتوقعة من تطبيق هذه اإلستراتيجية هي 

  
  ؛ 2020 في أفق %5,4 إلى %3,3 رفع حصة المغرب في السوق العالمي للمنتوجات البحرية من -
     ؛2020 مليار درهم في أفق 21 الزيادة في الناتج الداخلي الخام ليصل إلى -
  ؛      منصب شغل115.000 إلى 61.650 رفع عدد مناصب الشغل المباشرة في القطاع من -
 .دوالر مليار 3,1 إلى 2007 في دوالر مليار 1,2 رفع قيمة صادرات المنتوجات البحرية من -

  
 9التي تتطلب رصد استثمارات بقيمة ) الداخلة-العيون وأكادير وطنجة( ثالث أقطاب تنافسية إحداثضمن المخطط كذلك يتو

  : ويرتكز هذا المخطط على ثالث محاور رئيسية هي . مليارات درهم
  
   ضمان ديمومة الموارد السمكية الوطنية ؛ -
   تحسين جودة المنتوجات السمكية ؛-
 .المنتوجات المثمنة تطوير تنافسية -
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  :ولقد أنجز المكتب مشاريع مهمة في المجاالت التالية 

  
ج جديدة في التسيير بغية التحكم ذتأهيل وعصرنة شبكة التسويق والتمهيد التدريجي لوضع نما: التنظيم التجاري  -

  .في األسواق وضمان شفافية كبيرة في المبادالت التجارية
 تأهيل وعصرنة أسطول الصيد البحري ودعم الصيد التقليدي وإنعاش دعم: تنمية الصيد التقليدي والساحلي  -

   . االستهالك الداخلي
  

 مليون درهم  المكتب الوطني للصيداستثمارات

 61,7 قاعات وأسواق الجملة لألسماك

 25 االصيد التقليدي 

 10,5 اإلدارات

 28,4 نظام المعلومات 

 1,7 التنظيم والتنمية

 6,4  التابعة لشركة استغالل الموانئاقتناء قاعات السمك

 10,5 التحديث

 0,54 اءاتفالكإلنعاش الشغل والوكالة الوطنية 

 2,3 برنامج إبحار

 44 الصناديق ذات المعايير الموحدة

 6,9 تدبير موانئ الصيد

 0 دعم الجمعيات المهنية

 197,5 المجموع

  
  

  الشركة الوطنية لتسويق البذور- 5.7

  
$� +Eا���&ب �9 أ UAO� ده��لتأمين اإلمدادات واألخضر في مجال تحسين معدل استعمال البذور ��B اWه�اف ا��0 >

 ، بين الدولة والشركة الوطنية لتسويق البذور2010 فبراير 26ستثمار، في اوكول هذا المنتوج، تم التوقيع على بروت من
 . لتأهيل البنية التحتية وتنظيم الشركة السالفة الذكر

  
-2010( مدى ثالث سنوات  على مليون درهم150وفي إطار الشطر األول من هذا البروتوكول، تم تخصيص مبلغ 

  ). مليون درهم30( والشركة الوطنية لتسويق البذور)  مليون درهم120(يتم تمويله من طرف الدولة ) 2012
  
  :يلي   بماموجب هذا البروتوكولالشركة بلتزم وت
 

، وذلك في إطار 2015 مليون قنطار في أفق 1,5لشكل المطلوب وبكميات كافية لتصل إلى على ا ا�*1ورإنتاج  -
   ؛اإلنتاجبرنامج مضاعفة 

   ؛2012 في أفق ٪3 إلى ٪10تقليص نسبة الخسائر الناجمة عن تآكل المخزونات وذلك عبر اإلنتقال من نسبة  -
  البنية التحتية والمعدات الصناعية ؛ا�����Cر �0 ��4ل  -
لتسويق تهدف إلى تحسين مستوى مبيعات بذور الحبوب الخاصة بزيادة سنوية قدرها تنفيذ استراتيجية ل -

 .2015 مليون قنطار في أفق 1.5 قنطار لتصل إلى 100.000
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  :الدولة من جهتها بما يلي لتزم كما ت

 

على شكل زيادة في رأسمال )  مليون درهم120(المساعدة في تمويل الشطر األول من هذا المخطط االستثماري  -
 ور ؛ذالشركة الوطنية لتسويق الب

 ؛ انطالق اإلجراءات المتعلقة بفتح رأسمال الشركة -

في الميادين التنظيمية واإلجرائية من أجل تحقيق األهداف المسطرة في  مواكبة الشركة الوطنية لتسويق البذور -
 .البروتوكول الستثماري

 

  
  التربوية القطاعات االجتماعية و- 8

  
  

  .تلعب المنشآت العامة دورا هاما في التربية والتكوين والعمل االجتماعي
 

   التربية والتكوين والشغل- 1.8
  

  األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - 1.1.8
  
 

  
  :المذكور لتنفيذ المخطط الميزانية التالي تقديرات الجدول ويلخص

 )درهم مليار(

 العالي التعليم المدرسي التعليم المجاالت

 - 19,85 سنة 15 سن حتى التعليم إلزامية تفعيل

 7,47 5,20 والجامعات الثانويات في والتفوق المبادرة تحفيز

 2,29 8,82  التعليميللنظام األفقية اإلشكاليات مواجهة

 0,00 0,09 للنجاح الالزمة الوسائل توفير

 9,76 33,96 العالي التعليم /المدرسي التعليم مجموع

 (*) 43,72 العام المجموع
  .تكميلية كميزانية درهم مليار 32,51 فيها بما (*)  

  
للتربية والتكوين باإلعالن عن  ، أول سنة لتنفيذ المخطط اإلستعجالي، قامت األكاديميات الجهوية2009ل سنة خال

ومن جهة أخرى، وفي إطار .  مليون درهم838,5 مؤسسات تعليمية بتكلفة إجمالية تصل إلى تشييدطلبات عروض تهم 
 مليون درهم لفائدة هذه 374,4 تم تخصيص مبلغ »جمعيات دعم مدرسة النجاح  «مشروع إحداث الجمعيات المسماة
  .2009سنة   جمعية6.948الجمعيات التي يصل عددها إلى 

  
  :، فيما يلي 2009تتجلى أهم مؤشرات األكاديميات الستة عشر خالل سنة و
  

 اليـاالستعج المخطط

  
بكلفة  مشروعاً 25 االت تشمل حول أربع مج2012 – 2009 فترة يشمل الذي الوطنية للتربية االستعجالي يتمحور المخطط

 .درهم مليار 44 إجمالية قدرها

  
   : كما يليأربعة أهداف أساسية تهم مستويات المدارس والتعليم العالي، إلى تحقيق هذه المجاالت األربعةترمي 

  

   ؛سنة 15 سن حتى التعليم إلزامية  تفعيل-
   ؛والجامعات الثانويات في والتفوق المبادرة  تحفيز-
   ؛للنظام التربوي األفقية اإلشكاليات هة مواج-
 .للنجاح الالزمة الوسائل  توفير-
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 77:       المندوبيات  عدد -

 9.662:   العمومية التعليمية المؤسسات  عدد -

 223.327:       األساتذة  عدد -

 6.445.847:       التالميذ  عدد -

 516:       الداخليات  عدد -

  1.024.105:   المدرسية المطاعم من المستفيدين  عدد-
  

االستثمارات   وتبلغ.درهم مليون 3.385  إلى2009 سنة خاللمن طرف األكاديميات   المنجزةاالستثماراتوصلت 
  .التوالي على درهم مليون 3.482و همدر مليون 2.213 قدره ما 2011و 2010 سنتي برسم المتوقعة

 

  اتـالجامع - 2.1.8
  

ه ذوبفضل ه. 2009 أكتوبر6 ببداية إنجاز عقود تنمية القطاع الجامعي الموقعة بتاريخ 2010 و2009تميزت سنتا 
  :العقود، أصبح القطاع الجامعي يتوفر على رؤيا معززة باألرقام على المدى المتوسط 

  
 مليار 12,6 ما قدره 2012 – 2009ت اإلمكانيات المالية للدولة التي سيتم تعبئتها خالل فترة بلغ: ة أالموارد المعب -

  ؛ االستثمار مليار برسم ميزانية 4,4و) دون احتساب األجور( مليار درهم لميزانية االستغالل 8,2درهم، منها 
 

تب الوطني للخدمات الجامعية االجتماعية الخدمات االجتماعية للطلبة بواسطة المك و)%9(إنعاش البحث  : التوزيع -
 .%)62 (تحسين عروض التعليم و%)12( وتقوية الحكامة وكفاءة موظفي التعليم )%17(والثقافية 

  

  
  

  الشغل وإنعاش المهني التكوين   مكتب- 3.1.8
  

 وإنعاش المهني التكوين  متدرب من طرف مكتب650.000 الرامي إلى تكوين 2013 – 2008في إطار مخطط التنمية 

 2009 برسم الموسم الدراسي  جديداً متدربا220.000ًيرة اإلنجاز من خالل الشروع في استقبال الشغل ، تم تسريع وت
 التكوين مؤسسات شبكة تدعيم المكتب  ويواصل.2009-2008 مقارنة بفترة %13.4 أي بزيادة وصلت إلى 2010 –

 المهني للتكوين مؤسسة 13 إلحداث ت، وكذلك انطالق الدراساجديداً مشروعاً 32 بإنجاز المتعلقة األشغال في بالشروع

التي أبرمها مع الشراكة كما يتابع المكتب تعزيز التنمية االجتماعية عبر . 2011 – 2010التنمية  مخطط في المبرمجة
 4.642 مركز للتكوين داخل السجون لفائدة 35 إحداثمؤسسة محمد الخامس للتضامن إلعادة إدماج السجناء من خالل 

  .متدرب
  

ت المنجزة ااربلغ حجم االستثم، 2012-2009ق بفترة ار المخطط االستعجالي الخاص بالتكوين المهني المتعلوفي إط
 مليون درهم كما 650 ما قدره 2010 المتوقعة خالل االستثماراتوتناهز .  مليون درهم789 ما قدره 2009برسم 

  .  مليون درهم426 إلى 2011تصل التقديرات برسم سنة 
  

 مقاوالت ثحداإ على األخيرجي مكتب التكوين وإنعاش الشغل، صادق هذا ي المتعلق بخر"مقاوالتي"امج برنوعالقة ب
أخرى حتى شباك  60 للوصول إلى شبابيك 3 في فتح 2010كما شرع المكتب برسم سنة .  شاب مؤهل2.397لفائدة 

  . مشروع جديد2100 مواكبةيتمكن المكتب من 
  

R&��1/�ا�7]�ع ا��د >]�7&� ����iاف ا��VهIا  
  

    توسيع وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم والبحث-   
  الخارجية  تحسين الحكامة والمردودية الداخلية و-   
    )  تطوير القطاعات( برامج التكوين مع حاجيات القطاعات  مالءمة-   
    تشجيع البحث العلمي وتدعيم مؤهالت موظفي الجامعات-   
    )المركز الوطني للبحث العلمي والتقني(  ضمان تعزيز البحث واإلنتاج العلمي وتقوية مؤهالت موظفي التعليم -   
 . )  المكتب الوطني للخدمات الجامعية االجتماعية والثقافية( التالميذ لفائدة الخدمات االجتماعية   العمل على تحسين-   
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 اإلعداد خاصة المقاوالت الصغرى والمتوسطة، يتم ،كوين لفائدة الفاعلين االقتصاديينفيما يخص متابعة دينامية التو
 الصياغة النهائية دوتوجد هذه العقود قي.  تنظيم المهام على ضوء التصميم الجديد لتدبير العقود الخاصة بالتكوينإلعادة

  .مع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين للمكتب
  

200720082009ا
��"ةا
��Agات

9�265282297و>�ة(�د ��F.�ت ا����

 �597 64795 68294 76و>�ة(�د ا����(� ا��&<�

�د ا��.4"�9  <�روس ا�/�Kر  )888 8611 6551 1001

 �د ا��.4"�9 <���روس ا��.�?�)10524560612

 9�E&Oد ا����)109 19710 15312 100

202021و>�ةا��>�ات ا���/�"

  392 3041 3801 1و>�ةا�����9 ا��.��& 
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  والكفاءات الشغل إلنعاش الوطنية  الوكالة- 4.1.8
  

  :، األوراش األساسية التالية 2009والكفاءات خالل سنة  الشغل إلنعاش الوطنية إنجازات الوكالة تهم
  
 74(، أي أقل من الهدف المحدد وكالة 71 إلى وصلت والتي والكفاءات الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة شبكة توسيع -

 وكالة وطنية 40 تحديث تم كما .محلية وكالة 51و الدولي الصعيد على وكاالت4 و جهوية وكالة 16 منها )وكالة
  والكفاءات طبقا للميثاق المجالي للوكالة ؛ الشغل إلنعاش

  
 "إدماج" الرئيسية البرامج خالل  من2009 - 2006الفترة  برسم 177.787 بلغ الذي اإلدماج بتحسين الشغل اشإنع -

    ."الشغل مبادرات" تدابير إطار في الوكالة بها عملت التي  "مقاولتي "و  "تأهيل "و
   

 الموضوع البرامج
  األهداف

2006 - 2008 

  إنجازات
2006 - 2008 

إنجازات 
2009 

 المجموع

 169.799 49.723 120.076 105.000 )1(إدماج  إدماج

 34.487 14.033 20.454 50.000 للتشغيل القابلية تحسين تأهيل

 مقاولتي 2.286 1.012 1.274 30.000 المقاوالت إنشاء

 7.988 3.276 4.712 90.000 )2(إدماج 

 177.787 52.999 124.788 195.000 )2+1(المجموع  األهداف

   
 المستمر والتكيف الوساطة تنشيط ومواكبة المكتسبات ترسيخ   إلى2012 - 2009 االستراتيجي المخطط مشروع ويهدف

  .الشغل سوق احتياجات  مع-
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   :  يلي ما إلى 2010 لسنة خطة عمل الوكالة ترمي، اإلطار هذا في
  
ثين عن الشغل وحاملي مشاريع التشغيل تنمية جودة الخدمات التي يتسنى للباحلوكالة وتعزيز مهنية وكفاءة أداء ا -

  الذاتي والمشغلين االستفادة منها ؛
  مرشح ؛ 50.000 إدماج -
لفائدة )  شاب9.000(والبحث المنهجي )  شاب15.000(تحسين قابلية التشغيل من خالل تعزيزالتدريب التقني  -

  حاملي الشواهد ؛ 
   مجاالت عمل ؛ 10 وكاالت محلية جديدة و3إحداث  -
  . صغرى مقاولة 1.500 إنشاء عمد -
  

 الغالف أما.  الدولة طرف مليون درهم ممولة من271 )لالستغالل واالستثمار( 2010زانية الوكالة برسم يولقد بلغت م

  . مليون درهم509الشغل فقد ناهز بمبادرة المتعلقة للتدابير تخصيصه تم الذي المالي
   

 
  

   هيآت ذات توجه اجتماعي- 8.2
  

    التعاون الوطني- 1.2.8
  

، أنشطته التي تتمثل 2009ان الذين يعيشون في أوضاع غير مستقرة، واصل التعاون الوطني سنة لتلبية حاجيات السك
د شراكة مع الفاعلين أساسا في تقديم العون والمساعدة بكل أشكالها والمساهمة في تعزيز األسرة والمجتمع عبر عق

  .عات المحلية والمنظمات غير الحكومية خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع الجمااالجتماعيين
  
 مؤسسات الحماية االجتماعية(  بزيادة ملموسة في عدد المراكز2009تميز نشاط مؤسسة التعاون الوطني خالل سنة و

 خالل سنة 2.755 إلى 2008 خالل سنة  مركزا2.442ً الذي انتقل من )ومراكز التعليم والتكوين ورياض األطفال
       2008سنة مستفيداً  208.875 مقابل 2009 مستفيدا سنة 225.884ة عدد المستفيدين الذي بلغ وزياد +) 13% (2009

)8%.(+   
  

 2008 سنة 844 مقابل 2009 سنة 925 حيث وصل عددها إلى االجتماعيةتعزيز قدرة مؤسسات الرعاية  كذلكو تم 
  .2008 سنة اً مقيم61.487 مقابل 2009 خالل اً مقيم67.860استفاد منها  +) 10%(
  
  

 برنامج مقاولـتي

 

 رئيسي في هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقديم الدعم قبل وبعد إنشاء المقاوالت الصغيرةبدور والكفاءات  الشغل نعاشإل الوطنية  الوكالةتضطلع
و يوفر البرنامج أيضا، .  درهم، وذلك  لضمان استمراريتها500.000 درهم و 50.000من قبل أصحاب المشاريع ذات تكلفة تتراوح  بين 

  . درهم لكل مشروع10.000  التي تبلغ تحمل الوكالة لمصاريف المواكبة
  

 من األهداف ٪8,9 مثلت األهداف المسطرة حيث  نتائج أقل منحققت قد 2008 -2006وكانت إنجازات البرنامج في إطار عقد التنمية 
  . فقط من مجموع المبالغ المدرجة٪4,5المبرمجة و

  

 مقاولة، أي ما يقارب عدد المقاوالت الممولة 1.012 إحداث 2009 وعرفت سنة. 2008، تم اقتراح مخطط انتعاش في نهاية وتبعا لذلك
وعلى الرغم من إنجاز مخطط االنتعاش، فال زال برنامج مقاولتي . 2008 إلى أواخر عام 2006والممولة ذاتيا بين النصف الثاني من عام 
 بالجدارة االئتمانية للمقاوالت التي أنشأت في إطار هذا وهكذا، فإن اإلكراهات الجديدة المرتبطة. يواجه صعوبات من حيث إحداث المقاوالت

 .منازعات مقاولة في حالة 115  حالة عدم القدرة على التسديد بما فيها326، تم تسجيل هذا الصددفي . 2009 لدينامية اً شكلت عائقالبرنامج
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   وكالة التنمية االجتماعية - 2.2.8
  

 تعمل وكالة التنمية االجتماعية ،عالوة على المهام التي تمارسها في ميدان دعم التنمية االجتماعية ومكافحة الهشاشة
 للدخل على إنجاز مشاريع صغرى متعلقة بالبنيات التحتية االجتماعية األساسية، إضافة إلى تطوير األنشطة المدرة

  .والتي تمكن من خلق مناصب للشغل وتعزيز قدرات الجمعيات العاملة في مجال تخصص الوكالة
  

شجر ( مشروعا يشمل عدة مجاالت 2.186 بدعم ما مجموعه 2001 قامت الوكالة منذ إنشائها سنة ،وفي هذا اإلطار
لوكالة ، ساهمت فيه ا مليون درهم921هز  بغالف مالي نا...)األركان والتمدرس والصحة والماء والكهرباء والتطهير

  . مليون شخص1,8، وقد استفاد من هذه المشاريع  مليون درهم390 بحوالي
  

 الوكالة فيه مليون درهم بلغت مساهمة 28 الي قدره مشروع بغالف م68 على ،2009 خالل سنة ت المصادقة،كما تم
  . مليون درهم13
  

 مليون درهم لدعم برامج التنمية االجتماعية وتعزيز قدرة الفاعلين 162  مبلغ تخصيص،2010 سنة ولقد تم برسم
 ....).  هبات وجهات مانحة( مليون درهم 120ا المخطط  مساهمة الوكالة في هذقاربتالمحليين، وقد 

  

   صناديق االحتياط االجتماعي- 3.8
  

   دـربي للتقاعـدوق المغـ  الصن- 1.3.8
  

  :  كما يلي 2010 – 2008لصندوق خالل الفترة يقدم الجدول التالي تطور نشاط ا
  

 2010 2009 2008 )مليون درهم (المؤشرات 

 17.073 17.147 16.150 * )اقتطاعات (مداخيل األنظمة 

 16.239 15.779 14.923 مصاريف األنظمة

 834 1.368 1.227 الرصيد التقني     

 3.285 2.803 2.322 النتيجة المالية

 141 127 119 تكاليف التسيير
ويتم حساب  .  دون احتساب أداءات الدولة للمبالغ المخصصة لتغطية اآلثار المترتبة عن عملية المغادرة الطوعية، وكذا تغطية عجز النظام العسكري                  *

  .هذه األداءات في ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد على شكل احتياطيات

  
 مليون 19 مليون درهم برسم التسيير و108 مليون درهم منها 127ره  ما قد2009بلغت تكاليف الميزانية برسم سنة 

 مليون 57.500وإضافة إلى ذلك، ومن أجل تحسين تدبير أمثل لالحتياطيات المالية، التي بلغت قيمتها . درهم للتجهيز
انطالقة  2006، أعطى الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2010  ماي مليون درهم في67.342 و2009درهم في نهاية 

االحتياط دراسة أفضت إلى إعادة النظر في توظيف احتياطيات الصندوق وذلك لضمان عائدات ذات مردودية أفضل مع 
 .  المخاطرمن

 

 2009لصندوق المغربي للتقاعد سنة ل يداراإلجلس الموإلنجاز توصيات الدراسة المتعلقة بتدبير االحتياطات، قام 
  :ية باتخاذ التدابير الرئيسية التال

  
 مجال التوظيف في السندات واألسهم مراجعةتوسيع أصول التوظيف عن طريق وضع استراتيجية فعالة تهدف إلى  -

   ؛ المدرجة في البورصة والعقارات
   داخل المجلس اإلداري للصندوق المغربي للتقاعد ؛ االستراتيجيالتوظيفإنشاء وتحديد اختصاصات لجنة  -
   مليون درهم ؛ 900في حدود ة الصندوق إخراج تدبير جزء من محفظ -
المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق  43-95 القانون رقم لدراسة والمصادقة على تعديلرفع توصية للسلطات العمومية  -

خير تنفيذ تأتى لهذا األوتعديل القرار المحدد لكيفيات تدبير إدارة األموال واالحتياطيات المالية للصندوق حتى ي
  . المتعلق بالتوظيف االستراتيجيف الذكرالسالهدف ال
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 مليون 900 في حدودوفي هذا اإلطار، أعلن الصندوق عن طلب عروض مفتوح إلخراج تدبير جزء من محفظته 
  .درهم

  
 عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق وذلك بعد تجربة عقد عمل خالل لصياغة، الزال العمل جاريا وإضافة إلى ذلك

  .2008-2006 فترة
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  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - 2.3.8
  

  :  ميزانية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التطور التالي32عرفت أهم مؤشرات
  بمليون درهم

2008 2009 

 المؤشرات
 النظام العام

التأمين اإلجباري 
 عن المرض

 النظام العام
التأمين اإلجباري 

 عن المرض

 2.647 11.698 2.567 10.072 االقتطاعات

 675 9.166 569 8.472 الخدمات

 115 969 82 887 (*)سيير ف التتكالي

 1.867 2.671 1.758 2.327 نتيجة االستغالل

 186 1.046 68.4 1.088 النتيجة المالية

 2.053 2.857 1.826 2.622 النتيجة الصافية
   التسيير والتجهيز*

  
 2010جة خالل  مليون درهم وتناهز االستثمارات المبرم93 ما قدره 2009ثمارات المنجزة برسم سنة تسبلغت اال

  . مليون درهم على التوالي200 مليون درهم و253 ما قيمته 2011و
  

ويمتلك الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ثالث صناديق خاصة باالحتياطات وصندوقا جماعيا للتوظيفات لدى 
 21.077مقابل  مليون درهم 21.897 ما قدره 2009وقد بلغ مجموع أرصدتها في نهاية . صندوق اإليداع والتدبير

  .2008مليون درهم سنة 
  

وفضال عن ذلك، قام هذا الصندوق بتطوير نظامه اإلعالمي وإعادة النظر في مساطره من أجل األخذ بعين االعتبار 
ويتوقع انتقال عدد الملفات المعروضة للتسديد من . المرضى التغطية الصحية لتوفير الرعاية وإسعاف توسيع نطاق

  .2010 سنة ملفا خالل 7.029لى  ملف يوميا إ2.000
 

                                                           
 قام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعرض محاسبة منفصلة لكل 2005دخول التأمين اإلجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة إثر  32

 .أنواع األنظمة
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  رـن والتعميـالسك - 9

وتدخل وكالة السكن والتجهيزات العسكرية والوكاالت  برنامج االستثمار لمجموعة التهيئة العمرانكل من يعتبر 
 الهادفة إلىسياسة السلطات العمومية العناصر لبلورة ، من أهم  نوعيةةالحضرية وإحداث هيئات مكلفة بمشاريع سكني

 لتنمية السكن االجتماعي  وكذايرة العمرانتالديموغرافي وتطور وضغط تنظيم قطاع السكن ارتباطا بالتطوير و
  .رة من طرف الحكومة في هذا المجالالمقربما فيها الضريبة باالعتماد أساساً على التدابير التحفيزية 

  
   مجموعة التهيئة العمران- 1.9

  
 مليار درهم 8,3، حيث بلغ حجم االستثمارات المنجزة 2009 سنة اطها منذكثيف نشتهيئة العمران بتال قامت مجموعة

 8,5، تبلغ االستثمارات ما قيمته 2010بالنسبة لسنة و .) مليار درهم7,2 (2008 مقارنة مع إنجازات %13بزيادة 
 الشروع في إنجاز أزيد من وتعتزم المجموعة).  مليار درهم6 (تم تمويلها أساسا من تسبيقات المشترينمليار درهم سي

أي  (2010 وحدة خالل سنة 185.341 أشغال بناء ما يقارب جديدة بمختلف األصناف وإنهاء وحدة سكنية 210.134
  ).2009سنة ب مقارنة %7,2بزيادة 

  
 2012-2008االستثمارات المتوقعة خـالل الفتـرة        على ذلك حجم     يشهد كما   موا مضطرداً يعرف نشاط المجموعة ن   و

 المتعلقة بنـشاط مجموعـة   األساسيةتتلخص المؤشرات و.  ماليير درهم سنويا9ً بمعدل  أي مليار درهم45 يناهز   الذي
  :  فيما يليومحاربة السكن غير الالئق السكن االجتماعيفي مجاالت  2010-2009التهيئة العمران برسم سنة 

  
 2010توقعات  2009إنجازات  المؤشرات

 ) وحدة جديدة83.417منها ( وحدة 210.134 ) وحدة جديدة59.241منها (  وحدة198.886 األوراش المفتوحة

 ) وحدة جديدة70.872منها ( وحدة 185.341 ) وحدة جديدة56.564منها ( وحدة 172.773 إنهاء األشغال

  وحدة43.000  وحدة34.467 التسليم

  رسم عقاري50.000  رسم عقاري36.487 إحداث رسوم عقارية

  عقدا28.900  عقدا21.612 لبيععقود ا

  وحدة24.000  وحدة19.237 هدم المساكن الصفيحية

  
   .  مليار درهم10,3 ما قدره 2011 سنة تبلغ االستثمارات المرتقبة برسمو
  

 هذا البرنامج  ئومن المتوقع أن يعب   ) دون احتساب األقاليم الجنوبية   ( مدينة   83أكثر من    رنامج المدن بدون صفيح   بويهم  
 عدد المدن التي تم اإلعالن عنها كمـدن         بلغ وقد   . مليار درهم كدعم عمومي    10 مليار درهم منها     25ستثمارات تناهز   ا

 41 عـدد هذا ال بلغ  ،  2010عند نهاية يونيو    و .2008 مدينة في متم     30 مقابل    مدينة 38 ،2009عند نهاية    بدون صفيح 
  .2012  أفقالهدف هو إنهاء البرنامج فيعلماً أن 

  
، إلى إعطـاء انطالقـة      2009 خالل سنة    ، بادرت مجموعة العمران   الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ي إطار   وف

وفيما يتعلـق    . اتفاقية شراكة  346 وحدة سكنية والتي كانت موضوع       10.749 سكن وإنهاء أشغال     33.633أشغال بناء   
باإلضافة إلى   وحدة سكنية    31.112إنهاء أشغال   :  يةنتائج التال ال 2009باإلنجازات، سجلت مشاريع الشراكة خالل سنة       

  . وحدة سكنية قيد اإلنجاز61.571
  
  :  ما يلي2009 مستوى تقدم البرنامج عند نهاية ينيب، درهم 140.000برنامج سكن بثمن  خصيفيما و
 

روع فيها  الشالتي تم   وحدات  الدد   شركات العمران ليبلغ ع     وحدة سكنية من طرف    29.371نجاز  الشروع في إ   -
   وحدة ؛52.088

  في إطار الشراكة مع منعشين خواص ؛ وحدة سكنية35.298إعطاء انطالق  -

 .ذاتيةحدة سكنية في إطار عمليات  و16.790إنجاز  -

  
 مدن أكادير والعيون ووجـدة ومـراكش       درهم في    140.000 أولى عمليات تسليم السكن بثمن       2009كما عرفت سنة    

  .) وحدة سكنية4.500(
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 تهيئ وتجهيز البنية التحتية داخل      2009 مجموعة التهيئة العمران خالل سنة       واصلت،  برنامج المدن الجديدة  ي إطار   وف

 والشرافات   مراكش قرب)  هكتار 1.200( قرب الرباط وتامنصورت  )  هكتار 840(وخارج مدار المدن الجديدة لتامسنا      
 وع إما تحت إشرافها المباشر أو     نطالق مشاريع السكن المتن   موازاة مع ا    وذلك طة قرب الدار البيضاء   يقرب طنجة ولخيا  

  . شراكة مع القطاع الخاصب
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  كن والتجهيزات العسكريةس وكالة ال- 2.9
  

 المـدنيين   المـوظفين  لفائدة    مسكن 80.000 برنامجا يتكون من     2011-2007لوكالة برسم   يتضمن مخطط عمل هذه ا    
 :  ويبرز مستوى تقدم األشغال ما يلي.والعسكريين العاملين بإدارة الدفاع الوطني

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يتوقـع   2011 و 2010 وخـالل     مليون درهم  1.540 ما قدره    2009اإلطار خالل   االستثمارات المنجزة في هذا     وتبلغ  
  .على التوالي مليون درهم 8.192و مليون درهم 4.442استثمار ما يناهز 

  "إدماج السكن" شركة - 3.9

اتخاذ التدابير الهادفة الستيعاب األحياء ذات السكن الغير الالئق وغيـر    في  " إدماج السكن "تكمن المهمة الرئيسية لشركة     
  : التطور التالي  لهذه الشركة الرئيسةالمؤشراتوقد عرفت . المجهزة في منطقة الدار البيضاء الكبرى

  
  

 المؤشرات 2009
  إنجازات
 نجازاتاإل التوقعات 2008

 )بالوحدات(اإلنجازات التقنية 

 سكن لإليجار

 1.429 2.200 8.507 التي تم الشروع فيهاالوحدات  -

 8.173 7.500 7.930 وحدات في طور االنجاز -

 708 _ - وحدات تم إنهاء أشغالها -

  سكن للتمليك

 728 16.900 14.677 الوحدات التي تم الشروع فيها -

 19.115 2.877 1.494  اإلنجازوحدات في طور -

 1.601 - - وحدات تم إنهاء الحصول على ملكيتها -
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 2009إنجازات  2008إنجازات  مؤشراتال

 3.643 5.607 )وحدة ( المفتوحةاألوراش

 4.213 3.890 )وحدة(األشغال إنهاء 

 2.113 3.406 )وحدة(الهدم عمليات 

 10 56 )وحدة(بيع قطع أرضية 
 1.806 0 )وحدة(إحداث رسوم عقارية 

 46 88 )مليون درهم(الزبائن  اآلتية من مواردال

 221 153 )مليون درهم(استثمارات 

 28 93 )مليون درهم(رقم المعامالت 

  
  :   فيما يلي2010 خالل تتمثل أهم أنشطة شركات إدماج السكنو
  

   ؛ عائلة3.800تهم أوراش  إعطاء االنطالقة لبدء األشغال بأربع -
  عائلة ؛7.258  تخصإنهاء عمليات في طور اإلنجاز -

 . عائلة4.435 لفائدةيرة هدم السكن الصفيحي تسريع وت -

 

  .  مليون درهم على التوالي310م و مليون دره281 ما يناهز 2011 و2010ة خالل سنتي وتبلغ االستثمارات المتوقع
  

  الوكاالت الحضرية- 4.9

 دراسة متعلقة 250مواصلة إنجاز  و وثيقة تعمير89 الموافقة على 2009على مستوى التخطيط العمراني، سجلت سنة 
  . ميثاق معماري25 بوثائق التعمير وإعطاء انطالقة

 
 ملف تمت الموافقة على 115.000، بدراسة 26 البالغ عددها ، قامت الوكاالت الحضرية،التدبير الحضريفيما يتعلق بو

وقد بلغت المساحات موضوع . 2008 مقارنة بسنة %5,7قيمته بذلك ارتفاعاً  مسجلة % 54  منها، أي بنسبة61.794
موع بلغ مج فقد ،على مستوى المراقبةأما .  مقارنة بالسنة الماضية%9,5متر مربع بزيادة  مليون 58,8ه التراخيص هذ
  . مخالفة46.233 أسفرت عن تسجيل  ورشا22.360ًوراش التي تمت زيارتها األ
   

تغطي  اً شباك89  ليصل العدد اإلجمالي إلى2009 سنة  شبابيك وحيدة في7تم إحداث  ،مركزالال تسياسة وفي إطار 
  التي تهمبسيط المساطرتوتستهتدف هذه اإلنجازات .  بالنسبة للجماعات القروية%46جماعات الحضرية، ومن ال 68%

 المحلية بهدف منح تراخيص في ظرف وذلك بتنسيق مع الجماعات والسلطات،  والتقسيممنح تراخيص البناء والتجزئة
  . ساعة24

 
  : فإنه يستهدف، 2012-2010 برسم مجال التنمية الحضرية هذه الوكاالت في وفيما يخص برنامج عمل

  
 ميم للتهيئة ؛ تص60 وثيقة تعمير منها 100 إعداد -

 ؛ أمام عمليات التعمير المناطق التي تغطيها وثائق التعميرفتح  -

  . يوما15تعميم الشبابيك الوحيدة ودراسة الملفات في أقل من  -

 25راسات التشخيصية عن العالم القروي وصياغة الدتعميم نص برنامج العمل على  ،في مجال التنمية القرويةو
 مشروعا لتنمية 50 إنجازالبدء في هرمي للمراكز وخاصة المراكز الناشئة وتسلسل باقتراح  اً للتخطيط القرويمشروع

 . المراكز القروية

كما تناهز االستثمارات المبرمجة برسم سنتي .  درهم مليون818 مبلغ 2009خالل قد استثمرت الوكاالت الحضرية و
  .على التوالي  مليون درهم481.1و مليون درهم 289.1 قيمته ما 2011 و2010

  : مواصلة من 2009خالل من طرف الوكاالت الحضرية  المنجزة مكنت االستثماراتو
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ة ومخططات التنمية وتقسيم المناطق والتهيئ مخططات المديرية للتهيئة الحضريةالالدراسات الالزمة إلعداد  -
  ؛) أكادير ومراكش ووجدة وطنجة والحسيمة(خاصة على مستوى المدن الكبيرة 

 .  والمراكز االناشئةللمدن بالتنمية المعماريةالدراسات المتعلقة  -

 : فإنه يرمي إلى ،الحضرية للدار البيضاء عمل الوكالة وفيما يتعلق ببرنامج

 وثائق التعمير ؛ب تغطية جميع جهة الدار البيضاء الكبرى مواصلة -

الجتماعية واألنشطة الصناعية خاصة ي الجماعية والخاصة من أجل إنجاز العمليات اـ األراضءااقتن -
 بالنواصر ؛ 

شروع  وذلك حتى تاريخ التابع لهنهاء أشغال تجديد مسجد الحسن الثاني باإلضافة إلى المركب الثقافي إ -
 . مؤسسة مسجد الحسن الثاني في عملها

  

  اش االقتصاديـ اإلنع– 10

 

ويتعلق .  وكذا في مجال التهيئة العمرانية والتنمية المجالية في اإلنعاش االقتصاديفعالةتساهم عدة منشآت عامة بكيفية 
األمر بالشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 

ز وتدبير المالعب  وشركة تهيئة الدار البيضاء والشركة الوطنية إلنجا"مارشيكا ميد"ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق و
  . والوكاالت الجهوية للتنمية"طراموي الدارالبيضاء"الرياضية وكذا 

  

   الشركة المغربية للهندسة السياحية - 1.10
  

افتتاح محطة مازاكان وذلك في إطار وكذا  االنتهاء من إنجاز المنتجع السياحي لمدينة السعيدية 2009عرفت سنة 
  . ن طرف الشركة المغربية للهندسة السياحيةمدبيره المخطط األزرق الذي يتم ت

  
خطط يرمي م ،السياحية عليها الشركة المغربية للهندسة تشرفبإنجاز مشاريع المنتجعات السياحية التي وفيما يتعلق 
  :  إلى ما يلي  2010العمل لسنة 

  
  ؛ الداخلة بمحطة الخاصة بالدراسات القيام -
 شبيكة واد من كل بمنتجعات الخاصة الفنادق وبناء تطوير أعمال في شروعوال التقنية الدراسات على الموافقة -

  ؛ اسمير وخليج األبيض والشاطئ
 المرحلة (ومازاكان وموكادور ليكسوس وميناء) فنادق ةأربع (والسعيدية إيريس كاال محطة أشغال مواصلة -

 ).الثانية
  

 برامج إنجاز مخططات، تواصل الشركة ةالسياحيالهادف إلى تحسين وتوسيع الوجهات  "مخطط مدائن"وفي إطار 
 مخططاتأما . التنمية الجهوية للسياحة لكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير التي تم التوقيع على االتفاقيات الخاصة بها

  . التنمية الجهوية للسياحة التي توجد قيد التوقيع، فتخص مدن طنجة وتطوان ومراكش وورزازت ومكناس والرباط
  
 عبر متابعة  بالديمخطط لالتزال الشركة المغربية للهندسة السياحية تواصل إنجاز المحطات السياحية، من جهة أخرىو

 كما تتولى الشركة متابعة إنجاز بلدان ناضور ومهدية والوسيدي عابدإنجاز كل من محطات إفران وإيمي وادار 
 االتفاقيات ازت وإيداوتنان واشتوكة آيت باها التي تم توقيعشيدية وزاكورة وورزاالر مدن االستقبال السياحية لكل من

  .2008 منذ سنة المرتبطة بها
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  واد شبيكة/ زرق المخطط األ
  

. لقد بدأ تسويق الدفعة األولى من المشروع السياحي الضخم واد شبيكة في طانطان وهو يعد واحدا من ثالثة منتجعات المخطط األزرق الموسع
 عقد، فإن المرحلة األولى من 100وإلى جانب مارينا من   . هكتار تقريبا500 على مساحة 2010شغال في نوفمبر وسيجري إطالق األ

 1.851و)  نجوم4( فنادق 3و)  نجوم5( فنادق 5 تشمل بناء - 2015 مليارات درهم والذي ينبغي أن يكتمل في 6 الذي يتجاوز -المشروع 
 .مدينة عتيقةو)  حفرة27( إقامة سكنية وملعب للغولف

  
  

برسم المبرمجة  االستثمارات أما ،ن درهمو ملي96قدره  ما 2009 التي أنجزتها الشركة خالل سنة االستثماراتوبلغت 
  . مليون درهم137 و مليون درهم126تبلغ على التوالي  ف2011 و2010

  
  

   المكتب الوطني المغربي للسياحة- 2.10
  

  
  
  : التالي على الشكل  طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة التدابير التي هي في طور اإلنجاز منيمكن تلخيص أهم و
   

 بمختلف الوجهات  والتعريف"عالمة المغرب"  من خالل متابعة العمل على تشكيلتكثيف التواصل المؤسساتي -
 ؛ "ماروكو طيرابي"عملية السياحية المغربية وخاصة منها مراكش وكذا االستمرار في 

 في تسويق منتوجات سياحية خاصة  والبدء الكبار في مجال السياحةمشتركة مع الفاعلينالقيام بعمليات تسويق  -
 رمضان مع فصل الصيف في السنوات هرالمرتبط بتزامن ش لتعويض نقص األنشطة بالزبناء المتقدمين في السن

 القادمة ؛ 

لى الخطوط الجوية المحدثة حيث سيتم تشجيع الحفاظ ع من خالل النقل الجويالمحافظة على الوتيرة المتنامية لقطاع  -
  ؛رالفاعلون في تنظيم األسفاقوم بها يتحمل الجزء األكبر من تكاليف إنعاش الرحالت الجوية التي 

وكذا بالمنتوجات ) السعيدية ومازاكان(ألسواق السياحية المصدرة للمغرب، بالمحطات الزرقاء الجديدة التعريف في ا -
 الراقية لمدينة مراكش ؛

  الموجه إلى المغاربة سواء القاطنين بالمغرب أو بديار المهجر ؛التواصلتقوية  -

  .دعم السياحة الداخلية ومنتجات البؤر السياحية -
  
  
  
  
  

  2010أهم أهداف رؤية 
 

 سائح دولي مقيم في فنادق مصنفة  ؛  ماليين7ضمنها  يين سائح من مال10استقبال  -

  في الوجهات30.000 سرير في السياحة الشاطئية و130.000ذلك  بما في (2010 في أفق سريــر 160 000إنجاز  -

  سرير ؛230.000الطاقة اإليوائية اإلجمالية الوطنية تصل إلى  مما سيجعل) الثقافية للبالد

المنتجعات الشاطئية الجديدة والبنيات التحتية والفنادق  تهيئة (2010أورو في   ماليير9 و8ثمارات تتراوح بين إنجاز است -
 ؛) والتنشيط

  الصعبة ؛  مليار أورو من العملة48عائدات بقيمة  -

  منصب شغل جديد ؛600 000إحداث  -

 ؛ 8,5 % متوسط سنوي قدرهمعدل الداخلي الخام بنمو الناتج -
 .2010مع حلول  % 20بنسبة  ساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخامم  -
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 : المِِؤشرات التالية تبرزه بوضوح  إيجابياًاًتطور 2010 إلى نهاية يونيوالسياحة شهد قطاع و

  
 المؤشرات الوحدة 2009يونيو  2010 يونيو 

 عدد الوافدين  1000 3.484 3.950

 الليالي بالفنادق المصنفةعدد  1000 7.712 8.554

 المداخيل مليون درهم 20.684 22.430

  

(����) ��Yا%��ا �H�1
ا
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 وإعطاء دفعة توطيد المكتسبات التي تتوخى 2020أفق  قطاع السياحة فإن االستراتيجية الوطنية في آفاقفيما يتعلق بو

 في مراكش خالل من المرتقب أن يتم تنظيمهاجديدة للقطاع، سيتم تقديمها للعموم خالل األيام الوطنية للسياحة التي 
  . 2010 من سنة ألخيرالفصل ا

  
 

   الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات-3.10
  

الستثمار، لالوطنية سياسة ال في إطار تفعيل 2009، التي تم إحداثها سنة الوكالة المغربية لتنمية االستثماراتقامت 
    :يرتكز أساسا على 2010 سنة  خاللبوضع مخطط

 وسيتم . فرنسا واسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدةوهيأربع بلدان لى الذي سيشمل في خطوة أواإلنعاش والتسويق  -
. قطاعات صناعة السيارات والطائرات وترحيل الخدمات واإللكترونيكالمرتبطة بسواق األالتركيز خاصة على 

لي قدره  بغالف ما2010في يونيو المتعلقة بكل من فرنسا واسبانيا وقد شرعت الوكالة في إنجاز المرحلة األولى 
  مليون درهم ؛80

 .مدونة االستثمارميثاق  مراجعةو االستثمارات من خالل تبسيط المساطر ناختحسين م -

 مندوبيات في كل من إسبانيا وفرنسا  أربععلى فتح، 2010سنة خالل لوكالة المغربية لتنمية االستثمارات، ا عملتوقد 
  .مستثمرينالواستقطاب عزيز صورة المغرب وإيطاليا والمملكة المتحدة بهدف القيام بعمليات ت
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  التسويق والتصدير -4.10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط انبثاق 
  

، من تحفيز النهوض بست قطاعات 2005سيمكن مخطط انبثاق الذي يحدد االستراتيجية الصناعية بالمغرب والذي تم اإلعالن عنه سنة 
 المالحة الجوية وصناعة السيارات و ترحيل الخدمات واإللكترونيكات قطاع، وهييلمغربااالقتصاد في  ور القاطرة ستلعب دعدةوا

  .والصناعة الفضائية وكذا الصناعة الغذائية والمنتجات البحرية والنسيج والجلد
  

إرادي استهداف : على دعامتين أساسيتين المخطط  تنافسيته حيث يرتكز ودعمقطاع الصناعة وتحديثه تأهيل ويهدف المخطط المذكور إلى 
  :أما النتائج المتوخاة فهي كالتالي .  للنسيج الصناعي الحالي تنافسيحديثمحركات التنمية بصفة عامة وتل
  
   منصب شغل مباشر وغير مباشر خالل عشر سنوات ؛440.000 إحداث -
   مليار درهم إضافية خالل مدة عشر سنوات ؛90 نقطة أي بأكثر من 1,6ما قدره  الرفع من الناتج الداخلي الخام ب-
  .%50سبة  خفض العجز التجاري بن-
   

 المحاور االستراتيجية للتنمية إلى توسيع مجال ل بإحداث مخطط إقالع موازاة مع مخطط انبثاق2006وفي نفس التوجه، قامت الحكومة سنة 
  . الصناعات اإللكترونية الدقيقة والتكنولوجيات الحيوية والنانوتكنولوجيا

  
د على الفترة ـ بين الدولة والقطاع الخاص ويمت2009 في فبراير  الصناعيخاص بالميثاق الوطني لإلقالعوقد تم توقيع عقد برنامج 

  :2015  من تحقيق الغايات التالية في أفق مخطط انبثاق، يعزز ويدعموسيمكن هذا البرنامج، الذي . 2009-2015
   منصب شغل ؛220.000 إحداث -
   ؛ مليار درهم50 بما قدره الرفع من الناتج الداخلي الخام الصناعي -
   مليار درهم ؛95 خلق حجم تصدير إضافي بقيمة -
  . مليار درهم من االستثمارات الخاصة في األنشطة الصناعية50 إنجاز -
  

. إلى تشجيع االستثمار %  24 موجهة إلى التكوين والموارد البشرية و%  34 مليار درهم منها12,4 غالفاً مالياً يناهزويستوجب هذا العقد 
إلى  العقد ، يهدف)ترحيل الخدمات وصناعة السيارات والطائرات واإللكترونيك(ة الموجهة لالستثمار األجنبي المباشر فيما يخص األنشطو

صناعة (أما فيما يخص المهن التقليدية . ستقبال المستثمرين سيتم تزويدها بشبابيك وحيدة شاملةبا خاصة محطة صناعية مندمجة 22إحداث 
  . التسويق على المستوى الدوليفي مجال فيتوقع تقديم دعم للقطاع ،)غذائيةالنسيج والجلد والصناعات ال

  )ماروك إكسبور بلوس(المخطط المغرب تصدير أكثر 
  

، إلى إنعاش التصدير والعمل على 2009 في ماي إعطاء انطالقتهالذي تم ، )2018-2008( "ماروك إكسبور بلوس"مخطط يهدف 
   : فهي من خالل هذا المخطط2018 النتائج المتوخاة في أفق سنة أما . لتدريجي للمغرب في عدة أسواق استراتيجيةالتموقع ا

  
   مليار درهم ؛327 مليار درهم المسجلة حالياً إلى 114الرفع من مستوى الصادرات بثالث مرات حيث ستنتقل من   -
   مليار درهم ؛ 85ناتج داخلي خام إضافي بقيمة  -
  .منصب شغل إضافي 380.000  -
  

األسواق وكذا مواكبة استهداف استهداف القطاعات والمنتوجات و: ويرتكز هذا المخطط على ثالث محاور استراتيجية متكاملة فيما بينها 
  .الفاعلين

  
كميات كبرى من المنتوجات  يمكنها استقبال التي بالبلدان أنواع من األسواق االستراتيجية ويتعلق األمر ة ثالث هذا المخططكما يهم

  .رة واألسواق المحدودة المتخصصةوجامالمغربية المصدرة واألسواق ال
  

 واليقظة االستراتيجية التي لمقاوالتوقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز القدرات التصديرية للفاعلين خاصة القيام بعمليات تدقيق ا
 .الصادراتطرف المركز المغربي إلنعاش من تتبعها تم يس
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   مجموعة مكتب التسويق والتصدير- 1.4.10

  
  26/09، على مشروع القانون رقم2010 يونيو 15 المستشارين بتاريخ  صادق مجلس،على المستوى المؤسساتي

والذي يخول للمكتب " الشركة المغربية للتسويق والتصدير"القاضي بتحويل المكتب إلى شركة المساهمة تحت اسم 
مشروع  وينص .  وتسويق المنتوجات الفالحية على المستوى الوطنيتجميع المنتجينممارسة مهام جديدة تتلخص في 

  . القطاع الخاصأمامفتح رأسمال الشركة المقبلة القانون المذكور على 

نعاش  وفقا للرؤية الجديدة للحكومة إل2014-2009 المكتب مخططاً استراتيجياً للفترة عدوعلى صعيد آخر، أ
والذي يهدف إلى تجميع وتثمين منتوجات  )ماروك إكسبور بلوس( " المغرب تصدير أكثر" الصادرات المترتبة عن 

  .  يالدولصغار الفالحين مع تمكين المكتب من تسويق المنتوجات الفالحية في السوق الداخلي و

 المنتوجات وكذا وتثمينص تزويد المنتجين ويحدد هذا المخطط االستراتيجي عرضاً متكامالً للخدمات يهم على الخصو
  . المغربية وتسويق المنتوجاتوترويجتوفير الوسائل اللوجستيكية 

  : وتبرز أهداف مكتب التسويق والتصدير كالتالي 

  
2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011  

 الصادرات بالطن 35.500 64.500 83.000 103.250

  

   المغربي إلنعاش الصادرات المركز- 2.4.10

   :أساساً 2009 سنة تميزت "تصدير المغرب "الصادرات إلنعاش المغربي للمركز بالنسبة

 2009برسم سنة درهم  مليون 250 مليون درهم منها 500 (الحكومة طرف من الصادرات دعم صندوق بإحداث -
 لتي تعاني من صعوباتطاعات المصدرة اباإلضافة إلى إجراءات مواكبة للق) 2010 في سنة  مليون درهم250و
 استفادت حوالي وقد. بهدف مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية) السيارات والنسيج والجلد واإللكترونيك(

   ؛2009 حتى نهاية سنة التدابير من هذه مقاولة 300
 تفعيل إطار في وذلك أنشطته اوكذ الصادرات إلنعاش المغربي المركز انتشار إلعادة جديدة دفعة إعطاءب -

  .)ماروك إكسبور بلوس( " المغرب تصدير أكثر"  الصادرات وإنعاش للتنمية الوطنية االستراتيجية

تنظيم أو المشاركة في همت على وجه الخصوص ، 2009 نشاطاً في إطار برنامج اإلنعاش لسنة 57 المركز أنجزوقد 
 عمل لقاءات 3 تهم قطاعات متعددة واستطالعية مهمات 5اً ونوعيرضاً  متعددة القطاعات ومعأخرى معرضاً وأربع 20
  . التصدير بإفريقياقافلةو

 مليون 98 للمركز المغربي إلنعاش الصادرات لترويج إنجازات الميزانية المتعلقة بأنشطة ابلغتوعلى صعيد آخر، 
على  مليون درهم 160 وليون درهم م226 ما قدره 2011 و2010التوقعات برسم سنة  تبلغكما . 2009 سنة درهم

  .التوالي

  

  

  

  لجنة اليقظة االستراتيجية

، عقدت لجنة اليقظة االستراتيجية سلسلة اجتماعات دورية مع ممثلي الفاعلين الخواص والعموميين برئاسة 2009 فبراير منذ إنشائها في
 الحفاظ على مستوى التشغيل وتعزيز تنافسية القطاعات  مجموعة من اإلجراءات هدفها هذه اللجنةتبنتوقد  .وزير االقتصاد والمالية

  .  المتأثرة بتداعيات األزمة العالمية

  .التكوينمجال  وة والتجاريةي والمالة االجتماعيتوتتمحور هذه اإلجراءات حول أربع نقط تخص المجاال

 .نية اتخاذ القرار الضروري بسرعةقرب مع إمكاة عن ها من تتبع القطاعات المعنيت للمتابعة مكنآليةً أن اللجنة المذكورة قد طورت كما
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   التهيئة والتنمية الجهوية-11

   التهيئة - 1.11

   وكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق- 1.1.11

  
لمنطقة التهيئة الممتدة على الضفتين وإنجاز  وعاء العقاري التطهيريتضمن مشروع تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق 

 كبرى خاصة الميناء األطلسي تجهيزات وإعادة تأهيل الوسط البيئي وكذا إحداث بإزالة التلوثتبطة دراسات وأشغال مر
ويشمل المشروع كذلك تهيئة الفضاءات الثقافية  .طراموايالمشروع ووميناء نهري وجزيرة اصطناعية ونفق األوداية 

  .مناطق سكنية وتجارية وسياحيةعالوة على وفضاءات الترفيه 
  
األشغال التي انطلقت وقد تم إنجاز .  ماليير درهم10تناهز  هكتار بتكلفة 5.000ذا المشروع على مساحة تناهز يمتد هو

% 45 ما بين تبلغ في هذا اإلطار المبرمجةالكبرى نسبة إنجاز التجهيزات مع العلم أن % 63بنسبة ، 2006في يناير 
  %.84و
  

  
اية سنة بموجب العقد الملحق لعقد البرنامج المبرم بين الدولة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق الذي تم توقيعه في بدو

 مليون درهم لتمكينها من إنجاز برنامجها 1.200 بقيمة  للوكالة وذلك مالية إضافيةمخصصات منح  سوف يتم،2010
  .2012-2010 برسم الفترة أبي رقراق ضفتي بتهيئة وتنميةالمتعلق 

  

 ���وع �Oا��ي ا���Gط – -(
  

   :ا���ا^,�ت ا����73
   

   كلم19: طول الشبكة  -
  36: عدد المحطات  -
  متراً لكل واحدة30 عربة بطول 45: اآلالت المتحركة  -

   كلم في الساعة 20: السرعة التجارية  -
   دقائق5: الوتيرة المتوسطة  -

  
  : ا�3;%,� ا��<���1 �%���وع 

  
  :شكل التالي  مليون درهم موزعة على ال3.900تبلغ االستثمارات المرتقبة حوالي 

   مليون درهم 1.035: اآلالت المتحركة  -
  مليون درهم 846: التجهيزات  -

   مليون درهم 944: البنيات التحتية  -
   مليون درهم1.075: دراسات ومختلفات وطوارئ  -

  
   : القروض قد تمت تعبئتها بشروط تفضيلية من خالل ما يليبالنسبة لتمويل المشروع، فإن 

  
  مليون أورو ؛150 المتخصص للدول الناشئة للتمويل الكلي لحظيرة اآلليات المتنقلة بمبلغ قدره االحتياطي -

  مليون أورو ؛45قرض تفضيلي تمت تعبئته لدى الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل جزئي للبنيات التحتية للشبكة بمبلغ  -

  .  مليون أورو15زئي لتجهيزات شبكة الطراموي بمبلغ قرض لدى البنك األوروبي لالستثمار مخصص للتمويل الج -
 

هذا الصدد، قامت وكالة تهيئة ضفتي وادي وفي .  وذلك بعد القيام بالتجارب الالزمة الجارية حاليا2010ًسال في نهاية سنة -يرتقب تسليم طرامواي الرباط
سة نظام التعرفة التي ستمكن من إيجاد العروض التجارية المالئمة أبي رقراق بصفتها المشرف على المشروع، بنشر طلب عروض دولي إلنجاز درا

  . حسب فئة المسافرين
  

 .  لمدة ست سنوات"طرانس ديف"وقد تم إسناد استغالل الطرامواي  إلى شركة 
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ال التهيئة بلغت  برسم أشغ2010إلى متم ماي لدى الوكالة و تجدر اإلشارة إلى أن مجموع االلتزامات المتراكمة 
ثمارات االست أما.  مليون درهم3.142ما قيمته  2009 االستثمارات المنجزة في سنة وقد بلغت.  مليون درهم5.265

  .على التوالي  مليون درهم2.000 و مليون درهم2.242 فتبلغ 2011 و2010المتوقعة خالل سنة 
  

  شركة مارشيكا - 2.1.11

 1.549 تناهز إجمالية مساحة على " ميد مرشيكا " شركة عليه تشرف الذي مارشيكا بحيرة تهيئة برنامج إنجاز سيتم
 والمنطقة النحام طيور وخليج للمطارات الوطني المكتب وموقع البحرين بين ما ومدينة اطلعيون : مواقع 6 تهم هكتار

 يقارب ما ستوفر درهم مليار 28 كامارشي بحيرة تهيئة برنامجل جماليةاإل التكلفة تناهزو .مارشيكا وبساتين الرياضية
  .الترفيهية بالنشاطات خاصة تجهيزاتو المشتركة التحتية البنية تجهيزات إلى باإلضافة وسكني سياحي سرير 95.000

 شغل منصب 80.000 إحداث المرتقب من أنه كما درهم مليار 18 بمبلغ المشروع عن لمترتبةا االستثمارات وتقدر
  .مباشر وغير مباشر

 
 2009 سنة انطالقته إعطاء تم الذي) مربع متر 453.000 (اطلعيون مدينة تهيئة مشروع أن إلى اإلشارة تجدر كما

 Atalayoun Golf Resort » »آB�1 ا1j#U0ن ر14ر «طرف من تنفيذه يتم ،2013 سنة إنجازه من االنتهاء سيتم والذي

S.A » وتناهز. مدره مليون 255 بلغ برأسمال 2009 شتنبر 9 في تأسيسها تم "ميد مرشيكا" لشركة تابعة شركة وهي 
   .درهم مليون 1.062 الموقع وتهيئة لتجهيز المتوقعة التكلفة

 مالية وموارد قانونية وسائل توفير يتطلب باألشغال البدء أن الشركة، إلي الموكلة المهام ممارسة خالل من بينت قدو
 إلى للوصول المستخدمة النقل وتجهيزات تحتية بنيات( والعقار لتعميروا بيئةبال المرتبطة اإلكراهات لمواجهة هامة

 السائل والتطهير والكهرباء الماء بشبكات الربط (أخرى جهة من الموقع خارج المنجزة وباألشغال جهة من )الموقع
  ).واالتصاالت

  .2010 سنة في المذكور وعبالمشر خاصة وكالة إحداث تم ،السامية الملكية للتعليمات وتنفيذاً اإلطار هذا في

 االستثمارات تبلغو. 2009 سنة خالل درهم مليون 495 مبلغ ،التابعة وشركتها "ميد مرشيكا" شركة استثمرت وقد
  .التوالي على درهم مليون 700و درهم مليون 559 ماقدره 2011و 2010 خالل المتوقعة

  شركة الدار البيضاء للتهيئة –  3.1.11

 بيتطل الذي سندباد لمنطقة المندمجة التهيئة برنامج أبرزها من األعمال مجال في هامة ؤهالتم على الشركة تتوفر
   :التالية الثالثة المكونات إلنجاز درهم مليار 3 بحوالي إجمالية استثمارات

   ؛ الغابوي للملك تابعة هكتارا 37 على الممتدة الترفيهية الحديقة تهيئة -
 ؛ للدولة الخاصة األمالك من هكتارات 4 مساحة على األثري المتحف دوتشيي الحفريات موقع تهيئة -

 الخاصة األمالك من هكتارا 28 مساحة على ومكاتب وفنادق سكنية وحدات يضم عقاري استثمار برنامج تنفيذ -
  . للدولة

 التهيئة بمشروع ةالمتعلق االستثمار باتفاقية لخاصةا المفاوضات إجراءو الشركة هياكل بوضع 2009 سنة تميزت وقد
  .سندباد لمنطقة المندمج

 اختيار تم ،سندباد لحديقة المندمجة الترفيهية المنطقة لتهيئة مستثمر انتقاء اجل من الدولي االهتمام إبداء طلبل وتبعاً
 بين 2010 يوليوز 12 في بالمشروع الخاص االستثمار اتفاقية توقيع تم وقد .وأجنبية مغربية شركات مجموعة

 وكذا االمتياز بمنح المتعلق الملف بتدبير للتهيئة البيضاء الدار شركةل سيعهد حيث الخاص والمستثمر المعنية افاألطر
  .بالموازنة المتعلق الجزء
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  الرياضية المركبات وتدبير إلنجاز الوطنية الشركة - 4.1.11

 الثالثة للمالعب النهائية األشغال إنجاز لىع اإلشراف مهمة الرياضية المركبات وتدبير إلنجاز الوطنية الشركة تتولى
 تنفيذ على شرفت كما. )درهم مليون 860 (وأكادير) درهم مليون 830 (مراكشو) درهم مليون 845 (طنجةب األولمبية
  ).درهم مليون 2.080 (2015-2014 في أفق إنهاؤه يتوقع الذي البيضاء الدار بمدينة الكبير الملعب إلنجاز األشغال

 إنهاء يتوقع التي ومراكش طنجة من كل لمالعب بالنسبة ،2010 يونيو شهر غاية إلى األشغال، من %95 إنجاز تم وقد
مدينة أكادير الذي يتوقع ملعب فيما يخص % 72 إلى اإلنجاز مستوى وصل كما. 2010 نونبر شهر في بها األشغال

يتم حالياً القيام بدراسة حول ف، ب بطريقة ناجعةسيير المالعتأما فيما يخص  .2011االنتهاء من أشغاله في يونيو 
الشركات التابعة مختلف سيناريوهات استغالل هذه المركبات بهدف إيجاد استراتيجيات خاصة بتدبير الملكية وإنشاء 

  .المالعبلتسيير لتكلفة المالية وإنجاز مخطط مالي وكذا ا

  طراموي الدارالبيضاء   – 5.1.11

، المنجزةدراسات ال إلى واستناداً. في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري لهذه المدينة" دارالبيضاءطراموي ال"يدخل إنجاز 
سريع وخط )  كلم76(لطرامواي ل خطوط 4إنجاز شبكة نقل جماعي تضم ، 2030في أفق  السلطات العمومية تتوخى

   .حافالت النقل السريعيتم تدعيمه بخطوط )  كم21(وخط مترو األنفاق )  كلم63(

 مليار درهم  6,4 تكلفته ، إنجاز هذا المشروع الذي تناهزغرض، التي تم إحداثها بهذا ال"البيضاءالنقل " شركة ولىوتت
بين األحياء الذي يربط أول خط لطرامواي الدارالبيضاء  إنجاز سيستغرقو.  مليار درهم على شكل قروض2,4منها 

 متم عندتشغيله بهدف الشروع في  2012-2009الفترة ممتدة على   سنوات4مدة م،  كل28على طول الرئيسية للمدينة 
   .2012سنة 

، إنهاء الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية كما تم إنجاز األشغال الخاصة بتحويل شبكات المياه في 2009سجلت سنة و
  . كل من شوارع مكة وعقبة وعبد المومن وبا احماد

بإنجاز أشغال األرضية  مقاولة األشغال العمومية المكلف باختيار، 2010 في غشتمن جهة أخرى، قام مجلس المدينة 
عن قريباً وسيتم اإلعالن . الحي المحمديوللمشروع ووضع الخط السككي للمقطع األول الرابط بين سيدي مومن 

  . المتبقيينلشطرينطلبات العروض الخاصة با

 2010 سنة  مليون درهم1.104 ويتوقع استثمار يون درهم مل79 استثماراً قدره 2009أنجزت الشركة خالل سنة وقد 
  .2011  سنة مليون درهم2.236و

 

    بفاس العتيقة المدينة وإنقاذ الكثافة من التخفيض وكالة - 6.1.11

 إعادة مخطط على ،2010 فبراير شهر في بفاس القديمة المدينة وإنقاذ الكثافة من التخفيض وكالة إدارة مجلس صادق
 ووزارة الداخلية ووزارة الوكالة من كل ممثلي يضم مشترك عمل فريق طرف من إنجازه تم تراتيجياس توجيه

   : يلي فيما محاوره أهم تتلخص ،والمالية االقتصاد

 ؛ مهامها مراجعة مع محلية تنمية شركة إلى مساهمةال شركة من الوكالة تحويل -

  ؛ التسيير وسائل وتطوير اجتماعي مخطط يذتنفو مناسب هيكل اعتماد عبر الوكالة هيكلة إعادة -
 خدمة تقدم مؤسسة صفة إعطائها بهدف للوكالة والمالي والمؤسساتي القانوني اإلطار في النظر وإعادة تطوير -

 .التاريخي إرثها على الحفاظ وكذا هيكلتها وإعادة فاس مدينة على بالحفاظ مكلفة عمومية

 من منحها تم درهم مليون 10 منها درهم مليون 19 بمبلغ الشركة رأسمال من فعالر تم المخطط، هذا تنفيذ من وللتمكن
 .للوكالة الداخلية وزارة تمنحها التي االستغالل إمدادات رسملة عبر درهم مليون 9و لدولةل العامة الميزانية طرف

   :التالية العمليات 2009 سنة خالل بفاس القديمة المدينة وإنقاذ الكثافة من التخفيض وكالة أنشطة شملت وقد

 ؛ فاس لمدينة العتيقة لمبانيا وتثمين المعماري التراث على الحفاظ إطار في تدخل عمليات عدة إنجاز -
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 الجماعات مع إبرامها تم والتي باالنهيار المهددة المباني معالجة بكيفية المرتبطة االتفاقيات تنفيذ مواصلة -
 ؛ باإلسكان المكلفة والوزارة المحلية

 .حساب تحدي األلفية الذي يدخل في إطار "الصانع التقليدي ومدينة فاس"مشروع  إنجاز في االستمرار -

  

  الجهوية التنمية - 2.11

لقد تبنت وكاالت التنمية ألقاليم الشمال والجنوب والشرق، منذ تأسيسها، إستراتيجية للتدخل عبر وضع مشاريع تهدف 
 الوكاالت بدراسة واقتراح في هذا اإلطار تقوم.  وتنافسيمعولم اقتصادي سياق في ةات المعنيجاذبية الجهإلى تحسين 

الفاعلين العموميين برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة وكذا مشاريع خاصة، على كل من السلطات المحلية و
لمعنية في مجالي التطهير  للجماعات المحلية اوتقديم الدعمفي البحث عن وسائل التمويل الالزمة تساهم كما . والخواص

  .السائل وتحسين الخدمات
  

، بينما يرتقب 2009سنة  مليون درهم 3.335وقد بلغ إجمالي المبلغ الذي تم استثماره من قبل الوكاالت الثالث ما قدره 
  . على التوالي2011 و2010  في سنتي مليون درهم3.131و  مليون درهم3.832استثمار ما يقارب 

  الشمال أقاليم تنمية ةوكال - 1.2.11 

 التنمية برامج انطالقة بإعطاء قامت حيث درهم مليون 1.526 قدره ما 2009 سنة برسم الوكالة استثمار حجم بلغ
 مليار 1 بتكلفة الشمال أقاليم تنمية برنامج إلى باإلضافة درهم مليار 4 تبلغ مالية بتكلفة وتطوان طنجة لمدينة الحضرية

. للدخل المدرة واألنشطة األساسية التحتية البنيات تطوير عبر الهندي القنب زراعة محاربة إلى يهدف والذي درهم
 2.400 قيمته ما 2011 سنة توقعات تبلغ بينما درهم مليون 2.000 قدره ما 2010 خالل المتوقع االستثمار ويناهز
  .درهم مليون

 يتم درهم مليار 8 منها( درهم مليار 19 إلى تكلفته تصل الذي 2013-2010 الفترة على الممتد العمل لمخطط بالنسبةو
 على بالقضاء معنية قروية جماعة 100 قرابة تخص مندمجة تنمية برامج فيهم ،)الوكالة قبل من مباشرة تسييرها
 لتنميةل الوطنية بالمبادرة عالقة لها التي للدخل المدرة واألنشطة الحضرية التنمية برامج يشمل كما الهندي القنب زراعة
  . المحلي الترويجو المحلية السياحة تنمية برامج وكذا البشرية

   وكالة تنمية أقاليم الجنوب - 2.2.11

 إلى 2004 من ممتدةال سنوات ستال خالل درهم مليار 6,4 قدره مالي بغالف مشروعاً 1.973 الوكالة نفذت لقد
 سنتي الستثمارات بالنسبة أما. درهم مليون 1.536 قدره ما 2009 سنة في المنجز االستثمار حجم بلغ قدو. 2009
  .التوالي على درهم مليون 731و درهم مليون 1.643 تناهزف 2011و 2010

 السائل التطهيرو الحضري التأهيل ،2014-2010الفترة ب الخاص للوكالة السنوات المتعدد المخطط مشاريع أهم وتخص
 الشغل إلنعاش المبادرةو الصبار نبات إنعاش مشروعو الجنوب واحات وتنمية إنقاذ برنامجو جماعية تجهيزات توفيرو

  .الجمال تربية دعم كذاو الجنوبية األقاليم سياحة تنميةو التقليدية صناعةال تطويرو والتنمية

 

   وكالة تنمية األقاليم الشرقية - 3.2.11

 1,4 مليار درهم منها 8,8 قدره ي إجمال مشروعا بغالف مالي138 للوكالة 2010-2008يضم مخطط العمل للفترة 
 استثماراً 2009وقد سجلت سنة . مليار درهم تموله الوكالة والباقي يتم تمويله من قبل الشركاء الوطنيين والدوليين

 وكذا والمحلية القطاعية التنمية م يتعلق بمشاريع تخص استراتيجية التنمية الجهوية ودع مليون درهم253إجمالياً بلغ 
 200 مليون درهم بينما ستبلغ 189 ما قدره 2010لالستثمار في سنة  المخصصة الميزانية تناهزو. راكةالش إنعاش

    .2011مليون درهم في سنة 

 وجدة، قطب(الذي تم استلهامه من دينامية التنمية لمنطقة الشرق ) 2014-2011 ( الجديدإن مخطط العمل الثالثي
 خلق ودعم والتضامن القرب سياسة طويرت يتوخى ،) ...ومارشيكا لسلوانالمجمع الفالحي بركان والمجمع الصناعي 

  .للشرب الصالح الماءب التزويدو دةدتجالم الطاقات طريق عن الكهربة من االستفادة وتعميم للتكوين فروع
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  المـالية- 12
 

  رـصندوق اإليداع والتدبيمجموعة  -  1.12 

 
   :فيما يلي 2009دوق اإليداع والتدبير سنة  اإلنجازات التي حققتها مجموعة صنأهم تتجلى

 ؛ %) 41- (2008 مليـون درهم سنة 7.470 مليون درهم مقابل 4.386 الصافي البنكي الناتج غـبل -

 أي بانخفاض قدره 2008 مليون درهم سنة 2.055 مقابل 2009 مليون درهم سنة 782الربح الصافي  بلغ -
  ؛ 62%

  .2009 نهاية في مليار درهم 132,7صل إلى ي ل2008مقارنة بسنة % 0,8 ارتفع إجمالي الموازنة بنسبة -
  
   : التالية اريعالمش بتنفيذ 2009 سنة تميزت أخرى، جهة ومن

  
 وا��� �:II  "e لز.� " +M�j#3 .3ا+N ا�L-j ا�s. "K�Rد+�ج بتنفيذ الخاصة والمشاريع التدابير مجموع إنهاء -

 وتبني قواعد إدارة والتقارير التنظيمية اإلدارة الشاملة للمخاطرو�A . L-l#"اH_3اءات ا�-�Uj," .���'�+" ا�?�
  ؛33األصول والخصوم

وضع آلية تسيير مالية تدخل في إطار نظرة شاملة هدفها منح صندوق اإليداع والتدبير آلية تسيير مالي  -
  ؛والمجموعةمتكاملة لكل من الصندوق 

  . في شهر يوليوزالمطابقة واعتماد معيار استشاريةتطبيق توصيات بنك المغرب من خالل خلق لجن  -

ه االستراتيجي للتنمية لسنوات مخططتنفيذ توصيات الدراسة المتعلقة ب صندوق اإليداع والتدبير، واصل 2010وفي سنة 
 2010ان يوضح السياسة العامة لالستثمار قبل نهاية سنة أن يقوم الصندوق باعتماد بيمن المتوقع و .2008-2012

 والموارد المالية نفتاحالبعيد وكذا برنامج االى المتوسط ويح رؤيته االستراتيجية على المدوالتي ستمكنه من توض
  .الالزمة لتحقيقه
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   القرض الفالحي للمغرب- 2.12

من خالل ذلك  كما يتبين 2008مقارنة بسنة  إيجابياوراً ـ تط2009ة ـرض الفالحي للمغرب سنـق القـحق
  :المؤشرات التالية 

 إلى ارتفاع موارد هذاويعزى ) %11(+ مليار درهم 1,9ل  مليار درهم مقاب2,1بلغ الناتج البنكي الصافي  -
 كما ساهم انخفاض االحتياط .%4نسبة ب  وانخفاض تكاليف االستغالل البنكية%4االستغالل البنكية بنسبة 

 النقدي البنكي في هذا التحسن ؛

يرجع ذلك  و%53 زيادة أي ب2008 مليون درهم سنة 225 مليون درهم مقابل 345 الربح الصافي ناهز -
مقارنة  التي سجلت تطوراً مهماً يةحتياطإعادة إدراج المخصصات االوالناتج البنكي الصافي أساسا إلى تحسن 

  ؛2008بسنة 

  مليار درهم ؛65,8  ليبلغ2008 مقارنة بسنة %5,5 بنسبة حساب الختاميارتفع مجموع ال -

 2008 مليار درهم سنة 42,4 مقابل 2009سنة  مليار درهم 47,5بلغت المستحقات اإلجمالية لدى الزبناء  -
 من المستحقات %10,9 لتبلغ تراجعهاقروض الصعبة  نسبة الواصلت كما. %12 وصل إلىأي بتطور 

 . 2006 في سنة %25 و2008 في سنة %14اإلجمالية مقابل 

-2009  للفترة عملمخططتنفيذ بيقوم القرض الفالحي للمغرب فإن األخضر، المغرب أما فيما يخص مواكبة مخطط 
  ."تمويل الفالح" ومؤسسة "أرضي"العالم القروي عبر ثالث مكونات وهي البنك التقليدي ومؤسسة لفائدة  2013

  . �� إ�0ر ا��-LM1 ا�@�*� ا��,U#�يU+ 2009-2013#�ر درهe �� ا�3�Vة v@j�. 14"و�� ا��[م ا�,3ض ا�oV�� �U-&3ب 

 "�4 "M��A !��ا�,3وض 2009و p&U. ،-ا�� "((R "#�oVوا�)��'�ت ا� "#�oVا� "�lAw26,4 أي eر دره�#U+ 57% 
 2009لقروض الصغرى فقد سجلت في سنة ل" أرضي" فيما يخص مؤسسة. من مجموع القروض الممنوحة للزبائن

 21 االتفاقية الموقعة بتاريخ تمكنوقد .  مليون درهم118 محفظة القروض لتصل إلى في %27تطوراً بلغت نسبته 
 39 من اقتراح ، عن تدخل صناديق التمويل األخرى فضالًالحترازيا، بخصوص صندوق االستقرار 2009بريل أ

  .مشروعاً وبرامج ذات أولوية تهم تسهيل عملية التمويل لفائدة الفالح
 

  صندوق التجهيز الجماعي - 3.12

جاالت التهيئة الحضرية والخدمات األساسية بصفته صندوقا مكلفا بتمويل استثمارات الجماعات المحلية وتجمعاتها في م
 ذات الصبغة السوسيو اقتصادية، وافق صندوق التجهيز الجماعي الهيآتوالتجهيزات التجارية للنقل الحضري ومختلف 

 119هذه القروض تهم و .2008 مليار درهم سنة 2,9قابل م مليار درهم 1,8 على حجم قروض بلغ 2009خالل سنة 
  . مليار درهم5,3 تثماري إجمالي قدرهبغالف اسمشروعاً 

   :  نخص بالذكر منها2009ظاً خالل سنة هذا الصندوق تحسناً ملحول ماليةوقد سجلت المؤشرات ال

 ارتباطاً بتحسن هامش 2009 مليون درهم في سنة 336إلى   ليصل%33تطور الناتج البنكي الصافي بنسبة  -
  ؛)2008 مليون درهم سنة 253  مقابل 2009في نهاية سنة  مليون درهم مسجلة 337( %33الفائدة بنسبة 

  ؛2008 مليون درهم خالل سنة 149 مليون درهم مقابل 238 حيث بلغت %60تحسن النتيجة الصافية بنسبة  -

 الذي ، الوضع مليون درهم62,7 لتصل إلى 2008 مقارنة بسنة %34ارتفاع التكاليف العامة لالستغالل بنسبة  -
 ؛) %18,6 ( مقارنة مع السنة المنصرمةنفس المستوى مسجالً %18,7امل استغالل نسبته يتوافق مع ع

 إلى ارتفاع القروض لتطور ويعزى هذا ا، مليار درهم9,2 لتصل إلى %14تزايد حجم القروض بنسبة  -
  ؛%19الموجهة لالستغالل بنسبة 

 . 2008 مليار درهم في نهاية سنة 8,4قابل  مليار درهم م10,1  لتصل إلى%20زيادة مجموع الموازنة بنسبة  -

  
 والمتمثلة في مهام التكوين والمواكَبة 2009مهامه في سنة زاولة صندوق التجهيز الجماعي م واصل، ومن جهة أخرى

. لتنقل الحضري وتقنيات االتصال والتواصلافي مجاالت برمجة االستثمارات المحلية وتدبير النفايات الصلبة وتخطيط 
  .2009 جماعة محلية على مجموع التراب الوطني حتى نهاية سنة 67المهام  ت هذهمل شوقد
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   الصندوق المركزي للضمان – 4.12

 بفضل ومحكم متنوع عرض على الضمان، مجال في للدولة المثلى الوسيلة باعتباره ،للضمان المركزي الصندوق يتوفر
 المقاوالت حاجياتل مالءمة أكثر جديد ضمان نظام بناء إلى يهدف الذي 2012-2009 للفترة التنموي مخططه تطبيق

 .وجودها مراحل طول على والمتوسطة الصغرى

 توسيع عبر تغييره تم الذي القانوني اإلطار خاصة متقدمة مرحلة إلى للصندوق التنموي المخطط تطبيق وصل وقد
 إسناد وتم صياغته إعادة تتم قد المنتوجات عرض أن كما الخاص القطاع في فاعلين إلى اإلدارة مجلس في التمثيلية
 للشراكة جديد إطار وضع إلى باإلضافة " والمتوسطة الصغرى للمقاوالت الضمان صندوق " جديد صندوق إلى تدبيره

  . األبناك مع

لق  ويتع. القطاعية التنميةبرامجالمشترك لمواكبة  مجموعة من وسائل الضمان والتمويل  تم إحداث،وفي نفس اإلطار
وكذا الصندوق الذي يهدف إلى  )Renovotel 2010(األمر خاصة بالصندوق الخاص بتمويل تأهيل المؤسسات الفندقية 

  .)(MDM INVEST  على االستثمار بالمغربتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج

 النسيج  تطوير لدعمآلية الوطني لالنبثاق الصناعي الذي ستوضع من خالله ميثاقومن جهة أخرى وفي إطار تطبيق ال
الذي سيتم تسييره من طرف  )(Emergence Invest" انبثاق االستثمار "اإلنتاجي الوطني، قامت الدولة بإنشاء صندوق
 المغربية التي تتوفر على شكل أموال ذاتية أو شبه ذاتية للمقاوالت على الصندوق المركزي للضمان بهدف تقديم تمويل

  .  مليون درهم دون احتساب الضرائب100 رقم معامالت سنوي ال يتعدى

وسيكون هذا التمويل على شكل توظيفات، بمعية فاعلين اقتصاديين، في صناديق استثمار تم إسنادها إلى شركات 
، الختيار الشركات المذكورة 2010وقد أعلن الصندوق المركزي للضمان عن طلب إبداء اهتمام في مارس . التسيير

  .خاصةالعمومية وال موالاألالتي ستتولى تدبير 

  
  ��fnات ���ط ا�V�dوق ا���آmي �%��6ن 

  �G%��ن دره!
  

 ��Gن  2007 2008 2009

 الضمان 596 658 1.271

 مشتركالتمويل ال 134 197    133       

 صناديق اجتماعية  4.375 3.505 3.014

 الناتج البنكي الصافي 29 37 70

 عن الديون الصعبةوسائر تياط عن الخحمخصصات اال 110 59 98

 الناتج الخام لالستغالل 1,6- 4,5 43,6

 الناتج الصافي  70,3- 6,2- 11,2-

 القدرة على التمويل الذاتي 69- 4- 8,7-
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   الثالثالجزء 

    امةـعالآت ـمنش الةـحكام
  

- ----------- --- -----------  
-------

   آت العامة المراقبة المالية للدولة على المنش- 1 

وإضافة إلى  المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيأت أخرى 69-00في إطار تطبيق القانون رقم 
 وخالل الستة أشهر 2009 في السابق، تتجلى أهم اإلجراءات التي تم القيام بها في سنة إحداثهاأدوات التدبير التي تم 

  : فيما يلي 2010األولى من 

 والمنافسة الجيدة والحكامة الشفافية عزيزبت ةالمتعلق هاتيالتوج يكرس العامة لمنشآتا صفقات نظام نموذج دادإع -
  ؛ والنجاعة

 صفقات أنظمة وكذا الدولة مراقبي تأشيرة سقف تحديدب تتعلق قراراتو والمحاسبي المالي التنظيم قرارات توقيع -
 للسالمة الوطني المكتبو االستثمارات لتنمية المغربية والوكالة لفالحيةا التنمية وكالة وهي اإلنشاء حديثة مؤسسات
  ؛ الغذائية للمنتجات الصحية

 المعدنية والتنمية الشراء مركزيةو رقراق أبي ضفتي تهيئة وكالة من لكل المستخدمين أنظمة مشاريع دراسة -
 واألبحاث للتحاليل الرسمي المختبرو ةللتهيئ العمران مجموعةو للضمان المركزي ا�)��وقو وفكيك لتافياللت
 التنظيمية الهياكل مشاريعو السياحية للهندسة المغربية الشركةو روالتصدي التسويق مكتبو الصانع دارو الكيماوية

 والشركة البيضاء الدار معارض مكتبو والتصدير التسويق مكتبو االجتماعي للضمان الوطني الصندوق من لكل
 ؛ المالعب يريوتس إلنجاز الوطنية

 حوادث من للوقاية الوطنية واللجنة العسكرية والتجهيزات السكن وكالة من لكل المستخدمين أنظمة على المصادقة -
  ؛السير

 العقارية للمحافظة الوطنية للوكالة التنظيمية والهياكل االتصاالت لتقنين الوطنية للوكالة المستخدمين مانظ تعديل -
 ؛ االجتماعي للضمان الوطني والصندوق للتقاعد المغربي الصندوقو ةطيوالخرائ العقاري والمسح

 من كل مستخدمي لفائدة المنح أو التعويضات بعض صرف أو مراجعةب المتعلقة الملفات على المصادقة أو دراسة -
 الصغرى تالمقاوال إلنعاش الوطنية الوكالةو ةوالخرائطي العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة

 المغربي المركزو الحيوانات وأدوية البيولوجي اإلنتاج شركةو االتصاالت لتقنين الوطنية الوكالةو والمتوسطة
 لتسويق المغربية الشركةو االجتماعي للضمان الوطني الصندوقو للتقاعد المغربي الصندوقو الصادرات إلنعاش

 االقتصادية للتنمية الثاني الحسن صندوقو الصادرات سيقوتن لمراقبة المستقلة المؤسسةو الفالحية المنتوجات
 للشرب الصالح للماء الوطني المكتبو والتصدير التسويق مكتبو الصرف مكتبو الصانع دارو واالجتماعية

 البيضاء للدار للتبريد المستقلة الوكالةو والمعادن للهيدروكاربورات الوطني المكتبو للصيد الوطني المكتبو
 المالعب يريوتس إلنجاز الوطنية الشركةو الحضري العمومي للنقل  المستقلة لوكاالتاو للتوزيع المستقلة الوكاالتو

 البذور؛ لتسويق الوطنية والشركة

 من الملفات في لبثا آجال  :التالية المجاالت تهم التي تلك خاصة المالية المراقبة بممارسة المتعلقة المساطر إعداد -
 أعمال جدول في هاوتسجيل الحكومة مندوبيو الدولة مراقبي تقارير إعدادو ،المالية بالمراقبة المكلفين األطر طرف

 المتوفرة موالاأل إيداعو الدولة صفقات نظام مع العامة المنشآت صفقات أنظمة بين المالءمة ،التداولية مجالسال
 ؛ العامة الخزينةب اتهاحساب في العامة المنشآت لدى

 ) تقرير185( 2008 المجالس اإلدارية برسم سنتي رؤساء إلى الحكومة ومندوبي الدولة راقبيم تقارير إرسال -
  ). تقرير194 (2009و

 المتعلق بالمراقبة 00-69 المغير والمتمم للقانون رقم  10-21القانون رقم مشروع دراسة تمت ،أخرى جهة منو
 هذا ويهدف. 2010 يونيو 16الحكومة المنعقد بتاريخ المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى خالل مجلس 
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 تحديد تمي التي العامة المؤسسات بعض ليشمل العمومية الصفقات مدونة مشروع تطبيق نطاق توسيع إلى المشروع
  .بالمالية المكلف الوزير طرف من الئحتها

  

   التعاقد بين الدولة والمنشآت العامة-2

 . مستمرا بهدف المزيد من المسؤولية ووضوح الرؤيةبين الدولة والمنشآت العامة يةالتعاقد اتعالقالزال تطوير ال
  : 2010  الجاريةسنةالو 2009 أشهر الثانية من سنة ةخالل الست بين الدولة والمنشآت العامة  عقدا25قيع تم تو، كذاهو

 ؛  مراكشبعقد برنامج بين الدولة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  -

 ؛ عقد برنامج بين الدولة وشركة اإلنجازات السمعية البصرية -

 الخطوط الجوية شركةل ةطالقعطاء االن يتعلق بإعقد برنامج بين الدولة وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية -
 ؛" رام إكسبريس"المغربية السريعة 

 ؛ عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية -

جتماعية والثقافية والمركز الوالمكتب الوطني للخدمات الجامعية ا )15(  عقـد تنمية بين الدولـة والجامعات17  -
 ؛ الوطني للبحث العلمي والتقني

 ؛ عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة -

   ؛ عقد األداء المتميز بين الدولة والمكتب الوطني للصيد -

 .ط بين الدولة ومكتب تنمية التعاونعقد مخط -

 : تتعلق العقود الموجودة حاليا قيد التنفيذ بالمنشآت التالية 

 المنشآت العامة مدة العقد تاريخ توقيع العقد األهداف الرئيسية االستثمارات

 2012-2010 2010 يوليوز9  وترشيد تدبير الوكالة تحديثوتطوير   مليون درهم 3.058
قلة لتوزيع الماء والكهرباء الوكالة المست

 مراكشب

 2012-2010 2010 يونيو 11 وترشيد تدبير الشركةتحديث   مليون درهم170
صورياد - شركة اإلنجازات السمعية البصرية

2 M -  

  مليار درهم 1,2
انطالق شركة الخطوط الجوية المغربية السريعة 

 )رام إكسبريس(للنقل الجوي الداخلي والجهوي 
 شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية 2013-2009 2010مارس  4 

  مليار درهم33

 الخط ذي السرعة الفائقة الرابط بين إنجاز
وتدعيم )  مليار درهم20(طنجة والدار البيضاء 

مليار  13 (ةحاليال الشبكة السككية تحديثو
 )درهم

 المكتب الوطني للسكك الحديدية 2015-2010 2010 فبراير فاتح

 مليار درهم 4,4
تطوير الجامعات المغربية من أجل ضمان 

 إشعاعها
 2012-2009 2009أكتوبر  6 

والمكتب الوطني للخدمات  )15(الجامعات 
الوطني  الجامعية اإلجتماعية والثقافية والمركز

 )17( للبحث العلمي والتقني

  مليون درهم650
والتجهيزات سيير تأهيل النظام اإلعالمي للت

 التقنية
 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 2011-2009 2009كتوبر  أ2

  مليار درهم1,7
المغربي عن البحري الصيد وتحديث تطوير 

 طريق إدماج مختلف مجاالته 
 المكتب الوطني للصيد 2012-2009 2009 شتنبر 29

- 
إنعاش القطاع التعاوني من أجل الرفع من 

 شةمساهمته في التنمية ومحاربة الفقر والهشا
 مكتب تنمية التعاون 2012-2009 2009 يوليوز 29

  مليار درهم  12,9
تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وتقوية 

 قدرات اإلنتاج والتطهير السائل
 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 2010-2008 2008 أكتوبر 31

  مليار درهم32

االنتهاء من المخطط األول للشبكة الوطنية 
 كلم والشروع 1.416السيارة التي تبلغ للطرق 

  كلم384في برنامج جديد طوله 

 الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الشركة 2015-2008 2008 يوليوز 2
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 تهيئة وكالة : تهم هيو ،خاصة تتبع طريقة على تتوفر أنها إلى اإلشارة مع التنفيذ طور في أخرى برامج عقود توجدو
 الفالحية التنمية وشركة للمغرب الفالحي والقرض والمتوسطة الصغرى للمقاوالت الوطنية ةوالوكال رقراق أبي ضفتي
             .النووية والتقنيات والعلوم للطاقة الوطني المركزو الكهرباء وموزعي الفالحية األراضي تسيير وشركة

  

  :اإلجراءات التالية  2010-2011 عمل مخطط ويشمل

 ؛ التنفيذ قيد موجودةال العقود وتقييم تتبع -

 المغرب بريد:  التالية العامة المنشآت مع جديدة برامج عقود مشاريعل ئيةنهاال الصياغةوأ وإنجازأ المبادرة -
 ديمومة ضمان (للتقاعد المغربي والصندوق) مساهمةال شركة إلى المؤسسة وتحويل ةواللوجستيكي ةالبنكي ةنشطاأل(

 التسويق ومكتب) التنمية مخطط تنفيذ (المغربية الملكية الجوية الخطوط وشركة) والخصوم األصول وتدبير األنظمة
 تمركز (للتهيئة العمران ومجموعة) مساهمةال شركة إلى المؤسسة وتحويل االنتشار إعادة مخطط تنفيذ (والتصدير
     .)والطويل المتوسط المدى على للقطاع الرؤية وتحسين استراتيجي

 

   للمنشآت العامةارجيـةالخ  التدقيقات- 3

المتعلقة بتدقيق الحسابات المالية ذات الطابع تلك أشغال التدقيقات الخارجية، سواء  2010 و2009 ي سنتواصلت خاللت
المتعلقة بالتدبير تلك تية وياأو التدقيقات المؤسساتية واالستراتيجية والتدقيقات العملالتي تنجزها المنشآت العامة السنوي 
   .   بعد موافقة الوزير األولبها وزارة االقتصاد والمالية التي تقوم نوعيةقيقات الوكذا التد

   :على الخصوص  2009سنة  وقد عرفت

وقد . العمران ألكادير شركة طرف من المنجزةبعض المشاريع وتـدقيق  التجارية الوظيفةاستكمال أشغال تـدقيق  -
ذ اخات خالل من الشركة طرف من المنجزةوالمشاريع ة التجارية تمحورت أهم التوصيات حول تحسين تدبير الوظيف

يشمل جميع ومندمج والرادعة لمواجهة المضاربة في ميدان المشتريات ووضع إطار مقنن ومهيكل مالئمة التدابير ال
زمع المشروع المجدوى ومردودية بدراسة كاملة لالمنتظم تبع المشاريع وذلك بالقيام ت البرمجة وقيادة وعمليات
 ؛         البيع  مدونةقتضياتتحيين مكذا وإطالقه 

 للطاقة الوطني لمركزل يتدبيرالو والعملياتي واإلستراتيجي المؤسساتي التـدقيق لتقارير النهائي والتسلم دراسةال -
 مجلسه ةتشكيل مراجعة طريق عن المركز تدبير تحسين التوصيات أهم شملت وقد. النووية والتقنيات والعلوم
 األمن يخص ما في للمراقبة وكالة خلق إلى يهدف قانون مشروع على المصادقة وتسريع انتظامو اإلداري

    ؛ الدولة مع برنامج عقد براموإ التدبير آليات وضعو النووي واإلشعاع والسالمة

 لمراقبة المستقلة لمؤسسةل يتدبيرالو والعملياتي واإلستراتيجي المؤسساتي التـدقيق لتقارير النهائي تسلمالو دراسةال -
 صالحإ بينها من إجراءات عدة طريق عن المؤسسة تدبير تحسين إلى التوصيات أهم وتهدف. الصادرات وتنسيق
 اجتماعات انتظام واحترام المصالح هيكلة إعادة عبر والمراقبة المرافق نظام وتأهيل والتنظيمي القانوني اإلطار

 .الذاتية المراقبة ىعل المبنية للمراقبة الجديدة المنظومة بتعميم وذلك التقنية اقبةالمر نجاعة وزيادة اإلداري المجلس

  :يلي ما اًنهائي صيغتها تسلم يتم ولم دراستها تمت أخرى تقارير وتهم

 ؛ لمراكش العمرانشركة  طرف من المنجزة المشاريع وبعض التجارية الوظيفة تدقيق -

 الدار معارض مكتبل المستقبلية اآلفاق تهم سيناريوهات باقتراح المرفق واإلستراتيجي المؤسساتيلتـدقيق ا -
 ؛ البيضاء

-تانسيفت-مراكش لجهة والتكوين للتربية الجهوية كاديميةلأل األداء وتدقيق التدبير وتدقيق العملياتيالتـدقيق  -
 .الحوز

 خاصة بتدقيقال التحمالت دفاتر يعمشار عدة بخصوص الرأي وإبداء دراسة ،2009 سنة خالل تم ذلك، إلى وإضافة
 لجهة والتكوين للتربية الجهوية كاديمية واألفالحة بمكناسبالخصوص بالمدرسة الوطنية لل المتعلقة الحسابات المالية

المركز المغربي إلنعاش الصادرات زعير والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي و-زمور- سال-الرباط
المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات والوكالة الوطنية إلنعاش  ومكتب الصرف وتماعيةاالجووكالة التنمية 
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الشغل والكفاءات والوكالة الحضرية للصويرة والتعاون الوطني والمكتب الوطني للحبوب والقطاني والصندوق الوطني 
  . المغربيللضمان االجتماعي والمركز السينمائي

   
تم فقد  على تحسين حكامة المنشآت العامة المعنية باألمر، أثرها المدققين الخارجيين وتقييم  توصياتبتتبعأما فيما يتعلق 

عدة اجتماعات تقييمية مع مسيري كل من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت والصندوق عقد  2009خالل سنة 
اليل واألبحاث الكيماوية ومكتب تنمية التعاون المغربي للتقاعد والصندوق المركزي للضمان والمختبر الرسمي للتح
  ."اتورسوبر" وشركة وشركة تدبير اليانصيب الوطنية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

  

  العامة المنشآت في المالية المحاكم تدخل - 4

ات والمجالس الجهوية ، قام المجلس األعلى للحساب147 و85 قانون المحاكم المالية وخاصة المادتان لمقتضياتوفقاً 
 تقارير تهم مراقبة التدبير 4 تقرير يتعلق بمراقبة تدبير المنشآت العامة وكذا 21 بإنجاز 2009للحسابات برسم سنة 
  : وتهدف هذه المراقبة الممارسة من طرف المحاكم المالية إلى. المفوض للمرفق العام

  ؛ ينها وزيادة مرد وديتها تحسوسائل تقييم جودة التدبير وإعطاء مقترحات بخصوص -

 ؛  المسلمة واألشغال المنجزةحقيقة الخدمات المقدمة والموادمشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا  التأكد من -

 . داخل المؤسسة المعنية باألمرجاري بها العمل  اللمساطرتقييم األنظمة وا -

 

منشأة  15 اه من2006منذ سنة  منشأة 87لنوع من المراقبة لهذا ا ت العامة التي خضعللمنشآتالعدد اإلجمالي بلغ وقد 
  .      2009برسم سنة منشأة  21 و2008برسم سنة منشأة  26 و2007برسم سنة منشأة  25 و2006برسم سنة 

 

ويتعلق األمر .  القطاعات االقتصادية واالجتماعية العديد من في2009 برسم سنة تهاتمت مراقبتنشط المنشآت التي و
نسيفت وسوس ماسة والوكاالت اوت وملوية وكاالت األحواض المائية لكل من اللوكوس( الماء والكهرباء اتعبقطا

والبريد  )ةاإلنجازات السمعية البصريشركة  ( البصريالقطاع السمعيو) المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتازة ووجدة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (والقطاع االجتماعي ) التالوكالة الوطنية لتقنين االتصا( والتقنين) بريد المغرب(

 تطوان ومعهد باستور-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجةوالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات و
دة والشركة الوكاالت الحضرية لمراكش ووج(والتهيئة والتعمير ) شركة استغالل الموانئ(ية توالبنيات التح) المغرب

 )للحوز والشركة الملكية لتشجيع الفرس الفالحي ستثمارلال الجهوي المكتب (الفالحة و)الوطنية للتجهيز الجماعي
كما خضع التسيير  ).الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي(والنقل الحضري ) شركة أمالح المحمدية(والمعادن 

 "أمانديس"ليديك وريضال و (2009سنة س األعلى للحسابات برسم المفوض لبعض المرافق العمومية لمراقبة المجل
  .)بالرباطتدبير مواقف السيارات وشركة 

 مخالفات قانونية والنوع  بمثابةالنوع األول يعتبر:  نوعين من المالحظات إجماال المحاكم المالية  أشغالتقاريرتتضمن و
  . المعنية العامةلمنشآتبابير والتد األداء تهدف إلى تحسين  توصياتيأخذ شكلالثاني 

  

   قانونية مالحظات ذات صبغة مخالفات-1.4

 من 56 و55 و 54 وفقا للموادالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةإطار ات في  هذا النوع من المالحظندرجي
 من العقوبات حيث نوعذا العلى همن المدونة المذكورة  66وتنص المادة .  عقوباتا عنهتترتبمدونة المحاكم المالية و

 سنوات 4 درهم كحد أدنى إلى سنة من األجر الصافي كحد أقصى و1.000عقوبات بالنسبة لمخالفة واحدة من تتراوح ال
قد أدت  المخالفات المرتكبة  كانتوفي حالة ما. صافي للمعني باألمر كحد أقصى مهما بلغ عدد المخالفاتالجر من األ

بما ع المراقبة فإن المحاكم المالية تأمر الشخص المعني بإرجاع المبالغ التي تغطي الخسارة إلى خسارة للمؤسسة موضو
باستثناء كل من الخزنة المكلفين باألداء والوكالء المحاسبين والمراقبين حيث ال تطبق في (ء األساسي والفوائد فيها الجز

  .) للمؤسسةستحقةعموميين ملزمين بأداء المبالغ الم أن المحاسبين ال إلىحقهم مقتضيات هذه المادة وتجدر اإلشارة
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  :   حول المجاالت اآلتية المحاكم الماليةوتتمحور أهم المخالفات المنبثقة عن تقارير
  
  :تتجلى على الخصوص في  و شخصية أو للغير ��o �<�رةا���3زاتمنح  §

من طرف لمراقبة لسسة التي خضعت ني تمنحه المؤثا، األول مصدره الوزارة الوصية وال راتب مضاعفمنح -
  ؛ المجلس األعلى للحسابات

  ؛ )تنافي المصالح(  اللجنة التي شاركت في تقييم هذه األثمانألعضاءبأثمان تفضيلية  عقارية منتوجاتبيع  -
  ؛للضريبة  مةاالع المؤسسات يولؤلمسإخضاع االمتيازات الممنوحة عدم  -
  ؛ قد توظيفهمليها في ععنصوص  العمومية دون أن تكون مولي المؤسساتؤمنح امتيازات لبعض مس -
  ؛نشآت العامة  الم اعتماداتمن اتالوزارإحدى منح امتيازات ألطر  -
نهم ليسوا أن رغم سؤوليبعض مؤسسات التقاعد لفائدة بعض المحقوق من شراء إعادة  مساهمات وتسديد -

  ؛ مةامأجورين لدى هذه المؤسسات الع
  ؛ مةاة العنشأولين غير منتمين للمؤ تسبيقات لمس ومنحنفقاتتحمل  -
 ومنح تعويضات على التنقل وتعويضات و تنظيميي أدون أي سند قانونمنح تعويضات شهرية جزافية  -

  .ر مبررة وتحمل مصاريف األكل واإلقامة ألشخاص ال ينتمون للمؤسسةيكيلومترية غ
  
  : ا، خصوصطلبالسندات ة وميوعم الصفقاتالعدم احترام النصوص القانونية المتعلقة ب §

أو اللجوء غير المبرر لطلب عروض القانوني لسقف لصفقات محدودة رغم تجاوز مبلغها اإلجمالي اللجوء إلى  -
  ؛ محدود

  ؛مباشرة  وطنية أو اللجوء غير المبرر لصفقات قاوالتدون استشارة ممباشرة انجاز صفقات  -
  ؛ الشروط الضروريةمنح صفقات لمتنافسين ال يستوفون  -
  ؛ عدم فرض غرامات عن التأخير -
  ؛ للتسوية البعديةاللجوء إلى سندات طلب  -
  ؛  المنافسة بالنسبة لسندات الطلبمبدأعدم احترام  -
  .وامر التوقف واستئناف العمل ألتسوية بعدية -

  
  :  أخرىمالحظات §

  ؛ سندات الطلبموضوع ال تندرج في إطار  خدمات تسديد -
  ؛  بالوثائق الضروريةمدعمةمبررة أو غير ال تستند إلى وثائق مصاريف ديد تس -
  ؛فصول الميزانيةفي بعض المصاريف إدراج خاطئ ل -

  ؛ جاوز االعتمادات المفتوحةتتنفقات بلتزام ا -
  ؛ فيذهانت الخدمات المنجزة واستالم األشغال قبل االنتهاء من  علىمصادقةالمشاكل المتعلقة بال -
 وعدم تطبيق المساطر المتعلقة بالتحصيل امةم تحصيل الديون والموارد لفائدة بعض المؤسسات الععد -

  إلجباري والتأخر في تحصيل الديون ؛ا
  ؛ سبق االلتزام بها والتسوية البعدية لنفقات  المنجزةالنفقاتبعض ل اء مزدوجأد -
 التوظيف عدمنها على الخصوص عدم احترام قواالمتعلقة بتدبير الموارد البشرية و تضياتقمعدم احترام ال -

 قيةوالتر.....) توظيف أشخاص يتجاوز عمرهم السن القانونية وتوظيفات غير مدرجة في إطار الميزانية(
 . وترسيم المستخدمينةاإلداري

 
   

   مالحظات على شكل توصيات-2.4

 

 وأدا$�� ا�-��� مةا العنشآتالم��ف إ�! ��J#/ ��.#3  � �*��� ا�,�o-. "#A1A��Wت K ���*� 5@&" ا�-�V��Rتا>+3 يتعلق
  : ا�-o��Wت ا����#"ه%ا ا�0Hر �l#3 ا��,�ر3M ا�K�R" إ�! أهe و�� . وا��,�� وا���2ري

  
 :   ا����)ت ا�&���إستراتيجية §

  ؛ بعض المنشآت العامةدى اإلستراتيجية ومخططات العمل لغياب  -
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  ؛نشأة  مهام الممزاولة أنشطة غير منصوص عليها في -
 .لمنشآت العامةل نظمةعدم إنجاز المهام المحددة في النصوص الم -

  
  : ا[دار/� وا���mا���المجالس §

 ؛ المجالس اإلداريةعدم انتظام اجتماعات  -

 ؛ توسيع نطاق عمل المؤسسةرغم  المجالس اإلدارية ةعدم مراجعة تشكيل -

 ؛ بل المصادقة عليها من طرف المجالس اإلدارية قات الكامل أو الجزئي للميزانيذفينالت -

 .غياب معايير واضحة ومحددةفي مساعدات مالية ح منالتأخر في  -

  
 : وا���ا<� ا�VاD%�� وا��p�I ا[K(��� التنظيم §

 ؛ طرف المجالس اإلدارية لبعض المؤسساتمن غير مصادق عليها هياكل تنظيمية  -

 ؛  مع التنظيم المنصوص عليه في الهيكل التنظيميفعليالطابق التنظيم الداخلي تعدم  -

 ؛في بعض األحيان  خلل في األرشيف -

 الحتياجات الحقيقية ؛لعدد المستخدمين تجاوز  -

  يحدد المهام ؛ المساطرعدم وجود دليل -

 ؛ في بعض المؤسسات غير متطورةأنظمة إعالمية  -

من مخطط منجز من لدن المصالح  وأيري معلوماتي وجود عمليات معلوماتية غير نابعة من مخطط مد -
باآلليات أو بالبرامج المعلوماتية تماشيا مع مهام األمر ات سواء تعلق ـالحاجيجميع حدد يللمنشأة المعلوماتية 

  ؛المنشآت العامة

 .ا�-�ylت.U#UJ� "@4�J+  xj#" �� غياب -

  

    :>��GV ا�me/��  ا��13ري والتدبير §

 ؛ لنواقصعاني من بعض اتدبير تجاري ي -

 ؛  القطاعوغياب يقظة إستراتيجية تهم  نم -

 ؛ تدبير سيء لخزينة المؤسسة -

 ؛في بعض األحيان   من طرف المجالس اإلداريةيها علمصادقالموارد غير التعريفة الخاصة ب -

بعض ئدة من طرف حسابات ألجل بفافي آتية من اإلمدادات الممنوحة من الدولة ومودعة وجود أموال هامة  -
 .نشآتالم

  

 : 1iR<� ا�النظام §

 ة ؛امالعالمنشآت الوضعية الجبائية غير واضحة لبعض  -

 ي إلى دفع غرامات ورسوم إضافية ؛د الجبائية الذي يؤصريحاتالتأخير في الت -

 بعض فيالجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التصريحات غياب في  -
  .  3Fا+�ت�3ض +zM  30�Rدي إ�! ممااألحيان 

   

   : ا���ارد ا�<��/�تدبير §

  المنشآت ؛ أطر ومستخدمي بعض لفائدةغياب التكوين المستمر  -
  ؛للموظفين  نظام تقييمي غير محفز -
  ا من طرف المجلس اإلداري ؛ للمستخدمين غير مصادق عليهة أساسيةنظمأ -
  . غير واضحةوجود مستخدمين في وضعية مع في بعض األحيان ةطبق غير مأنظمة أساسية للمستخدمين -

  
  : التوصيات التالية  المحاكم الماليةت، اقترحواقصنهذه التجاوز ول
  

  ؛ مةاالعالمنشآت وضع استراتيجيات ومخططات عمل ببعض  -
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  ؛  دقيق الداخلي أو مراقبة التدبير وأجهزة المراقبة الداخلية وكذا وضع أو تقوية آليات التتحسين التنظيم الداخلي -
يات  وضع مخططات مديرية معلوماتية وكذا آلخاللمية للتدبير وذلك على الخصوص من عالتقوية األنظمة اإل -

  ؛  ..)المحاسبة التحليلية(التدبير 
  ؛   وعقد اجتماعاتها في اآلجال المحددةتداوليةعمل الهيآت التنشيط تحسين الحكامة من خالل  -
  ؛نشأة  المخزينةتدبير الموارد البشرية وتدبير المخزون وبط ض -
  تحصيل ؛ال آليات الفوترة وضبططريق التدبير المحكم للصفقات وترشيد النفقات عن  -
  .أخرىمنشآت وإيداع التصريحات داخل اآلجال المحددة بالنسبة لالمنشآت الضريبية لبعض  توضيح الوضعية -

  
تحث ، 2008 في سنة 34ر االقتصاد والمالية أن المذكرة الموجهة من طرف وزية إلىتجب اإلشارفي هذا اإلطار، 

تقارير ة في الوارد وتتبع التوصيات الدراسةمة على اقتراح ا العنشآتالرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للم
.  المعنيةتداوليةة الأ جدول أعمال المجلس اإلداري أو الهيرجة فيدالمنقط  الضمنالخاصة للمجلس األعلى للحسابات 

التابعين لوزارة االقتصاد مة ا العنشآتلماتحسيس المتصرفين وأعضاء مجالس مراقبة العمل على من جهة أخرى، تم و
وتتبع تقارير المحاكم المالية في جدول  دراسة على العمل على إدراج 35ومةوالمالية وكذا مراقبي الدولة ومندوبي الحك

  .  للمنشآت العامةتداوليةالأعمال اجتماعات المجالس اإلدارية والهيئات 
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 2008 ماي 20 بتاريخ 2-2335 رقم المذكرة الموجهة من طرف وزير االقتصاد والمالية   
35

 2008 أبريل 4 بتاريخ 2-1460مذكرة مديرية المنشآت العامة والخوصصة رقم   
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  �ـ�ت ا
"و
ـ�-��b ���ه� -  1

 
 إستراتيجية شراكات والبحث عن لرأسماال فتح فيعمليات الخوصصة باألساس  األهداف األساسية المتوخاة من كمنت
التحرير القطاعي عمليات ل نطلقام شكل ة إلى القطاع الخاصآت العام المنشتفويت وهكذا، فإن .البورصةتعزيز دينامية و

لها من  لالستثمارات الخاصة بكل ما قوية دفعة ساعد على إعطاء كما. االتصاالتقطاع  بةتعلقالعملية المعلى غرار 
  .ةل الضريبييخاعلى المدكذا اإلنتاجية والتشغيل وايجابية على آثار 

  
الناتجة عن عمليات تفويت مساهمات الدولة في جمالية اإلمداخيل البلغ حجم ، 2010إلى حدود نهاية شهر يوليوز 

  :وزعة كما يلي  م مليار درهم101 منشآت عامة أو عن منح رخص في مجال االتصاالت ما قدره
  

 ؛)  مليار درهم87,6( 39-89لقانون رقم لوفقا عمليات تفويت مساهمات الدولة  -

 مليار 13,7(مجال االتصاالت في  رخص المتعلقة بمنح وكذا تلك  بمقتضى نصوص خاصةتفويتعمليات  -
  36).درهم
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 انظر الملحق   
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  :نوعية التفويتفيما يلي توزيع هذه المداخيل حسب و

  

�5ق أ�Qى 30,4%

ا
*�ر'�
19,3% 

5�� ا
	�وض
49,7% 

ا
��jiر�\ 
0,6%

 
 

 

 

  خاص العام والين الشراكة بين القطاع-2
 

 والموجودة في طور االنجاز خالل سنة 2009 العام والخاص المنجزة سنة ينت الشراكة بين القطاعتعكس عمليا 
نحو تشجيع التدبير المفوض إلنجاز البنيات التحتية وتسيير المرافق واضحاً ، توجها 2011 أو المتوقعة برسم 2010

  .العمومية
 

  2009 سنة عقود التدبير المفوض المبرمة برسم  - 1.2

 
  :  القطاعات التالية2009اتفاقيات التدبير المفوض المبرمة برسم سنة  تشمل

 
  تسويق الكحول - 1.1.2

  
ستمر في ستالدولة  مع العلم أن تهدف هذه االتفاقية إلى إسناد التدبير المفوض الحتكار تسويق الكحول إلى فاعل خاص

  . على هذه االتفاقية بالجريدة الرسمية37ادقةمرسوم المصوقد تم نشر . التنظيميمراقبة جودة المنتوج واإلشراف 
 

   ونواحيهماسال-الرباطبحافالت الالنقل الجماعي الحضري عبر  - 2.1.2
 

هرهورة وعين عودة، السال وتمارة والصخيرات و واالتفاقية المتعلقة بهذه العملية الجماعات الحضرية للرباطمكنت 
وكذا الجماعات القروية لبوقنادل والسهول والمنزه وأم عزة وسيدي يحيى زعير ومرس الخير وعين عتيق والصباح، 

 26االتفاقية في وقد أبرمت .  الخاصةلنقل الحضري عبر الحافالت إلى تجمع من الشركاتلمن  إسناد التدبير المفوض 
  .لسالفة الذكرا  الشركاتمجموعة بين الجماعات المعنية و2009فبراير 

 

   المشاريع قيد االنجاز- 2.2

  :  من بينها في طور اإلنجاز قطاعات عديدة ومتنوعةالموجودةتشمل المشاريع األساسية 
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  البحر مياه تزويد مدينة أكادير الكبرى بالماء الصالح للشرب عن طريق تحلية - 1.2.2
  
 سنة، محطة تحلية مياه البحر من أجل تزويد مدينة 20ة واستغالل، لمدنجاز إتصميم وتمويل و  إلىهدف هذا المشروعي

من المياه )  لتر في الثانية500(اليوم  في مكعب متر 43.000تبلغ نتاجية إالصالح للشرب بقدرة  أكادير الكبرى بالماء
   . مليار درهم1,2االستثمار اإلجمالي لهذا المشروع بنحو يقدر  و.في إطار تدبير مفوض وذلك المعالجة

 
  لكوس وتادلة ودكالة وملويةل ماء السقي بالمجال الفالحي ل مرفق-2.2.2

  
ودكالة في مايو  2009 وتادلة في مارس 2008تم الشروع في دراسات الهيكلة والجدوى بالنسبة لللوكوس في أكتوبر 

2009.  
 

 في  ماء السقيرفقض لمنجاز مشروع التدبير المفو، إل2010 يناير 10تم اإلعالن عن طلب عروض دولي بتاريخ قد و
وقد تمت انطالقة هذه المهمة . لتجمع مكاتب دراسات  أسندت دراسة هيكلة هذا المشروعوعلى إثر ذلك، .حوض ملوية

 ثمانية أشهر  المذكوروسيتم إيداع التقرير المؤقت المتعلق بدراسة الجدوى من طرف التجمع. 2010 و يوني14بتاريخ 
  .المهمةالشروع في بعد 

 
  شتوكةمنطقة تحلية مياه البحر للسقي ب -3.2.2

  
إلى إنجاز وحدة لتحلية ) يت بهاآعمالة شتوكة (جل السقي بمنطقة شتوكة أيهدف مشروع محطة تحلية مياه البحر من 

  .الدراسات األولية المتعلقة بهذه العملية في طور االنجازوتوجد . مياه البحر لتسهيل عملية السقي بمنطقة شتوكة
 

 إنتاج مجال فيوالخاص  العام اعينـالقط بين رىـأخ راكةـش اريعـمش ويرـتط يتم سوف ،أخرىمن جهة و

  :  من أهمها الكهرباء
  

   ؛ درهم مليار 10 قدره  ميغاواط وباستثمارX 2 350إنتاج   بقدرة:  )الفحم (6 و5 صفراألجرف ال -
 ؛ درهم مليار 20 قدره  ميغاواط وباستثمارX 2 066إنتاج   بقدرة:  )الفحم (2و 1 أسفي -

 ؛ درهم مليار 5 قدره  ميغاواط وباستثمار030إنتاج  بقدرة:   )ريحيةطاقة (طرفاية  -

  .مليار درهم 15 قدره وباستثمار 2012 سنة أفق في ميغاواط 1.000 قدرةب : "الريحية النظيفة  الطاقة" برنامج  -
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CDG���G�	اع و اG&/وق اG#P
CDVM�	��+�T ا	=�� ا	�#=
CFRG#Pوق ا	���&5 ا	9��
CHUs (4)��:��6�./اآ* ا��	ا
CMPE�1درات	8(�ش ا! ا	��آ* ا	�0��
CMRG$�=��	 ا	G#1وق ا	�0��
CNESTEN�&و�#3 	����9 و ا	(��م و ا	�=#��ت ا	#�ا	��آ* ا	
CNPAC��(	ادث ا�� ,� �&����	 ��#3�ا	�+#� ا	
CNRA,��#3 	��=�$G وا	�2�ا	G#1وق ا	
CNRST#3 	�V�K ا	(�� و ا	�=#�ا	��آ* ا	
CNSS#3 	���Iن ا!%���$�ا	G#1وق ا	
CPMs (4)ي��K	ا G�1	ف ا�N
CT�0لWHاآ* ا��
EACCE�1درات	و �#)�� ا �Kا����	)�=�� �	ا �(.X�	ا
EHTP����ا	�Gر.� ا	�)#�� 	�0WYل ا	(�
EN#3�ا	�(�ون ا	
ENAM'#�س�� ���"�	3#�� ا�ا	�Gر.� ا	
ENIM��8G)�	1#�$� ا�	3#�� �ا	�Gر.� ا	
FDSHII��$���%/ا/���1د&� و ا ���#��	 G#Pوق ا	�), ا	-�8
FECG#Pوق ا	�+��* ا	+��$
FFIEM��8G)�	و!ت ا�=��	  G#Pوق ا	�'�&, ا	��#
FONDATION MVI,&����G ا	)�دس 	�#��� اH$��ل ا/%���$�� 	������ وا	�' �(.X�
IAV9�ة�K	را$� و ا*�	 �G�) ا	�(, ا	-�8
INRA#3 	�V�K ا	*را$�ا	�(�G ا	
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 ا	���� ر�� 2

ا
� ا�����ةر�� ا�����ة
INRHي��K	ا G�1	ا @ V�K�	 #3�ا	�(�G ا	
IPM0�ب�	ر ا��.�� G�)�
IRCAM��0&ز��Hا �@�=-�	 #3�ا	�(�G ا	
ISAدارة[	 ا	�(�G ا	(�	
ISCAE=�و!ت�	رة و إدارة ا�+��	 ا	�(�G ا	(�	
ISMء�I=�	 ا	�(�G ا	(�	
ITPSMGEA���"�	=�و!ت ا�	ا ���G�	 G���ا	�(�G ا	�=# .�Gي 
LOARC�&'���و	ث ا���H5 و ا�	����	 ا	�;�K� ا	�.�
MAPء�K8Y	 وآ�	� ا	�0�ب ا	(��
MDA]8�1	دار ا
OC1�ف	ا ^�'�
OCE�&G1�	و ا �&��'�^ ا	�)
ODCO(�ون�	ا ���#� ^�'�
OFECء�I�K	ار اG	رض ا�)� ^�'�
OFPPT506	و إ8(�ش ا �'�^ ا	�'�&, ا	��#
OMPIC�&+�ر�	1#�$�� وا	ا ��'���	 ا	�'�^ ا	�0��
ONCF�&G&G�	ا J'(�	 #3�ا	�'�^ ا	
ONDA�9رات��	 #3�ا	�'�^ ا	
ONEء����'�	 #3�ا	�'�^ ا	
ONEP6�ب�	< 	�1	ء ا���	 #3�ا	�'�^ ا	
ONHYM(�دن�	رات و ا�#3 	���Gروآ�ر��ا	�'�^ ا	
ONICL�ب و ا	=8�9K��	 #3 ا	��#�ا	�'�^ ا	
ONMT����(�	 #3 ا	�0���ا	�'�^ ا	
ONOUSC��@�=-	ا/%���$�� و ا ��)���ت ا	+�G;�	 #3�ا	�'�^ ا	
ONPG�1�	 #3�ا	�'�^ ا	
ONSSA��:اG0	اد ا��� ا	���1 	��"(�	 #3�ا	�'�^ ا	
ORMVAs (9)ا	�'��^ ا	+��&� 	".�-��ر ا	�"�
RADEEs (12)'����ء	ء و ا��	ز&[ ا�ا	�آ�!ت ا	�)�=�� 	�
RAFCء�I�K	ار اG�	  G&�K��	 ��=�(�	ا �	آ��ا	
RATs (4)ي�I�	#=5 ا�	)�=�� �	آ�!ت ا�ا	
TNMVT��)�ح  ���G ا	;�
UNIs (15)ت�)�ا	+�

101



� ��آ	ت ا��و��  (95)��
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ا	���� ر�� 3

ا����ه�� ا����
�� ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

ADERس�� �� ا	����� و إ���ذ ا	����� ا	����� 	��%100وآ�	� ا	�

AIGLEMER!��%100%!آ� ا	$رق "آ�

ATALAYOUN GRن$�%100%!آ� أ'�

AUDA�%100وآ�	� *�+�! و *($�! أ�

AVILMAR!�%100%!آ�  أ���

BARID E-SERVICE��!,�	 ت����%100%!آ� ���0دة ا	

BIOPHARMAا��ت$�%100%!آ� ا"���ج ا	,�$	$12 وأدو�� ا	�

BNDE5�دي���8�ء ا�6	$'�1 	,�9 ا	100ا%

BRG MARINA�أ:1 ر�!اق ��ر�� ;��%100وآ�	� =$ض �

CASA TRANSPORTS>���	 ء�+�%100%!آ� ا	�ارا	,

CASADEV��%100%!آ� ا	�ارا	,�+�ء 	����

CDG CAPITALل��	راس ا -!���B100%وق ا"��اع و ا	��:

CDG CAPITAL GTل��	راس ا !���B100%وق ا"��اع و ا	��:�!- ا	��:

CDG CAPITAL P.Eص����B100%وق ا"��اع و ا	��:�!- راس ا	��ل ا	

CDG DEVELOPPEMENT����* !���B100%وق ا"��اع و ا	��:

CFPM���D ا	�$ا�� وا	�5,!ات ا	�,�*E$* 100%!آ�%

CGPARKINGدع$�F��	 ���0	آ� ا!G	100ا%

CHELLAH SA�	�% ر����H �I����100%

COMAPRA��=J�� 	�F$�� ا	���$2�ت ا	:!K�	آ� ا!G	100ا%

CREATIVE TECHNO12$����	100%!آ� ا":�اع ا%

CRNMDAداء$F	ر ا$��100%��زن ا	5

EXPROMوم!,F100%!آ� إآ%

FEZ SHORE���0,	ت ا����%�100�س %$ر 	�

FIPARر����N"ه�� وا�F��	 ��%100ا	��H$�P ا	��	

FIPAR INTERNATر����N6ه�� وا�F��	 ��%100ا	��H$�P ا	��	�� ا	�و	

FRESH FISHQ�%100%!آ� �!ش �

FRESH FISH PRIMر$��!: Q�%100%!آ� �!ش �

GRV NADORر$S��	ا �����	  ��%100ا	��(� ا	(!�

HAO�T�U��	 �0!ان	ا �H$�P�100%

HOLMADET100%!آ� ه���ط%

JZNا��ت$���	 ��%100%!آ� ا	����� ا	$'�

KSAR ES SOUK MOق$F	���100ق �5! ا%

LORD�5���%100%!آ� *$ز�W أوراق ا	

MADAEFX��+�	100%!آ� ا%

MAMOUNIA��%100%!آ� ا	���$�

MARCHICA MED��� ����!ة ��ر%�: ��%100   %!آ� *��

MAROC TOURIST�=��N ب!K�100%

MASEN�N�� 100%!آ�%

MEDHUB SAه$ب��%100%!آ� �

MEDZز��%100%!آ� �

MIRIADد��!�%100%!آ� �

MJSت�E��!	0�ب  وا	Z	 ��:!K�	100ا%

ONE SENEGALل�K��F	�: ء�:!U��	 1�'$	ا D���	100ا%

OUED FES100واد ��س%

PATRILOG100%!آ� :�*!��$ك%

PROMAGRUMب!K�	�: �%100%!آ� إ�0�ش ا	�$ا�

RGFس�%100ا	�$	X ا	���1 :

SA ZENATA�*�ز� \�UP�	100%!آ� ا%
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� ��آ	ت ا��و��  (95)��
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ا	���� ر�� 3

ا����ه�� ا����
�� ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

SAI M'DIQ��%100ا	G!آ� ا	�0�ر�� 	��+

SAO (14) �T�U��	 �0!ان	100%!آ�ت ا%

SAR!��ض	ا \�UP* و ]�U* 100%!آ�%

SCI SEBTA��,N �0�ر��	ا ��%100ا	G!آ� ا	���

SEFERIFX�!	ل �0�دن اJK�N100%!آ�  ا%

SGLN1�'$	ا D�5���%100%!آ� *�:�! ا	

SHNر$S���	 �����%100ا	G!آ� ا	

SHSHي =!ازم��N �����%100ا	G!آ� ا	

SIMEFس�	 ��^�:!U�	و ا ����� ���%100%!آ� ا	H��5�ت ا	�

SLIMACOب!K�	 ��D ا	�$ا�E$* 100%!آ�%

SNPP��)%100ا	G!آ� ا	$'��� 	����$2�ت ا	�

SNRTة\%100ا	G!آ� ا	$'��� 	8ذا�H وا	��

SNTL�����F�%100ا	G!آ� ا	$'��� 	���< وا	$N�^< ا	�2$

SNTL ASSURANCES���_��	 �����F�%100ا	G!آ� ا	$'��� 	���< وا	$N�^< ا	�2$

SOCOBERآ�ن!,: ��D ا	�$ا�E$* 100%!آ�%

SODEA��=J%100%!آ� ا	����� ا	

SODECAT!�K5	ا `�'Z	 س���	ا ��%100%!آ� *��

SODEP]$ا��	ل اJK�N100%!آ� إ%

SOFICOMر���P�	ه��ت ا�F�	$�< و ا��	100%!آ� ا%

SOGATOUR1=��F	ا \�UP��	 ���0	آ� ا!G	100ا%

SONARGESDHJ�	ا !��F*ز و�P�" ��%100ا	G!آ� ا	$'�

SSM������	ح اJ100%!آ� أ�%

STRSJN  !:�ط	100%!آ� '!ا�$اي ا%

SUPRATOURSا*$ر!:$N 100%!آ�%

SUPRATOURS TRر�NZ	 ا*$ر!:$N 100%!آ�%

TECK CAPITALل��100%!آ� *9 آ,%

TELECART��%100%!آ� ا	!�B ا	,�0ي 	��!ا^(�� وا	(,$b!ا�

TEMARA DEVرة��* ��%100%!آ� ا	���

TEMPS VERT!+cdا e�$	ا\�UP�	100%!آ� ا%

TMPA]ا�$��	 fN$��	ا ��:d,�! ا	ا-�P�' �B��%100ا	$آ�	� ا	

TMSAfN$��	ا ��:d,�! ا	ا-�P�' �B��%100ا	$آ�	� ا	

TMSA HOLDING9���	$ه fN$��	ا ��:d,�! ا	ا-�P�' �B��%100ا	$آ�	� ا	

TRANSATLANTIQUE9��� '!�` أ'������%100ا	G,�� ا	

TSRط�:!�	 `�%�100!آ\ *��,$	
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   ا	���� ر�� 4

ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

ACACIANET��%51,00أآ���� 

ACAMSA��55,99آ� أآ�م%

ACAS��96,12آ� أآ�س%

ADMب���	رة �����	ق ا���	 ���%98,02ا	!�آ� ا	 �

AGRO CONCEPT�"��%��62,34آ� أآ�و آ

ALMANARر��%��56,00آ� ا	�

AMADEUS��67,28آ� أ%�دوس%

AOULI&	 '98,32%(�دن أ%

ARTS*�+��82,14آ� ,ر%

ASSALAFALAKHDAR�-./0  ا��	��95,00آ� ا%

ATLAS BLUE* زر��ء����96,12آ� أ%

ATLAS CARGO * آ�رآ����96,12آ� أ%

ATLAS HOSPITALITY&3	��%63,93أ�4س أو�"

ATLAS HR���5�%63,93%�8 �7 ا��* ا	6

ATLAS ONLINE9:; * أون����96,12آ� أ%

ATLAS PC"�-�ء	5ار ا	�3=�ت ا��	* ����72,09آ� أ%

ATLAS SERVICES<5%�ت�	* ����96,12آ� أ%

BAILAUTO ���73,38آ� ��ي أو%

BRASIL LTDل ت د A:��67,81آ� ��از%

BTNA��B:�C!��ل إ	د  %�B	ر وا EFا G�H%60,73%

CAMب����	46'& 	ض ا�B	90,00ا%

CARNAUD ب���	د ا %51,00آ�ر

CASA AMENAGEMENT�J�K3�	 "�-�ء	5ارا	��93,35آ� ا%

CDEL����	 ��%66,66 ا	!�آ� ا	=�%�و

CDMب���	98,89%�6'�� ا%

CELLUMAب����	��62,92آ� ����� ز %

CERPHOS&%96,87%�آO ا	5را�� وا	"�N 97 ا	6 ��6ط ا	�(5

CGI�:ر�B)	(�%� ا	!�آ� ا	80,00ا%

CHANABل �9 % آ ت�C� Gا� �	ء ا��%��80,00آ� �

CID����R3=%79,71% ا	<"�ة ا�3!�رةـ ه���5ـ +

CIRESت ���س;�H+��51,00آ� ا%

CMMت�B6H�	 &����	5وق ا�H	99,33ا%

COGEFESاب ��6س ST	 �%�)	�7 ا��H	��91,95آ� ا%

COMATAMداء �	ر ا >H	96,87%<�زن ا%

COTEF�6س	 U���%98,52%�آR ا	

DIYAR AL MADINA��%��99,68آ� د:�را	�5:

DYAR ALMANSOURر H�%��80,00آ� د:�ر ا	�

EMS CHRONOPOST&	5و	ا V� � %��66,00آ� ا	"�:5 آ�و

EUCA FOREST�ر� C ��62,92آ� أوآ�%

FIROق�!	 �K8	 ر��W3�X5وق ا�Y53,97%

FIROGEST!�ق	ا �K8	 ر��W3�X5وق ا�Y ���5+ ��54,60آ�%

FONDS IGRANE5وق إآ�ان�Y62,18%

GEFS3"�:5 �� س�	="�ى 	و;ت ا�B�	��99,46آ� ا%

GPFCE��E<�ر	�83رة ا	ا A: �3	 ه�����	96,87%�8 �7 ا%

GRV BENI-MELLAL4ل% &�� ��:5�	 �����%51,00ا	���� ا	

GRV EL JADIDA5:58ة�	 �����%75,66ا	���� ا	

GRV KSAR KEBIR��"=	ا �HB	ا ��:5�	 �����%71,48ا	����  ا	

GRV SAFI&6�, ��:5�	 �����%60,00ا	���� ا	
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

HALA FISHERIES"��ي	5 ا�H�	 �	��99,46آ� ه�%

HOLDAGRO5 أآ�و	90,12%�8 �7 ه %

HOLDCO 5آ	75,66%�8 �7 ه %

IDMAJ SAKAN9=� ��89,28آ� إد%�ج%

IMSA&6�F ���5�%96,87ا	!�آ� ا	(�Bر:� وا	6

JADIVET5:58ة�	ش ��B	��59,94آ� ا%

JAIDAب���	ى ����H	[���ت ا�	ا A: �3	 5ة�E 5وق�Y55,00%

LEJONC ET CIE" _�E 	" ��96,87آ�%

LOTOPRINT��%��60,00آ� 	 � ��:

LPEE5را��ت	�83رب وا�	(� %& 	<3"� ا�	99,98ا%

MAGETH�:ار��	ت ا��%99,79ا	!�آ� ا	������ 	��53�� ا	��

MAGHREB TITRISATIONب +��3ز�� ن���	61,52ا%

MARMOL��77,00آ� %�ر% ل%

MAROC LEASINGاتO�K83	=�اء ا	 ������	!�آ� ا	60,43ا%

MAROCLEAR����59,11آ� %�رو آ�%

MAROPHOS I6 ر� C 96,87%��ب%

MARPHOCEANن �� C 96,87%��ب%

MCM����3�	 ة����	��65,00آ� ا%

MVINVEST`ر:� ���اآ��W3�Xا �:�B	80,00ا%

NOVEC_C %��91,21آ� 

OCP6 ��6ط�	!�:0 	ا G�8�	96,87ا%

OCP DO BRASILA:6 ��6ط دو ��از�	!�:0 	ا G�8�	96,87ا%

ORBITA�3���85,74آ� أور�%

PARC HALIOPOLIS�:آ�دa� "��ي	5 ا�H�	 وإدارة  ��رك ����%��92,13آ�ا	3

PHOSBOUCRAA�6ط � آ�اع� C96,87%

PIZZERIA NAPOLI&	 �� �:�:O3�� �)�%95,00%

PROMOBAT�8�� U��>	 &'���	ش ا�)X��99,99آ� ا%

RAM������	=�� ا��	ط ا ��AB ا	8 ي  ا	<�	 ���%96,12ا	!�آ� ا	 �

RAM ACADEMY&%-أآ�د ������	=�� ا��	ط ا ��AB ا	8 ي - ا	<�	 ���%96,07ا	!�آ� ا	 �

RAM EXPRESS������	=�� ا��	ط ا ��AB ا	8 ي ا	��:G- ا	<�	 ���%96,12ا	!�آ� ا	 �

SABR�J�K3�	 �"Y  ��99,94آ�%

SBMب���	ا V	��80,19آ� ��زا%

SCI AL WIFAQق�C 	ر:� ا�B)	ا ��%78,26ا	!�آ� ا	�5

SCI ROSE MARIE"ر:� "روز %�ري�B)	ا ��%91,67ا	!�آ� ا	�5

SCI SIDI IFNI" &�Cر:� "��5ي إ�B)	ا ��%65,76ا	!�آ� ا	�5

SCI SPARTEL"A��ر:� "�"�ر�B)	ا ��%75,00ا	!�آ� ا	�5

SCORE U :��99,46آ� �= ر%

SCR9�%a3	�7دة اX �:Oآ��	!�آ� ا	94,41ا%

SCVA!�آ� ص ٠ف٠أ	74,49ا%

SCVM.��58,83آ� ص. ف. م%

SEPYKرة��B	 9�+"�و	��99,62آ�  إ�4�3ل ا%

SERECAFب���	3"�:5 ��	!"=� ا	�8زات X5را��ت وا	��99,65آ� ا%

SFCDG���53	5اع و ا:X5وق ا�H	 ت����	��70,00آ� ا%

SFDA��'46	ا ����%90,00ا	!�آ� ا	A: �3 و ا	3

SHR:�ض�	'�  ا���	��54,70آ�ت ا%

SIDET��'���	ا  ����%72,57ا	!�آ� ا	(�Bر:�  	�3

SIDETSAاء��H�	 ��'���	ا  ����%90,97ا	!�آ� ا	(�Bر:� 	�3

SIM"��ر�	ر:� �B)	!�آ� ا	82,53ا%
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

SMESI��7��H	وا  �HH>3�	5را��ت ا�	 ������	!�آ� ا	96,87ا%

SMIT��'���	��5 ا�K�	 ������	!�آ� ا	99,99ا%

SNDE&ا� �	و +���� ا ����3	 ���%99,72ا	!�آ� ا	 �

SNEDرق�� A"E ��-% 5را��ت	 ���%99,96ا	!�آ� ا	 �

SOCAMARب���	أ.�ى �� iاآ Cو j%ا �	��99,98آ� +� :� ا%

SOCICA"�-�ء	5ار ا�	& ����	& ا	(��	& ا��	!�:�6 	!�آ� ا	63,60ا%

SOCOCHARBO��6	��98,32آ� +� :� ا%

SODEVI&6:��99,80آ� � د%

SOFAC CREDITك آ�:5ي�C �94,66%

SOGETA��'46	ا &kرا/را��W3��98,96آ� ا�%

SOMAVIVAC�6ك�C�% ��64,00آ�%

SONACOSورl"	�3 :� ا	 ���%97,80ا	!�آ� ا	 �

SONADAC&7��8	ا O�K83�	 ���%97,76ا	!�آ� ا	 �

SONARP5�H	و ا O�K83�	 �'4�	��99,46آ� ا%

SORASRAK�:5�)��	 &'���	ا O�K83�	  �: K8	!�آ� ا	69,16ا%

SOREAD�:�H"	(�� ا��	�8زات اX��71,72آ� ا%

SOREAD FRANCE����8زات ا	��(�� ا	"�H:�  ا	�6X��71,71آ� ا%

SOREC�6س	ا G�8!3	 ��=��	!�آ� ا	99,75ا%

SOSIPO��m��%��75,75آ�  ا	�<�زن ا	��

SOTHERMYب B): ي; �	 ��"�%99,99ا	!�آ� ا	��ار:� ا	

SOTREGي K8	ا AB�%��96,87آ� ا	

STAR�:��"	96 ا�	�8ر اJ3وا� AB�%��96,87آ�  ا	

STOZ'�� واد زم���	!�آ� ا	98,91ا%

TM ENGINEERING��5�K�	  V� 3�	ا j��/"�� ا	�8 %�5 ا�� �Y�>	ا �	آ� 	99,97ا%

TMU 3(5دة�	ا  V� 3�	ا j��/"�� ا	�8 %�5 ا�� �Y�>	ا �	آ� 	90,00ا%

UIMR��3آ�	7& ��H	96,87ا;+��د ا%

UREB BEN SLIMANEر ���9 �����ن�B�/��3�� ا	 �: K8	'5ة ا 	99,72ا%

UREB CHTOUKA!3 آ�	ر �B�/��3�� ا	 �: K8	'5ة ا 	99,72ا%

UREB HAD SOUALEM�	5 � ا�	ر �B�/��3�� ا	 �: K8	'5ة ا 	99,72ا%

UREB TIZITINE9�3:O�3	 ر�B�/��3�� ا	 �: K8	'5ة ا 	83,53ا%

VINICOOPب =���C ��63,52آ�%

WAFIQ"��Cر:�  "و�B)	!�آ� ا	96,12ا%
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
AEROTECHNIC INDUSTRIES��%��48,06آ� ا��و����� 	���

AGA INGENIERIE�ا����	وا �����ت ا	�%��26,90آ� ه�� � ا	��

AGMأ ج م ���16,07آ%

AGRAM INVESTر أآ�ام%��9,00آ� إ &%�

AIR SENEGAL��	%49,02ا	-,(ط ا	*�)� ا	����(

AL WASSIT.� )	ا ���22,40آ%

ALMAQAMم%��5,95آ� ا	�/

AMD&,(�� أ0(اج�	 ��1���	ا ��2آ	50,00ا%

AMENSOUSSأ�0)(س  ���20,00آ%

AMOSأ 0( س ��1���	ا �ا56*���4 ��2آ	5,00ا%

ASMA INVEST7(�%��50,00آ� أ � أ5

ASSARF89:2	ف ا��	32,78ا%

ATLANTA%�40,00<�0= أ>��,

ATLANTIS?�&5�%11,63ا	�2آ� ا	������ أ>

ATLAS PN���<)	ت ا%��48,06آ� أ>�? 	���&��

BAB AL BAHR��9	ب ا%��50,00آ� 1

BANK AL AMALA0B��17,38 ا%

BASSAMATE ��دق وا	)���%��24,26آ� ��1ت 	�

BCDM PARIS/BRUXA�(ر�?- �1وآ%46,83ا	��9 ا	89:2 	����ب / 1

BCPآ4ي��	89:2 ا	��9 ا	46,83ا%

BDM8	%��15,49 ا	&���� 	�و	� 0

BMPر)� )H ��0ب I5148,44%

BPMCJ, )	ا �/��Hب وإ����	89:2 	��9 ا	29,27ا%

BPMG���Kب و����	89:2 	��9 ا	25,43ا%

BPMM85%46,83  ا	��9 ا	89:2 ا	���81 ا	�(ر�&

CAPMEZZANINE=�5ر 4�0ا��L  42,05%وق ا6 &%�

CASA AEROزا أ��و%��49,02آ� آ

CASANET75آ4ا ���30,00آ%

CDG CAPITAL BRل��L24,00%وق ا��6اع وا	&���1 -أ �O رأس ا	�

CHAABI COURTAG SA�<%��42,13آ� ا	89:2 	�( 

CHAABI LEASING���4�	 89:2	14,05ا%

CHAABI LLD���)< ة��	89:2 	اء ا��	18,26ا%

CHAABI MOUSSAHA�ه�%46,83ا	0 89:2)

CHIMIE PRODUIT���ت ا	���S)&��	ا ���24,26آ%

CIBة��	ا �,/���	8 	و�	89:2 ا	��9 ا	28,10ا%

CIH8�%46,31ا	��9 ا	:/ري و ا	)�

CIMA81�:	ب ا���	ا6 ��7 ا T��050,00%

CIMARب���	6,07إ ��7 ا%

CIVAC��%47,47ا	�2آ� ا	���5� 	�)

CLUB MED. )&�	ا U�1B��9 ا	دي ا510,00%

CLUB SANGHO)�5L دي532,42%

CMCتV��W	 ��5%24,00ا	�2آ� ا	�(ر�,

CMFت%9,49ا	)(ق ا	�2&�آ� 	��-�9

CMG� %23,08ا	�2آ� ا	�:��5� 	��

CMIك�1B�1= ا �:��	�034,32آ4 ا%

CMKD����&�	 ��&�)�	ا ��1���	ت ا%011,90*�(�� ا	�2آ

CMSOن%12,08ا	�8 ا	���81 	)��ي �%�

COLORADO(رادو	آ( ���15,00آ%

COMABAR7��9�	 ��1���	ا ��2آ	45,00ا%

CPAت%��13,55آ� إ &2رة و �(]�Z ا	&<��0

CREDIT EQDOMإ���وم ���9,35آ%

CTJ3 ب5,32%�8 ا	92

DARADDAMANن%37,09دار ا	\�

DELMA%��11,58آ� د	�
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
DIYARر%��11,90آ� د�

ECESCO���%24,26ا	�2آ� ا	&*ر�� ا6آ&�وآ���

EDITIONMI��	و�	وا ��1���	ت ا%12,19ا	�,9(�

EDSأدس ���49,00آ%

EETارت��&	 ���1�O�	ا ��%48,00ا	,

ELKHEIR��-	ا ���10,00آ%

EMAPHOS81روB81 ا���	ر ا)�(�%��47,52آ� ا	

EP D'ANFA�ء أ5\H ���18,28آ%

ESSALMIYAH���	%11,90ا	�2آ�ا	)

ESSOUKNAري%��36,56آ� ا56:ش ا	:/

EUMAGEXدرات%9,07ا	�2آ� ا	����1� اBورو�1� 	&)��� ا	�

EUROCHEM&<�0= أورو���	دة ا%��45,69آ� إ�

EUROCHEQUEب���	اورو��� ا ���14,79آ%

FARAH MAGHREBح ��0ب�H ���12,64آ%

FCCMب���	ر1(ن ا��L50,00%وق رأ �ل آ

FENIE BROSSETTE7� 8  �1و��H ���26,71آ%

FES DEVELOPPEME����&�	 سH ���49,00آ%

FMFت1��L50,00%وق ا	���ب 	��

FONDS CPMب����	89:2 	/�ض ا�	0(ال Bد�� ا�L26,23%

FOSBRASILAس �1از�)H ���5,25آ%

FS H.PARTNERSب����	 �����L13,38%وق ا6 &%�ر 8H ا)LBل ا	�(

 FS MOUSSAHAMA I1 �ه���L46,77%وق 0)

FS SGAM/�,�ة	م ا��L5,85%وق  �

GABON TELECOM1(ن%15,30إ��Vت ا	�

GALLIA��	%��24,26آ� ا	�

GASPER��9 %��9,14آ� آ

GCMب����	�9ى �	ت اVو%12,34ا	�/

GENEXته�(0 ?���S46,83%

GOLD�����	)ن آ)S ���22,85آ%

GRV MARRAKECHa�0اآ �����	 �,���	ا �,��	40,00ا%

GRV RABATط%40,00ا	��,� ا	,���� 	����� ا	�1

GRV SETTATت%39,38ا	��,� ا	,���� 	�����   ,

HHC�H%050,00*�(�� ��آت ا	\�

HOLEXPه�)= إآ)�9)�(ن ���12,13آ%

HOTEL DAKHLA��bا�	ق ا��H18,00%

HOTEL DIAFA�H��H14,42%ق  ا	\�

HPG��%��23,42آ� ����1 ا	)�

HV MAROCف.d ��0ب ���25,57آ%

HYDROل%��22,85آ� ه��رو�0&

HYDROT�S)	)��� ه��رو ���11,65آ%

IAMب���	ت اV%��30,00آ� ا��

IMACIDر)� )��	 ����O	- ا ��1���	ا ��2آ	32,29ا%

IMEG��0إ �O:06,62%

INTERBANCAIREر�1ك  	�:/B�1= ا %��27,99آ� 0

INTERBANKك�1B�1= ا %��25,86آ� 0

ISTITMARC89:2	ر اe015,92% )� ا6 &%�

ITER ERFOUDد)HرB ���%46,31ا	�2آ� ا	:/ر�� و ا	)�

LABOMETALf��	010,59-&�9 ا%

LAFARGEرجHV 7�� 6ا ���8,19آ%

LAITPLUS?�1 f���	ا ���16,41آ%

LIDOو��	م �%46,31ر�ض ا	)

LYDECك��	 ���15,00آ%

MABANI ZELLIDJA�*�	85 ز%��16,62آ� 90

MABENSA(��1%��20,00آ� 0
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
MAC/Zب���	س و ز�5 ا%��18,71آ� �5

MAEVA���(&�	  ��g0 ���22,85آ%

MAHD SALAMم�دق �O0 ا	)�H46,31%

MAIب���	h� ا	�و	�� 1K6ا ���24,19آ%

MAI TOURISME��h� ا	�و	�� 1	���ب-  �K6ا ���19,21آ%

MAINTER��	و�	&:�دة ا�	ة ا��%��24,19آ� ا	�)

MAJOR DEV����&	 ر)S%��50,00آ� 0

MANUJORF��LB*�ف ا�	اغ �H6�2= وا	ا ���25,00آ%

MAPROC��1�:	*�� ا	ت اS)&�0 ���24,26آ%

MARTCOرة%��9,37آ� ا	���ب ا	:�81 	�&*

MASCANFOODن%��14,03آ� أ>:�� 0)�

MATELCA����9	ا  ���� ��ت ا	)����  وا	L(ا��	 ��1���	ا ��2آ	15,00ا%

MATIS AEROSPACE?�9  أ��و ?��%��32,04آ� 0

MEDI TELECOM��0ي ����(م ���13,31آ%

MEDI 1 SATت%�048,30ي 1  

MEDIA%��28,10آ� ���0

MEDISTERPH���0? ��ف ���23,38آ%

MEDIUM FINANCE��	%��50,00آ� ���0(م 0

MER VERTE�\bB��9 ا	ا ���40,00آ%

METALل%��17,59آ� �0&

MIRADOR��0ا](ر �	)O*0 ���25,00آ%

MITCء\�9�	 8S)	)��&	ء ا\�%25,70ا	

MITT �*�,1 ��	و�	ا J �010,00%

MMA8��2�1 م.م.أ ���20,89آ%

MOBISUD0(�1)(د ���19,80آ%

MSI�<%27,62ا	����1� 	-�0ت ا	( 

MSIN=(0 �Lر)9	ا ���27,34آ%

MTB%��30,00آ� ا��Vت ا	���ب �1*��

NARJIS IT8�ر ا	)��%& W	 ?S�5 ���11,63آ%

NEW SALAM*���ة	م ا�%��30,16آ� ا	)

NIHAMمO5 �ر�%50,00ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

OCD����&	ا ���92	35,00واد  ا%

OGIF�4(ت	زو ا��L19,14%وق إ &%�را	�

OLEICULTURE&(غ	(��	أو ���13,30آ%

ONATEL) HVت 	9(رآ����W	 8�<)	ا f&��	15,30ا%

OTMب���	%20,00أو��0(م ا	&/�1  8

PALM BAY81 �	��H 39,37%ق 1

PALMAREر�	%��21,21آ� 1

PALMARIVAب���	ا �ر��	%��15,67آ� 1

PANOMARر0)5%��8,20آ� 1

PAPELERA��1ا 1&,(ان��H25,99%ق  1

PARADISE%��46,31آ� �1دا�4 	���ق ���2

PERLITE7�	��1 ���20,00آ%

PKDSب.ك.د.س ���22,85آ%

PLMق  ب ل م��H %23,36د�5

PMPر)�(H ن ��0ب%��48,44آ� 1آ)&

POPULAIRE AMALA0ر أ%46,83ا	�2آ� ا	�9:2� 	�:/

POPULAIRE ALWANE(ان	ر أ%46,83ا	�2آ� ا	�9:2� 	�:/

PRAYON�1ا�(ن  ���48,18آ%

PRAYON SA�� �1ا�(ن ���45,69آ%

PRAYONB?�1ا�(ن ����1(آ  ���45,69آ%

PRAYOND�5%��45,69آ�  �1ا�(ن أ	�

PRAYONF(5�H ن)�1ا�  ���45,69آ%

PRAYONI%��45,69آ�  �1ا�(ن إ����9
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
PRAYONINC��	و�	�1ا�(ن ا  ���45,69آ%

PRAYONIT�	%��22,85آ�  �1ا�(ن إ�,

PRAYONS��	%��45,69آ�  �1ا�(ن 	�-�0ت وا	�

PRAYTECH��&�1ا�  ���45,69آ%

PRT�S)	)��&�	 �1ا�(ن  ���45,69آ%

RECOURS�ه�%18,34روآ)ر ��آ� (0

RESORT CO)رو (رآ ���49,68آ%

RG GESTIONي)O*	&)��� ا	ا ���42,63آ%

RTMED. )&�	ا �47,60رو5( >�*%

SACEM��5�:�	ت ا%��42,99آ� ا	�)ه�� ا	��2�� 	��را 

SAFIR���%��11,33آ�  

SALIMA HOLDINGر�%& �%24,26ا	�*�(�� ا	����1� ا	���9�  	

SAMAZ�(ز��	4 ا�O*� ���28,34آ%

SANAD��  =�0>&	ا ���39,86آ%

SAPSان)�(	 ���%��35,00آ�  �j�O ا	��,/� ا	��

SASMAت�� وا	-�0��%25,00ا	�2آ� ا	����1� 	�

SCI ABLA"��9�" �ر�%21,94ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI ALMASSIRA)��ة�	ا �ر�%44,49ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI DAIT ROUMI" 80و�	7 ا�%42,15ا	�2آ� ا	���5� ا	:/ر�� " ]

SCI JEAN"ن)S" �ر�%46,68ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI JEAN F")(5ا�H ن)S" �ر�%44,49ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI NAMIR"���5" �ر�%46,36ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI NATHALIE"8	<%46,31ا	�2آ� ا	���5� ا	:/ر�� "5

SCI OASIS"?"واز� �ر�%46,68ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI PAPILLON"�ا���%46,52ا	�2آ� ا	���5� ا	:/ر�� "ا	

SCI RHOSN"A�-�	ا =�K" �ر�%46,31ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCI RIGOT")"ر�� �ر�%42,15ا	�2آ� ا	���5� ا	:/

SCIF����(	وا ���%19,96ا	�2آ� ا	��2�� 	��:�ات ا	��

SCIMEP?ر�%34,86ا	�2آ� ا	���5� ا	:/ر��  	�ار >�9� 1

SCPRA�1�1ا�= رو  ���%45,69ا	�2آ� ا	����

SCSح�0l	 ��%50,00ا	�2آ� ا	��2

SECATLAS?�<Bا T	%��24,97آ� ا &��ل 0/

SECO��)\:	وا �و�%��22,83آ� اB ��ة ا	���

SETAFILت,  I�(5 ���6,39آ%

SFAPMس ف ا ب م  ���13,30آ%

SG AL ISTITMAR89:2	ر ا%��15,92آ� �)��� ا6 &%�

SG IGRANEوق إآ�ان���	)��� ا� ���42,63آ%

SGAM AL KANTARA/�,�ة	م ا%��5,85آ�  �

SHNG���*	ا A�*	ق ا��H ���23,16آ%

SI AL AIN=�:	ا �ر�%24,98ا	�2آ� ا	:/

SIBA&��ة�	ك ا�1l	 �ر�%42,20ا	�2آ� ا	:/

SIEFسH ?آ1%20,00ا	�2آ� ا	:/ر�� إ�&

SILOX�(&<آ�	 ��1%22,85ا	�2آ� ا	����� 	��(اد ا	/

SILOX UK LTD�5%22,85ا	�2آ� ا	����� 	��(اد ا	/�1� 	�&<آ)� ��91,

SILOXANن%022,85*�(�� ��آت  �)آ(

SIMEBزK)9	ا �ر�%12,86ا	�2آ� ا	:/

SITZAG ZAGOURA4اآ(رة	 ���%46,31ا	�2آ� ا	:/ر�� وا	)�

SMADAدا%��24,74آ�  �

SMAEXدرات%45,35ا	�2آ� ا	����1� 	&<�0= ا	�

SMCEIر%��17,20آ� ��0ب -آ�ر�� 	��را � و ا6 &%�

SMTRCري%12,34ا	�2آ� ا	����1� 	��A/ ا	)��T  آ

SNCZ���54	ان ا)	l	 *���ة	ا ��2آ	22,85ا%

SNECMAت0�-�	 %��47,10آ�  ����

SODIPf(د�  ���15,00آ%
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ا����ه�� ا����
��ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
SOGEPIB9( �(رة	 ���%��34,86آ�  �)���ا	��,/� ا	��

SOGEPOSm	L اد)	 ����ل ا	��,/� ا	���& V&)���وا	ا  ���15,00آ%

SOGIPf�S)  ���20,00آ%

SOMED����&�	 �را��%33,24ا	�2آ� ا	����1� ا06

SOMED DEVELOPPE����&�	 ��0)L ���33,24آ%

SOPROLIVESZ�	�1)  ���16,62آ%

SOTADECري�ل ا	&*�& W	 �و�%��40,00آ� ا	,�*

SOTCODAT(دات�� ���19,61آ%

SOTELMA���)L ���15,30آ%

SOTHERMA�ار���	ا d%24,06ا	�2آ� ا	����1� 	���

SPIPf�9  ري%��10,71آ� ا56:ش ا	:/

SPORT DEV�[%��25,00آ� ا	&���� و إ5:ش ا	��

STE IMMO.SANAD    ��  �ر�%38,47ا	�2آ� ا	:/

SUCRAFOR�2ق�	&���� 	)�� و ا	ا T��05,00%

SUD LUX?(آ	ب )�S ���6,95آ%

SUGITON*�,(ن�  ���11,90آ%

SURACب���	)�� 	ا f�� ����&	)�� و ا	ا A�:05,00%

SURGELES(آ(س�	08,00*��ات ا%

TFZ�*�,	 ة��	ا �,/��	25,71ا%

TFZ DEVE����&�	 �*�,	 ة��	ا �,/��	25,71ا%

TICHKA OUARZAZ�2�� ������%46,31ا	�2آ� ا	

TICKET AFRIQUE�/��H7 إ���� ���33,48آ%

TIMG8&&( . آ��	ا U�1B��9ا	-ا�>�* ��	و�	ا �	%25,00ا	(آ

TIVOLI8	)���H22,17%ق ��

TLS GRPSETت%��6,39آ� 	&? 0*�(��  ,

TMAت م أ ���8,31آ%

TRANSPEK��9(5و�� ���15,60آ%

TUI AG���(�	 8�	%5,00 ا��6د ا	:

UCOREPfإ��(ر� ���8,09آ%

UMAرة*&�	 %��14,56آ� إ0

UMASOLARرV)  %��12,13آ� إ0

UMEP����	 8را�%��19,93آ� ا��6د ا	���81 ا06

UMET��%��15,64آ� ا��6د ا	���81 ا06را�8 	�)�

UPLINE GROUP=��1أ �023,46*�(�%

UPLINE TECHNO�S)	)��&�	 =��%��20,00آ� أ1

UREB OULMESسر 	(	�/1Bا ��1�&	 ��)O*	ة ا��%33,24ا	(

WAFA HOTELءHق و��H46,31%

 WAHATE AGUEDALأآ�ال ����H33,24%ق وا

ZAL CASABLANCAء%��40,00آ� �0,/� ا	�2ط  ا	�(�S)&��8 	��ار ا	�9\

ZELLIDJA�S��	ز ���24,98آ%

ZEOLINE=�	 )ز� ���22,85آ%

ZMPLط� )�%��48,44آ� ا	����1� زواري 	�
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ا	����  ر�� 6

��د ا���ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
 ������ ا�

����ره�
  ���ا��

��� ا��راه����
ا����ه�� 
��
ا� ��

ا�����ة ا�م

BCPآ�ي��	ا ����	ا ���	%010,746,83 248333,0022 098 66ا�	و�	ا

CGIر�����	ا ����	آ� ا��	980,780,00 0001683,0030 408 18ا%

CIH�����%298,246,31 930320,007 806 22ا	��ض ا	���ري وا	

CIMAR!�ب�	673,66,07 0041155,0016 436 14إ#��" ا%

COLORADO&رادو	020,615,00 000113,401 000 9آ&%

IAM!�ب�	%545,730,00 340148,50130 095 879ا*(�)ت ا�	و�	ا

LYDECك��	8 000 000430,103 440,815,00%

MLE
ا	��آ� ا	�!�.�� 	-�اء 

ا	01/��ات
2 776 768580,001 610,560,43%

MED PAPER&رق .31&ان	55590,00232,425,99 582 �52آ� ا%

SOFAC-CREDIT664268,00379,794,66 416 1#&�6ك آ���ي%

ZELLIDJA�7��%8491037,00594,024,98 �5572آ� ز	
 ��ا	��آ� ا	�!�.
����1�	 ��ا��9را*

��دا� ا�����ةر
	 ا�����ة
 ������ ا�

���ورو
 ������ ���ا��

ا�ورو
ا����ه�� 
��
ا� ��

ا�����ة ا�م

TUI AG �������	 ��%100,45,00 9158,352 546 251ا	��آ� ا	�و	

CLUB MED:#&1�	ا ;�%95913,91420,110,70 207 30=�دي ا	��� ا>.

VIVENDIي��>�%835,90,50 49120,2124 859 228 �51آ� 6

@��وق ا��9اع 
��و ا	�1.


�ر(�  )' ��ر&� ا��ارا�%�$�ء  ��
��ه�� ���
   1- -�آ�ت ذات 
2010 �%�/-  20 �/
  ��إ��0 1

2010 �%�/- 20 �/
 ��إ��0 1

�ر(�  )' ا�%�ر&�ت ا��3ر(��  ��
��ه�� ���
   2- -�آ�ت ذات 

@��وق ا��9اع 
��و ا	�1.

@��وق ا��9اع 
��و ا	�1.
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 ا����� 7

إ� ا�����ةر
	 ا�����ة
AOULI��	
���دن أ
ASSARFا���ف ا�����
BPICر وا�����رة������ا���� ا����� �
CDMا��!�ب "
�#�
CIMA�$% ا��!�ب ا����إ��
COMAPRA'(
ا���آ' ا��!�$)' ��-	,� ا����	+�ت ا�#(
EUMAGEXا���آ' ا��!�$)' ا0ورو$)' ��/$)� ا���درات
EUROCHEQUEا��!�ب �أرو1)
GRV BENI-MELLAL(ل� ��' $�ا���4' ا�3�4)' ��/,
GSPAS'(5�6��;�	8' �1آ�ت إ��9ش ا4�90' ا�+���8)' وا��,�7)' وا�
HALA FISHERIES�1آ' ه��' ���)/ ا����ي
HOLEXPن	-)�< إآ-��/,�	�1آ' ه
IMECا���?/ ا��!�$� ���;�رب وا�����رات
MARTCO�1آ' ا��!�ب ا���$� ���;�رة
NEW SALAM�1آ' ا�-(م ا�;/,/ة
PALM BAY�$ "��$ /ق�5
PALMARIVA�1آ' $����ر,#� ا��!�ب
PERLITE%(��($ '�1آ
RATU (5)ي�Bا�� C6��� '�6�-ت ا��Dآ�	ا�
RADEES (4)ء�$�?Fا���ء و ا� G,ز	ت ا��-��6' ��Dآ�	ا�
SAFIR�(#� '�1آ
SASMAت��/I�� '(
ا���آ' ا��!�$)' ا�#(
SEFERIFJ,�1آ'  ا��!(ل ���دن ا��
SEPYK�46رة� K(L�1آ'  إ��!(ل ا��)�و
SIMEFس�#� '(N�$�?Fو ا� '(F(9 �F(�8ت ا�����1آ' ا��
SMEEG�($/ا���آ' ا��!�$)' ��/را��ت ا����3د,' و ا��
SNDE�1ا	ا�� '($�L '(���� '(�O	ا���آ' ا�
SNPP'(4#�ت ا��+	����� '(�O	ا���آ' ا�
SOCICAء�B(ا���آ' ا���,#' ���� ا������ ا��!�$� ��/ارا��
SONARP/(وا��P(?;��� '
�1آ' ا��(
SOPLEM'��?� اد	� J(#�1آ' ا�!�س وا���
SORASRAK',/(�-��$ �
ا���آ'  ا�;?	,' ���?)Q ا�-)�
TELECART'(5ا�R	�44)' وا�Nا�I�� ا���/ي /S�1آ' ا��
TRANSATLANTIQUE�(���Oأ T9�O '(3/�#ا� 'Fا���
UIMU(�8 ����آ��د ا����Lا�
UREB (5)  ,' ���$)' ا0$�6ر	ات ا�;?/
ا�	

�ت ��
� ��  ��ر ا������ (47)��
 ��� 
2009 �� ��
إ�# "�!� 
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 ا	����   ر�� 8

 ����آ�  ا	�����وا�����ل ا	����� ا	���
�	!اد ��	

110%3515 &��!ن دره�ا	�#�"�

000 6%3034 &��!ن دره�ا	�#�"���آ� ,#�-  و,+��* آ�� إ)�)'

662%140100,00 &��!ن دره�ا	�#�"�واد /�س

0��آ�  ,�!)�ا	����� ا	����� 	��!ان800 4%9068 &��!ن دره�ا	���

600 &��!ن أورو%147,60 &��!ن أوروا	���راترو4! 2�3� ا	��!�1

��آ� ا	����� وإدارة  ;�رك 	���9 ا	��8ي 
;=آ�د)�

��576%17355,00 &��!ن دره�,�!)? ا	���!<�ت ا	���

%12550,00 &��!ن دره�ا	�04�8��آ� ا	�Aق 	������ 
1485  &��!ن دو�ر 

0B(�&أ

��آ� أو	�� 	���+��ر��C�D	ت ا�50%6007,69 &��!ن دره�ا	���

Médi Telecomت���,E2,41---ا%----

Medium Finance
ا����ء و ,9;�� ا	��� ا	���!	� و درا�� 

ا	�!�D�Hت ا	��	�� و ا���+��رات
&��!ن أورو 800%300.00050 دره�

ا	�Aآ� ا	�49�� ا	��Iر)� ا	����ة       
« Foncier UIR »

 �I&�>  ء وآ�اء و ,9;�� ;��)�ت��;
ا	�;�ط ا	9و	��

444%8753,91 &��!ن دره�

142%1567,00 &��!ن دره�,���� <�&I� ا	�;�ط ا	9و	����آ� ا	����� ا	����ة  <�&I� ا	�;�ط ا	9و	��

 Major »               ة����	ا �M;��	ا �آ�A	ا
« Developpment Company

N(ر�A�	آ�ت ا��2.400%300.00050,00 دره�ا	���ه�� /0 رأ���ل 

 
ا����ل و ,���� أ�Pاس اOوآ�	�8!س و 

QAR	ى &* ا�Tأ4!اع أ
----%174.420100 دره�

V�;50%606 ا��E+��رات&�2!� أ;��*ا��� ا���آ	ي ا�����

وآ��� ����� ���� أ�� 
ر��اق

000 20004 &��!ن دره�ا	��?��آ� �3ا&!اي ا	�;�ط  ��

�3��R	ا ?C�� �"�#�	 ان��I	ا �آ��880 4%5100 &��!ن دره�ا	�04�8 

070 5%5100 &��!ن دره�ا	�04�8��آ� ا	��Iان 	�#�"� &�!��

 �ا���آ� ا�"!��� � ��
ا�)"ي - ا�&%"ط ا�� #�� 

ا��(����

 -N(��	2!ي ا	? ا���	 �!�3�	ا �آ�A	ا
ا	�R!ط ا	��B�� ا	���;��

200 1%10100 &��!ن دره�ا	��? ا	2!ي ا	2#!ي

201 &��!ن أورو%300000100  دره�ا����ل ا	�!اW��&-4 ا	9و	�� ;��2� 0�آ� إ.�(-ل ا��"ا+*

8.000%171 &���ر دره�ا	������آ� ا���+��ر ا	���0ا�&	��2 ا����1 � � #�

�م 	��8)9Eا �آ��4 &��!ن دره�%4100 &��!ن دره�ا	��!)�

��آ� ا	���ه�� ا	����ة "<�9ة"
,�!)? &���Zت ا	���Dت ا	���ى 

;�	���ب
%30010 &��!ن دره�

��آ� &�9Iدة ا	9R&�ت 	��8)9�A�	20 &��!ن دره�%20100 &��!ن دره�ا

1)�"�4 ا���32 
� �".��ط

OCP do Brasil�(�2ر�	ا �!��3	ا
450.000 ر)�ل 

;�از)�0  أي &� )�Iدل 
1,7  &��!ن دره�

100%1,10

�I;�, �آ��

« ATALAYOUN GOLF RESORT »
466%1100 &��!ن دره� 5�1 �#�0�1

��52 ا��(�ب

ا���7.8

�8^ <[)�ة أ�3�!ن N�!& �"�#,

1)�"�4 ا����ان � �����

رأ.����� ا;:����4+��!��

=�5وق ا;�5اع و ا����5�

ا����7 ا��<و�2
ا;.�?��ر �� �"ن 

دره@

39-89 @�إ5Qاث O��1ت �1�4 وا;ذن �����7ه�� ��� ����KL ا���."م ا���I"ص �F G� 4 ا��ـــ�دة C1 8 ا���+"ن ر
- 2009 ��. - �I="&��� R ���ا� 

ا��7���
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 ���� ر�� 9

��اآ� 
	ر
�� و ����� و ��	�� و آ�ا ����� ����� ����

ا"! 	ر�� ��ب ��اآ�
2.257%300.000100 دره�

 ا()'ز و ����� � �وع

Marina  Casa

ا�����1 ا��1ة 01/+.�'ر أ,��+*
�� و ��	�� و �����ا�1'�3ة ا�41'��3 ��ا1+

ا����1)� �'�����1ة
1.170%143.86370 ا51 دره�

1.132%300.0085 دره������ ا��1ى و ا�8'�'ت ا��1'��6
�آ� ����� ا�8'�'ت ا��1'��6

AGROPOLIS
إ()'ز و ��و�; و ��	�� و ����� ��: 

ا�41'�3 ا1@�ا?�� ��<�'س
559%300.000100 دره�

Morrocan Financial BaordA��	�� و B��@�1ا B1'�1ق ا	ن دره������ ا�1	12017 ���%-


�	� ا����بMorrocan Financial BaordA��	�� و B��@�1ا B1'�1ق ا	ن دره������ ا�1	12017 ���%-

Morrocan Financial BaordA��	�� و B��@�1ا B1'�1ق ا	ن دره������ ا�1	12017 ���%-

BACB :8,26%

 : 4,99%

UBAF

AIBR : 4,66%

 6,73%

UBAC:

�ط��
�آ� ا��1'ه�� ا���1'ة H'آ	ب إ()�����������G ا���	� ��Iت ا�1 'ر�'��J و �/���-%4550 ���	ن دره�ا1

�
630%6309,50 ���	ن دره�� 'ر���O��6P! Iوق اN/+.�'ر اNEBTOU.MSLF »  M���1 »ا���ض ا���� ا����

������� ����ا� �	�� ا�
�� �� أRH إ3'دة �	5�Q ا�����1 ا���1'?�� ��
�آ� ا1+

��1)� ا�����1
��  � �وع ا�����1 ا���1'?�� ��1)� ���

S1P@+/ا�����1 و ����� و ا
--600 ���	ن دره�

 ���ا��آ��� ا� �"� �!
ا��%��$

 Tanger Med 2��3'�O و ��>�+�H	1 13.400%30.000100 اوروإ()'ز �'�3ة

 &�'�� ��ا���%) ا��(
ا�*�	�	�


�آ� ����� !��ق � �U� �T!�ان
�Wو�� ا�1V� :+>�1'ت ا1+���� ��4 ��	�� 

Sد�'�!
-%10100 ���	ن دره�

 SNTL IMMO��>�+��H	�1ا �� )X1 رات'�Y1ن دره������ ا	1.442%20100 ���

��P� 6100%41� دره��Z'د ا��Y�1'ت ا�Y�1	�PORTNET���'ا��آ��� ا��)�-� ����ا,+

100%100

100%-

1�' و �����ه'P@+/ر��و ا'�Y1ل ا	O"ا �����

���2,75	ن دره�

500.000 دره�

-

ا���آ� ا��)�-� �� !�ط 

 / �-
ا���	� ا����-� ا����
 Atlas » �0آ�

« Hospitality Morocco

 SNTL Logistic

CIH Courtage

 Résidences Sun City  

ADM PARK

300.000 دره�

��3 و �� �-�ا���آ� ا��)
�-�ا����35 ا���4'%-

ا���آ� ا��)�-� ��!�ق 
ا�'-�رة  
�����ب

ا���ض ا����ري و ا�'-���

��>�+��H	�1ل ا	O"ا �����

ا/+@Pل �	ا�5 ا��1'رات ا�1\���

ا1	B! �,'/ �)'ل ا1+[���

�:�إ3'دة ا�+�'ء ��'ه�'ت ��* ا�1@�ب !B ��	ك  AIBR و ا�:�& ا���آ�ي ا��
UBAC و BACB و UBAF

B>�� ط' )

ا��':� ا��=و	�رأ���ل
ا?�%<��ر 

��-�ن دره@

39-89 @Eا���,�ن ر F� 8 ا��ـــ�دة �H I-�� ص�K�
��%MN ا�����م ا�� �O
إ��اث ���Rت ���� وا?ذن 
���'�ه�� 
(2010 V�W   31 �	�W Mا� �	��	 XY�H F�)  �K"� ��
 [��ا��%

�O(��,

�-
��وق ا?	�اع  و ا�%�"

New Marina Casablanca

ا�%'�-�ا��[�'�

1.800

100%7

100%

-

50%584

1 ���	ن دره�

300.000 دره�
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   ا	���� ر�� 10

ا�����ع1-

%6561,8 45067 45166 49ا��
	��ر

%18,7-211 014142 325175 133ر�� ا������ت

� ا��
��ل دون ا������ت �����104 393131 453125 081-4,8%

 ��!�
� ا��"����� �#$�              23 31925 10924 931-0,7%

%�� ا��������
%1,9-399 68915 98915 10ا�

%36,9-887 18951 19482 54ا�)��% ا��'�&%

%55,7-345 18217 90139 21*��( ا��
��ل

%56,7-787 08017 61141 25ا�$��( ا���ري

%61,9-693 29012 70233 21ا�$��( ا�ّ��&,

%58,4-697 8873 2908 4ا�'/45% 123 ا�0/آ�ت

%42,1-666 23029 84151 �27!رة ا�
��75 ا�6ا�,

75��
%44011,8 094135 562121 94د�5ن ا�

%�%1566,9 266230 355215 ����185ع ا��9ال ا�6ا�

%4996,8 993795 932744 ����638ع ا���از*% 

ا����= ا�5/0� �2>��>�ط2-

%8245,5 6243 6713 2ا��
	��ر

%58,0-276 13925 90060 28ر�� ا������ت

� ا��
��ل دون ا������ت �����21 92332 53322 008-32,4%

 ��!�
� ا��"����� �#$�              6 0716 9995 900-15,7%

%�� ا��������
%27,1-391 9081 7001ا�

%79,5-207 1248 65240 13ا�)��% ا��'�&%

%87,2-559 8463 67527 5*��( ا��
��ل

%87,9-458 6863 02528 6ا�$��( ا���ري

%94,5-283 4141 75223 2ا�$��( ا�ّ��&,

%75,8-235 1091 4775ا�'/45% 123 ا�0/آ�ت

%94,4-471 2991 22326 �3!رة ا�
��75 ا�6ا�,

75��
%1,2-564 70311 08211 2د�5ن ا�

%�د٠م767 56116 86013 9-����ع ا��9ال ا�6ا�

%2021,9 22651 50250 ����38ع ا���از*% 

@!ون ا����= ا�5/0� �2>��>�ط3-

%8321,6 82663 78062 46ا��
	��ر

%9351,8 875116 425114 104ر�� ا������ت

� ا��
��ل دون ا������ت �����82 47098 920103 0734,2%

 ��!�
� ا��"����� �#$�              17 24818 11019 0315,1%

%�� ا��������
%0081,6 78114 28913 10ا�

%6803,8 06543 54242 40ا�)��% ا��'�&%

%78621,6 33613 22611 16*��( ا��
��ل

%32915,6 39414 58612 19ا�$��( ا���ري

%41015,5 87611 9509 18ا�$��( ا�ّ��&,

%34,8-462 7782 8133 3ا�'/45% 123 ا�0/آ�ت

%19513,1 93128 61824 �24!رة ا�
��75 ا�6ا�,

75��
%87613,2 391123 480109 92د�5ن ا�

%�%3895,8 705213 215201 ����195ع ا��9ال ا�6ا�

%2977,1 767744 430694 ����600ع ا���از*% 

      ��Aر       
2009 / 2008

200720082009 ا��CD/ات 

200720082009 ا��CD/ات 

أه� ا��CD/ات ا��
��د5% وا�����% �E0$�2ت ا����%
�$�Iات 2007 -  2008  - 2009

[���ف ا	�راه�]

      ��Aر       
2009 / 2008

      ��Aر       
2009 / 2008

20072009 ا��CD/ات  2008
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   ا	���� ر�� 11

%0,1-971 609 46848 659 77848 618 82938 559 32034 290 27ا�����ر

%25,8-051 089 15596 544 484129 057 44792 942 33882 843 74ر�� ا	�����ت

� ا����ل دون ا	�����ت �	���64 164 72372 287 80273 923 43093 967 53087 056 748-7,4%

 ��!�� ا	�"�	��� �#$�           15 381 90117 184 85718 246 57418 713 01718 717 4740,0%

%�� ا	��	�	��%1306,0 525 4539 984 5308 035 2486 347 1967 091 7ا	

%46,0-260 232 71435 297 09065 933 78340 858 66831 745 29ا	)��% ا	�'�&%

%91,9-532 780 6331 079 44922 388 3077 808-765 412 2ا	$��+ ا	ّ��&(

%54,8-429 316 1613 337 9577 191 4852 378 3361 943ا	'-12% �0/ ا	.-آ�ت

%56,2-536 805 12915 086 80436 180 14216 221 0877 566 �9!رة ا	�425 ا	3ا�(

425�%94222,0 224 527116 283 77695 985 50773 400 53964 119 59د52ن ا	

%�%92717,6 304 870159 493 835135 136 022130 974 149121 222 5�9�86ع ا5�7ال ا	3ا�

%62913,5 606 283442 893 994389 566 843359 716 661322 541 5�9�265ع ا	�5از:% 

%8177,9 576 36913 585 21512 753 1976 520 7764 248 3ا�����ر

%32,7-107 483 7011 203 0192 237 3941 386 9361 114 3ر�� ا	�����ت

� ا����ل دون ا	�����ت �	���4 054 7173 664 3894 126 9537 863 6415 052 191-35,8%

 ��!�� ا	�"�	��� �#$�           2 336 4261 956 3862 045 6912 695 0752 233 539-17,1%

%�� ا	��	�	��%76,9-662 75091 261396 045112 63519 15ا	

%57,1-403 888-887 070 2-627 657-842 3-835 125ا	)��% ا	�'�&%

%80,5-696 815140 196719 311-26018 72-ا	$��+ ا	ّ��&(

%20,2-175 13247 11659 09136 25029 29ا	'-12% �0/ ا	.-آ�ت

%73,8-600 003224 672856 277-971 88639 �56!رة ا	�425 ا	3ا�(

425�%83,3-834 119 6691 689 6956 167 8361 367 1961 069 1د52ن ا	

%�%66,4-280 910 4646 564 21320 062 1914 132 1843 961 5�9�2ع ا5�7ال ا	3ا�

%57,4-625 415 74615 146 24636 774 09112 481 3969 315 5�9�6ع ا	�5از:% 

%110436,3 207843 497157 470311 000423 273ا�����ر

%46211,9 017 10336 176 17932 182 61930 525 13427 746 23ر�� ا	�����ت

� ا����ل دون ا	�����ت �	���9 060 51322 557 64924 528 86826 729 94529 502 52710,4%

 ��!�� ا	�"�	��� �#$�           1 800 8661 813 5631 984 3841 938 8171 988 7082,6%

%�� ا	��	�	��%91836,7 061784 348574 72299 877112 248ا	

%55815,1 641 2378 509 0357 757 1677 895 5546 788 5ا	)��% ا	�'�&%

%35017,4 467 2069 066 9798 741 3297 839 4116 180 6ا	$��+ ا	ّ��&(

ا	'-12% �0/ ا	.-آ�ت
%5767,9 716 68311 862 16110 115 7629 469 1228 585 �7!رة ا	�425 ا	3ا�(

425�%5222722722720,0 5433د52ن ا	

%�%10615,0 463 71342 908 62636 389 85633 433 44930 238 5�9�26ع ا5�7ال ا	3ا�

%41510,5 473 716128 239 674116 568 888107 820 14196 932 5�9�87ع ا	�5از:% 

%8,4-883 625 7054 047 8615 767 3113 394 9581 453 1ا�����ر

%22,3-075 621 4638 090 09111 848 5289 549 8649 587 7ر�� ا	�����ت

� ا����ل دون ا	�����ت �	���1 377 8301 651 6921 813 2602 892 0313 469 97820,0%

 ��!�� ا	�"�	��� �#$�            482 377943 6401 041 8611 761 6421 990 98513,0%

%�� ا	��	�	��%12,9-061 997 9244 733 8885 741 7494 718 8094 910 3ا	

%22,3-394 901 4518 452 54611 161 4366 019 9516 577 4ا	)��% ا	�'�&%

%46,2-875 304 8741 423 6362 882 8596 252 7592 061 1-ا	$��+ ا	ّ��&(

%77,6-580 358333 490 8071 061 9442 035 9641 899ا	'-12% �0/ ا	.-آ�ت

%91,4-742 919 0301 299 73122 822 7572 647 0492 231 2-�!رة ا	�425 ا	3ا�(

425�%5,4-347 095 27618 120 70719 408 50419 354 0149 382 6د52ن ا	

%�%3,7-448 477 03021 299 76522 766 59117 913 3219 931 5�9�2ع ا5�7ال ا	3ا�

%2393,1 003 136209 713 757202 021 978159 947 577129 362 5�9�106ع ا	�5از:% 

2007

2008

2009

2009

2008

2008

2009
      �>5ر       
2009 / 2008


	ات ��20052006 ا
      �>5ر       
2009 / 2008


	ات ��2007 ا

2007

2006

2006

�>5ر�DE-ات ا	�05�9�ت ا	�9�:"%  (�ABف ا	!راه�)
�G9$ات 2005 -2009

 ا	�$.Aت ا	���% ا	9�ر%2

20072008
      �>5ر       
2009 / 2008


	ات �� ا

      �>5ر       
2009 / 2008

2005


	ات ��20052006 ا

%�0��Hت ا�A.$�	ا

ا	�$.Aت ا	���% ا	��- ا	9�ر%2

%�ا	�$.Aت ا	���% ا	��	

2005

2009
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   ا	���� ر�� 12

ا����درات ا�
�	��ا�����ع

ا������ت ا�����

��ا

���� ا�����	�� ������ت ا����� �ا�

ا���#�"�تا����! ��ن

 ��*(ات إ�' &�%� ��$ ��� 2009

 ��*(ات إ�' &�%� ��$ ��� 2009
ا����درون

22 428901982200

30 5234311 028224

30 332399897190

83 2831 7312 907614

1 294129316

85 1441 7433 000630 ا�����ع  (1)

ا������ت ا�����

����ع ا	�������� ا	�ا����

أ��ان ا	�����

ا	�������ن ا	�����ن

��ا

أ��ان ا"!�اف

��ا
ا��(آ�ت

16 0252246750

8 6041654717

12 591424237

37 220431156104

1 145980

38 365440164104

����ع ا	�������� ا	�ا����

ا	�������ن ا	�����ن

��ا
ا�����ع

��ا

أ��ان ا"!�اف

أ��ان ا	�����

ا�����ع  (2)

ا��(آ�ت

38 4531 1251 049250

39 1275961 075241

42 923441939227

120 5032 1623 063718

2 4392110116

122 9422 1833 164734

����ع ا	�������� ا	�ا����

ا	�������ن ا	�����ن

ا�����ع ا���م (1+2)

��ا

أ��ان ا"!�اف

أ��ان ا	�����

ا�����ع
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 ا������ت ا������ �� ا��و�� �����ة ا���
	ت ا�����   
إ���زات ��ا��� ا������ 2008 - 2009

ا��"�! ر�� 13

  (مليون درهم)

المجموعإمدادات أخرىالتسييرالتجهيزالمجموعإمدادات أخرىالتسييرالتجهيز

391,35 729,176 662,172 579,833 153,412 426,421 1األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
40,40196,00236,4040,40242,18282,58التعاون الوطني

900,29 031,48973,38926,911 616,88414,601الجامعات
245,78245,7862,9162,91الشركة المغربية للمالحة

0,00159,98159,98الشركة الوطنية للنقل الجوي الخطوط الملكية المغربية
33,0033,000,00الشركة المغربية لتسويق المنتوجات الفالحية

0,0025,1116,2541,36الشركة الوطنية لتسويق البذور
0,250,250,610,61الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي

150,00 150,001 608,00608,001الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
10,0010,0010,0010,00الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

6,5021,7328,2311,2429,9341,17الغرف الفالحية
1,011,0115,0015,00غرف الصناعة التقليدية

3,003,003,003,00اللجنة الوطنية  للوقاية من حوادث السير
28,4614,3742,8327,8713,3841,25المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
9,3646,4155,7715,1647,3962,55المدرسة الوطنية  للفالحة بمكناس
14,1757,8972,059,6467,1476,77المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

23,50274,96298,4623,00313,70336,70المركز اإلستشفائي ابن رشد
30,00568,29598,2957,77622,89680,66المركز اإلستشفائي ابن سينا

15,00118,30133,3015,00259,72274,72المركز اإلستشفائي الحسن الثاني
16,00141,06157,0616,00198,66214,66المركز اإلستشفائي محمد السادس

6,8136,2143,026,8136,7143,52المركز السينمائي المغربي
0,00200,00200,00المركز المغربي النعاش الصادرات

45,0041,7586,7512,5369,7982,31المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
80,0050,92130,92100,0051,85151,85المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

6,006,006,006,00المعهد العالي لإلدارة
20,5020,5020,8020,80المعهد العالي للقضاء

27,7927,7929,7929,79المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت
70,0070,0070,0070,00المعهد الملكي للثقافة األمازيغية
60,9495,72156,6674,64136,15210,78المعهد الوطني  للبحث الزراعي

55,78103,72159,5063,0526,3589,40المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
120,00700,00820,000,00المكتب الوطني  للكهرباء

500,00500,00550,00300,00850,00المكتب الوطني المغربي للسياحة

المكتب الوطني لألعمال الجامعية واإلجتماعية 
40,00174,50214,50130,00215,96345,96والثقافية

145,22145,22181,76181,76المكتب الوطني للصيد
372,00 372,001 156,201 144,001 12,201المكتب الوطني للسكك الحديدية

235,09235,09235,09235,09المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 
0,001,801,80العقاري والخرائطية

1,7423,0024,741,7425,0026,74المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
50,00350,00400,00100,00300,00400,00القرض الفالحي للمغرب

250,00250,00250,00250,00القرض العقاري والسياحي
219,21333,19552,40150,50324,20474,70الوكاالت الحضرية

548,79548,79120,95120,95الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط
200,00200,000,00الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

3,5041,2444,743,5045,4048,90الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات
20,00130,00150,0058,0058,00الوكالة الوطنية للموانئ

9,659,659,659,65الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادير
9,159,159,159,15الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألسفي

49,2249,2250,6650,66الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء
21,4521,4521,4521,45الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس

40,8140,8140,8140,81الوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط وسال
15,7515,7515,7515,75الوكالة المستقلة للنقل الحضري لفاس

0,0050,436,8757,30الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمار
405,00405,00405,00394,00799,00الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
0,0014,1514,15الشركة الوطنية للهندسة السياحية

40,0040,0040,0040,00دار الصانع

المنشآت العامة
إنجازات 2009 إنجازات 2008
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 ا������ت ا������ �� ا��و�� �����ة ا���
	ت ا�����   
إ���زات ��ا��� ا������ 2008 - 2009

ا��"�! ر�� 13

المجموعإمدادات أخرىالتسييرالتجهيزالمجموعإمدادات أخرىالتسييرالتجهيز
المنشآت العامة

إنجازات 2009 إنجازات 2008

صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية 
0,00138,00138,00واإلجتماعية

250,00250,00250,00600,00850,00الصندوق المركزي للضمان
134,70134,700,00صندوق التمويل الطرقي

0,0030,0030,00شركة اإلنجازات السمعية البصرية
0,0030,0016,2046,20وكالة التنمية الفالحية

25,0025,0067,0067,00شركة استثمار األراضي الفالحية
7,547,5418,7418,74شركة جرف الموانئ

182,50182,50120,0067,50187,50شركة مارشيكا للتنمية
17,0017,0013,8213,82شركة استغالل معادن الريف

112,32112,3229,0029,00شركة التنمية الفالحية
71,8671,86159,39159,39شركة الحديقة الوطنية للحيوانات

0,00310,0040,00350,00شركة النقل بالدار البيضاء
0,0022,25114,36136,61شركة رونو بطنجة المتوسط

381,88 197,27184,611 009,501 764,65244,861المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي
0,00220,00220,00مجموعة العمران للتهيئة

49,01220,27269,2839,19229,34268,54مراكز األشغال
7,2020,0427,2415,0320,9936,02مركز تنمية الطاقات المتجددة

0,670,6710,6710,67مركزية الشراء والتنمية لجهة تافياللت وفكيك
15,9515,952,0014,5016,50مسرح محمد الخامس

2,005,347,342,005,747,74معهد االمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية
13,43163,41176,8439,45179,84219,29معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

10,0013,0023,0010,0015,1425,14معهد باستور المغرب
10,3710,375,435,43مفاحم المغرب

75,64254,00329,64112,00310,95422,95مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
16,2116,2120,3520,35مكتب تنمية التعاون

13,0013,00مصنع السكر والتكرير للشرق
0,0034,0034,00 معمل السكر الوطني للشمندر للوكوس

0,0062,0062,00 معمل السكر و التكرير قصب السكر للغرب
0,0076,0076,00 معمل السكر و التكرير لتادلة

مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال
626,08626,080,00 اإلجتماعية للتربية والتكوين

88,0088,00160,00160,00وكاالت األحواض المائية

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
295,59295,59454,00454,00وأقاليم الجنوب

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
160,00160,00175,00175,00وأقاليم الشرق

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت 
145,00145,00165,00165,00وأقاليم الشمال

0,002,592,59وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ المدينة القديمة لفاس
250,0054,40304,40250,00258,00508,00وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق

59,0728,7087,7754,7129,8884,59وكالة التنمية اإلجتماعية
8,34159,10167,448,34178,10186,44وكالة المغرب العربي  لألنباء

655,20 743,3224 646,461 265,4210 229,8112 626,5017 150,332 452,986 8المجموع
 (*)  تشمل "إمدادات أخرى" اإلمدادات الممنوحة في إطار إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال
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250,0030,00280,00وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

30,0040,0070,00وكالة التنميـة الفــالحيــة

50,7132,6183,32وكالة التنمية اإلجتماعية

200,00200,00وكاالت األحواض المائية

150,00 150,001 1الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

100,50304,58405,08الوكاالت الحضرية

80,0032,00112,00الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمار

3,5050,0053,50الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم 
150,00150,00الشمال

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم 
140,00140,00الشرق

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم 
290,00290,00الجنوب

314,72 303,215 011,513 2األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

50,0050,00ا����� ا����� ����ء ا�����دي

27,5625,9953,55المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

1,001,00مركزية الشراء والتنمية لجهة تافاللت وفكيك

75,5541,00116,55الغرف الفالحية

150,12150,12القرض الفالحي للمغرب

190,00190,00الصندوق المركزي للضمان

6,8136,7143,52المركز السينمائي المغربي

17,3422,0039,34مركز تنمية الطاقات المتجددة

9,229,22مفاحم المغرب

20,00320,30340,30المركز األستشفائي ابن  رشد

30,00634,83664,83المركز األستشفائي ابن سينا

15,00265,28280,28المركز اإلستشفائي الحسن الثاني

16,00200,01216,01المركز اإلستشفائي محمد السادس

100,0054,30154,30المركز الوطني  للطاقة والعلوم  والتقنيات النووية

3,003,00اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

17,6285,49103,11المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

100,00100,00ا�'�آ� ا��&�%$� �#�"� و!�آ� ��ف ا���ا�� و����� ا����

34,02240,00274,02مراكز األشغال

19,7111,3831,09المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

88,40255,59343,99ا����ون ا�����

13,5058,0071,50المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس

3,6469,3572,99المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

0,900,90مؤسسة محمد السادس لتنمية االعمال االجتماعية

29,50194,00223,50معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

88,00120,00208,00المعهد الوطني للبحث الزراعي

30,0029,1959,19ا���-* ا����� �#�(, +� ا��$* ا��(�ي

10,0017,3927,39معهد باستور المغرب

2,006,308,30معهد األمير سيدي محمد لتدبير المقاوالت الفالحية

70,0070,00المعهد االملكي للثقافة األمازيغية

6,006,00المعهد العالي لإل دارة

29,7929,79المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

ا��(�3ت ا����$� �2 ا�*و�� إ�0 ا���'/ت ا�����
ا������ت ا��($�� (*) ��4��ن ا����$� 2010

ا��9��عإ�*ادات أ;�ى (**)ا���$$�ا��9-$8ا���'/ت ا�����
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ا��9��عإ�*ادات أ;�ى (**)ا���$$�ا��9-$8ا���'/ت ا�����

20,6020,60المعهد العالي للقضاء

50,0050,00شركة الحديقة الوطنية للحيوانات

8,34176,10184,44وكالة المغرب العربي لألنباء

120,00120,00شركة مارشيكا ميد

90,0090,00دار ا����<

31,2531,25ا��آ��� ا����$� �#@��� ا�'��$� 

 �@A���ر ا��Bب ا����D �300,00300,00!�آ

21,9921,99مكتب تنمية التعاون

134,00350,00484,00مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

359,97 359,971 1المكتب الوطني للسكك الحديدية

235,09235,09المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

550,00550,00المكتب الوطني المغربي  للسياحة

181,05175,87356,92المكتب الوطني للخدمات الجامعية اإلجتماعية والثقافية

100,00100,00ا����E ا����� �#�$*

�$Fاد ا�&*ا��#� �ا��($ ��298,00294,00592,00ا����E ا����� �#�

633,87 439,63194,241 1المكاتب الجهوية لإلستثمار الفالحي

9,659,65الوكالة المستقلة للنقل الحضري ألكادير

15,7515,75الوكالة المستقلة للنقل الحضري لفاس

21,4521,45الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمكناس

40,8140,81الوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط وسال  

9,159,15الوكالة المستقلة للنقل الحضري آلسفي

16,6016,60شركة استغالل معادن الريف

56,2556,25شركة تهيئة تحويل المنطقة المينائية لطنجة المدينة

19,7019,70الشركة الوطنية للهندسة السياحية

10,0010,00الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

768,50768,50الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون 

16,2016,20الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب

97,0720,00117,07الشركة الوطنية لتسويق البذور

023,02 023,021 1الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

14,7614,76مسرح محمد الخامس

850,61 940,48910,131ا�����9ت 

310,05 650,2722 859,911 799,878 11ا��9��ع

 (**)  تشمل "إمدادات أخرى" اإلمدادات الممنوحة في إطار إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال
 (*)  تحيين لغاية متم غشت 2010
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 : ا���ارد ا���� � ا���
	ت ا����� 
إ���زات 2006-2009 و�����ت  2010 و2011

� ر�� 15��  ا��

(مليون درهم)

بيان الموارد
قانون المالية 

2006
قانون المالية 

2007
قانون المالية 

2008
قانون المالية 

2009
تقديرات مشروع 

قانون المالية 2010
توقعات مشروع قانون 

المالية 2011

موارد آتية من مؤسسات مالية

800,00 475,001 813,002 803,002 699,002 530,231 1الموارد اآلتية من بنك المغرب

500,00600,00900,00600,00600,00700,00الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير

90,00115,40128,00138,00150,00180,00الموارد اآلتية من مجموعة البنك الشعبي

أرباح برسم مساهمات الدولة في الشركات والهيئات 
الدولية

 -  - - -80,0080,00

150,00100,00100,0050,00200,00200,00الموارد اآلتية من مكتب الصرف

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات 
المؤسسات العامة

000,00 000,002 456,501 2- - -   الموارد اآلتية من المجمع الشريف للفوسفاط

الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
والمسح العقاري والخرائطية

600,001 000,001 200,001 200,001 800,001 800,00

30,0017,00- 220,4851,0041,00الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

200,00250,00- - - 30,00 الموارد اآلتية من بريد المغرب

50,00- - - - - الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات

50,00- - - - - الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ

األرباح اآلتية من الشركات ذات المساهمة العمومية

400,00 200,002 573,002 184,002 119,742 877,772 1األرباح اآلتية من شركة اتصاالت المغرب

70,00150,00200,00- - - األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران

الموارد اآلتية من شركة استغالل الموانئ (مكتب 
استغالل الموانئ سابقا)

113,00 -89,17145,32100,00100,00

األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل 
اللوجيستيكية (المكتب الوطني للنقل سابقا)

85,76 -36,4031,2840,0040,00

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة 
اتصاالت المغرب

100,00100,00100,00100,00100,00100,00

أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة 
المكتب الوطني للمطارات

60,0060,0065,0065,00100,00100,00

أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة 
الوكالة الوطنية للموانئ (مكتب استغالل الموانئ سابقا)

42,0042,00 -50,0055,0060,00

- - - - 080,00 381,001الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت

- - - - - 202,46 1موارد أخرى آتية من المساهمات المالية

45,1186,8675,43197,0060,00100,00موارد مختلفة

- - - 701,00701,0062,00اإلتاوة على استغالل الفوسفاط

227,00 340,0010 489,109 784,0010 755,007 728,807 7المجموع

 (*)  دون احتساب عائدات الخوصصة.
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   ا	���� ر�� 16

�����ات����ت �	
ا�	�إ���زات

2 0092 0102 0112 0102 011

��%0,00%0800,01 6124 8406 7ا	���� ا	���� 	������ ا���ز�

%0,00%0800,01 6124 8406 7ا�����ع

�����%7,61%0004,01 192 0008 442 8304 539 1وآ�	� ا	��! و ا	�����ات ا	�

%0,09%0000,09 00099 00099 50ا	)آ�	� ا	)'&�� 	��&�! ا#%$�#ت

%2,23%0001,81 400 0002 000 0002 526 1وآ�	� ا��01ش و ا	�&��� ا#��$�د�� و ا#-���,�� 	���#ت و أ��	�� ا	*��ل

%0,19%0000,17 000200 782189 252وآ�	� ا��01ش و ا	�&��� ا#��$�د�� و ا#-���,�� 	���#ت و أ��	�� ا	*�ق

%0,68%0001,48 000731 643 0001 536 1وآ�	� ا��01ش و ا	�&��� ا#��$�د�� و ا#-���,�� 	���#ت و أ��	�� ا	�&)ب

%0,00%4000,00 4004 46954&�وق ا	�)از0�

%0,00%4008908900,00ا	���� ا	��	� 	6دارة

%1,13%4231,10 218 4231 218 4231 218 1ا	)آ�	� ا	=�4� '&��-ا	;�� ا�:�9 ا	��)78

%11,94%7138,67 845 71312 596 1309 124 6ا�����ع

%0,02%0000,01 00018 00016 28وا	)آ�	� ا	)'&�� #��0ش ا	���و#ت ا	$�ى وا	��)8<�

%0,75%5000,72 478805 650794 478:��� ا	��ب

%0,15%2000,20 000160 700226 97ا	��آ@ ا	��:� #��0ش ا	$�درات

%0,01%1000,01 10012 51012 9ا	���� ا	��	� 	����رة و إدارة ا	���و#ت

��2 3132 5004 6000,00%0,00%�B ا	��)�� و ا	�$���

��4 6573 0003 0000,00%0,00%�B ���رض ا	�ار ا	;��Dء

%0,01%2200,02 03910 01320 36ا	���B ا	��:� 	������ ا	$&�,�� وا	���ر��

%0,94%6200,97 013 1171 074 8431 656ا�����ع

%3,06%0007,14 290 0003 898 0007 204 6ا	*�آ� ا	)'&�� 	�<�ق ا	���رة :�	��ب

F0)ا��	 �)'&�	ا �	)آ�	0,88%7201,49 245948 654 6301 520ا%

%1,86%0001,79 000 5702 985 6041 689 41&�وق ا	��)�G ا	<���

���%0,02%0000,02 65024 34623 4ا	��&� ا	)'&�� 	�)���� �! I)ادث ا	

�ل ا	��)���JK	 ��&�%0,06%0700,06 07067 83067 35ا	��ر8� ا	�

%0,32%6620,31 662346 662346 346ا	�=�;� ا	��)�� 	����رب وا	�را�8ت

%6,60%0004,45 103 0007 926 4004 627 2ا	���B ا	)'&� 	���L ا	������

%1,83%0002,51 964 0001 778 0002 496 2ا	���B ا	)'&� 	��<�رات

������%0,36%0000,26 000383 000289 298ا	*�آ� ا	)'&�� 	�&�G وا	)GM�8 ا	�)-�

F0)ا�	ل اN�J542 000790 000413 9600,71%0,38%آ� إ8�

��:�%1,74%0001,41 873 0001 562 0001 415 1ا	*�آ� ا	)'&�� 	�&�G ا	�)ي - ا	=<)ط ا	����� ا	�

%17,11%41220,17 413 19718 320 47222 179 16ا�����ع

��INQ	ا �&���	ا �	0,03%0000,03 00030 59830 26وآ�%

��>M=�ا	ري وا���	ا R�%0,76%0001,20 000821 323 8751 298ا	)آ�	� ا	)'&�� 	�����S� ا	���ر�� وا	�

�J10 00015 00015 0000,01%0,01%آ� ا01��ج ا	;�)	)-� وأدو�� ا	��)ا�0ت

�ب��	 �INQ	ض ا��	0,17%0000,16 000181 000181 181ا%

�لJ0,05%3490,05 34951 03351 ��43اآ@ ا�%

8�� ا	������ 	���ا�;� و %&��� ا	$�دراتU�	0,01%0200,10 43712 000113 28ا%

%0,02%0000,03 23626 79029 5ا	��ر8� ا	)'&�� ا	INQ�� :��&�س

%0,06%7500,05 75059 87059 ����36 ا	��! ا	���0 	�@را,� و ا	;�<�ة

%0,10%0000,09 000104 000104 106ا	���� ا	)'&� 	�;�W ا	@را,�

%0,12%3400,12 340133 500133 66ا	���� ا	)'&� 	�;�W �� ا	$�� ا	;��ي

��INQ	و#ت ا���	ا ����%0,00%0000,00 0002 2602 6ا	���� ا	��&� 8��ي ���� 	�

%0,00%0000,00 0005 0005 2ا	�=�;� ا	� ��8	����	�G و ا�:��ث ا	����و��

%0,01%0000,01 98015 74514 1ا	���B ا	)'&� ا	��&� 	��;)ب و ا	�<��0

%0,29%0000,92 000311 014 0001 197ا	���B ا	)'&� 	�$�� ا	;��ي

�INQ	ر ا����86	 ��(��%2,33%6551,99 502 7002 204 7162 609 1ا	���%B ا	

��Mا�%0,28%0000,27 000300 0298ا	���B ا	)'&� 	���N� ا	$��� 	��)اد ا	

%0,07%0000,06 00072 86062 19ا	*�آ� ا	)'&�� 	��)�� ا���8ة

%0,16%0000,10 800172 124110 34ا	*�آ� ا	����� 	�*��X ا	�Qس

��M�&��	=�زن ا�	ا  �آ�J22 60487 97587 9750,08%0,08%

%4,55%0895,28 901 5674 839 9755 695 2ا�����ع

�Z����	 ان���	ا �,(���8 348 5008 542 11010 328 3747,72%9,60%

���D�	)آ�#ت ا	0,34%6880,27 253360 933304 147ا%

�J221 000281 000310 0000,25%0,29%آ� إد��ج �8!

�J46 000188 000187 0000,17%0,17%آ� %��F و %���@ ا	���ض

%10,39%0628,42 186 36311 315 4339 763 8ا�����ع

%0,01%4200,01 42012 13012 12ا	)آ�	� ا	)'&�� 	��]��! ا	$��

��M�Q*�8#اآ@ ا��	0,16%3950,16 395173 797173 337ا%

%0,02%0000,02 00020 00017 ����5 :�8�)ر ا	��ب

%0,19%8150,18 815205 927202 354ا�����ع

وزارة ا����� وا��	� 
ا�! �ي

وزارة  ا%$#�ن 
وا�'�	�وا�'&�	� ا�����	�

وزارة ا�� �

ا���� ا��(#)

��&	9 ا$'��8رات ا��&7/ت ا����  �56 ا��زارة ا��4	� (2009-2011) : (0/.ف ا��راه+)

ا��:$�6ت و ا��&7/ت ا����ا��زارة ا��4	�
���

ا��ز�� ا>ول

وزارة ا��&�=� وا�'��رة و 
ا�'#&� ��<	� ت ا� ���8

وزارة ا�'�@	
 وا�&�?
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   ا	���� ر�� 16

�����ات����ت �	
ا�	�إ���زات

2 0092 0102 0112 0102 011

��&	9 ا$'��8رات ا��&7/ت ا����  �56 ا��زارة ا��4	� (2009-2011) : (0/.ف ا��راه+)

ا��:$�6ت و ا��&7/ت ا����ا��زارة ا��4	�
���

0560,35%0,37% 922401 232387 �322��),� وآ�	� I)ض ���\

L��� و ]	N����	 ��0���	ا �&���	اء و ا��J#ا �0,00%0000,00 0001 ��6271آ@�%

%0,03%0000,02 65030 00025 ��15آ@ %&��� ا	<���ت ا	����دة

%0,03%1600,03 16028 48028 10ا	��ر8� ا	)'&�� 	�$&�,� ا	���0��

%0,00%4791711000,00&�وق ا	��)�! ا	��&�  	����و#ت ا	���0��

%14,14%00016,26 217 00015 000 00018 824 3ا	���X ا	*��^ 	��Q8(Qط

%6,91%2308,84 436 0007 780 6349 550 6ا	���B ا	)'&� 	����:�ء

%4,18%0004,19 500 0004 635 8514 753 3ا	���B ا	)'&� 	���ء ا	$�	R 	�*�ب

%0,54%1020,32 482579 868357 225ا	���B ا	)'&� 	����روآ�ر:)رات وا	���دن

�J8 05514 40014 4000,01%0,01%آ� أ�Nح ا	������

%26,21%04830,03 207 78528 229 82633 710 14ا�����ع

%1,86%0002,03 000 0002 242 0002 142 3وآ�	� %��Z� Q`�� أ:� ر��اق

%0,02%0000,01 00018 00014 2وآ�	� ا	�=Q�9 �! ا	����� وإ��0د ���&� ��س

%1,04%0000,89 120 0001 000985 670ا	)آ�	� ا	���D� 	��ارا	;��Dء

�Z����	 ء�D�;	ارا�	ا �آ�J1 40063 30070 0000,06%0,07%

G�&�	 ء�D�;	ارا�	ا �آ�J79 0001 104 0002 236 0001,00%2,08%

���&��	 ���Jر�� �آ�J495 000559 000700 0000,51%0,65%

�,���%0,00%0000,00 0005 1835 44&�وق ا	����@ ا	

%3,20%4753,72 441 1653 120 8604 896 1ا	)آ�#ت ا	������ 	�)ز�X ا	��ء و ا	���:�ء

%0,03%5000,06 25035 97067 4ا	)آ�#ت ا	������ 	�&�G ا	��Dي

%0,01%0000,01 0007 4187 2ا	)آ�	� ا	������ 	��;���  	��ار ا	;��Dء

%8,95%9758,28 632 7159 166 8319 297 6ا�����ع

%0,00%0000,01 0001 7006 1ا	$&�وق ا	��آ@ي 	���Dن

00011,72%12,08% 000 00013 969 00012 439 4 ���),� 4&�وق ا��1اع وا	��:��

0000,11%0,11% 000114 500124 �2��b ا	��� ا	�&�)	�

�,����	 �:�%0,02%0000,02 00026 11026 19ا	$&�وق ا	�

��166 908306 000200 0000,28%0,19%�B ا	$�ف

%12,40%00012,14 341 00013 431 21813 629 4ا�����ع

��(��%3,24%8902,00 481 8053 212 9002 384 3ا�آ�د����ت ا	

%0,14%0000,09 000150 300100 2ا	��آ@ ا	)'&� 	�<��� و ا	��)م و ا	��&��ت ا	&)و��

%0,15%9400,14 940158 690158 78ا	��آ@ ا	)'&� 	�;�W ا	���� و ا	��&�

%0,17%0500,16 050181 470181 12ا	���B ا	)'&� 	�=���ت ا	������ ا1-���,�� و ا	������

%1,44%1801,33 547 5501 471 0601 306 1ا	�����ت

%5,13%0603,73 519 3455 124 4204 784 4ا�����ع

X0�$	0,01%9870,01 4435 70015 13دار ا%

��4 0056 8706 8700,01%0,01%�B %&��� ا	���ون

�I����	 �:�%0,62%0000,50 300670 000554 670ا	���B ا	)'&� ا	�

��I���%0,13%2000,11 334137 079126 96ا	*�آ� ا	��:�� 	��&�8� ا	

%0,76%0570,64 947820 784702 783ا�����ع

��:�%0,02%7500,02 75021 90021 16ا	���;� ا	)'&�� 	������ ا	�

�:�%0,01%8140,01 8146 0606 5ا	��آ@ ا	��&���M ا	�

b��=	ح ���� ا���4 9007 3625 0000,01%0,00%

%0,03%5640,03 92633 86035 26ا�����ع

%0,02%1400,02 14022 50022 23وآ�	� ا	��ب ا	��:� 	0K;�ء

%0,18%0000,20 000190 400222 261ا	*�آ� ا	)'&�� 	6ذا,� وا	��Q@ة

�J45 00070 00020 0000,06%0,02%آ� ا01��زات ا	����� ا	;$���

%0,22%1400,28 140232 900314 329ا�����ع

%0,13%0000,13 000140 690140 101ا	)آ�	� ا	)'&�� ��01ش ا	*G وا	��Qءات

%0,19%0000,23 000200 000253 93ا	$&�وق ا	)'&� 	���Dن ا#-���,�

G��731 000650 500650 5000,59%0,60%�B ا	��)�! ا	��&� و إ��0ش ا	*

%0,92%5000,94 500990 043 6901 925ا�����ع

%0,01%7700,01 77014 50014 1ا	���� ا	��	� 	���Dء

%0,01%7700,01 77014 50014 1ا�����ع

%0,00%2000,00 7353 1622 1ا	��:�� 	K	��ب  وا	���`�ت

%0,00%2000,002 7353 1622 1ا�����ع

%0,11%0900,11 090118 420118 135وآ�	� ا	�&��� ا#-���,��

%0,04%4000,04 40040 85040 39ا	���ون ا	)'&�

%0,15%4900,14 490158 270158 175ا�����ع

�J206 70091 00091 0000,08%0,08%آ� ا	����� ا	)'&��

%0,08%0000,08 00091 70091 206ا�����ع

%100,00%595100,00 613 737107 670 781110 655 67ا�����ع ا��م 

وزارة ا�6	��� وا��&�=� 
ا�'�(	���

 �	&Bا�� �	وزارة ا�'�0
 C��#و� (��وا�'(	+ ا�
(�)ا>�B وا�! D ا�

وزارة ا����F وا���دن 
�G	!وا���ء وا�

�	)Iوزارة ا��ا

وزارة ا%�'��د و ا����	�

�J!� و ا����	وزارة ا�7!

وزارة ا�'&�	� ا.<'��=	� 
C��K'وا>$�ة وا�

ا��&�و0	� ا��6�	� ��)	�L و 
ا��0�Mت

�N��8وزارة ا�

وزارة ا%���ل

 C��#'وا� ?	M7'وزارة ا�
ا��@&)

وزارة ا��ل

125



�ت ا��	�� ا��� ���� أآ�� �� 80% �� ����ات ا��
	ع ���� ��� 2009�ا���
�$ف ا�"راه�]�]

  ا	���� ر�� 17

ا��+'�ا��*�(ع ا��)�ا��'&%

374 328 11010 542 8%97,18%12,34%50012,34 348 7708 590 �8*�(�0 ا����ان �&�.-,�

230 436 0007 780 9%55,25%22,02%6349,68 550 0006 857 11ا��4�2 ا�(��3 �&2.��	ء

000 290 0003 898 7%92,39%31,19%0009,17 204 0006 715 6ا���آ� ا�(�3-� �&
�ق ا�+-	رة �	���6ب

000 000 00013 969 12%134,52%37,75%0006,56 439 0004 300 �3*�(�0 >�"وق ا;:"اع و ا��"�-�

000 217 00015 000 18%25,60%43,41%0005,65 824 0003 936 14ا��*�@ ا���:? �&<(�<	ط

��ب&� A�	ء ا�)	�4�2 ا�(��3 �&�000 500 0004 635 4%88,51%48,95%8515,55 753 0003 241 4ا�

890 481 8053 212 2%202,63%53,96%9005,00 384 4803 670 1اCآ	د:�-	ت ا�*.(:� �&���-� وا��2(:�

000 000 0002 242 2%157,10%58,60%0004,64 142 0003 000 2وآ	�� G(ض �-	E أ�� ر�Dاق

000 103 0007 926 4%52,55%62,49%4003,88 627 0002 000 5ا��4�2 ا�(H2+&� ��3 ا��":":�

000 964 0001 778 2%132,72%66,17%0003,69 496 6952 880 1ا��4�2 ا�(��3 �&�
	رات

475 441 1653 120 4%59,42%68,98%8602,80 896 4851 192 3ا�(آ	$ت ا��+��&� ��(ز:@ ا��	ء و ا�2.��	ء

�D�
000 000 5702 985 1%138,95%71,48%6042,50 689 0001 216 1>�"وق ا���(:J ا�

�GK>�ر ا	����L� �:).*�4 ا�	2�655 502 7002 204 2%206,20%73,86%7162,38 609 6671 780ا�

�:�2+�000 192 0008 442 4%37,00%76,13%8302,28 539 0001 162 4وآ	�� ا�+�2 و ا��*.-�ات ا�

�	ش وا����-� ا$�D)	د:� N;ا ��	وآ
��	$ت وأD	�-� ا�*�(ب� �-0	��O$وا

650 0001 536 0002,27%78,40%236,31%1 643 000731 000

�	ش وا����-� ا$�D)	د:� N;ا ��	وآ
��	$ت وأD	�-� ا���	ل� �-0	��O$وا

754 0001 526 0002,26%80,66%202,39%2 000 0002 400 000

�*�(�0 ا���آ� ا�(�&� �-�3�J ا�*(ي - 

(ط ا��&2-� ا����6-�S�ا

1 978 0361 415 0002,09%82,75%71,54%1 562 0001 873 000

971 152 38718 730 18%99,21%100,00%48612,53 672 94311 765 ���11+	ت أ�Uى

595 613 737107 670 110%79,89%781100 655 07667 690 84ا��*�(ع

ا;����	رات

 ��	��ت ا��ا���
�	تD)�

ا;N*	زات

2009 ���
  �-NاV-� ت	�D)�

2010 
      ��":�ات      

2011    
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�ت ا��	�� ا��� ���� أآ�� �� 80% �� ����ات ا��
	ع ���� ��� 2009�ا���
�$ف ا�"راه�]�]

 

      ا	���� ر��  18

 ��	��ت ا��20082009ا���
	��ر 

2009/2008
�'�&ع ا��%�

%17,24%17,24%17014,63 685 87739 618 34ا�%�"وق ا�&-�� �,+�	ن ا$(��	)�

%31,36%14,12%0,69-037 488 64332 712 �732"وق ا���6 ا��	�5 �,����0 ا�41%	د�2 و ا1(��	)�0

%39,02%7,67%7,30-459 644 69917 033 �19'�&)� �7"وق ا21"اع و ا��"��0

%46,31%7,29%00023,64 767 00016 561 13ا��'�; ا���2: �,9&�9	ط

%53,53%7,22%7922,86 616 99616 153 16ا��=�< ا�&-�� �,6=> ا��"2"�2 

%59,74%6,21%4507,39 299 66614 315 13ا��=�< ا�&-�� �,�	ء ا�%	�@ �,��ب

%65,82%6,08%2811,60 993 42713 773 13ا��=�< ا�&-�� �,=��B	ء

%68,99%3,16%58913,02 283 3417 444 6ا���آ� ا�&-��0 �,
�ق ا�06	رة �	���Cب

%70,81%1,83%4948,56 202 1664 871 3ا��=�< ا�&-�� �,�
	رات

E�&���ا F0�Gا ��H��7 -�'�-ا	J�ا ��	72,56%1,74%8383,98 015 2524 862 3ا�&آ%

�K0B�,� ان���%74,25%1,69%14,26-573 888 5373 535 �4'�&)� ا�

%75,85%1,60%0023,90 681 7573 542 3ا��=�< ا�'B&ي ����M�	ر ا��LM9  �"آ	��

ا�&آ	�� ا�&-�,� �0��	�OP ا���	ر�2 وا��6@ ا���	ري 
�0
Qا�J�وا

2 848 3203 462 31421,56%1,50%77,35%

�2�=6�%78,80%1,45%1396,38 339 7363 138 3وآ	�� ا�6=� و ا��'�0Bات ا�

Rاآ��ء �	��B=�ء و ا	�,� ��&ز2; ا���6�ا� ��	80,16%1,36%13222,65 132 8023 553 2ا�&آ%

TC�%81,36%1,20%91821,43 765 8182 277 �2=�< ا��=&�2 ا����B و إ5�	ش ا�

%100,00%18,64%5739,91 890 04042 022 6���39	ت أ�Xى

%100,00%7616,92 155 077230 266 215ا��'�&ع

 ��	��ت ا��20082009ا���
	��ر 

2008/2007
�'�&ع ا��%�

%23,15%23,15%62320,92 354 52431 929 25ا��=�< ا�&-�� �,=��B	ء

%37,57%14,42%91133,46 536 30619 639 14ا���آ� ا�&-��0 �,
�ق ا�06	رة �	���Cب

%48,40%10,83%4904,51 666 34514 033 14ا��=�< ا�&-�� �,6=> ا��"2"�2 

%58,43%10,03%3,44-248 585 62013 068 14ا���ض  ا�,� �LM9��Cب

%66,97%8,54%1,19-000 564 00011 703 11ا��'�; ا���2: �,9&�9	ط

%75,04%8,06%99715,59 922 48410 449 9ا��=�< ا�&-�� �,�	ء ا�%	�@ �,��ب

�0��C��,=�0 ا�ط ا�&
J�ا�'&ي  ا T��,� �0�-&�آ� ا��%79,44%4,40%8444,71 962 8445 694 5ا�

E�&���ا F0�Gا ��H��7 -�'�-ا	J�ا ��	83,14%3,70%9684,49 005 0845 791 4ا�&آ%

%100,00%16,86%3149,90 841 53722 784 6���20	ت أ�Xى

%100,00%39511,85 440 744135 093 121ا��'�&ع

ا�G&ال ا�Zا��0

T2&���د2&ن ا
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�ت ا��	�� ا��� ���� أآ�� �� 80% �� ����ات ا��
	ع ���� ��� 2009�ا���
�$ف ا�"راه�]�]

   ا	���� ر��  19

 ��	��ت ا���'�&ع ا��%�
	�ر %20082009ا���

%22,58%22,58%9653,15 699 1176 495 6ا�%�"وق ا�&-�� �,+�	ن ا$(��	)�

%38,06%15,48%82,54-000 591 0004 299 26ا��'�4 ا���23 �,1&�1	ط

%53,00%14,94%9349,71 430 6044 038 4ا�%�"وق ا�����5 �,��	)"

%59,41%6,41%373,52-032 902 3991 695-ا��9�8 ا�&-�� �,��78	ء

%64,28%4,87%4,41-292 445 9341 511 1ا��9�8 ا�&-�� �,�	ء ا�%	�; �,��ب

%68,42%4,14%58,32-569 229 9981 949 �2'�&)� <�"وق ا=3"اع و ا��"�>�

%71,50%3,07%14,04-557 456911 060 ��1آ� إ��B5ل ا��&ا@?

%74,32%2,83%24,82-854 850838 115 1ا��9�8 ا�&-�� �,�
	رات

�<
Dا�E�ري وا	��%76,80%2,48%20,54-528 613735 925ا�&آ	�� ا�&-�>� �,��	�HI ا���	ر�3 وا��G; ا�

�J<7�,� ان���%79,00%2,20%7080,00 708652 �652'�&)� ا�

K5�%80,98%1,97%67778,04 962585 9�8�328 ا��8&�3 ا����7 و إ@�	ش ا�

%82,91%1,94%4292,35 237574 3��561" ا���5ب

G���5 986 1305 068 909-15,32%17,09%100,00%	ت أ�Nى

%100,00%42,09-454 666 21029 230 51ا��'�&ع

 ��	��ت ا���'�&ع ا��%�
	�ر %20082009ا���

%15,82%15,82%79,55-000 207 0008 124 40ا��'�4 ا���23 �,1&�1	ط

%27,21%11,40%70012,25 913 4825 268 5ا�%�"وق ا�&-�� �,+�	ن ا$(��	)�

%38,19%10,98%33,97-469 696 9915 626 �8'�&)� <�"وق ا=3"اع و ا��"�>�

%48,06%9,87%315193,66 121 9655 743 1ا��9�8 ا�&-�� �,��78	ء


&ط ا��,8>� ا����5>�E�ا�'&ي  ا K��,� �<�-&�آ� ا��%54,94%6,87%0440,81 566 4643 537 3ا�

%60,22%5,29%01710,68 743 3512 478 2ا���ض  ا��OB1 �,��5ب

�<
Dا�E�ري وا	��%65,32%5,09%5,73-525 642 2682 803 2ا�&آ	�� ا�&-�>� �,��	�HI ا���	ر�3 وا��G; ا�

%69,88%4,57%3762,14 369 7722 319 2ا��9�8 ا�&-�� �,�	ء ا�%	�; �,��ب

%73,65%3,76%13,80-174 953 9871 265 2ا��9�8 ا�&-�� �,Q8G ا��"3"�3 

%77,31%3,66%5371,09 898 1091 878 1ا��9�8 ا�&-�� �,�
	رات

%80,42%3,12%16,48-240 617 3571 936 ��1آ� إ��B5ل ا��&ا@?

%83,06%2,64%09911,49 368 1111 227 1ا�%�"وق ا�����5 �,��	)"

G���7 978 6588 790 31310,17%16,94%100,00%	ت أ�Nى

%100,00%36,87-809 886 51551 188 82ا��'�&ع

�I	+��ا ��>�ا�

T"رة ا���&K3 ا�Rا��
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�ت ا��	�� ا��� ���� أآ�� �� 80% �� ����ات ا��
	ع ���� ��� 2009�ا���
�$ف ا�"راه�]�]

 

      ا	���� ر�� 20

 ��	��ت ا���'�&ع ا��%�
	�ر %20082009ا���

%17,77%17,77%57,97-000 276 00025 139 60ا��'�- ا���,+ �*(&�(	ط

%31,33%13,55%0874,68 275 91819 413 18ا��2�0 ا�&��1 �*0/��	ء

%43,39%12,06%80216,61 147 33017 705 14ا�%�"وق ا�&��1 �*6�	ن ا�4$�	�3

%55,44%12,06%8936,17 146 78617 149 16ا�%�"وق ا�����9 �*��	3"

%64,09%8,64%2,90-128 292 60012 658 12ا���آ� ا�&�1:� �*��< ا�'&ي - ا�;
&ط ا��*0:� ا����9:�

%67,54%3,45%8540,00 905 9404 905 �4'�&�3 ا����ان �*�/:?�

'�6 917 4534 123 958-40,38%2,90%70,44%��A �3&"وق ا@,"اع و ا��"�:�

%73,07%2,63%6613,80 738 7123 601 3ا���ض ا�(�CD  �*��9ب

��ب*� F�	%�ء ا	�2�0 ا�&��1 �*�75,52%2,45%4224,91 488 0563 325 3ا�%

�:
Gري وا�;�ا	��%77,63%2,11%8,06-633 001 6943 264 3ا�&آ	�� ا�&*� �:�1��	�IJ ا���	ر,� وا��FH ا�

%79,51%1,88%8,85-977 671 4392 931 2ا��2�0 ا�&K0H*� ��1 ا��",",� 

%81,18%1,68%0472,52 385 3812 326 2ا��2�0 ا�&��1 �*�
	رات

H���25 675 11326 757 2334,21%18,82%100,00%	ت أ�Mى

%100,00%18,74-695 210 422142 014 175ا��'�&ع

#REF!

 ��	��ت ا���'�&ع ا��%�
	�ر %20082009ا���

%17,59%17,59%32,35-000 008 00022 533 32ا��'�- ا���,+ �*(&�(	ط

%30,62%13,03%12,86-011 295 17716 699 18ا��2�0 ا�&��1 �*0/��	ء

%43,23%12,61%2265,74 774 35015 918 14ا�%�"وق ا�����9 �*��	3"

%53,10%9,86%84917,55 336 92012 494 10ا�%�"وق ا�&��1 �*6�	ن ا�4$�	�3

%61,81%8,71%3,21-506 895 44810 256 11ا���آ� ا�&�1:� �*��< ا�'&ي - ا�;
&ط ا��*0:� ا����9:�

%67,76%5,95%1128,69 444 7317 848 �6'�&�3 ا����ان �*�/:?�

'�1 935 6892 455 41026,85%1,96%69,72%��A �3&"وق ا@,"اع و ا��"�:�

��ب*� F�	%�ء ا	�2�0 ا�&��1 �*�71,48%1,76%6208,66 199 2972 024 2ا�%

�:
Gري وا�;�ا	��%73,23%1,75%1,34-039 187 7042 216 2ا�&آ	�� ا�&*� �:�1��	�IJ ا���	ر,� وا��FH ا�

%74,93%1,70%13,12-561 128 9252 449 ��2آ� أP*1 زرN	ء

%76,53%1,59%73416,38 994 0311 714 1ا��2�0 ا�&K0H*� ��1 ا��",",� 

�N�
�A1 412 9221 806 65627,87%1,44%77,97%"وق ا���&,< ا�

�,�0H�%79,20%1,23%260146,42 543 2821 626وآ	�� ا��0H و ا��'/:�ات ا�

>9��	ش ا�R/�� و إ�80,32%1,11%4525,68 391 6751 316 2�0�1 ا��0&,� ا�%

H���23 005 99624 621 0087,02%19,68%100,00%	ت أ�Mى

%100,00%4,85-444 081 147125 453 131ا��'�&ع

ر�N ا���	�Dت

�0	�:+ ا�D9��Vل دون إH�C	ب ا��;%%	ت
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�ت ا��	�� ا��� ���� أآ�� �� 80% �� ����ات ا��
	ع ���� ��� 2009�ا���
�$ف ا�"راه�]�]

   

    ا	���� ر�� 21

 ��	��ت ا���'�&ع ا��%�
	�ر %20082009ا���

%23,67%23,67%15,70-000 900 0005 999 6ا��'�- ا���,+ �*(&�(	ط

%32,19%8,52%4640,97 124 0402 104 2ا���آ� ا�&�5.� �*��4 ا�'&ي - ا�1
&ط ا��*0.� ا��/��.�

%39,59%7,40%3,93-770 844 3031 920 1ا��8�0 ا�&��5 �*��70	ء

%44,84%5,26%79413,26 310 3211 157 �1'�&=� >�"وق ا:,"اع و ا��"�.�

4/�%48,92%4,07%0391,92 015 8711 8�0�995 ا��0&,� ا����7 و إ?�	ش ا�

��ب*� B�	%�ء ا	�8�0 ا�&��5 �*�52,91%3,99%2975,89 941995 939ا�%

�=	��C$ن ا	�E*� ��5&�56,54%3,63%9233,07 897905 878ا�%�"وق ا%

%59,76%3,22%3350,86 513803 ��796," ا��/�ب

%62,98%3,21%2224,17 183801 769ا��8�0 ا�&F0G*� ��5 ا��",",�

�.
Hري وا��1ا	��%65,94%2,96%9122,86 396737 717ا�&آ	�� ا�&*� �.�5��	�IJ ا���	ر,� وا��BG ا�

%68,44%2,50%1789,55 789624 569ا���ض ا�(�KL  �*�/�ب

%70,51%2,07%6726,52 066516 485ا��8�0 ا�&��5 �*�
	رات

N?&ا�ل ا�L/72,55%2,04%5940,18 679507 506   ��آ� إ��%

%74,56%2,01%5992,61 853500 487ا���آ� ا�&S� �.�5ذا=� وا��*(Qة

�T.7�*� ان���%75,92%1,36%37022,84 278339 �276'�&=� ا�

%76,90%0,98%43011,05 000245 221ا���	ون ا�&��5

%77,89%0,98%42216,86 018245 ��210اآQ ا�U/	ل 

 �,�%V�ا �.��G�زات ا	78,85%0,96%4092,99 419240 ��233آ� ا:?'%


�ة  .V�را=� و اQ*� �?	��ا �G��7" ا��225 908225 9080,00%0,91%79,76%

%80,60%0,84%78211,29 605208 187ا���آQ ا:���(	�H ا�� ر�"

G���4 426 4714 837 5869,29%19,40%100,00%	ت أ�Yى

%100,00%0,71-706 930 55124 108 25ا��'�&ع

#REF!######

 ��	��ت ا���'�&ع ا��%�
	�ر %20082009ا���

%33,40%33,40%75,83-000 235 0001 109 5ا��'�- ا���,+ �*(&�(	ط

�.
Hري وا��1ا	��%40,64%7,24%24,16-715 011267 353ا�&آ	�� ا�&*� �.�5��	�IJ ا���	ر,� وا��BG ا�

�T.7�*� ان���%47,00%6,36%12,35-028 134235 �268'�&=� ا�

%53,35%6,35%37,36-767 796234 374ا��8�0 ا�&��5 �*�
	رات

N?&ا�ل ا�L/59,50%6,15%29,87-256 071227 ��324آ� إ��%

%65,24%5,74%139390,85 219212 ��43," ا��/�ب

%69,93%4,69%87,47-506 216173 384 �1'�&=� >�"وق ا:,"اع و ا��"�.�

Zاآ��ء �	ء و ا���70	�ز,- ا�&�� �*��G��ا ��	73,87%3,94%80948,82 979145 97ا�&آ%

%77,68%3,81%84160,20 917140 87>�"وق ا��'Q.7 ا�'�	=� 

N?&ا�ا�&�5.� �* ��	80,44%2,76%41,84-949 305101 175ا�&آ%

��ب*� B�	%�ء ا	�8�0 ا�&��5 �*�83,18%2,74%14829,63 028101 78ا�%

G��� 590 975622 0265,25%16,82%100,00%	ت أ�Yى

%100,00%58,40-184 697 6513 886 8ا��'�&ع

�.�"1�G��.+ ا�	0�

ا��V,�E =*] ا���آ	ت
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�ت ا��	�� ا��� ���� أآ�� �� 80% �� ����ات ا��
	ع ���� ��� 2009�ا���
�$ف ا�"راه�]�]

    ا	���� ر�� 22

 ��	��ت ا���ت ا��	�� ا��(�)ع%ا��'&%ا����ا��(�)ع%ا��*�ا���
%19,1%91019,1 912 6الصندوق المغربي للتقاعد

%29,0%4919,8 558 3صندوق الموازنة

%34,7%1695,8 084 2مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
%40,2%5775,4 970 1والمسح العقاري والخرائطية

%44,8%8214,6 670 1المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

%48,9%6224,1 486 1المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني

%51,9%0003,0 100 1مجموعة العمران للتهيئة

%54,7%0002,8 000 1وكالة السكن و التجهيرات العسكرية

%57,1%1252,4 878الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

الشركة الوطنية للنقل والوسائل 
%59,4%2652,3 837اللوجيستيكية

 وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 
%61,8%5782,3 836واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 
%64,0%5462,3 819واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

%66,2%3812,2 802صندوق التمويل الطرقي

المكتب الوطني للهيدروكاربورات و 
%68,0%7731,8 633المعادن

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء 
%69,6%8341,6 569لمراكش

%71,1%7951,6 563المكتب الوطني للصيد

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%72,6%0101,5 530مكناس تافياللت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%74,0%0071,4 524سوس- ماسة-درعة

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء 
%75,5%2341,4 519للقنيطرة

%76,9%6431,4 506شركة تهيئ و تجهيز الرياض

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%78,2%2001,3 488تانسيفت الحوز

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%79,6%8001,3 481طنجة تطوان

صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية 
%80,7%6131,2 417و اإلجتماعية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%81,9%1701,1 410تازة الحسيمة تاونات

%82,9%3611,0 363الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات ألكادير

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%83,9%4811,0 360الرباط سال زمور زعير

%84,8%2761,0 356المركز اإلستشفائي ابن سينا

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
%85,8%8000,9 340للجهة الشرقية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة 
%86,7%8080,9 325تادلة أزيالل

%87,6%9220,9 320ا��(�/ ا���.- �&,)�,	ط

%88,4%3620,8 ��302." ا���1ب

%100,0%55211,6 191 4مؤسسات أخرى

%581100 433 153ا��(�)ع%126100 164 36ا��(�)ع

مؤسسات أخرى

ا�89.�� و ا��)56,	ت  إ�3 2	.� ��� ��� 2009

ا��)56,	تا�89.��

%39,0%24639,0 844 59الصندوق المغربي للتقاعد

36 511 66323,8%62,8%

صندوق الحسن الثاني للتنمية 
287 890 22اإلقتصادية و اإلجتماعية

092 416 17مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

بريد المغرب

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

صندوق التجهيز الجماعي

وكالة السكن و التجهيرات العسكرية

الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

الشركة العامة العقارية

شركة تهيئ و تجهيز الرياض

الشركة الوطنية للنقل والوسائل 
اللوجيستيكية

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و 
الكهرباء للقنيطرة

شركة الدارالبيضاء للنقل

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و 
الكهرباء للجديدة

14,9%

11,4%

12 077 390

1 240 094

734 000

540 000

400 000

362 699

264 431

214 000

200 000

120 000

100 000

518 679

7,9%

0,8%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

77,7%

89,1%

96,9%

97,7%

98,2%

98,6%

98,8%

99,1%

99,2%

100,0%

99,4%

99,5%

99,6%

99,7%
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL

DATE DE CREATION

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

98,02%PARTICIPATION PUBLIQUE

44,14%
53,88%

200720082009Milliers DH

 597568590Effectif

514Charges de personnel 180133 882123 101  تكاليف المستخدمين

029Charges d'exploitation HD 850597 302459 228  تكاليف اإلستغالل

063Chiffre d'Affaires 351 7211 210 1421 040 1  رقم المعامالت

396Valeur ajoutée 392889 803884 915  القيمة المضافة

Impôt sur le résultat  183 2997 59255 6  الضريبة على النتيجة

535Résultat net 310-857 464-877 23  الناتج الصافي

555CAF 390298 617321 555  قدرة التمويل الذاتي

760Total actif 984 82530 554 55224 428 19  مجموع األصول

589Fonds propres 283 3417 444 4306 701 5  األموال الذاتية

911Dettes de financement 536 30619 639 60714 932 10  ديون التمويل

000Investissements 204 3326 281 9075 345 4 اإلستثمارات

   

INDIRECTE

   عدد المستخدمين

 رأس المال األجتماعي

 تاريخ التأسيس

 المساهمة العمومية  

12/06/1989

MILLIERS DE DH


	ف ا��راه��

اإل جمالية
  المباشرة

شركة تابعة عامة 

تجهيز و إستغالل البنية التحتية للنقل الطرقي

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES AUTOROUTES

DIRECTE

غير المباشرة

TOTALE

7 715 628  أالف الدراهم 

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

ADM

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2009 2008 2007

  ر�� ا�����ت
Chiffre d'Affaires

865 000

870 000

875 000

880 000

885 000

890 000

895 000

900 000

905 000

910 000

915 000

920 000

2009 2008 2007

ا����� ا������
Valeur Ajoutée

-500 000

-450 000

-400 000

-350 000

-300 000

-250 000

-200 000

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

2009 2008 2007

ا����� ا�����
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

البريد و المصالح البريدية المالية نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

8 6218 2118 074Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

780 786796 513803 335Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

       1.110.9341 213 6491 278 150Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

1 382 3941 303 8731 420 760Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

1 067 076898 071961 582Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

8 13843 219212 139Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

-366 064279 108357 684Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

-167 146561 237574 429CAF

 مجموع األصول
 

26 698 12631 323 55933 849 998Total actif

 األموال الذاتية
 

1 249 9171 529 0251 886 708Fonds propres

 ديون التمويل
 

---Dettes de financement

650Investissements 386478 207303 338 اإلستثمارات

   


	ف ا��راه��

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

 المساهمة العمومية  

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

COURRIER & MESSAGERIE - MANDATS - CCP ET CEN

MILLIERS DE DH 1 191 399

26/02/1998

BAM

بريد المغرب

BARID AL MAGHRIB

1 240 000

1 260 000

1 280 000

1 300 000

1 320 000

1 340 000

1 360 000

1 380 000

1 400 000

1 420 000

1 440 000

2009 2008 2007

  ر�� ا�����ت
Chiffre d'Affaires

800 000

850 000

900 000

950 000

1 000 000

1 050 000

1 100 000

2009 2008 2007

ا����� ا������
Valeur Ajoutée

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2009 2008 2007

 ا����� ا�����
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

مؤسسة بنكية نشاط المؤسسة

ACTIVITE

90%PARTICIPATION PUBLIQUE

78%
12%

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

3 1523 2113 229Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

528 146569 789624 178Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

821 840882 383931 538Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

3 153 0433 601 7123 738 661Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

2 357 1402 478 3512 743 017Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

18 64918 02418 859Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

270 981225 435345 160Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

385 331329 477458 809CAF

 مجموع األصول
 

60 662 48762 388 08265 815 557Total actif

 األموال الذاتية
 

1 047 2731 261 3401 606 500Fonds propres

 ديون التمويل
 

14 890 35714 068 62013 585 248Dettes de financement

000Investissements 098181 000220 215 اإلستثمارات

   

INDIRECTEغير المباشرة


	ف ا��راه��

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

 المساهمة العمومية  

BANCAIRE

CAM رمز المؤسسة

القرض الفالحي للمغرب اسم المؤسسة

CREDIT AGRICOLE DU MAROC

2 820 513MILLIERS DE DH

01/06/2004

Filiale Publique

2 800 000
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3 000 000

3 100 000
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  ر�� ا�����ت
Chiffre d'Affaires
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ا����� ا������
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

مؤسسة بنكية نشاط المؤسسة

BANCAIREACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومية :

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

522536536Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

474 3321 157 3211 310 794Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

918 0221 935 6892 455 410Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

6 109 2816 917 4534 123 958Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

3 405 4748 626 9915 696 469Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

1 886 3181 384 216173 506Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

6 443 2261 652 412732 589Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

2 265 4382 949 9981 229 569CAF

 مجموع األصول
 

91 070 913131 577 846132 650 243Total actif

 األموال الذاتية
 

14 955 04219 033 69917 644 459Fonds propres

 ديون التمويل
 

16 078 95626 468 57721 716 747Dettes de financement

000Investissements 439 0004 629 8044 306 3 اإلستثمارات

   

TOTALE

DIRECTE

INDIRECTE

اإل جمالية
  المباشرة
غير المباشرة

MILLIERS DE DH

10/02/1959

 CDG  GROUPE

صندوق اإليداع و التدبير

CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

 أالف الدراهم 


	ف ا��راه��

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

10 524 099
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 ا����� ا������
Valeur Ajoutée
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ا����� ا�����
Résultat Net
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

تدبير نظام  الضمان اإلجتماعي نشاط المؤسسة

ACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومية 

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

4 6794 6474 368Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

971 490878 897905 923Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

9 297 41610 494 92012 336 849Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

13 305 80114 705 33017 147 802Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

5 154 0815 268 4825 913 700Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

---Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

3 665 3474 428 5344 896 130Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

4 825 6566 495 1176 699 965CAF

 مجموع األصول
 

47 758 28145 857 48056 425 012Total actif

 األموال الذاتية
 

31 345 27434 618 87739 685 170Fonds propres

 ديون التمويل
 

000Dettes de financement

000Investissements 07793 000139 114 اإلستثمارات

   

INDIRECTEغير المباشرة


	ف ا��راه��

GESTION DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

MILLIERS DE DH

27/07/1972

CNSS رمز المؤسسة

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي اسم المؤسسة
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  ر�� ا�����ت
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ا����� ا������
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 ا����� ا�����
Résultat Net

136



المؤشرات المالية ألهم المنشآت العامة : منجزات 2009-2007
  ا	���� ر�� 23

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

تدبير أنظمة معاشات القطاع العام نشاط المؤسسة

GESTION DU REGIME DES RETRAITES DU SECTEUR PUBLICACTIVITE

PARTICIPATION PUBLIQUE%100 المساهمات العمومية 

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

464487486Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

62 07264 04967 746Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

13 976 99614 918 35015 774 226Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

15 614 79416 149 78617 146 893Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

1 633 0191 227 1111 368 099Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

---Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

3 986 1443 549 7474 171 187Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

4 014 4064 038 6044 430 934CAF

 مجموع األصول
 

56 783 40861 115 52468 184 359Total actif

 األموال الذاتية
 

12 01812 01812 018Fonds propres

 ديون التمويل
 

272272272Dettes de financement

110Investissements 13019 00018 34 اإلستثمارات

   

CMR رمز المؤسسة

الصندوق المغربي للتقاعد اسم المؤسسة

CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES

12 018MILLIERS DE DH

20/11/1996

INDIRECTEغير المباشرة


	ف ا��راه��

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة الدولة الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

425112112Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

181 83540 64245 023Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

1 980 0742 138 9782 249 112Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

1 877 2481 836 1841 869 833Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

386 085394 877426 971Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

85 38691 67170 456Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

113 545206 669175 492Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

110 842232 920183 428CAF

 مجموع األصول
 

12 411 87313 556 16914 203 620Total actif

 األموال الذاتية
 

2 402 1552 608 7322 714 224Fonds propres

 ديون التمويل
 

1 934 5781 889 9122 368 017Dettes de financement

371Investissements 064 0002 835 0001 670 2 اإلستثمارات

   

Société d'Etat

HOLDING D'AMENAGEMENT AL OMRANE

2 104 048MILLIERS DE DH

20/01/2004

HAO رمز المؤسسة

مجموعة العمران للتهيئة اسم المؤسسة

التجهيز و السكن

INDIRECTEغير المباشرة


	ف ا��راه��

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

 المساهمة العمومية  

Aménagement et Habitat

1 810 000

1 820 000

1 830 000

1 840 000

1 850 000

1 860 000

1 870 000

1 880 000

2009 2008 2007

  ر�� ا�����ت
Chiffre d'Affaires
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Filiale PubliqueSTATUT JURIDIQUE الطبيعة القانونية

استخراج و إستغالل مناجم الفوسفاط نشاط المؤسسة

ACTIVITE

96,87%PARTICIPATION PUBLIQUE

94,12%
2,75%

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

17 06219 26218 396Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

6 071 0006 999 0005 900 000Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

21 923 00032 533 00022 008 000Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

28 900 00060 139 00025 276 000Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

13 652 00040 124 0008 207 000Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

477 0005 109 0001 235 000Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

2 752 00023 414 0001 283 000Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

3 223 00026 299 0004 591 000CAF

 مجموع األصول
 

38 502 00050 226 00051 202 000Total actif

 األموال الذاتية
 

-9 860 00013 561 00016 767 000Fonds propres

 ديون التمويل
 

2 082 00011 703 00011 564 000Dettes de financement

000Investissements 824 0003 624 0003 671 2 اإلستثمارات

   

INDIRECTE

TOTALE

DIRECTE

EXPLOITATION DES MINES DE PHOSPHATES

اإل جمالية

MILLIERS DE DH

 المساهمة العمومية  
  المباشرة

 OCP  GROUPE

GROUPE OCP SA

المجمع المكتب الشريف للفوسفاط ش م


	ف ا��راه��

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

7 800 000

01/01/1920

غير المباشرة

شركة تابعة عامة 
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  ا	���� ر�� 23

SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL أالف الدراهم  رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

تنمية التكوين المهني نشاط المؤسسة

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

5 7655 8295 780Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

950 822995 8711 015 039Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

1 254 4561 316 6751 391 452Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

1 261 5841 320 9871 722 767Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

969 9351 013 6441 359 759Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

- --Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

90 48887 925400 033Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

275 099328 962585 677CAF

 مجموع األصول
 

3 026 9853 289 8833 864 044Total actif

 األموال الذاتية
 

2 032 3342 277 8182 765 918Fonds propres

 ديون التمويل
 

-  --Dettes de financement

000Investissements 577731 497282 163 اإلستثمارات

   


	ف ا��راه��

INDIRECTEغير المباشرة

OFPPT رمز المؤسسة

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل  اسم المؤسسة

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA 
PROMOTION DU TRAVAIL

3 979 433MILLIERS DE DH

 المساهمة العمومية  
DIRECTE  المباشرة

01/05/1974

TOTALEاإل جمالية
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

النقل السككي نشاط المؤسسة

TRANSPORT FERROVIAIREACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

8 1708 0548 126Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

736 558769 183801 222Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

1 747 3611 714 0311 994 734Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

3 000 6682 931 4392 671 977Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

2 391 3642 265 9871 953 174Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

15 12314 74613 410Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

418 15778 480-356 911Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

1 126 762876 737529 749CAF

 مجموع األصول
 

30 133 86733 936 48635 472 001Total actif

 األموال الذاتية
 

14 637 58816 153 99616 616 792Fonds propres

 ديون التمويل
 

12 009 20114 033 34514 666 490Dettes de financement

400Investissements 627 4142 904 4293 459 4 اإلستثمارات

   

غير المباشرة

OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER

DIRECTE  المباشرة

MILLIERS DE DH أالف الدراهم 

05/08/1963


	ف ا��راه��

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

INDIRECTE

TOTALEاإل جمالية  المساهمة العمومية  

ONCF

المكتب الوطني للسكك الحديدية
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

خدمات مرتبطة بالمطارات نشاط المؤسسة

GESTION DES AEROPORTSACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

2 656 2 617 2 716Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

446 946 485 066 516 672Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

905 335981 6101 077 912Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

2 097 932 2 326 381 2 385 047Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

1 671 009 1 878 109 1 898 537Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

268 103 374 796 234 767Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

574 098 858 732 493 791Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

976 633 1 115 850 838 854CAF

 مجموع األصول
 

6 386 477  7 819 240  9 541 003Total actif

 األموال الذاتية
 

3 161 863 3 871 166 4 202 494Fonds propres

 ديون التمويل
 

1 160 838 1 420 072 2 144 078Dettes de financement

000Investissements 496 6392 583 1601 521 1 اإلستثمارات

   

01/01/1980

1 416 662MILLIERS DE DH  أالف الدراهم 


	ف ا��راه��

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

INDIRECTEغير المباشرة

 المساهمة العمومية  

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

 رمز المؤسسة
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ONDA
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

 نشاط المؤسسة

PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITEACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 عدد المستخدمين
 

8 9298 9758 722Effectif

 تكاليف المستخدمين
 

1 762 3211 920 3031 844 770Charges de personnel

 تكاليف اإلستغالل
 

13 027 91518 699 17716 295 011Charges d'exploitation HD

 رقم المعامالت
 

16 420 47118 413 91819 275 087Chiffre d'Affaires

 القيمة المضافة
 

5 296 3241 743 9655 121 315Valeur ajoutée

 الضريبة على النتيجة
 

48 71255 51959 058Impôt sur le résultat

 الناتج الصافي
 

-181 873-5 111 803-1 164 353Résultat net

 قدرة التمويل الذاتي
 

3 177 036-695 3991 902 032CAF

 مجموع األصول
 

65 665 68174 177 06077 437 241Total actif

 األموال الذاتية
 

17 603 74713 773 42713 993 281Fonds propres

 ديون التمويل
 

19 592 90325 929 52431 354 623Dettes de financement

634Investissements 550 4756 977 0009 510 5 اإلستثمارات

   

 المساهمة العمومية  

725 232 17 أالف الدراهم 

INDIRECTEغير المباشرة

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة


	ف ا��راه��

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

ONE

المكتب الوطني للكهرباء

05/08/1963

إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

Etablissement PublicSTATUT JURIDIQUEمؤسسة عامة   الطبيعة القانونية

إنتاج و توزيع الماء الصالح للشرب  نشاط المؤسسة

ACTIVITE

100%PARTICIPATION PUBLIQUE

100%
-

200720082009Milliers DH

 
6 9677 2657 125Effectif

 
869 258939 941995 297Charges de personnel

 
1 937 1742 024 2972 199 620Charges d'exploitation HD

 
3 117 9253 325 0563 488 422Chiffre d'Affaires

 
2 147 8192 319 7722 369 376Valeur ajoutée

 
87 66078 028101 148Impôt sur le résultat

 
137 26691 955123 578Résultat net

 
1 221 5441 511 9341 445 292CAF

 
1 418 73528 072 17131 121 407Total actif

 
12 548 12013 315 66614 299 450Fonds propres

 
7 694 2969 449 48410 922 997Dettes de financement

3 093 4363 875 7053 753 851Investissements

   

DIRECTE

INDIRECTE

اإل جمالية
  المباشرة
غير المباشرة

03/04/1972

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

TOTALE

 اإلستثمارات

 األموال الذاتية

 الناتج الصافي

 قدرة التمويل الذاتي

 رقم المعامالت

 القيمة المضافة


	ف ا��راه��

ONEP

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE

MILLIERS DE DH 713 888 3 أالف الدراهم 

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

 ديون التمويل

 عدد المستخدمين

 تكاليف المستخدمين

 تكاليف اإلستغالل
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SIGLE

RAISON SOCIALE

CAPITAL SOCIAL رأس المال األجتماعي

DATE DE CREATION تاريخ التأسيس

STATUT JURIDIQUEشركة تابعة عامة  الطبيعة القانونية

النقل الجوي نشاط المؤسسة

ACTIVITE

96,12%PARTICIPATION PUBLIQUE

96,12%
-

200720082009Milliers DH

 
4 6194 6194 327Effectif

 
2 159 6382 104 0402 124 464Charges de personnel

 
9 788 34711 256 44810 895 506Charges d'exploitation HD

 
11 636 96912 658 60012 292 128Chiffre d'Affaires

 
4 040 6723 537 4643 566 044Valeur ajoutée

 
76 57544 68462 752Impôt sur le résultat

 
110 893100 151-850 814Résultat net

 
1 357 829782 058418 705CAF

 
16 366 21516 176 29716 147 143Total actif

 
3 335 6483 432 2962 581 482Fonds propres

 
5 983 7425 694 8445 962 844Dettes de financement

1 778 171920 0001 415 000Investissements

   

18/06/1957

 رمز المؤسسة

 اسم المؤسسة

MILLIERS DE DH

RAM

الشركة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط الملكية المغربية

581 661 1 أالف الدراهم 

INDIRECTE

COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSPORT AERIEN - ROYAL AIR MAROC

TOTALEاإل جمالية

DIRECTE  المباشرة

Filiale Publique

TRANSPORT AERIEN

 المساهمة العمومية  

 مجموع األصول

غير المباشرة


	ف ا��راه��

 الضريبة على النتيجة
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 تكاليف المستخدمين
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      ���� ر�� 24

ا����� �����ن دره	ا������ت

697 3ا�����ت ا�����

�ب�777 ��1� ا��

�ب�548 3ا! ��ت ا��

%02220,7 9ا��#��ع

4,1%

8,2%

8,5%

2009 ���� ���$�ا����ه�� ا�%

ا�%�$�� )�' ا���آ�ت 

ا���-ل ����+�ر*� �( �#��ع ا�%�$�� )�' ا���آ�ت 
ا��2 �� �1 0�ف ا�-و��

�ب�� ا����
�ب   4,1%�ا! ��ت ا��

8,2%   

6�آ�ت أ4�ى
79,3% 

ا�����ت ا�����
8,5% 

ا�%�$�� )�' ا���آ�ت ا��اردة �1 ا�����ت ا�����  ���� 2009
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 : ����ات 2007 - 2009���
 �ه� ا����ت ا����ا����ات ا
 ا	���� ر�� 25

��ةا����ات�200720082009ا

�نا	����� ا	������ (آ��)��181817 �

�ن��د ا	����������888485

321354314و��ة ���ة ا	����ت

215235229و��ةا	����ت ا	�"!��

��ةا����ات�200720082009ا

500 20025 81732 100037ا	��اد ا	%�$� (#�)
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800 70010 39810 10006ا	�� � (#�)

200 0004 1054 ��10004د ا	�������

��ةا����ات�200720082009ا

�نا	�����ون / آ����189 8364 6583 3 �

�نا	���	� / آ����111 9584 7934 5 �

�ن��د ا	���������262830 �

��ةا����ات�200720082009ا

418 1051 6832 100001ا	���	� ا	�+��	� (#�)

�نا	���	�  (#� آ��)��082729 �8491

��ةا����ات�200720082009ا

817853916آ�� #�ل ا	"$,�
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 : ����ات 2007 - 2009���
 �ه� ا����ت ا����ا����ات ا
 ا	���� ر�� 25


"�#��ةا�200720082009ا

016 00425 60824 22ج و سا�456ج

629 45017 56017 16ج و سا	�"���4ت

384 63822 63521 20ج و سا	�$��1ت

���ب '�(��ةا��ء ا�200720082009ا

�نا	�$��1ت  م3���683709732

�ن    ��د ا	7/�'���407 3191 2021 �1

515631و��ة     ا�
	� ا�����ة

��ةا����ات�200720082009ا

1000809863901;"�4آ: ا	,�9/�ء

316 2411 1931 10001;"�4آ: ا	��ء

�ن �2 ا	���> ا	���2/����319330340

�ن     إ�45ج (م3)���777181

�ن     ا	�"���4ت (م3)���242224159

�ن �2 ا	���> ا	��ز�����215223231

109 9613 7792 2ج و س �2 ;"���4ت ا	����

901 7882 6162 2ج و س �2 ا	���� ا	��ز��

��ةا����ات�200720082009ا

�C100014 12011 8245 825درات ا	�AB�Aط ا	?�م (#�)
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(�#)  D;��	833 5311 2941 10002   ا

285 10009735991   د ا ب  (#�)

1000695545540   ط س ب   (#�)

1000648329441   م ا ب  (#�)

(�#)  GA%; D;�    100013010086

(ONE) +�ء�ا�(,

(ONEP) ب�ء ا���0/ ��.��ا�

(OCP) �2ط$�ا�2

ا��آ��ت ا���#��% �#�ز&� ا���ء و ا�(,�+�ء

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2007 2008 2009

ا�456ج ا	�"���4ت ا	�$��1ت

1 202

1 319

1 407

683

709

732

2007

2008

2009

ا	�$��1ت  م3    ��د ا	7/�'�

0

500

1 000

1 500

2007 2008 2009

;"�4آ: ا	,�9/�ء ;"�4آ: ا	��ء 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2007 2008 2009

�Cدرات ا	�AB�Aط ا	?�م (#�) �Cدرات ا	�"��4ت (#�)

(�#)  D;��	د ا ب  (#�)   ا   

0

100

200

300

400

2007 2008 2009

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

 �2 ا	���> ا	��ز��   �2 ا	���> ا	���2/�  

 �2 ا	���� ا	��ز��  �2 ;"���4ت ا	���� 

 148




 : ����ات 2007 - 2009���
 �ه� ا����ت ا����ا����ات ا
 ا	���� ر�� 25

��ةا����ات�200720082009ا

��  (دره�) ���595753���را	�1'�ات ا	�

�ن��د ا	���ح���788

:	���ن��د ا	����171616

��ةا����ات�200720082009ا

� �4A�	/�ت ا���	��1000174225365د ا

826 4601 1831 ��10001د ا	���/�ت ا	���Jدة

�� 	���د��� دره�	��JKدات ا�J��	نا����9 93413 05613 966

754 7651 7261 1و��ة;���BLت /�����

��ةا����ات�200720082009ا

311 81625 29022 100020;"�4آ: ا	����ل
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690 070138 490136 10140 �آ�ت ا	��'�ات

630 88058 78062 1066ا	"�� (#�)

��761 643162 384163 161و��ةا	��4

��ةا����ات�200720082009ا

930 0785 8135 �510004& ا	�������

385 0015 8825 10004;��2ع ا	?��ط

239 9605 8344 10004ا	?��ط ا	�+4���

����Q6?��ط ا	1000484162ا

��1000323046ر �ت ��ر�Q ا	"�ر#

(BAM) '&�ا��

(ANRT) ا��045ت 

(ONDA) رات���ا�

(RAM) ي�ا���� ا�6

(ONMT)  %7ا����
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 : ����ات 2007 - 2009���
 �ه� ا����ت ا����ا����ات ا
 ا	���� ر�� 25

��ةا����ات�200720082009ا

1000646644641ا	��� �ت ا	�792ة (ه,�4ر)

1000470490519ا	��� �ت ا	����� (ه,�4ر)

�ن �2 ا	���> ا	�R?� (م3)��853 4962 4882 �2

�ن �2 ا	���> ا	��S�Aة  (م3)��965 6341 9791 �1

��ةا����ات�200720082009ا

265282297و��ة��د ;��BLت ا	4,���

597 64795 68294 76و��ة��د ا	����� ا	�4/���

888 8611 6551 ��1001د ا	���2��  /�روس ا	+�9ر

����10524560612د ا	���2�� /�	�روس ا	���'

��J�?4�	100 15312 19710 ��109د ا

202021و��ةا	� �ات ا	�4+���

��ةا����ات�200720082009ا

686877و��ة��د ا	�+�و/��ت

���� ا	��1;����10907922966د ا	���BLت ا	�14

��Bر��	��1000218234223د ا

T�;���10000563599644د ا	4

��ت�Uا�	ة��د ا��421436516 و

��ةا����ات�200720082009ا

����1000856861863د ا	�+?�#

�نا�4VKاآ�ت (دره�)��147 15017 45316 �15

�نا	?�;�ت (دره�)��779 92315 06614 �14

����A4��	��1000404411426د ا

��ةا����ات�200720082009ا

�نا�4VKاآ�ت ا	��%�� (دره�)��329 63914 32412 �11

191 0402 9072 10001ا�JOاء ا	����2ن

�نا	?�;�ت (دره�)��166 0419 4619 �8

(CNSS) 	8��#9ن ا������ 	�;�ا��0'وق ا�

(OFPPT) �".ش ا��=�ا�#(�&? ا��,�	 و إ

(CMR) '8��#�� 	+�"�ا��0'وق ا�

(AREFs) ?&�اAآ�د&���ت ا�6,�&% ��#�+�% و ا�#(

ا��(�C4 ا�6,�&% �!$#B��ر ا�2!7	
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 : ����ات 2007 - 2009���
 �ه� ا����ت ا����ا����ات ا
 ا	���� ر�� 25

��ةا����ات�200720082009ا

552 3196 9146 5و��ةا	��1 ا	������

080 94027 44622 ���1020�� ا	�	�ج

��'�A"4B6م ا��O579 6221 0981 10001ا

��ةا����ات�200720082009ا

1000127134172ا	� �ات ا	�,���4

1000514834ا	� �ات ا	�$���

��ةا����ات�200720082009ا

�586532509���ررسملة البورصة (درهم)

�ت (دره�);�1��	 :	��J6�2 ا�	را����360218128

(CDVM)) %Dر�ا��

F�اآE ا5$#.�2ء 

(OPH) ?)�6ل ا��F 	G ن��F�ا��8�2�ن  ا�=�
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ا	���� ر�� 26

ا� ا�����ةر
	 ا�����ة
AAVBRر��اق وآ�	� ����� ��� أ�
ABHs (9) ����وآ�!ت ��ض 
ADA���"�	#��� ا�	ا �	آ��ا	
AMDI#��� ا&%�$��ر�	'���� �	ا �	آ��ا	
ANAM��) ا	�(*��	 ��#+�ا	�آ�	� ا	
ANAPEC-��ءات	/'. وا	�12ش ا& ��#+�ا	�آ�	� ا	
ANCFCC��345�ا	�71ري وا	89 ا�	�71ر:� وا	ا �;<����	 ��#+�ا	�آ�	� ا	
ANP=2ا���	 ��#+�ا	�آ�	� ا	
APDO����/	ا ��	��1!ت وا<���	#��� ا!��)�د:� وا!@���?�� �	ا&�12ش وا �	وآ�
AREFs (16) ):��:� 	������ وا	�-�B	ا<آ�د:���ت  ا
AUs (26) �:�C�	آ�!ت ا�ا	
BNRM����'�	ا �-����	 ��#+�ا	�-��D ا	
CADETAFE�-< و F	"�<��	 ��2G1�	#��� ا�	/�اء و ا	ا �:Hآ��
CAGs (16)���"�	'�ف ا	ا
CARs (24)�:G��7�	)#�?� ا	ف ا�J
CC�2از�G#Lوق ا	�
CCISs (28)ت��G5	)#�?� وا	رة وا�B�	ف ا�J
CCMا	��آH ا	4��#�9 ا	�'��
CDERدةGB��	���3ت ا	ا ���#� Hآ��
CFRG#Lوق ا	���:. ا	3��
CHS (4)��4��/�%&ا Hاآ��	ا
CMPE)�درات	�12ش ا! ا	��آH ا	�'��
CMRG?�7��	 ا	)#Gوق ا	�'��
CNESTEN�:و� 	����3 و ا	�1�م و ا	�7#��ت ا	##+�ا	��آH ا	
CNPAC��9	ادث ا�� )� �:����	 ��#+�ا	�B#� ا	
CNRST 	�P�D ا	��1 و ا	�#7#+�ا	��آH ا	
CNSS 	���Cن ا!@���?#+�ا	)#Gوق ا	
CPMs (4)ي��D	ا G�(	ف ا�J
CTل�'S>ا Hاآ��
EACCE)�درات	و �#��9 ا �Dا����	��7�9 �	�9 ا%T�	ا
EHTP����ا	�Gر%� ا	� ��#9	SU'�ل ا	�1
EN#+�ا	��1ون ا	
ENAM���"�	س ا�#-�� ��#+�ا	�Gر%� ا	
ENIM��2G1�	ا �?�#(�	 ��#+�ا	�Gر%� ا	
FFIEM��2G1�	�7و!ت ا��	  G#Lوق ا	�-�:( ا	��#
IAV3�ة�D	را?� و اH�	 �G�1 ا	�9( ا	2�$
INRA 	�P�D ا	Hرا?#+�ا	�G�1 ا	
INRHي��D	ا G�(	ا < P�D�	 #+�ا	�G�1 ا	
IPM'�ب�	ر ا��%�� G�1�
ISAدارةX	 ا	�G�1 ا	�1	
ISCAE�7و!ت�	رة و إدارة ا�B��	 ا	�G�1 ا	�1	
ISMء�C7�	 ا	�G�1 ا	�1	
ITPSMGEA���"�	�7و!ت ا�	��9� ا�	 G���ا	�G�1 ا	�#7 %�Gي 
LOARC�:-���و	و ا<���ث ا .�	����	 ا	�D�5� ا	�%�
MAPء�D2U	 وآ�	� ا	�'�ب ا	1��
MDAZ2�(	دار ا
OC)�ف	ا [�-�
OCE�:G(�	و ا �:��-�] ا	�9
ODCO�1ون�	ا ���#� [�-�
OFECء�C�D	ار اG	�1رض ا� [�-�
OFPPT.'/	و إ�12ش ا �-�] ا	�-�:( ا	��#

�� ا�����ت ا���
� ا������ ����ا��� ا������ ���و����

2010 ����   ��

,�+� *() '&ع ا���ا��� إ�# "�!� 

ا���ا��� ا�/���� (220)
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ا	���� ر�� 26

ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

�� ا�����ت ا���
� ا������ ����ا��� ا������ ���و����

2010 ����   ��

,�+� *() '&ع ا���ا��� إ�# "�!� 

ا���ا��� ا�/���� (220)

OMPIC�:ر�B�	)#�?�� وا	ا ��-���	 ا	�-�] ا	�'��
ONDA�3رات��	 #+�ا	�-�] ا	
ONHYM�1دن�	رات و ا� 	���Gروآ�ر�#+�ا	�-�] ا	
ONICL�ب و ا	2�37D��	  ا	��##+�ا	�-�] ا	
ONMT����9�	  ا	�'��#+�ا	�-�] ا	
ONOUSC��<�7$	��1 ا&@���?�� و ا��B	ت ا��G5�	 #+�ا	�-�] ا	
ONPG�(�	 #+�ا	�-�] ا	
ONSSA��4اG'	اد ا��� ا	)��� 	��"9�	 #+�ا	�-�] ا	
ORMVAs (9)�:� 	"%�$��ر ا	�"��B	-��] ا�	ا
RADEEs (12)-����ء	ء و ا��	ا Z:ز�ا	�آ�!ت ا	���7�9 	�
RAFCء�C�D	ار اG�	  G:�D��	 ��7�9�	ا �	آ��ا	
RATs (4)-����ء	ء و ا��	ا Z:ز�ا	�آ�!ت ا	���7�9 	�
TNMV\��9�ح  ���G ا	�5
UNIVERSITES (15)�1ت��B	ا 
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ا	���� ر�� 27

ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

BAMب����� ا	�

BIOPHARMAا��ت���	و أدو�� ا ���	���!�آ� ا����ج ا	

CCG #��ن�	آ%ي ��	)'�وق ا	ا

CDMب�+*�(� ا	�

CDVM �	�,'�	,�� ا	ا -�.+

COMAPRA ��)/*	ت ا��������0 ا	�'	 ����ا	1�آ� ا	�

HAO�2�3�+.���5 ا	�4�ان 	�

JZNا��ت����	6'�� �	,� ا���	آ� ا�!

MARCHICA MED��+ �7�!آ� 9'��� ����ة +�ر�!

MJS :�ت���	�4ب  وا	;	 ����ا	�

ONCF ������	70> ا�	6'� �	ا =�ا	�7

ONE37���ء�	6'� �	ا =�ا	�7

ONEP 1�ب�	? 	)�	ء ا���	6'� �	ا =�ا	�7

SAR ض���	و �3.9% ا A�39 آ��!

SEFERIF B��	ل +�4دن ا/�Dآ�  ا�!

SGLN�'6�	)�= ا���	آ� ���9� ا�!

SMIT��)��0	ا �D�'3�	 ����ا	1�آ� ا	�

SNDE�!ا��	9���� ا ���'�ا	1�آ� ا	�6'�� 	

SNRT ة%*��ا	1�آ� ا	� ��'6	Fذا�5 وا	

SNTL ��7��ا	1�آ� ا	� ��'6	�G,' وا	�GH�D ا	����0

SODEA��)/*	ا ���'�!�آ� ا	

SODEP Aا���	ل ا/�Dآ� إ�!

SOGETA��)/*	را:� اJر ا��K�Dآ� ا�!

SONACOSورL�ا	1�آ� ا	�6'�� 	����0 ا	

SONARGES=5/�	.�زو�09�ا��6'�� �	1�آ� ا	ا

TELECART ��Nا�O��P	وا ��PHا�Q�	 �4ي�!�آ� ا	��R ا	

�� ا�����ت ا���
� ا������ ����ا��� ا������ ���و����
2010 ����   ��

,�+� *() '&ع ا���ا��� إ�# "�!� 

ا���ا��� ا��&اآ�� (26)
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ا	���� ر��  28

ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

ADERس�� �� ا	�����  وإ���ذ ا	����� ا	����� 	��وآ�	� ا	�

ADM#"ب�	رة $���ا	+"آ� ا	*(��� 	�)"ق ا	&

ATALAYOUN GR-�*ن�	. ا	0/  آ*���

BAB ALBAHR"�1	2"آ� $�ب ا

CASA AMENAGEMENT�3�2"آ� ا	�ارا	1�6�ء 	��4

CASA TRANSPORTS 7���	 6�ء�2"آ� ا	�ارا	1

IDMAJ SAKAN ��8 2"آ� إد��ج

OCP S.A.ط�8*ا	��0/ ا	+"�. 	�

RAM ��ا	+"آ� ا	*(��� 	���7 ا	0*ي - ا	�)*ط ا	����� ا	�#"$

SAO AGADIR"�3 أآ�د��2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO AL BOUGHAZز�A*1	�3 ا�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO AL JANOUB�0*ب	�3 ا�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO BENI MELLALل-� C�$ �3�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO CASA6�ء�2"آ� ا	?�"ان 	�4��3 ا	�ار ا	1

SAO FES�3 ��س�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO LAKHIYATA�)���	 7D�8  �3�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO MARAKECHE�3 �"اآ�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO MEKNES�3 ����س�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO MELLOUSSA�8*�� �3�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO OUJDAة�F�3 و�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO RABAT "$�ط	�3 ا�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO TAMANSOURTرت*H��I �3�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SAO TAMESNA��&��I �3�2"آ� ا	?�"ان 	�4

SOREAD��"H1	ا ��2"آ� ا0�J�زات ا	&�?

SORECس"0�/ ا	+�	 ��ا	+"آ� ا	���

SOSIPO ��K���2"آ� ا	���زن ا	�

STRS-8  "$�ط	ا��ي ا"I 2"آ�

�� ا�����ت ا���
� ا������ ����ا��� ا������ ���و����
2010 ����  ��

,�+� *() '&ع ا���ا��� إ�# "�!� 

ا���ا��� 1�2�0# ا/+���� (27)

155



ا	���� ر��  29

ا� ا�����ةر
	 ا�����ة

ADS وكالة التنمية االجتماعية

ALEM��وآ�	� ا	��� و ا	�����ات ا	���

ANPME����ا	�آ�	� ا	�'&�� %$��ش  ا	�"�و!ت ا	 �ى و ا	��

ANRT الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت

APDN وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

APDS وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب

FDSHIIصندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

FONDATION MVI مؤسسة محمد السادس لتنمية األعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين

IRCAMالمعهد الملكي للثقافة األمازيغية

�� ا�����ت ا���
� ا������ ����ا��� ا������ ���و����
2010 ����  ��

,�+� *() '&ع ا���ا��� إ�# "�!� 

ا���ا��� ا��&/�� (9)
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