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        مدیریة المنشآت العامة             

  والخوصصة 
  قسم البرمجة وإعادة الھیكلة      

  مصلحة التحلیل والتركیب         
 

 

 
  ص ـملخ

  
  المنشآت العامة ؤسسات ومقطاع ال  حولتقریرال

 2011المرافق لمشروع قانون المالیة لسنة 
  
  

  :  وذلك االقتصادية واالجتماعية للمملكةتنميةللتمثل المنشآت العامة رافعة أساسية 

E تطوير وتحديث  ك:تنفيذ األوراش الكبرى المقررة من طرف الحكومةالمساهمة في  من خالل
برامج التجهيزات  تنفيذ البنيات التحتية للموانئ، للطرق السيارة، للسكك الحديدية وللمطارات وكذا

روية الشاملة، برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح برنامج الكهربة الق(األساسية في الوسط القروي 
 )...للشرب، البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية

E تماعيالجا سكن الإنجاز وإدماج، تكوين :االجتماعية القطاعات عن طريق التدخل بكثافة في 
  .  التغطية الصحية اإلجباريةنظام وتطبيق

باالرتفاع القوي إلنجازات تأثر نسبيا داء اقتصادي ومالي جيد، إجماال بأ  المنشآت العامةنشاطقد تميز و
 والنتائج االستثنائية لسنة 2009 بعد االنخفاض المسجل في 2010المجمع الشريف للفوسفاط خالل سنة 

2008.  

  : علىالمنشآت العامةوترتكز برامج عمل 

إلى ها وتنافسيتها والتطلع ابعة اإلصالحات وإعادة الهيكلة القطاعية للرفع من مستوى إنجازاتمت •
 . في تحقيق النهوض بالالمركزية والجهوية الموسعة هده المنشآت أكبر من قبلمساهمة

 كما هو الحال بالنسبة للعمليات المنجزة بين المجمع المنشآت العامةعمليات الشراكة بين إنجاز  •
بي للسياحة والشركة بين المكتب الوطني المغر وأللفوسفاط والبنك المركزي الشعبي الشريف 

المغربية للهندسة السياحية أو بين المنشآت العامة المعنية باإلستراتيجية اللوجستيكية الوطنية 
 .واإلنعاش

الممارسات الدولية  أفضل إلى باالستناد والحكامة والمراقبة يردب التطرق تحسينتحديث ومواصلة  •
 .دامةفي مجال الشفافية المالية والمساءلة والتنمية المست

 

المستويين الوطني  على وضعها وتدعيم االستثمار مجال في مجهودها 2011 العامة خالل توستواصل المنشآ
  .والجهوي
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المحاور الخمس  من خالل العامة المنشآت  الكبرى لقطاعواألوراش اإلنجازاتأهم  ا الملخصقدم هذوي
  :التالية

   

    ؛ المحفظة العامةمنجزات. 1
   ؛ية بين الدولة والمنشآت العامةالعالقات المال. 2
  ؛ العامة المنشآتاستثمارات . 3
   .حـكامـة المنشآت العامة. 4
  
  

   المحفظة العامةمنجزات -1
  

 أفضت عملية إحصاء المؤسسات العامة والمساهمات المالية، المباشرة وغير، 2009  سنةحتى نهاية
 .2008سنة  ةأهي 716 ابل مقةئهي 721 المباشرة للدولة والجماعات المحلية، إلى جرد

تعلق بالمراقبة المالية للدولة على الم 69-00 رقمتصنيف القانون  حسب  هذه المحفظة،زعوتتو
  : ، على الشكل التاليالمنشآت العامة وهيئات 

E 240 ؛ة ماع مؤسسة  

E 481 مختلطة شركة 258و عامة تابعة  شركة128و الدولة شركة 95 : يلي  كما  تتوزع شركة.  

  :الخصوص  تطورا تميز على،2009 سنة خالل لت محفظة الدولةوقد سج

 شركةوتتمثل في   تم إحداثها بموجب نصوص خاصةةئهي 21ة جديدة منها ئ هي46إدراج ب-  
واد - الحوض المائي الساقية الحمراءةالتنمية الفالحية والوكالة المغربية لتنمية االستثمارات ووكال

والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات " ر زيزي غريسغي"ووكالة الحوض المائي الذهب 
 لمقتضيات المنشآت العامة المحدثة بمرسوم طبقاًيخص فيما . غرفة جهوية للفالحة 16والغذائية 
 المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، فيصل 39-89 من القانون رقم 8المادة 

 تابعة جديدة  جديدةلمجموعة العمران وشركاتكتين تابعتين بشرة ويتعلق األمر ئ هي25 عددها إلى
وكذا " ميد مارشيكا"المتوسط وشركة استغالل الموانئ وبريد المغرب وشركة  لوكالة الخاصة طنجةل

 الشعبي والمجمع الشريف البنك ومجموعة والتدبير من صندوق اإليداع المساهمات الجديدة لكل

  .للفوسفاط

 . غرفة إقليمية للفالحة37نها هيأة من بي 41سحب   -
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 تراجعات واضحة 2009سجل المجمع الشريف للفوسفاط خالل سنة ، 2008بعد إنجازات هامة خالل 
 معلنا بذلك تحقيق نتائج 2010في مؤشراته االقتصادية والمالية قبل اتخاذ منحى تصاعدي خالل سنة 

  .ارية بالنسبة للسنة الجإيجابيةجد 
  

 :  التطورات التالية2009ّّ ة خالل سن المنشآت العامةسجلت أهم مؤشراتو قد 
 

  

   المنشآت العامةتقديم موجز ألهم مؤشرات قطاع

  2009برسم سنة 
 

 من خالل أهم  تبرزبصفة عامة فإن مساهمة المنشآت العامة في االقتصاد الوطني
  : تؤكد مكانة هذا القطاعالتالية التي المؤشرات 

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:       موال الذاتيةاأل  
q ؛ مليار درهم795,5:    مجموع الموازنات  
q ؛ مليار درهم29,7:   قدرة التمويل الذاتي  

q مليار درهم135,4:       ديون التمويل . 
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     المديونية الخارجية للمنشآت العامة

يار درهم خالل  مل61,5 مقابل 2009 في متم سنة درهم  مليار73,4بلغ حجم المديونية الخارجية 
  :وهي تمثل ما يعـادل % 19,3 بذلك زيادة قدرها اً محقق2008

 مقابل  بما فيها المجمع الشريف للفوسفاطمن مجموع ديون التمويل للمنشآت العامة%  54,2 -
  ؛2007سنة % 57,5 و2008سنة % 50,8

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

 .2007سنة % 8,8 و2008سنة % 8,9 من الناتج الداخلي الخام مقابل 10% -
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القیمة المضافة للمنشآت العامة  (ملیون درھم)
- دون احتساب المجمع الشریف للفوس فاط  -

لمضافة  القیمة ا 40 542 42 065 43 680
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تكالیف االستغالل للمنشآت العام  ة (ملیون درھم )  
-  دون  احتساب المجمع الش  ریف للفوس  فاط -

تكالیف االستغالل  82 470 98 920 103 073
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- دون  احتساب المجمع الش ریف للفوس فاط   -

رقم المعامالت 104 425 114 874 116 935
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  البعد الجهوي لتدخل المنشآت العامة
  

، فإن انخراطها في ورش بناء اوهكذ. دوراً هاماً في تنفيذ السياسات العامةعامة المنشآت تلعب ال
الل تحسين الحكامة الجهوية الموسعة سيعمل على تقوية وتعزيز نشاطها على المستوى الجهوي من خ

لدولة لوحدة تابعة  104ويجدر التذكير أن هناك . وتقوية الشراكات وتطوير التعاقد وتحديث المراقبة
  . وحدة تابعة للجماعات المحلية32 وفي مجال جغرافي محددتزاول نشاطها 

  

ي كما محل التي تزاول نشاطها على مستوى جهوي أوالمنشآت العامة  هذه مؤشراتأهم تطورت وقد 
   :يلي

  

المستخدمون 
تكالیف رقم المعامالتاالستثمار(الوحدة)

االستغـالل
تكالیف 

المستخدمین
المستخدمون 

تكالیف تكالیف االستغـاللرقم المعامالتاالستثمار(الوحدة)
المستخدمین

المستخدمون 
االستثمار(الوحدة)

104 منشأة عامة تعمل في مجال   
432 27724 83914 8091 67610 9575 92919 29419 2472 55213 6594 37112 17جغرافي محدد ( 1) 

(1) % (4)13,90%25,60%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 2495 2041 7أو جزئية للجماعات المحلية     ( 2) 

(2) % (4)5,77%2,53%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 90810 57513 24المجموع (3)

656 94267 931122 08124 211125 450142 61066 109124 45325 014131 451175 95849 124مجموع القطاع (4)
(3) % (4)19,67%28,12%5,84%14,33%12,73%21,65%32,97%8,38%12,47%11,24%17,93%39,37%

2009

ملیون درھم

2008

  
  

 %39,4 أنجزت المنشآت العامة المتدخلة على المستوى المحلي أو الجهوي، على صعيد االستثمارات
 %33 مقابلمليار درهم  26,6 بمبلغ 2009 في سنة قطاع المنشآت العامةاستثمارات  مجموع من

  . 2008خالل سنة 
  

  العالقات المالية بين الدولة والمنشآت العامة - 2
 
 
 

E  مةاالمنشآت العالتحويالت المالية من الدولة لفائدة    

الموجهة على الخصوص إلى القطاعات و، 2009اإلمدادات المقدمة للمنشآت العامة خالل سنة بلغت 
 مليون 24.655ما قدره ) البنيات التحتية والتعليم والفالحة والخدمات العمومية األساسية(ذات األولوية 

  : كالتالي  اإلمداداتهذ هوتتوزع. 2008 مقارنة بإنجازات سنة %43عاً بنسبة مسجلة بذلك ارتفادرهم 

q 18,9؛لفائدة المنشآت العامة ذات النشاط غير التجاري % 77 أي  مليار درهم 
q 5,8 دة للمنشآتمليار درهمرصمن المجموع% 23 العامة ذات النشاط التجاري أي  م. 
  

، من خالل الجدول 2009 و2008دة المنشآت العامة لسنتي وتظهر المقارنة بين إمدادات الدولة لفائ
   :التالي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ــة زيادة رأس المال وإعادة الهيكل

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

ــنة 2009 إنجازات قانون المالية لس
 طبيعة التحويالت 

ــنة 2008 إنجازات قانون المالية لس
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والتي المنشآت العامة من موارد الميزانية تستفيد  التحويالت المباشرة المذكورة أعاله، إلى وباإلضافة
 2.336 مقابل 2009خالل سنة  درهم مليون 2.554 بلغتالتي  الضريبية شبه رسومال  منتتكون
  .2008 سنة رهمد مليون

  

E الموارد اآلتية من المنشآت العامة 

مليون درهم  10.489 قيمته ما، 2009بلغت الموارد اآلتية من المنشـآت العامة، في متم دجنبـر 
 من توقعات قانون %105 ونسبـة إنجـاز وصلت إلى 2008 بسنة مقارنة %35 قدرهمسجلة ارتفاعا 

 من الناتج الداخلي الخام %1,4 عائداتوتمثل هذه ال). ن درهم مليو10.015(المالية برسم نفس السنة 
 ةـ العادية للميزانية العامة للدول من المداخيل%6، كما تمثل 2008 سنة %1,1 مقابل 2009لسنة 
  .2008 سنة %3,8مقابل 

 

  :هذه الموارد  تطور التاليويبين الجدول 
  

  

 
 دون احتساب عائدات الخوصصة* : 

  
E الضريبية المداخيل في العامة آتالمنش مساهمة 

 ما الشركات على الضريبة برسمالمنشـآت العامة المبالغ المترتبة عن نشاط  بلغت ،2009 سنة خالل
الضريبة على الشركات المسجلة في الحسابات وإذا أخذنا بعين االعتبار  .مليون درهم 3.697قيمته 

 فإن )مليون درهم 1.777(وبنك المغرب ) مليون درهم 3.548(اتصاالت المغرب السنوية لكل من 
  .2009 خالل سنة مليون درهم  9.022الضريبة على الشركات اإلجمالية للقطاع سوف تبلغ 

  

 قيمته  ما2009 سنة  خاللالمنشـآت العامة الواردة منالمبالغ  وصلت ،الدخل على الضريبة برسمو
تصاالت الواردة في الحسابات السنوية ال الدخل على الضريبةوإذا ما تم دمج  .مليون درهم 2.748

خالل سنة  درهم مليون 3.295 اإلجمالية للقطاع الدخل على الضريبة، ستبلغ المغرب وبنك المغرب
2009.  

 12.317وهكذا ارتفعت المبالغ اإلجمالية برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى 
  .2009 سنة مليون درهم

 
 
 
 
 
 
 
 

النس   بة % ملی  ون درھ  م النس   بة % ملی  ون درھ  م النس   بة % ملی  ون درھ  م 

%960,0029 2%505,0038 3%601,0034 3الم  وارد اآلتی  ة م  ن الھی  آت المالی  ة    

%007,0069 7%580,0060 5%668,1064 6الربیح   ات وم   وارد أخ   رى 

%260,003%255,003%220,002األت   اوي عل   ى اس   تغالل األم   الك العام   ة 

%227,00100 10%340,00100 9%489,10100 10المجمــ    وع

نس  بة النم  و   % 

طبیع   ة التح   ویالت  * 

-11,0%9,5%

إنج   ازات ق   انون المالی   ة لس   نة 
2009

توقع   ات مش   روع ق   انون المالی   ة  
لس  نة 2010

مقترح   ات مش   روع ق   انون المالی   ة  
لس  نة 2011
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  مةات المنشآت العاستثمارا -3
 

 مليار درهم 66,5 مقابل 2009 سنة  مليار درهم67,7  ما قدره استثمارات المنشآت العامة حجمبلغ
 ة جيدعتبةإلى  المنشآت  هذهمارات مما يؤكد على انتقال استت %1,8 أي بتزايد نسبته 2008سنة 

  :كما يوضح ذلك الرسم البياني اآلتي شكل قطيعة مع الفترة السابقة ت
  

32 266

40 898

49 451

66 450 67 656

25 000

35 000

45 000

55 000

65 000

2005 2006 2007 2008 2009

استثمارات المنشآت العامة   (ملیون درھم )

  
  

 تحليل االنجازات فيما يخص و يبرز % 80ما قدره  2009وقد بلغت نسبة إنجاز استثمارات سنة 
نسبة إنجاز  التي تتدخل في قطاعات استراتيجية على أن بعض منها سجل استثمارات المنشآت العامة

  : المعدل منها  هذافاقت

  
 ة قدرها  2009خالل سنة  درهم مليون 8.349إنجاز:             المجموعة القابضة العمران -

  ؛%97أي بنسبة إنجاز
  ؛%93أي بنسبة إنجاز  درهم مليون 6.204:      بالمغربالشركة الوطنية للطرق السيارة -
  ؛%135أي بنسبة إنجاز  درهم مليون 4.439 :       مجموعة صندوق اإليداع والتدبير -
 ؛ %89أي بنسبة  درهم مليون 3.754:    المكتب الوطني للماء الصالح للشرب -
  ؛%157أي بنسبة  درهم مليون 3.142 :     رقراق وادي أبي ضفتي وكالة تهيئة -
  . %133أي بنسبة  درهم مليون 2.496 :           المكتب الوطني للمطارات -
 

   : ما يعادل استثمارات المنشآت العامةبصفة عامة، تمثل 

        2008 سنة %29,2 من مجموع التكوين الخام لرأس المال الثابت مقابل 30% -
  ؛) 2007 سنة 25,7%(

 2008  سنة%176 من االستثمارات المدرجة في الميزانية العامة للدولة مقابل 146% -
 .)2007 سنة 175%(

  
  
  
  
  
  

  



 8 

  )ون درهمبملي (9200-7200التوزيع الجهوي الستثمارات المنشآت العامة للفترة 
  

 الجهة 2009 2008 2007
 % القيمة % القيمة % القيمة

 %19,4 132 13 %21,0 944 13 %19,5 929 12  زعير- زمور - الرباط -سال 
 %8,4 712 5 %14,3 527 9 %14,1 989 6  تطوان-طنجة 

 %13,5 132 9 %14,2 422 9 %14,6 199 7 الدار البيضاء الكبرى
 %10,6 148 7 %9,5 291 6 %12,0 939 5 وز الح- تانسيفت -مراكش 
 %10,7 248 7 %7,2 765 4 %4,4 158 2 الشرق

 %6,6 488 4 %6,9 594 4 %5,7 810 2  ورديغة-الشاوية 
 %6,8 573 4 %6,6 394 4 %7,5 684 3 سوس ماسة درعة

 %4,5 056 3 %5,5 633 3 %2,5 228 1  عبدة-دكالة 
 %3,2 182 2 %3,0 970 1 %3,5 749 1  تافياللت-مكناس 
 %1,2 832 %2,5 629 1 %0,6 299  السمارة-كلميم 
 %3,2 197 2 %2,2 440 1 %2,3 151 1  بولمان-فاس 

 الساقية - بوجدور -لعيون 
 %3,6 432 2 %2,1 417 1 %1,2 609 الحمراء

 %2,3 587 1 %1,7 133 1 %2,2 093 1 غرب الشراردة بني حسن
 %3,8 602 2 %1,6 070 1 %1,6 808 ت تاونا- الحسيمة -تازة 
 %1,5 992 %1,2 779 %1,5 762  أزيالل-تادلة 

 %0,5 342 %0,7 442 %0,1 44  لكويرة-واد الذهب 
 %100,0 655 67 %100,0 450 66 %100,0 451 49 المجموع

  
 إلى اذكو لة إلى التمويل الذاتي ودعم الدوالمنشآت العامة، تعمد تمويل نفقات االستثمارفيما يخص و

ص وعلى الخص منهم الشركاء ومساهمة الخزينة تعبئة شكل على أخرى موارد على زيادة أالقتراض
  . والجماعات المحليةصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 ما قدره ،المجمع الشريف للفوسفاط دون احتساب  للمنشـآت العامةقدرة التمويل الذاتيبلغت و قد 
  المنشـآت العامة مقابـلمن استثمـارات% 44,1ما يعادل   تمثل،2009 درهم سنة مليار 28,2
 .2008سنة % 39,7

 في تمويل ميزانيات استثمار المنشآت العامة من خالل الزيادة في رأسمال مساهمة الدولةتتجلى و
 14.009آت بمجموع بلغ  التجهيـز الممنوحـة من طرف الميزانية العامة للدولة لهاته المنشـعاناتوإ

  .2008 مليون درهم سنة 11.097 مقابل 2009 في سنة مليون درهم

 ذات أهمية كبرى، خاصة في مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةتظل كما 
قد  رةمجاالت السكن االجتماعي والسياحة والصناعة والبنيات التحتية المينائية والطرقية والطرق السيا

  .2009 برسم سنة  مليون درهم2.109 بلغت
 

 الحكومي ج في إطار البرنام2011 و2010 و2009برسم سنوات استثمارات المنشآت العامة تندرج و
 وتهدف إلى المساهمة في تنفيذ اإلستراتيجيات القطاعية وتقوية البنيات التحتية 2012-2008لفترة ل

  .لمحافظة على وتيرة التقدم االقتصادي بمستوى عالللبالد وخلق آليات للتنمية الجهوية وا
  

لفائدة   في برامج التنميةمنشآت العامةلل وبخصوص العالم القروي، يجب اإلشارة إلى المساهمة المتميزة
تعميم التزويد بالماء الصالح برنامج و الكهربة القروية الشاملةببرنامج العالم القروي ويتعلق األمر 

والخدمـات االتصاالت ب وكذلك التجهيزات الخاصة وطني الثاني للطرق القرويةالبرنامج ال وللشرب
برنامج تعميم تكنولوجيا  و تعميم استعمال المواصالت السلكية والالسلكيةبرنامجالبريـدية المتمثلة في 

   .المعلومات واالتصاالت في التعليم
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 % 65 ، مليار درهم107 قدرها ارات عاليةعلى وتيرة استثم ، 2011 وستحافظ المنشآت العامة، برسم سنة
   :وهي كالتالي منشآت عامة أو مجموعة  منشآت عامة11من طرف  منها سيتم إنجازها

 
  

  
  

هذه  لجنة مكلفة بتتبعوبهدف السهر على حسن تنفيذ البرامج االستثمارية للمنشآت العامة، تم إحداث 
ارة االقتصاد والمالية وبمساهمة مسيري أهم  تحت إشراف وز2008وذلك في أواخر سنة  االستثمارات

وتعقد هذه اللجنة اجتمـاعات كل ثالثة أشهر تخصص لتتبـع البرامج االستثمارية لهذه . المنشآت العامة
 .ق األهداف المسطرةـراءات الالزمة لتحقيـتخاذ اإلجالوالمؤسسات 

  

E 4  

   حـكامـة المنشآت العامة– 4
 

إعادة عمليات اإلصالحات وامة في تنمية البالد تستوجب، إضافة إلى إن تحسين مساهمة المحفظة الع
  .، تطوير حكامة المنشآت العامة وكذا تحديث إطار تسييرهاالهيكلة

  : من خاللسجلت حكامة وتدبير المنشآت العامة تقدما و قد 

E  ؛69- 00العامة طبقاً للقانون رقم المنشآت  على المراقبة المالية للدولةمواصلة تحديث  
E  ؛ بين الدولة والمنشآت العامةيةالتعاقدالعالقات استمرار تطوير   
E  المتبعة،  الحسابات، اإلنجازات، اإلستراتيجية( مستويات  عدة علىالتدقيقات الخارجيةمواصلة

 ....)التنظيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2ملی     ون درھ     م 0 1 02 0 1 1
18المجم       ع الش       ریف للفوس       فاط  0 0 015  2 1 7

12مجموع      ة ص      ندوق اإلی      داع والت      دبیر     9 6 913  0 0 0
8مجموع      ة العم      ران للتھیئ      ة    5 4 210  3 2 8
9المكت      ب الوط      ني للكھرب      اء    7 8 07  4 3 6

4المكت      ب الوط      ني للس      كك الحدیدی      ة    9 2 67  1 0 3
4المكت      ب الوط      ني للم      اء الص      الح للش      رب  6 3 54  5 0 0

7الش      ركة الوطنی      ة للط      رق الس      ّیارة ب      المغرب     8 9 83  2 9 0
4الوك      االت المس      تقلة لتوزی      ع الم      اء والكھرب      اء      1 2 03  4 4 1

2وكال     ة تھیئ     ة ض     فتي وادي أب     ي رق      راق      2 4 22  0 0 0
2المكت      ب الوط      ني للمط      ارات    7 7 81  9 6 4

1ش      ركة الخط      وط الملكی      ة المغربی      ة    5 6 21  8 7 3
33منش     آت عام     ة أخ     رى    2 1 937  4 6 1

1المجم      وع 1 0  6 7 11 0 7  6 1 4
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 2010 دجنبر 31 بتاريخ ذعقود البرامج الموجودة قيد التنفي
 

 المنشآت العامة مدة العقد العقد توقيع تاريخ لرئيسيةاألهداف ا االستثمارات

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  2012-2010 2010 يوليوز9 وتحديث وترشيد تدبير الوكالة تطوير  مليون درهم 3.058
 بمراكش

  2012-2010  2010 يونيو 11  تحديث وترشيد تدبير الشركة   مليون درهم170
- لسمعية البصريةشركة اإلنجازات ا

   - M 2صورياد 

   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 طنجة إنجاز
 تحديثوتدعيم و)  مليار درهم20(ر البيضاء والدا

  )مليار درهم 13 (ةحاليالالشبكة السككية 
  المكتب الوطني للسكك الحديدية 2015-2010 2010 فبراير فاتح

  2012-2009  2009أكتوبر  6   تطوير الجامعات المغربية من أجل ضمان إشعاعها   مليار درهم4,4
 والمكتب الوطني للخدمات )15(الجامعات 

 الجامعية اإلجتماعية والثقافية والمركز
  )17( الوطني للبحث العلمي والتقني

  الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 2011-2009 2009 أكتوبر 2 والتجهيزات التقنيةسيير تأهيل النظام اإلعالمي للت  مليون درهم650

المغربي عن طريق البحري  الصيد تحديثتطوير و  مليار درهم1,7
 المكتب الوطني للصيد 2012-2009 2009 شتنبر 29  مختلف مجاالته إدماج

إنعاش القطاع التعاوني من أجل الرفع من مساهمته  -
 مكتب تنمية التعاون 2012-2009 2009 يوليوز 29 في التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة

تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وتقوية قدرات   مليار درهم  12,9
 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 2010-2008 2008 أكتوبر 31 نتاج والتطهير السائلاإل

  مليار درهم32
االنتهاء من المخطط األول للشبكة الوطنية للطرق 

 كلم والشروع في برنامج 1.416السيارة التي تبلغ 
  كلم384جديد طوله 

 بالمغرب ةالسيار للطرق الوطنية الشركة 2015-2008 2008 يوليوز 2

  
 

 :وتوجد عقود برامج أخرى في طور التنفيذ مع اإلشارة إلى أنها تتوفر على طريقة تتبع خاصة، وهي تهم 
 والوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة والقرض الفالحي للمغرب رقراق أبي ضفتي تهيئة وكالة

 للطاقة الوطني المركز وءي الكهرباوشركة التنمية الفالحية وشركة تسيير األراضي الفالحية وموزع
   .النووية والتقنيات والعلوم

شركة الخطوط الجوية الملكية تبرم مع بريد المغرب ووف  س برامجعقود 2011ويتضمن برنامج عمل 
 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والوكالة الوطنية للموانئ والمغربية
.                                                                                                                                                                                                                       للتقاعدالمغربي الوطني للمطارات والصندوق والمكتب


