
 خلية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

 

من  العام و الخاص،  ينللشراكة بين القطاع خلية مديرية المنشآت العامة و الخوصصة ب االقتصاد والمالية وزارةأنشأت 
 . عملها مجاالت توسيعالمؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب و للتطوير منظم وضع إطار أجل
 
 رئيسية هي: أربع مهامالقيام بتتولى  العام والخاص  ينالشراكة بين القطاع خلية  ، فإنهكذاو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشركة صة وصووالخعامة مديرية المنشآت البين   تم إبرامه اتفاقبروتوكول مذكرة في إطار   خليةال هذه إنشاء تم و قد 
 هدف إلى تطوير الخبرات، وتحديد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية فيي والذي  ، 0202 دجنبر(، في SFI)المالية الدولية 

 . العام و الخاص ينالشراكة بين القطاع إطار

 
 و العام و الخاص ينالقطاع بين شراكةال خليةتعزيز عمل لأيضا إلى الخبرات الدولية  وزارة االقتصاد و المالية لجأتوقد 

القتصاد والتكنولوجيا المكلفة با وزارة األلمانيةالمع  اتي الدعم المنهجي، من خالل مشروع التوأمة المؤسس االستفادة من
 بالشراكة مع جمعية شركات القطاع العام في ايرلندا الشمالية. 

 

 

 

 

 

 

التتبع مركز  
المساهمة في وضع سياسات وبرامج الشراكة بين القطاعين 

و تطوير القدرات في هذا المجال العام والخاص  
 
 

 نشر المعايير
و التوحيد  تعميم أفضل الممارسات تطوير و

 التدريجي للبنود التعاقدية 
 

 مركز الخبرة
 المواكبة التقنية في إعداد وتتبع مشاريع الشراكة
 لفائدة الوزارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية

 قاعدة البيانات والتجارب
ة الشراكة ومجموعقاعدة للبيانات والمعلومات حول برامج 

العقود حسب أنواعها  و كذا النصوص القانونية المتعلقة بها
 و طرق إبرامها و مجاالت تطبيقها

 خلية

 الشراكة

 

 المؤسسات - الوزارية القطاعات  

العامة والمنشآت  

 

وحدة مشروع 
 الشراكة

 وزارة االقتصاد والمالية

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة

 

 

وحدة مشروع 
 الشراكة

 خلية  
 الشراكة

فريق  
 الخبراء

 
االستشارة  
 القانونية

االستشارة  
 المالية

 

 

  



 
التي من شأنها  الجيدة  إطار منظم، استنادا إلى الممارساتوضع تطوير الخبرات و  خليةال هذه  إنشاءو من بين أهداف 
للوزارات و المؤسسات و المساعدة والدعم في المغرب، وتقديم  العام و الخاص  ينشراكة القطاعالأن تعزز تقنيات 

في  ر أساس متين لتطوير اإلطار القانوني يوتوف العام و الخاص ينشراكة بين القطاعالفي تجميع مشاريع  المنشآت العامة 
 . هذا المجال

 

ن ل العام و الخاص التابعة لمديرية المنشآت العامة و الخوصصة   ينالشراكة بين القطاع خليةو تجدر االشارة إلى أن 
 مشاريع مسؤولة عن الظروففي جميع  تظلالتي  المؤسسات والمقاوالت العامة  و الوزارية  القطاعات  تكون بديال عن

الشخص   من قبل الخارجيين المعينين لمستشارينل بديال كما أنها ال يمكن أن تكون .العام و الخاص ينالشراكة بين القطاع
  .امهممهلأكبر  وتنسيقتدبير أفضل  تساهم في، ولكن قد العام صاحب المشروع

 
 

 فيما يتعلق اهام اعنصروزارة االقتصاد و المالية  داخل  المدمجة العام و الخاص ينالشراكة بين القطاع خلية تمثل
 العام و الخاص ينالقطاع بين شراكةالبرنامج  و تطوير طالقإ تحدي  لمواجهة  ةومتماسك ةموحد مقاربة بالحاجة إلى 
العام و الخاص  ينبين القطاعشراكة ال تطبيق  التي شرعت في البلدان  مجمل أن ومن الجدير بالذكر في المغرب.

 المالية.مكلفة بالوزارات ال داخل الوحدات مثل هذه  إنشاءاختارت 

 

 

 

 

 العام و الخاص ينالشراكة بين القطاع خليةفريق   

 

 االسم و النسب الهاتف المهمة البريد االلكتروني

saher@depp.finances.gov.ma الخوصصة رئيسة قسم 

 والمسؤولة عن الوحدة

 نجاة الصاهر  30 93 68 0537

rahmoun@depp.finances.gov.ma  الشراكة بين وحدة  عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

 فاطمة الزهراء رحمون 28 93 053768

touati@depp.finances.gov.ma  الشراكة بين وحدة  عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

 بشرى التواتي 28 93 053768

hilile@depp.finances.gov.ma الشراكة بين  وحدة عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

 ياسين هيليل 28 93 053768

belemkadem@depp.finances.gov.ma  الشراكة بين وحدة عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

 مرية بملمقدم 28 93 053768
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andaloussi@depp.finances.gov.ma  الشراكة بين وحدة  عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

دندليياألعطية محمد بن 28 93 053768  

moudine@depp.finances.gov.ma  الشراكة بين وحدة عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

 لمياء مودين 28 93 053768

arras@depp.finances.gov.ma  الشراكة بين وحدة  عضو

العام و الخاص ينالقطاع  

عراص جواد  28 93 053768  
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