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 رــاريـتق
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 تقديم عام



 

  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم
     

  ،،السيد الرئيس المحترمالسيد الرئيس المحترم
  السيدات والسادة الوزراء المحترمون،السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

  السيدات والسادة المستشارون المحترمون،السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
  

  

اإلاىقس الحقازيس التي أعدتها لجىة الفالخة اإلاىقس الحقازيس التي أعدتها لجىة الفالخة   ىاىامجلظمجلظ  زفع إلىزفع إلىأن أأن أ  يشرفنييشرفني  

م الظىة م الظىة بسطبسطاإلايزاهيات الفسعية اإلايزاهيات الفسعية   الخاصة بدزاطة مشازيعالخاصة بدزاطة مشازيع  والقطاعات ؤلاهحاجيةوالقطاعات ؤلاهحاجية

كما خددها كما خددها   اإلاسثبطة باخحصاصاتهااإلاسثبطة باخحصاصاتهاالقطاعات الىشازية القطاعات الىشازية   والتي تهموالتي تهم، ، 02020202اإلاالية اإلاالية 

  وهي:وهي:  الىظام الداخلي إلاجلع اإلاظخشازينالىظام الداخلي إلاجلع اإلاظخشازين

  ؛؛والغاباتوالغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه   --

  ؛؛الرقميالرقميألاخضر و ألاخضر و   والتجارة والاقتصاد والتجارة والاقتصاد وزارة الصناعة وزارة الصناعة   --

  ؛؛الاقتصاد الاجتماعيالاقتصاد الاجتماعيوووالنقل الجوي والنقل الجوي تقليدية تقليدية وزارة السياحة والصناعة الوزارة السياحة والصناعة ال  --

  بيئة .بيئة .وزارة الطاقة واملعادن والوزارة الطاقة واملعادن وال  --

ألثقدم باطمي الخاص وهيابة عن جميع ألثقدم باطمي الخاص وهيابة عن جميع اإلاىاطبة اإلاىاطبة   هرههره  أهتهص أهتهص   ،،في البدايةفي البداية

  ةةللظيدللظيدالظيدات والظادة اإلاظخشازين أعظاء اللجىة  بخالص الشكس والحقدًس  الظيدات والظادة اإلاظخشازين أعظاء اللجىة  بخالص الشكس والحقدًس  



 

  ىه من شسوخات وإًظاخاتىه من شسوخات وإًظاخات، وعلى ما قدم، وعلى ما قدم  على العسوض القيمةعلى العسوض القيمةوالظادة الىشزاء والظادة الىشزاء 

خحلف ألاوشطة وؤلاهجاشات التي ثم خحلف ألاوشطة وؤلاهجاشات التي ثم مم  إلىإلى  ىاىاثطسقثطسقخيث خيث ، ، مظحفيظة وثفصيليةمظحفيظة وثفصيلية

اإلاقبلة اإلاقبلة بسطم الظىة بسطم الظىة   ثىفيرهاثىفيرهااإلاصمع اإلاصمع   وبسامج العملوبسامج العمل  ،،هره الظىةهره الظىةثدقيقها خالل ثدقيقها خالل 

طمن اطتراثيجيات واضحة اإلاعالم طىاء على اإلادي اإلاحىطط أو اإلادي طمن اطتراثيجيات واضحة اإلاعالم طىاء على اإلادي اإلاحىطط أو اإلادي ، ، 02020202

  ..البعيدالبعيد

على على     زئيع اللجىة،زئيع اللجىة،  إلى الظيد أبى بكس اعبيد إلى الظيد أبى بكس اعبيد أود أن أثىجه بالشكس أود أن أثىجه بالشكس كما كما   

  ..وثدبيره للحيز الصمني بكل مظؤولية وثدبيره للحيز الصمني بكل مظؤولية الجحماعات اللجىة، الجحماعات اللجىة، إدازثه إدازثه خظن خظن 

  حظىز حظىز على خسصهم على العلى خسصهم على الالظادة اإلاظخشازين الظادة اإلاظخشازين ظيدات و ظيدات و لللل  مىصىل مىصىل   الشكس الشكس وو  

ر وأداء هىعي ر وأداء هىعي ، ومحابعتهم  ألشغالها باهحمام كبي، ومحابعتهم  ألشغالها باهحمام كبياللجىةاللجىةجحماعات جحماعات ال ال   والفعال والفعال   اإلاحميز اإلاحميز 

  عدة قظاًاعدة قظاًا  ددالمظالمظ  تيتيالال  هقاشاتهم اإلاظحفيظة واإلاظؤولةهقاشاتهم اإلاظحفيظة واإلاظؤولة  من خاللمن خالل    وكمي قيم،وكمي قيم،

ذلك من خالل إثازتهم لعدد من اإلاالخظات ذلك من خالل إثازتهم لعدد من اإلاالخظات ثجلى ثجلى ، و ، و ووطنيووطني  ذات طابع مدلي وجهىي ذات طابع مدلي وجهىي 

وإبداءهم القتراخات هامة طحغني مما الشك فيه البدث خىل الظبل الكفيلة وإبداءهم القتراخات هامة طحغني مما الشك فيه البدث خىل الظبل الكفيلة 

إهجاح مسامي وأهداف الاطتراثيجيات إهجاح مسامي وأهداف الاطتراثيجيات   بئًجاد الحلىل الىاجعة إطهاما منهم فيبئًجاد الحلىل الىاجعة إطهاما منهم في

 ..  القطاعيةالقطاعية

  

  



 

  

  

  السيد الرئيس املحترم،السيد الرئيس املحترم،

  السيدات والسادة الوزراء املحترمون،السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

  السيدات والسادة املستشارون املحترمون،السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

  

مشازيع اإلايزاهيات الفسعية التي ثدخل طمن مشازيع اإلايزاهيات الفسعية التي ثدخل طمن لحدازض لحدازض اللجىة اللجىة   خصصدخصصد

  واخدواخدلها خىالي لها خىالي مجممجمفي في   ، وقد اطحغسقد، وقد اطحغسقداجحماعاتاجحماعات  ((55))في خمظة في خمظة       ،،اخحصاصهااخحصاصها

  عمل.عمل.  طاعةطاعة  ((0202))وعشسون وعشسون 

على مشازيع اإلايزاهيات الفسعية التي ثدخل على مشازيع اإلايزاهيات الفسعية التي ثدخل   بالحصىيدبالحصىيد  اإلاىاقشاتاإلاىاقشات  وثوجتوثوجت  

  02220222دجىبر دجىبر   66الجمعة الجمعة ًىم ًىم   اإلاىعقداإلاىعقداجحماعها اجحماعها خالل خالل   وذلكوذلكطمن اخحصاص اللجىة، طمن اخحصاص اللجىة، 

  آلاجي:آلاجي:وفق جدول الحصىيد وفق جدول الحصىيد 
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 حـــــــــــــــــول 

  الفالحة والصيد البحري الفالحة والصيد البحري مشروع امليزانية الفرعية لوزارة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 

  والتنمية القروية واملياه والغاباتوالتنمية القروية واملياه والغابات  

  
 

 

 

 

 

0202

  لجنةلجنة

  الفالحة والقطاعات إلانتاجيةالفالحة والقطاعات إلانتاجية        

 تقـــــريـرتقـــــريـر
 



 

  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 
 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

خ    0202هىهبر  02ِلذث لجىت الفالخت واللىاِاث إلاهخاحُت احخماِا بخاٍس

ض أخىىػ وصٍش  بشئاظت العُذ أبىبىش اِبُذ سئِغ اللجىت، وبدمىس العُذ ٍِض

 الفالخت والفُذ البدشي والخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث. 

ُت للىاِ  اثوكذ خفق احخماُ اللجىت ملىاكؽت مؽشوُ املحزاهُت الفِش

لفالخت والفُذ البدشي والخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث، خُث اظتهل بّشك ا

ألاخمش،  املغشب خىيأهم مىجضاث مللعُذ الىصٍش هم بالذسحت ألاولى جلذًمي 

واظتراجُجُت آلُىجِغ للفُذ البدشي، زم بشهامج ِمل الىصاسة في أفم العىت 

 .0202املالُت 

مىجضاث ـىذوق الخىمُت الفالخُت املخىكّت للذ جىشق العُذ الىصٍش إلى أهم  

للذِم  %58ملُاس دسهم، خفق وعبت  3.3بمبلغ مالي هاهض  0202لنهاًت ظىت 

ذاد الهُذسوفالحي والّلاسي،  ْ إلِا املباؼش لالظدثماساث الفالخُت، إلى حاهب مؽاَس

 ججهحز المُّاث الفالخُت باملّذاث وجىثُف إلاهخاج الخُىاوي.



 

  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 
 

ل مخىي املغشب ألاخمش وألاف العُذ الى   إِذاد أن صٍش هزلً في إواس ججًز

ِبر اجخار ِذد مً الخذابحر لها ِالكت  جم بشهامج للشي وتهُئت املجاٌ الفالحي

العلي، وجىظُْ مجاالث العلي، ِالوة ِلى ِلذ ؼشاهت بحن باالكخفاد في مُاه 

 اللىاِحن الّام والخاؿ في مجاٌ الشي.

ِلى بشهامج خاؿ بدىمُت املشاعي وجىٍُم ٌاهشة هما جىشق إلى ِمل الىصاسة  

ىي  الترخاٌ بجهاث ظىط ماظت وولمُم وادهىن والُّىن العاكُت الخمشاء في  الِش

ل اللاهىن سكم   املخّلم بدماًت املشاعي وجىٍُم الترخاٌ. 003.03إواس مىاـلت ججًز

لى معخىي   ْ الذِامت الثاهُت للمخىي ألاخمش، جىشق العُذ  ِو مؽاَس

 258ملُاس دسهم واظدثماساث إحمالُت ؼملذ  8..0الىصٍش إلى جخفُق مبلغ 

ألف معخفُذ، بدُث حّذ ظلعلت  333مؽشوِا في وىس إلاهجاص اظخفاد منها 

خىن ِلى سأط ظالظل الذِامت الثاهُت همذ  مً املعاخاث املىجضة  %66الٍض

 للغشط.

أؼاس العُذ الىصٍش مً حهت زاهُت إلى الّمل ِلى جىمُت كىاُ الفىاِاث و  

ش ال لىاُ الغزائُت املشجبىت باملىخجاث املدلُت في إواس جىفُز الّلذ البرهامج لخىٍى

 (.0200-0203للفترة ) املىكْ بحن الخيىمت واملهىُحن



 

  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 
 

خماد خى   ٌ هما ؼذد ِلى خشؿ الىصاسة ِلى جىثُف ِملُاث املشاكبت والِا

العالمت الصخُت للمىاد الغزائُت ظىاء حّلم ألامش بمشاكبت العىق املدلي أو 

املشاكبت ِىذ الاظخحراد والخفذًش واِخماد البزوس وألاغشاط، وجللُذ ومّالجت 

 املاؼُت ومداسبت الخمى اللالُِت.

ولفذ العُذ الىصٍش إلى دِم الغشف الفالخُت في إواس الخيامت ِبر مىاهبت  

ذكُم الخاسجي وحّذًل محزاهُاث الدعُحر الخاـت بهزه الغشف، فمال ِملُاث الخ

ت للمغشب ألاخمش، مْ  ت مىاهبت للمخىىاث الجهٍى ْ جىمٍى ِلى إهجاص مؽاَس

 الاهتهاء مً بىاء ملشاث حذًذة وججهحزها.

شج  العُذ الىصٍش ِلى دِم اللىاُ ملجاٌ الخّلُم الّالي الفالحي،  هزا، ِو

ت البدث و  ض وجلٍى ً املنهي، ولبي الاظدؽاسة الفالخُت الخاـت.وحٍّض  الخيٍى

واسجباوا بلىاُ الخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث، أفصح العُذ الىصٍش ًِ  

بشهامج جذاسن الفىاسق املجالُت والاحخماُِت بالّالم اللشوي واملىاوم الجبلُت، 

ن غالف مالي كذسه  وشف ـىذوق الخىمُت اللشوٍت  مهم مًخُث جم جفٍى

ْ، ومً املشجلب أن ًفل  املىاوم الجبلُت لفائذةو  الجهاث امليلفت بئهجاص املؽاَس

ه  0202الغالف الغالف املالي لعىت   ملُاس دسهم. 3.55مامجمِى



 

  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 
 

أما باليعبت للىاُ املُاه والغاباث، أفاد العُذ الىصٍش أن بشهامج تهُئت  

ُاهت وجىمُت الغاباث ؼمل ِملُاث الدصجحر والخخلُف وجدعحن املشا عي ـو

 املغشوظاث اللذًمت، مْ الخفاً ِلى مدمُاث مدُىاث الدصجحر.

هؽف العُذ الىصٍش ًِ وفي إواس مداسبت الخصخش واملدافٍت ِلى الىبُّت،  

بشهامج الىصاسة الهادف إلى مّالجت ألاخىاك املائُت ومداسبت صخف الشماٌ زم تهُئت 

ت، إلافت إلى الىكاًت مً املىاوم املدمُت وجذبحر اللىق، والفُذ باملُاه ا للاٍس

 الخشائم وميافدتها.

وخالٌ خذًثه ًِ كىاُ الفُذ البدشي، جىشق العُذ الىصٍش إلى جشهُبت  

 0205إلاهخاج العميي خعب أـىاف الفُذ خالٌ الدعْ ألاؼهش ألاولى مً ظىتي 

، وهزلً ـادساث املىخجاث العمىُت خالٌ هفغ الفترة، هما أفصح ًِ 0202و 

 .0205اث اظتراجُجُت آلُىجِغ إلى غاًت مخم أهم مؤؼش 

فُذ هما أؼاس أًما إلى أهم مىدعباث اللىاُ ِلى سأظها ججهحز ظفً ال 

( في إواس جفُّل VMSالي البداس بأحهضة جدذًذ املىكْ الجغشافي )العاخلي وفي أِ

ملخمُاث الاظتراجُجُت العالفت الزهش ظىاء حّلم ألامش باظخذامت الثروة العمىُت 

م، وأًما جثمحن الثروة العمىُت.     أو فّالُت الفُذ والبنى الخدخُت للدعٍى
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ْ املبرمجت في محزاهُت الاظدثماس خالٌ العىت امللبلت  الكت بأهم املؽاَس ِو

ذث له محزاهُت 0202 ، أوضح العُذ الىصٍش أن ـىذوق جىمُت الفُذ البدشي ـس

ْ  022بمبلغ  ْ والبرامج بما فيها املؽاَس ت مً املؽاَس ل مجمِى ملُىن دسهم لخجًز

ت )املهُأة واملذمجت للفُذ الخللُذي وجشبُت ألاخُ ملُىن دسهم(،  0..3اء البدٍش

ت والخاسحُت،  اًت، وهزلً تهُئت وججهحز املفالح املشهٍض دِم املؤظعاث جدذ الـى

ً، بىاء مشهض  جخفُق إِاهت ملشافم الذولت املعحرة بفىسة معخللت امليلفت بالخيٍى

ً املنهي البدشي باملدمذًت،زم بىاء ملش مىذوبُت الفُذ البدشي ببىحذوس.   الخيٍى

يد الرئيس املحترم،الس  

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

ُت للىاُ الفالخت والفُذ البدشي   للذ ؼيلذ مىاكؽت املحزاهُت الفِش

ً لىشح  ت أمام العُذاث والعادة املعدؽاٍس والخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث فـش

ت وإلاهخاحُت، مىىهحن ِذد مً اللماًا راث الاسج باه بهزه اللىاِاث الخٍُى

 باإلهجاصاث ومىبهحن إلى إلاؼياالث واملُّلاث بمخخلف حؽّباتها.

ن املىاظبت للخلذم بأخش اظخغل العُذاث والعادة املعدؽاسو  في البذاًت

ت العامُت في إِادة حُِّىه  التهاوي إلى العُذ الىصٍش ِلى إزش ججذًذ الثلت املىلٍى
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، هما أِلب رلً إؼادة ول خالٌ الخّذًل الخيىمي ألاخحر ى اللىاُوصٍشا ِل

املخذخلحن ِلى أهمُت ألاوساػ املفخىخت املىصِت ِلى مخخلف اللىاِاث في أفم 

ل ألامثل الظتراجُجُت الىصاسة ظىاء حّلم ألامش بمخىي املغشب ألاخمش أو  الخجًز

 اظتراجُجُت آلُىجِغ للنهىك بلىاُ الفُذ البدشي.

ً، وجىشكها ملخخلف   وهٍشا لخفُش مذاخالث العُذاث والعادة املعدؽاٍس

اللماًا وامللفاث راث الاسجباه بيل اللىاِاث التي جذخل لمً اخخفاؿ 

الىصاسة بمافيها كىاُ الفالخت، وكىاعي الخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث، زم كىاُ 

 عي هماًلي:الفُذ البدشي اسجأًىا أن همدىسها وفلا للترجِب اللىا

 قطاع الفالحة:  

ض الاظدثماس الفالحي ِبر أهبر  للذ أؼاد العُذاث والعادة املعدؽاسون بخٍّض

آلُت وهي ـىذوق الخىمُت الفالخُت التي حّخبر سافّت أظاظُت في إوّاػ 

ذا مً إلامياهُاث ختى  الاظدثماس الخاؿ، مىالبحن بمىذ هزا الفىذوق مٍض

 ًدعنى له جىظُْ اظدثماساجه.

ض آلُاث الخىاـل مْ الفالخحن املخىاحذًً باملىاوم  اوأهذو   ِلى أهمُت حٍّض

 الىائُت والجبلُت داخل املغشب الّمُم.
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ه بأهمُت املىجضاث ِلى معخىي جشؼُذ املىاسد املائُت ِبر  هما جم الخىٍى

اِخماد جلىُت أهٍمت الشي املىلعي التي وان لها الفمل في جىظُْ معاخاث 

 ألاساض ي املعلُت.

ش الخأمحن الفالحي وجىظُّه وان له ألازش إلاًجابي في مىاحهت  ولىخَ ان جىٍى

ذ مًالخللباث املىاخُت، مْ الدؽذًذ ِلى  الؽشاهت بحن اللىاِحن الّام  مٍض

ت. فشهت املذاساث العلٍى  والخاؿ في مجاٌ الشي ومىاـلت جدذًث ِو

ه بئهجاص الىصاسة املشجبي باإلخفاء الّام للفالخت  ومً حهت أخشي، جم الخىٍى

ش كذساث الخدبْ،  خالٌ إِذاد السجل الىوني الفالحي الزي يهذف إلى جىٍى

 ْ ولمان اظخخذام أمثل آللُاث الذِم، وهزلً جدذًث أظالُب حعُحر املؽاَس

الفالخُت، زم جىٍُم الفاِلحن لألوؽىت الفالخُت، ومىاـلت ِفشهت المُّاث 

ل الفغحرة واملخىظىت، ملابل رلً جمذ املىالب ت بالشفْ مً وجحرة إلاهجاص والخجًز

 لجمُْ هزه ألاهذاف.

ب الفالحي باهخمام هبحر مً لذن العُذاث  للذ اظخأزش مىلُى الخمٍش

ً، خُث لم ًخفىا اظدُاء الفالخحن بيل فئاتهم وأـىافهم  والعادة املعدؽاٍس

باسجفاُ وعبت  همما ٌؽيل املّذاث الفالخُت املعخىسدة مً جأزحر ظلبي  جمٍش

ً الخىاب العامي لجاللت امللً  ِلى معخىي الاظدثماس في اللىاُ، معخدمٍش
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ُّت العابلت والزي أهذ بلىسة  ِلى الخشؿ فُه بمىاظبت افخخاح الذوسة الدؽَش

وبلت فالخُت وظىى كادسة ِلى حّل اللىاُ الفالحي أهثر دًىامُت وفّالُت، 

 ومعاهما في خلم فشؿ الؽغل.

لى لشوسة مشاحّت وعب الخمٍشب الفالحي وفي هفغ العُاق، جم الخأهُذ ِ

ِلى ، 0202داخل املذوهت الّامت للمشائب خالٌ مىاكؽت كاهىن املالُت لعىت 

ؽشظت ِلى معخىي جفذًش املىخىحاث الىافعت امل، و لىء الخغحراث املىاخُت

الفالخُت ِلى الفُّذ الذولي وإلاكلُمي، فُما دِا البّن إلى الّمل 

ُاث الفادسة ًِ أ ؼغاٌ املىاٌشة الثالثت للجباًاث املىّلذة مؤخشا بالخـى

في ـلب حصجُْ اللىاُ الفالحي وألاوؽىت املشجبىت  جذخلبالصخحراث والتي 

 به مً أحل الاظخذامت والاظدثماس، وجدلُم ألامً الغزائي.

ً البرهامج الىوني لالكخفاد في مُاه العلي أو الشي املىلعي، أؼحر إلى أن  ِو

خّاوى باإلًجاب فُما ًخّلم بئِفاء مّذاث العلي مً هزا البرهامج لم ً

بت ِلى اللُمت املمافت، وهزلً الخاٌ باليعبت للخذًذ املعخّمل في بىاء  المٍش

 الخُام الفالخُت.
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واظخىماال لجىاهب املىاكؽت الخففُلُت لهزا اللىاُ والتي المعذ ِذة 

حن في اللىاُ كماًا ومؽاول جىم ًِ اهخماماث واوؽغاالث املهىُحن والفاِل

 هىسدها ِلى ؼيل هلاه هماًلي:

ل  - لشوسة دِم الفالخحن بمخخلف فئاتهم لالظخفادة مً الدعهُالث في الخمٍى

ججاه املؤظعاث البىىُت بغُت اكخىاء املّذاث املّخمذة ِلى الىاكت 

 الؽمعُت واملطخاث املائُت.

إلاهخاحُت أهمُت جثمحن املىخىحاث الفالخُت وحصجُْ الفالخحن لالظخذامت في  -

 ورلً ِبر جدفحزاث لذِم الخفذًش وفخذ أظىاق حذًذة.

فشك الخماًت الجمشهُت ِلى املىخىحاث الغزائُت املعخىسدة بهذف الخفاً  -

 ِلى جىافعُت املىخىحاث الىوىُت.

بت ِلى اللُمت املمافت املفشولت ِلى  - إِفاء مىخجي مادة الخلُب مً المٍش

الف املعخىسدة.     ألِا

لغشف الفالخُت ِلى املعخىي الجهىي لخيىن لها جمثُلُت داخل دِم وجدفحز ا -

ت.  املجالغ الجهٍى
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بحن ـىذوق الخىمُت اللشوٍت واملىاوم  والخيعُم خلم أواـش الاوسجام -

ىذوق الخىمُت الفالخُت ألحل جدعحن ٌشوف ِِؾ ظاهىت  الجبلُت، ـو

 الّذالت املجالُت. إواس املىاوم اللشوٍت والجبلُت في 

حعىحر بشهامج ووني وحهىي لخذبحر وجشؼُذ اظخغالٌ الثروة املائُت خفاٌا  -

ِلى املخىىاث الضساُِت والضساِاث الىاحب غشظها، وجلذًم جدفحزاث 

خماد مىخىحاث بذًلت   للخفاً ِلىمادًت للفالخحن مً أحل جىحيههم اِل

 .مً الاظخجزاف الفشؼت املائُت

خباس ملجاٌ البدث الّلمي والا  - ض املىخىج إِادة الِا بخياس ِلى معخىي حٍّض

 الفالحي أو ِلى معخىي الفىاِت الغزائُت.

ل أوساػ  - إًالء الّىاًت والاهخمام الالصمحن للفالخحن الفغاس فُما ًخّلم بخجًز

 الذِامت الثاهُت املشجبىت بالفالخت الخمامىُت.

جىخل العذود، وجشاحْ ظُاظت الاظخمشاس  غُاب اظتراجُجُت واضخت ملىاحهت -

الح  مْ لشوسةفي بىاء وحؽُِذ العذود املخىظىت والخلُت،  ولْ مخىي إـل

 كىىاث العلي واِخماد اظتراجُجُت واضخت لخىُّم الفشؼت املائُت.

لشوسة اجخار خىىاث وجذابحر كىاُِت فّالت للخذ مً الفشاِاث راث بّذ  -

اة الشخل، كبلي واحخماعي وزلافي بؽأن اظخغ الٌ املشاعي مً وشف الِش

.  وإًجاد خلٌى بذًلت ومعخذامت ملّالجت املىلُى
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البذ مً فخذ جدلُم مّمم وحذي خٌى مفادس وأظباب اهذاُل خشائم  -

الف  الىاخاث التي حّذ أهم مىسد اكخفادي في إهخاج الخمىس وألِا

أًما همىسور وبُعي وإًيىلىجي ألخى ًخّشك  هوالخمشاواث، وملا حؽيل

بفّل جفاكم ٌاهشة الخشائم لالهذزاس باظخمشاس، مما ولذ اظدُاء لذي 

ٌى إلى الجىاة، و العاهى خادزا ِشلُا  في الغالب اِخباسهات بعبب ِذم الـى

ذ الىخل  ؽاب وحٍش مً وشف العلىاث املدلُت، هما أؼحر إلى أن بلاًا ألِا

 الُابغ حعاهم في وؽىب واهدؽاس الخشائم بؽيل هبحر.

 ة القروية واملياه والغابات:قطاع التنمي

خالٌ مىاكؽت كىاُ الخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث، أوص ى العُذاث  

والعادة املعدؽاسون بمشوسة إخذار مخىي حذًذ ًشوم إِادة بىاء جىاصهاث 

خباس الٍشوف الىبُُّت  إًيىلىحُت حذًذة، ومىاهج للخذبحر جأخز بّحن الِا

فُت املشجبىت بداحُاث العاهىت املجاوسة للغىاء والاكخفادًت والاحخماُِت والثلا

الغابىي ِبر جىفحر مىاسد دخل بذًلت لخخفُف المغي ِلى املىاسد الىبُُّت في 

 إواس الاظخذامت.

هما أؼحر إلى أن إِذاد هزا املخىي ًجب أن ًشجىض ِلى إدماج كىاُ املُاه  

ت وجثموالغاباث في مىٍىمت إلاهخاج في إواس املدافٍت ِلى الثروة  ُنها الغابٍى
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بىاظىت مىٍام حذًذ ٌاهشة احخثاث الغاباث ومداسبت الخصخش  واللماء ِلى

 ِلى معخىي كىاعي الفالخت والفُذ البدشي. ؼبُه بما جدلم

وفي هفغ العُاق، ؼذد العُذاث والعادة املعدؽاسون ِلى أهمُت البدث  

ش املجاٌ الغابىي وإخذار كىُّت مْ ا لىٍام الخللُذي الّلمي في خماًت وجىٍى

مماِفت املشدودًت إظىة ببّن الذٌو الشائذة  مً أحلاملّخمذ في ِملُت الدصجحر 

ُت بّن ألاشجاس   في هزا املجاٌ، مْ الخأهُذ ِلى أهمُت الخفاً ِلى هِى

راث حىدة ِالُت مً الاهذزاس ِبر إلضام امللاوالث امليلفت بالدصجحر  والىباجاث

 مالث.ملممىت بذفتر الخدوالاظتزساُ بزلً وفلا للؽشوه ا

ت والىبُت،   ج الىباجاث الّىٍش لى لىء إكذام الىصاسة ِلى حصجُْ جدٍش ِو

حّلها بذائل لخأهُلها و ِىاًت خاـت بئًالء صساِت الذوم والخلفت جمذ املىالبت 

ن ألاهُاط البالظدُىُت  تـذًلت للبِئت ًخم اظخغاللها لخٍّى  .املمىِى

ً هما جم وشح ِذد مً املالخٍاث م  ً وشف العُذاث والعادة املعدؽاٍس

 همذ ماًلي:

حعاُس وزحرة الخصخش ِلى الغىاء الىباحي بفّل لغي العاهىت املجاوسة،  -

فاءاث بالترامي ِلى امللً الغابىي.  وبعبب جشبق أصخاب إلِا
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غُاب اظتراجُجُت واضخت راث امخذاد حهىي إلوالق زىسة خلُلُت لّملُت  -

ت مً ألا اظتزساُ و  ساض ي املخمشسة، والّىاًت باملىتزهاث حصجحر مجمِى

ت.  الغابٍى

ت مج - ض وجلٍى اٌ البدث الّلمي، فُما ًخّلم بالضساِت الّمل ِلى حٍّض

 ظخّماٌ املّللً للمىاسد املائُت.والدصجحر والا 

 

 

 قطاع الصيد البحري:

للذ اِخبر العُذاث والعادة املعدؽاسون أن كىاُ الفُذ البدشي الزي  

ُت بفّل ألازش املباؼش ًذخل في ـلب  اظتراجُجُت "ألُىجِغ" ؼهذ كفضة هِى

ش مخخلف ظالظل الفُذ، وباملعاهمت في  لهزه الاظتراجُجُت الىوىُت في جىٍى

ت وجأهُل اللىاُ،  جىاصن املحزان الخجاسي، وهزلً املدافٍت ِلى الثرواث البدٍش

ض الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت وا لبُئُت ببالدها، فمال ِلى املعاهمت في حٍّض

 وحصجُْ الاظدثماس في اللىاُ.
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ً مً إبذاء ِذة مالخٍاث   ولم جخل مذاخالث العُذاث والعادة املعدؽاٍس

ل املهىُحن واملخذخلحن في اللىاُ هىسدها واكتراخاث ِبرث ًِ اوؽغاالث ومؽاو

 في الىلي الخالُت:

تلشوسة اجخار جذابحر ِملُت حّخمذ ِلى ملاسبت حؽاسهُت مبيُت ِلى  -  سوائض كٍى

للخفذي للىظىاء واملخالِبحن باألظّاس مً خالٌ ِملُت جىصَْ وجىٍُم 

 تهالهُت ولبي ِذد وهُى املخذخلحن؛الاظ ألاظىاق وجدذًذ ألاظّاس 

 ي؛ألظاط حجم املخضون العميي الىونأهمُت إِذاد دساظت مُذاهُت تهم با -

الخذبحر املّللً للمفاًذ وههج ظُاظت خمائُت للثروة العمىُت والّىاًت  -

 البداسة؛ب

ش املدمُاث  - ْ مً وجحرة بىاء وحؽُِذ كشي خاـت بالفُذ، وجىٍى الدعَش

ت للخفاً  ِلى الثروة البُىلىحُت والبُئُت؛ البدٍش

خىاء بالىلُّت الاحخماُِت للبداس  -  ة ووافت الّاملحن باملجاٌ البدشي؛الِا

ْ العمً لدؽمل ألاظىاق جىظُْ ِملُت بىاء ألاظىاق الخاـت ببُ -

ُت؛  ألاظبِى
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لبي وجلىحن أوؽىت الفُذ البدشي ِلى معخىي البدش ألابُن املخىظي  -

وإِذاد مخىي للتهُئت جشاعى فُه املّاًحر الخاـت بالفُذ بالخىاوب والشاخت 

 روة العمىُت والشفْ مً املشدودًت؛البُىلىحُت خفاٌا ِلى الث

ض دوس املىخب الىوني للفُذ البدشي ختى ًمىلْ بأدواسه املىىوت به،  - حٍّض

فشهخه لالظخخفىـا ما غىاء ًِ ًخّلم بمخابّت معخجذاث اللىاُ ِو

م؛  الىشق الخللُذًت للدعٍى

ض بجىىب اململىت لِعهم في دِم  - املىالبت ببىاء مُىاء بدشي بمىىلت مهحًر

خمىلْ بذوسها في اث الجذًذة لوجىمُت املىىلت، وحصجُْ وجدفحز الاظدثماس 

 الخىمُت املدلُت؛

بت ِلى مشاحّت إخلاق ِذالت حبائُت بلىاُ الفُذ البدشي، الظُما -  المٍش

ألاسباح الفافُت التي ًخم جدفُلها مباؼشة  فلي في ىدفش سكم املّامالث لخ

 ث الفُذ العاخلي والفُذ الخللُذي؛مً مبُّا

ىحهت للخفذًش أو العمىُت املدِم وخذاث الخجمُذ الخاـت باملىخىحاث  -

م الذاخلي؛  الدعٍى

ت الخاـت بمّذاث اللىاسب الخللُذًت ودِمها  - ض العالمت البدٍش حٍّض

 بامخُاصاث حبائُت.

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
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  السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

ً التي  للذ هىه العُذ الىصٍش بأهمُت  مذاخالث العُذاث والعادة املعدؽاٍس

أظاظُت لالظتراجُجُاث اللىاُِت الىبري لذي   المعذ في مجملها ِذة حىاهب

ْ وجحرة الىمى  الىصاسة في ملذمتها مخىي املغشب ألاخمش الزي يهذف إلى حعَش

البُّذ، و  لش ولمان فالخت معخذامت ِلى املذًحن املخىظيوالخذ مً الف

ت وجأهُل كىاُ واظتراجُجُت أ لُىجِغ التي جشمي إلى املدافٍت ِلى الثرواث البدٍش

ض معاهمخه في الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت والبُئُت  الفُذ البدشي، وهزا حٍّض

 ببالدها.

  ً ذ العُذ الىصٍش العُذاث والعادة املعدؽاٍس وكبل سده ِلى املذاخالث ِو

 لُت املدُىت بيل مداوس الىلاػ.بمىافاة اللجىت بجمُْ ِىاـش ألاحىبت الخففُ

ففي إواس الخّلُب ِلى بّن الىلاه املىشوخت للىلاػ، أهذ العُذ الىصٍش  

الذِامت ببالذِامت ألاولى أو ظىاء أن مخىي املغشب ألاخمش خفق خحزا مهما 

فئت الفالخحن الفغاس واملخىظىحن ِلى ؼاولت  جىاحهالثاهُت ملّالجت املؽاول التي 

ا وغحر معبىق بفمل  الفالخت الخمامىُت أو املِّؽُت التي ؼهذث جدعىا ملخٌى

خماد  فلي ِلى صساِت الخبىب. جىُى ألاوؽىت التي حّذث الِا
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ت لللىاُ  جشظُخوألاف أن الهذف ألاظاس ي مً رلً ًخجلى في   مىاِت كٍى

ت للمض ي هدى املعاهمت  ض إهخاحُخه وجىافعِخه ليىهه ٌّذ سافّت كٍى الفالحي وحٍّض

في الخىمُت الاكخفادًت والاحخماُِت، والشفْ مً كُمت الفادساث، وجدعحن الذخل 

 واملشدودًت.

ومً هزا املىىلم، اظخّشك العُذ الىصٍش حجم الاظدثماساث املىحهت 

ْ املشجبىت  0.0ملُاس دسهم،  8..0بلغذ ماًىاهض  التيبالفالخت الخمامىُت  للمؽاَس

 02ملُاس دسهم خفق للخجمُْ الفالحي لفائذة الفالخحن الفغاس )أكل مً 

ه  03هىخاساث(، وؼملذ  ألف  58مؽشوِا، ووـل ِذد املعخفُذًً مامجمِى

 فالح.

د أما بخفىؿ ٌاهشة اهذاُل الخشائم، وماجلخله مً ألشاس بالىاخاث، ؼذ 

العُذ الىصٍش ِلى الذوس املدىسي واملعؤولُت املباؼشة للعاهىت مً أحل الخفاً 

ذ  بالّمل ِلىِلى الىاخاث باِخباسها مىسوزا وبُُّا وإًيىلىحُا،  جىلُتها مً حٍش

شح في هفغ  ؽاب الضائذة التي حعهل وؽىب الخشائم، ـو الىخل الُابغ ووافت ألِا

ملُىن دسهم لخلىُْ  082خذد في  العُاق بأن الىصاسة خففذ غالفا مالُا

ؽاب الماسة بالىخُل ، مىىها في راث الىكذ باملجهىداث املبزولت مً واحخثاث ألِا

ن املخمشسًٍ. املدلُتوشف العلىاث   باملىاوم املخمشسة إلخماد الخشائم  وحٍّى
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في هفغ املىلُى أن العلىاث اللمائُت هي الجهت املخٌى لها  واظخىشد 

 هزه الخشائم ومخابّت الجىاة. البدث في أظباب اهذاُل

ً ال بؽأن معاهمت ـىذوق الخىمُت اللشوٍت واملىاوم  املثاس  ىلاػِو

ذالت جدلُم الّ أنالعُذ الىصٍش  أوسدالجبلُت في جللُق الفىاسق املجالُت، 

 جىمُت الّالم اللشوي واملىاوم الجبلُت، ـىذوق شهامج املجالُت ًذخل لمً ب

ت،  الزي حؽشف ِلى حعُحره الذولت، إلافت إلى املبادسة الىوىُت للخىمُت البؽٍش

  .الخيامت مً وأًما املىخب الىوني للىهشباء واملاء الفالح للؽشب في إواس 

ذ الفالحي، هؽف العُذ الىصٍش ًِ  ً الجاهب املخّلم بمؽشوُ الخبًر  ِو

ْ بحجم اظدثماساث بلغ  ملُىن  38ولْ ِذد مً الدعهُالث همذ بّن املؽاَس

ان أحل  .020دسهم مىز ظىت  بيمْ الاجفاق ِلى ظٍش في غمىن  الخدفُل المٍش

 .0200ظىت 

بي  ، أوضح العُذ الىصٍش أن جىخُذ الخدفُل المٍش واسجباوا بىفغ املىلُى

مً اللُمت املمافت الٌؽيل لشسا للملضمحن بل حعخخلق املبالغ  %02في وعبت 

مباؼشة مً ألاسباح الفافُت للمّامالث الفالخُت، إر ِبر ًِ اظخّذاد الىصاسة 

ملىاكؽت أي حّلُذاث أو ـّىباث في املىلُى ورلً ِبر ِلذ للاءاث أو احخماِاث 

 في هزا الؽأن بدمىس اللىاُ الخيىمي امليلف باملالُت.
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ب وبخ فىؿ العلي املىلعي، أهذ العُذ الىصٍش أهه غحر خالْ للخمٍش

 ، معخّشلا ِضم الىصاسة إِذاد الئدت خاـت لمبي(TVA)خٌى اللُمت املمافت 

بيوجدذًذ املىاد واملّذاث مىلُى إِفاء أو   .جخفُن المٍش

ل أما ًِ اللىاُ الغابىي  ، أؼاس العُذ الىصٍش إلى أن الىصاسة بفذد ججًز

راث فّالُت وهجاِت لبدث املؽاول وإًجاد الخلٌى املعخذامت خاـت اظتراجُجُت 

هزلً أن الغىاء الغابىي في أساض ي الجمُى بخيعُم مْ وصاسة الذاخلُت، وألاف 

ت  بعبب جذاخل ِذة ِىاملٌل حّشله للخذهىس والاهذزاس  وبُُّت واهذ أم بؽٍش

خفاً ِلى هزه وال ٌعخىحب اهخشاه العاهىت املجاوسة مً أحل الخذبحر الجُذ،

ت بؽيل معخذام.   الثروة الخٍُى
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2019منجزات صندوق التنمية الفالحية المتوقعة لنهاية سنة 

من استعماالت الصندوق للدعم المباشر % 85أي 

لالستثمارات الفالحية 

مليار درهم 3,3

ت من مشاريع اإلعداد الهيد وفالحي و العقاري استفاد
 :اإلجماليةمن االعانات % 48

مليار درهم 1,85

مليون درهم710

اإلنتاجوتكثيفبالمعداتالفالحيةالضيعاتتجهيز

الماليةالمساعداتمن%19تخصيصاستلزمالحيواني

رة ضيعات صغيتخص من عدد الملفات المستفيدة %  82

من مبلغ الدعم %54استفادت من ( هكتارات10أقل من )

المقدم

الفالحيةصندوق التنمية 

مليار درهم3,9
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3,3

4,6
مليار درهم 

مليار درهم 

5

%
2019إنجازات 

(بمليون درهم)
العمليات

85% 3 281 والمساعدات  اإلعانات 

48% 1 850  والعقاريالهيدروفالحياإلعداد

9% 340  تكثيف اإلنتاج الحيواني

10% 370  تجهيز الضيعات الفالحية

6% 234 ذور تشجيع إنتاج و استعمال الب

6% 220 فالحية تشجيع تصدير المنتجات ال

4% 150  غرس األشجار المثمرة

1% 57 وحدات تثمين اإلنتاج الفالحي

2% 60   إعانات أخرى

15% 601 مجموع العمليات االخرى

10% 369 التأمين الفالحي

3% 98  توزيع فسائل النخيل

3% 134 عمليات أخرى

100% 3 882 المجموع  العام

صندوق التنمية الفالحية 

رافعة لتطوير االستثمار في القطاع الفالحي

مليار درهم 7,9

اإلستثمارات الخاصة

التحفيزاتالمساعدات و 

درهم 1صرف 

من اإلعانات 

دراهم2.4

من 

االستثمارات

:اإلجمالياالستثمار 

2019منجزات صندوق التنمية الفالحية المتوقعة لنهاية سنة 



20206برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 20196منجزات القطاع لسنة 

الفالحي برنامج الري وتهيئة المجال 

السقيالوطني لالقتصاد في مياه البرنامج  1

 بلغت المساحة االجمالية المسقية

وم بتقنيات الري الموضعي الى الي

هكتار585.000

ي التقليدمن الري هكتار220.000تحويل

إلى الري الموضعي

الدراسات:

منهاهكتار214.000همت

جاهزةهكتار163.000

األشغال:

منهاهكتار125.000همت

.منتهيةهكتار86.700

الجماعي إلى الري التحويل 

الموضعي

الهدف

المنجزات

:  2020-2008المساحة المبرمجة

هكتار550.000

160 186

400
450

500 540 560 585

2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019

هكتار1.000ب المسقيةالمساحة

التحويل الفردي إلى الري 

الموضعي

الهدف

المنجزات
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برنامج الري وتهيئة المجال الفالحي 

برنامج توسيع السقي  2

ة بسافلة السدود المنجزألف هكتار  130على مساحةتوسيع السقي 

.المبرمجةأو 

الدراسات

الهدف

األشغال

تم إنهاء الدراسات

 انتهت بها األشغالهكتار34780منها هكتار82280همت.

 4.200مساحةالهيدروفالحي على انطالق أشغال التجهيز 
هكتار

دائرة واحة فكيك

دائرة اسجن
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برنامج الري وتهيئة المجال الفالحي 

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري 3

البئر الجديد لري أزمورمشروع

الجديدةبإقليم هكتار 3.200

مشروع  حوامض منطقة إنقاذ 

هكتار 10.000على الكردان

تحلية مياه البحر وري مشروع 

ةهكتار في منطقة اشتوك15.000

مياه البحر وري مشروع تحلية 

هكتار في منطقة الداخلة5000

:طلب العروضأشغال إنهاءالدراسات

 هكتار5.000:مشروع الداخلة

األشغال والتدبير

 ي مواصلة التدبير المفوض للمشروع ف:مشروع الكردان

العاشرةسنته 

 األشغال على مساحة انهاء :أزمور بئر الجديدمشروع

هكتار3.200

 إطالق األشغال :هكتار15.000مشروع شتوكة

المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر
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برنامج الري وتهيئة المجال الفالحي 

برنامج تنمية المراعي وتنظيم ظاهرة الترحال بجهات سوس ماسة و كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء 4

المنجزات

غرس 

الشجيرات 

العلفية على 

مساحة

هكتار14.550 هكتار336.700

خلق محميات 

رعوية على 

مساحة

مواصلة 

تنزيل 

القانون رقم 

13-113

شاحنة 26

صهريجيه 

اقتناء

نقطة ماء182

انشاء 

وتجهيز

حافلة للنقل 29

المدرسي

وحدة طبية 22و 

متنقلة

اقتناء

 دبير وتتبع خاصة باألنشطة الرعوية والترحال وتتضمن نظاما رقميا لتبوابة الكترونية اعداد

. طلبات ترخيص الترحال الرعوي

 للمحاضرعون محرر 36من أجل تأهيل ثالث دورات تكوينية انجاز.

 ويةتتمحور حول تكوين األطر في مجال تهيئة وتدبير المجاالت الرعتوقيع اتفاقية.

أهم المنجزات لتفعيل 

113-13القانون رقم 

المتعلق بحماية 

المراعي وتنظيم 

الترحال

14عقد 

اجتماع جهوي
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مشاريع الدعامة الثانية 

مستفيدألف 733

الثانيةمن مشاريع الدعامة 

مليار درهم  14,5

اجماليةكاستثمارات 

مشروع 985

اإلنجازفي طور الثانية الدعامة 

 المسةاحات المنجةزة للسةرس مرن%66مرن أكتررحير  تمرس الثانيرة  مرن أمرس سالسرل الدعامرة الزيتةونسلسةة تعتبرر

مستفيد؛ألف 215و

المنتجين؛من القيمة المضافة على المشاريع من إعادة توزيع حصة أكبرلمذه إنجاز وحدات التثمين سيمكن.

مرن مشراريع الةف سسةا  86سيسرتفيد إذ الحمةراء، اللحةو  أولى مخطط المغرر  اخضضرر أمميرة كبررل لسلسرلةكما

.الدعامة الثانية
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ة مشاريع الدعامة الثاني
االنجازات حسب سالسل اإلنتاج 1

اآلثار االجتماعية واالقتصادية المرتقبة

مشروع 985ل 
2019 شتنبر غايةإلى  اإلنجازات*

يةإضافالقيمة المضافة
(مليون درمس)

خلق منصب شسل

(ألف يوم عمل)

عدد

المستفيدين
(مستفيدألف)

وحدات

التثمين

(وحدة)

إحداث

نقط الماء
(وحدة)

اإلعداد

الهيدروفالحي

( مكتار)

تحسين

المراعي
( مكتار)

غرس

(مكتار)

9 762 28 619   733 317 811 83 292 37 106 394 152 المجموع

2 941 12 080   215 84 11 56 373 260 724 الزيتون

720 3 183   91 9 290 56 562 اللوز

919 4 447   30 10 27 43 449 الصبار

1 459 3 475   112 32 2 160 26 531 األشجار المثمرة

1 044 3 104   56 16 التمور

1 215 730   86 7 715 37 106 اللحو  الحمراء 

740 390   28 84 58 92 الحليب

563 88   31 22 النحل

162 1 122   84 53 24 377 6 886 أخرى

.بالمسر األلفيةتحديبرنامجفيحققماأيضاتضماالنجازاتهذه*

http://www.google.co.ma/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k9-yIVK_FOlmqM&tbnid=sJGOltPTYICMVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arboriculture-sevin.com/&ei=RD09U--iAuOH0AXe7oCgDQ&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNEMempKfrvmSx0oMcRTzWGDfLTSIw&ust=1396608459887372
http://www.google.co.ma/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k9-yIVK_FOlmqM&tbnid=sJGOltPTYICMVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arboriculture-sevin.com/&ei=RD09U--iAuOH0AXe7oCgDQ&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNEMempKfrvmSx0oMcRTzWGDfLTSIw&ust=1396608459887372
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مشاريع الدعامة الثانية 

نماذج المشاريع  2

مشروع لتنمية سلسلة الزيتون

الناظورإقليس

 فالح 455:المستفيدينعدد

شفشاون إقليس

سسا 200:عدد المستفيدين

مشروع لتنمية انتاج حليب الماعز 

مشروع لتنمية سلسلة اللوز 

الشرق جمة

فالح3400:عدد المستفيدين

مشروع لتنمية انتاج الدجاج 

اداوتنانساديراعمالة

مربي300 :عدد المستفيدين
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المنتجات المحلية/ قطاع الصناعات الغذائية 

المساحة الصافية المجهزة 

بالهكتار

عدد المشاريع

سوسقطب تادلةقطب بركانقطب قطب مكناس

تنمية قطاع الصناعات الغذائية  3

13

22,5 80 32,3 108

58 35 35 59

تحديد المواقع وإطالق الدراسات التكميلية؛ : واللوكوسالغرب اإلعداد إلطالق بناء أقطاب

 ؛قطب تادلةوإطالق أنشطة بمكناس وبركان مواصلة أنشطة قطبي الجودة للمنتجات الغذائية

 بسوسمواصلة أشغال بناء قطب الجودة للمنتجات الغذائية

المنجزات

والموجمةالفالحيةالتنميةصندوقإطارفيإعاناتمنحشكلعلىوذلكدرهم،مليار2٫8الفالحةقطاعيتحملحي درهم،مليار12كلفتهبلغت

.الفالحيةالمنتوجاتصادراتوتنويعإلنعاشوكذاالفالحيةالمنتوجاتتثمينلوحدات

:يليكما2019شتنبرمتمالىالمنجزاتأمستتلخص

12617والزيتونزيتوتثمينلعصروحدة25وبالتبريدللحفظوحدة52منما)للتثمينوحداتلخلق(درهممليون2.521:االستثمار)إعانةطلب

؛(درهممليون840:االستثمار)الماضيةالسنةبرسسطلب50مقابل(الحوامضلتوضيبوحدة

20البناء؛طورفيالمشاريعباقيوتوجدإنجازهاتممشروعا

2,5مرتقب؛كاستثماردرمسمليار

10.200مرتقب؛شغلمنصب

التوقيعطورفيحالياويوجدعرضه تحسينبمدفالبرنامجللعقدملحقإعداد.

المنجزات

تنفيذ مقتضيات العقد 

البرنامج لتطوير 

قطاع الصناعات 

الغذائية بالمغرب 

الموقع بين الحكومة 

والمهنيين للفترة 

2017-2021

األقطاب الفالحية1
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لوجية ترميز وتثمين المنتجات المحلية والبيو 4

14

تنمية المنتجات المحلية 3

المنتجات المحلية/ قطاع الصناعات الغذائية 

 ين الجودة والسالمة من أجل تكثيف اإلنتاج وتثمين وتحسين جودته طبقا لمقتضيات قوانتجمعا للمنتجين 115دعم وتأهيل

تجهيزها؛الصحية عن طريق بناء وترميم وحدات تثمين المنتوجات المحلية لصالح تجمعات المنتجين الصغار وكدا

 ن العرض؛عن طريق اقتناء لوازم التلفيف والعَنَونة للتخفيف من كلفة االنتاج وتحسيالمنتجين الصغار دعم

 محلية عن طريق تنظيم معارض جهوية للمنتوجات الالتنظيمات المهنية لتسويق وترويج المنتوجات المحلية دعم

تجارية وتمكينها من المشاركة في المعرض الدولي للفالحة بمكناس والملتقيات الوطنية والجهوية ذات الصبغة ال

.واالشعاعية

المنجزات

البيان الجغرافي
المحمي تفاح 

صفرو

البيان الجغرافي
المحمي جوز 
أطلس مراكش

البيان الجغرافي 
المحمي تمور 

لفجيجعصيان 

البيان الجغرافي
المحمي تين أوالد

فرج

وتخصوالجودةللمنشأمميزةعالماتأربعـباالعتراف:

2019غايةإلىمنتوجا66بمااالعترافتسالتيالمنتوجاتعددبلغ
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السالمة الصحية للمواد السذائية 
واالعتمادعمليات المراقبة  1

287.022 من اللحوم الحمراء والبيضاءطن

659.000 من منتجات البحرطن

   من مختلف المواد الغذائية و حجز طن 1.202.339  مكنت من مراقبة حوالي خرجة ميدانية للمراقبة58.293القيام

طن3006وإتالف 

المراقبة بالسوق

المحلي

  (في نماية الموسسمليون قنطار 2,1ومن المرتقب اعتماد )مليون قنطار 2:    البذور

مليون غرسة اخشجار المثمرة ومن 26,8مليون غرسة الفراولة و56,4وتشمل مليون غرسة 83,2: اخغراس

مليون غرسة في نهاية الموسم85المرتقب مراقبة 

مراقبة واعتماد 

البذور واألغراس 

 وحدة من الحيوانات الحية مليون 6,4والغذائيةمن المنتجات طن مليون 6,5مراقبة:عند االستيراد

 وحدة من الحيوانات الحية مليون 18,9و الغذائية من المنتجات طن مليون 2,1مراقبة: عند التصدير

المراقبة عند 

االستيراد 

والتصدير

35 رأسمليون
تلقيح ومعالجة 

الماشية

 (مؤسسة مرضصة ومعتمدة حاليا7520: المجموع) 2019مؤسسة غذائية سنة 849ترخيص واعتماد ترخيص 

المؤسسات
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السالمة الصحية للمواد السذائية 
أمس البرامج المنجزة 2

 للفترة ما بين يناير رأس بقر مليون 2,96انجاز حملة وطنية تذكيرية لتلقيح اخبقار ضد الحمى القالعية بتحصين حوالي

؛2019وأبريل 

 ما زالت مستمرة والعملية . 2019أكتوبر10ضد الحمى القالعية إلى غاية مليون رأس من األبقار 2,5من تلقيح أزيد

الوطني؛لتشمل مجموع القطيع 

 الماعزمليون رأس من 5,2مليون رأس من السنم و 21,3تلقيح وقائي ألزيد من.

البرنامج 

ة الوطني لمحارب

الحمى القالعية

الحيواناتمساروتتبعللترقيسالوطنيالنظامحسباالبلمنرأسا21.635والبقرمنرأسا1.459.376ترقيسSNIT)) البرنامج 

م الوطني لترقي

الحيوانات
 (مكتار4000ما ينامز )متر طولي مليون10و قلع وردم حوالي ( مكتار29000ما ينامز )مليون متر طولي 73معالجة حوالي برنامج مكافحة

الحشرة 

القرمزية
 البيطريةاخغنام والماعز من طرف المصالح مسمن 240.000تسجيل

 الحمراءرأس من اخغنام والماعز بحلقة عيد اخضحى من طرف الفيدرالية البيممنية للحوم ماليين8ترقيس(FIVIAR)

((ANOCوالماعزلمربي اخغنام الوطنيةوالجمعية 

 تقني وبيطري من أجل إعطاء النصائح للمستملك حول 300طيلة فترة العيد من طرف أزيد من القيا  بمداومة بيطرية

اللحومالشروط الصحية القتناء اخضحية وكذلك شروط تمييئ اخضحية وحفظ 

 للتأكد من ضلوما من بقايا االدوية عينة من لحم السنم 1300من أجل التأكد من جودتما ومن األعالف عينة 600مراقبة

البيطرية 

 السماح بمرور فضالت الدجاج للمربين مع ضبط عشر حاالت غش وتحرير محاضر مخالفة ضدمس شهادة399منح

إنجازات عيد 

األضحى
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المعرض الدولي للفالحة بمدينة الداخلة

طوان المقر الجديد للغرفة الفالحية لجهة طنجة ت

الحسيمة بمدينة العرائش

17

أبرز المستجدات: الغرف الفالحية 

حكامة الغرف الفالحية 1

 الخاصة الخارجي الخاصة بالغرف الفالحية عن طريق منح االعتماداتمواكبة عمليات التدقيق

لها وتتبع إنجاز هذه العمليات؛

 لتمكين مستخدمي هذه 2019تعديل ميزانيات التسيير الخاصة بالغرف الفالحية برسم سنة

بين الحكومة الذي تم االتفاق عليه وتوقيعهمن االستفادة من نتائج الحوار االجتماعي المؤسسات 

والقاضي بالزيادة في األجور والرفع من 2019أبريل 25والفرقاء االجتماعين يوم 

التعويضات العائلية ؛

المنجزات

منجزات تهم برامج الغرف الفالحية 2

 ور مشاريع تنموية مواكبة للمخططات الجموية للمغر  اخضضر  وبرمجة عمليات تتمحإنجاز

مشاريع أساسا حول تكوين وإضبار الفالحين ودعس االستثمار والتشغيل بالعالس القروي وإنجاز

ق بالقطاع فالحية ودعس التنظيس الممني الفالحي وتنظيس تظامرات ومعارض إقليمية وجموية تتعل

؛ (مليون درهم88,8). الفالحي

 صل لي)بالعرائش  الحسيمة -تطوان-السرفة الفالحية لجهة طنجةاالنتماء من أشغال بناء مقر

(.11العدد اإلجمالي إلى 

 حية التي تس االنتماء من أشغال بنائما  ومواصلة تجميز الغرف الفالتجهيز المقرات الجديدة

(.مليون درهم11,2)باالحتياجات الضرورية 

المنجزات
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ثوالبحالتعليم والتكوين 
البحث الفالحي  1

التعليم العالي  2

التكوين المهني الفالحي 3

ضبط االستشارة الفالحية الخاصة  4

 على المدى المتوسط من طرفمتابعة وانجاز برامج البحث

2021-2017المعهد الوطني للبحث الزراعي في الفترة 
:من بينها وفق استراتيجية التكوين والبحث الفالحي 

 560في بنك الجينات تمثل ألف من السالالت 67حفظ : والبيوتيكنولوجياتنمية الموارد الوراثية

طراز جيني158نوع و

 نفان من ستة أصناف من شجرة األرسان،  ص: أصناف جديدة في السجل الرسمي لألصنافتسجيل

البقوليات السذائية، صنفان من الشوفان، صنف الكولزا 

 رائط تطوير خرائط التربة وخ: آليات لدعس القرار في مجال الفالحة والتنمية القروية تطوير

لوالخميسات وبني مالتطوان في ثالثة  مناطق جديدة المؤهالت الفالحية لألراضي الزراعية

بمؤسسات طالبا 2615ما مجموعه تكوين

؛الفالحيللتعليم العالي 

 قطب التعليم العالي الفالحيإنشاء مواصلة
:يشملالذي المتعدد االختصاصات

األطرالعالي الفالحي لتلبية االحتياجات من للتعليم مؤسسات 3

المنظم للتعليم 00-01القانون وذلك في تناسق تام مع المبادئ التوجيهية الواردة في 

؛العالي

 تقني متخصص 1690منهم متدربا 5078تكوين

؛متدرج4122ومؤهلعامل2368تقني 1020و

 صر بالقمركز جديد للتأهيل الفالحي تتمة أشغال خلق

الكبير

 بالداخلةفي الفالحة معهد التقنيين المتخصصينأشغال بناء وتجهيز تتمة

 فوجرسيبالرحامنة الفالحي مركزين جديدين للتكوين المهني الشروع في بناء.

 لمهني انظام معلوماتي جديد لتدبير وتتبع وتوجيه جهاز التكوين الشروع في خلق

الفالحي

 ماد؛لتدبير ملفات االعتمنظومة معلوماتيةاتمام وضع

 حيين تكوينية لفائدة المستشارين  الفالدورات  إنجاز

؛المعتمدين بمختلف جهات المملكة

أهمية إنتاج وبث برامج إذاعية لشرح كيفية الحصول على االعتماد والتحسيس ب
وآفاقها ؛المهنة 

 اعتماد لألشخاص 72منهم خاص مستشار فالحي 883لمنح االعتماد

؛المعنويين

 الفالحيةباللجنة الوطنية لالستشارة بيمهنيةهيئات 3تعيين.
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االستشارة الفالحية

أهم البرامج المنجزة 1

عدد النساءعدد الفالحينعدد العملياتالبرنامج

   3.328   33.449   4.534الدعامة الثانية 

   230   9.716   956االقتصاد في الماء 

   181   8.391   1.300الفالحي التامين  

   414   5.933   763الترقيس عملية 

   287   1.950   615الدعس الفالحي . ص

 4.440 59.431  8.168المجموع

مواكبة 

البرامج 

ية االستراتيج

للوزارة

229.000: مواكبة وتأطير الفالحين في مختلف سالسل اإلنتاج
امرأة25.000ذلك في بما مستفيد

 في إطار مشروع130المساهمة الفعالة في تحديد أكثر من

جازمشاريع الدعامة الثانية ومواكبة المشاريع التي في طور اإلن

 في أفق تعاونية فالحية  10000برنامج إجرءاتمواصلة

.2019سنة تعاونية2113وإحداث 2020

  بشراكة مع (  سلسلة إنتاج20)مدرسة حقلية 257إحداث

.المهنيين

التظاهرات 

الفالحية

 ؛اكةالشرجديدة ودعم تفعيل اتفاقيات اتفاقيات شراكة 4توقيع

 مع من خالل تفعيل مشاريع الشراكةوتأطير المرأة القروية دعم

قاوالتيةالمالفالحية والتعاونباتاالقتصادي النفعالمجموعات ذات 

والخدماتية

اتفاقيات 

الشراكة

المبرمة 

 11.000وأيام مفتوحة لفائدة رحلة دراسية 500تنظيم أكثر
فالح  وامرأة قروية؛

 من 18.500عملية تكوينية لفائدة أكثر من 1200:تنظيم

الفالحين والمرأة القروية؛ 

رحالت 

تكوينية 

للفالحين
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برنامج الضمان المتعدد المخاطر الخاص باألشجار المثمرة 2

20

التأمين الفالحي
تيةالزيوالزراعات التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب و القطاني  1

65

327
470

677 720

1000 1000 1000 1000

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

ضمان برنامج التأمين المتعدد المخاطر المناخية

الجفاف

1000)المساحة اإلجمالية المؤمنة 
(هكتار

 2018خالل الموسم الفالحي عدد الجماعات المؤمنة-
.جماعة مؤمنة832حوالي : 2019

 جماعة تضررت من 548: الجماعات المتضررة عدد

.الجفاف
 أي ما هكتار 624784بلغت ما يناهز المساحة المتضررة

.المساحة المؤمنةمن %62يناهز 
 درهممليون382للتعويضاتالمبلغ اإلجمالي.
 فالحية تم تعويض جل المتضررين من طرف التعاضدية الوقد

.المغربية للتأمين

المنجزات

 2019-2018المساحة المتضررة خالل الموسم الفالحي :
هكتار جراء 1569بلغت الى نهاية شهر شتنبر ما يناهز 

.المرتفعة والرياح القويةالصقيع،الحرارةالبرد، 
 ابتداء ين المتضررعملية الخبرة متواصلة وسوف يتم تعويض

.من شهر نونبر

المنجزات
2600

4560
5373 5662 4897 4580

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

برنامج الضمان للتأمين المتعدد المخاطر االشجار المثمرة

المساحة اإلجمالية المؤمنة بالهكتار



أ
2019منجزات القطاع لسنة  1

2020برنامج القطاع لسنة   2

قطاع الفالحة

21
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3,4

4,8
مليار درهم 

مليار درهم 

22

±
% 

توقعات 

2020
بمليون )

(درهم

إنجازات 

2019
(بمليون درهم)

العمليات

1% 1 870 1 850  و العقاريالهيدروفالحياإلعداد

-6% 320 340  تكثيف اإلنتاج الحيواني

-14% 320 370  تجهيز الضيعات الفالحية

28% 300 234 ذور تشجيع إنتاج و استعمال الب

9% 240 220 الحية تشجيع تصدير المنتجات الف

-40% 90 150  غرس األشجار المثمرة

111% 120 57 وحدات تثمين اإلنتاج الفالحي

50% 90 60   إعانات أخرى

2% 3 350 3 281 مجموع اإلعانات والمساعدات  

8% 400 369 التأمين الفالحي

2% 100 98  توزيع فسائل النخيل

-25% 100 134 عمليات أخرى

0% 600 601 مجموع العمليات االخرى

2% 3 950 3 882 المجموع  العام

و المساعدات واالستثمارات المستفيدة من الدعم

2020المرتقبة في 

مليار درهم 8,0

درهم 1صرف 

من اإلعانات 

دراهم2.4

من االستثمارات

:االستثمار اإلجمالي

مليار 1,9تخصيص

لدعم مشاريع درهم 

عي التجهيز بالسقي الموض

يرتقب ارتفاع حجس المساعدات

المنتجات الفالحية لتصدير

وحدات تثمين ولدعس +( 9)%

+(111)%اإلنتاج الفالحي 

يرجع هذا االرتفاع الى 

قد النتائج األولى لتفعيل ع

برنامج تطوير الصناعات

السذائية حيث إيداع حوالي

ملف إعانة يخص دعم 126

وحدات تثمين اإلنتاج منذ

2018

اإلستثمارات الخاصة

و التحفيزاتالمساعدات

الفالحيةالتنمية صندوق 
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ي برنامج الري وتهيئة المجال الفالح

السقيالوطني لالقتصاد في مياه البرنامج  1

الجماعي إلى الري التحويل 

الموضعي

طمشروع التحويل الجماعي إلى الري بالتنقي

2شمال السقويةبمكتب السر  الدائرة 

األشسال

الدراسات

إلى الري الفردي التحويل 

بالتنقيط

يط التحويل الفردي إلى الري بالتنقمشروع 

ز بجهة مراسش أسفي الدائرة السقوية للحو

المبرمجةاإلجماليةالمساحةمن%98تشمل

(هكتار220.000)

المبرمجةمن المساحة اإلجمالية %63تشمل  

 هكتار إضافية  19.000انتهاء األشغال على مساحة

(هكتار105.700المساحة المنتهية سترتفع إلى )

 هكتار19.750متابعة األشغال على مساحة

هكتار   13.400و انطالقها على مساحة

 50.000تغطيرة حرواليمرن2020سريمكن برنرامج
لتقنيرات لتصل المسراحة اإلجماليرة المسرقية باإضافيةهكتار

هكتار635.000المقتصدة في الماء 

  كردعس للدولرة درهةم مليةار 1.87رصد مبلغ دعس يقدر

عبر صندوق التنمية الفالحية

160 186

450 500 540 560 585 635

2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020

التدابير
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حي برنامج الري وتهيئة المجال الفال
ل الريبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجا 2

الدراسات

إنجاز دراسة الهيكلة 
30.000الغربمشروع 

هكتار

مهيداإنجاز الدراسات التنفيذية ت

اه إلطالق أشغال محطة تحلية مي

البحر  و شبكة الري 

   5.000الداخلةمشروع 
:هكتار

إتمام أشغال منشآت الري وإطالق 

الخدمة
د الجديأزمورالبئرمشروع 

مواصلة أشغال محطة تحلية مياه 

لريالبحر والبدء في أشغال شبكة ا
شتوكةمشروع 

إطالق األشغال الداخلةمشروع 

نته مواصلة التدبير المفوض في س

. الحادية عشرة
الكردانمشروع 

األشغال والتدبير

البئر الجديد لري أزمورمشروع

الجديدةبإقليم هكتار 3.200

تحلية مياه البحر وري مشروع 

هكتار في منطقة 15.000

اشتوكة
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الالترحبرنامج تنمية المراعي وتنظيم ظاهرة  4

25

حي برنامج الري وتهيئة المجال الفال
برنامج توسيع السقي  3

األشغال

لسايسالسقويةالدائرة 

 هكتار280 36تقدر ب مساحة : على 2020التجهيز نهاية إنهاء أشغال

 الدوائر السقوية لسايس، دار هكتار  000 46مساحة: على 2020خالل سنة مواصلة األشغال

خروفة، وبوذنيب

 دكالة و ولجة السقويةالدوائر هكتار 4200مساحة : على 2020خالل سنة انطالق األشغال

السلطان

 هكتار24.000خلق محميات رعوية على مساحة

  هكتار1.000غرس الشجيرات العلفية على مساحة

 كلم25تهيئة المسالك الرعوية على طول

ماء خاصة بتوريد الماشيةنقطة40إنشاء و تجهيز

 ملحقة لمركز انتاج البذور الرعويةمتابعة أشغال بناء

 بالستيكيصهريج 600صهريجيه وشاحنة 5اقتناء

األشغال والتدبير
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ة مشاريع الدعامة الثاني
اج حسب سالسل اإلنتالبرنامج  1

 مشرروعا125، سايتم برمجاة  2010الدعاماة الثانياة المنطلقاة مناذ سانة مشرروع 985باإلضاافة إلاى

العدد اإلجمالي . ) مستفيد41.000موزعة على كل مناطق المغرب ستستهدف 2020برسم سنة جديدا

(مستفيدألف 774للمستفيدين 

 مليرار 1,85إلرى 2020مبلغ االستثمارات االجمالياة لمشااريع الدعاماة الثانياة التاي ساتنطلق خاالل يصل

( درهممليار 16,35االجمالية االستثمارات )المشاريع عند انتهاء درهم 

44   
21   

18   
12   

7   
6   
4   
4   
3   
3   
1   
1   
1   
-

629   
448   

365   
47   
74   

108   
45   
25   
10   
21   
43   
30   
3   

-

- 629- 429- 229- 29  171  371  571

- 44 - 34 - 24 - 14 - 4   6   16   26   36

الزيتون

اللوز

الخروب

العسل

اشجار اخرى

المنتوجات المجالية

التين

اللحوم الحمراء

الحليب

أخرى

التمور

التفاح

اللحوم البيضاء

الحبوب

الكلفة االجمالية األولية  للمشاريع الجديدة المبرمجة

(مليون درهم)2020خالل
مشروع جديد مبرمج125توزيع  

2020خالل  
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مركز االستقبال بقطب 

مكناس

تنمية قطاع الصناعات الغذائية  2
بقطب صناعيةةوحد

مكناس 

27

المنتجات المحلية/ قطاع الصناعات الغذائية 

أقطاب الصناعات الغذائية  1

ا مواصلة مواصلة عملية تسويقهم لدى المستثمرين وإنشاء الوحدات الصناعية بهم وكذ: أقطاب مكناس وبركان وتادلة

أنشطة أقطاب الجودة للمنتجات الغذائية التابعة لهم؛

ات الغذائية التابع مواصلة عملية تسويق القطب الفالحي لسوس وإتمام أشغال بناء وتهيئة قطب الجودة للمنتج: قطب سوس

له؛

 اتفاقيات التثمين التوقيع على االتفاقية االطار واختيار شركة التجهيز والتنمية والتوقيع على: واللوكوسقطبي الغرب

.ات الغذائيةكما سيتم إطالق الدراسات التقنية المتعلقة ببناء أقطاب الجودة للمنتج. إلنجازها من أجل إنجاز هذه األقطاب

برنامجال

 تنمية صندوق المنح إعانات الدولة في إطار عن طريق وملحقه التزامات العقد البرنامج مواصلة تنفيذ

مشروع وحدات 20انطالق 2020وستعرف سنة . الفالحيةلخلق وحداث تثمين المنتوجات الفالحية 

:من بينهاالتثمين 

مناصب الشغل برنامجال

المحدثة

مبلغ االستثمار

(مليون درهم)
مبلغ اإلعانة

(مليون درهم)
التثمينوحدة

101 15 4 رباكاديوحدة تثمين الخضر والفواكه 

19 15 3 يضاءوحدة التخزين بالتبريد بالدار الب

133 59 18 بتارودنتتثمين الحوامض وحدة



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020برنامج القطاع لسنة 

ترميز المنتجات المحلية 4

28

المنتجات المحلية/ قطاع الصناعات الغذائية 

أسواق الجملة للخضر و الفواكه 3

 للمنتجات الفالحية والغذائية بالرباط؛محطة للتسويق بالجملة انطالق أشغال تهيئة وبناء

 التي سيعهد إليها تسيير هذه المحطة؛خلق شركة للتنمية المحلية

 التكميلية، الدراسات)مشاريع أسواق الجملة للخضر والفواكه ببركان ومكناس مواصلة التدابير من أجل إنجاز

(الشراكةتوفير الوعاء الحتضان المشاريع، التوقيع على اتفاقيات 

برنامجال

 ؛25.06القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 51.14المتعلقة بالقانون رقم اعداد النصوص التطبيقية الشروع في

 من اجل المصادقة على المنتوجات المحلية المرمزة والمنتوجات البيولوجية؛ مواكبة المنتجين مواصلة

عملي وتوضيحي للقانون المؤطر لإلنتاج البيولوجي ونصوصه التطبيقية؛استصدار دليل

مواصلة الدورات التكوينية والتحسيسية حول المنتوجات المرمزة  والبيولوجية لفائدة الفاعلين؛

برمجة حملة إعالنية لتعريف المستهلك بالمنتوجات البيولوجية والمنتوجات المحلية المرمزة .
 المؤطر لإلنتاج البيولوجي39.12تكثيف المراقبة والعمل على تفعيل القانون.

برنامجال
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السالمة الصحية للمواد السذائية 

أمس البرامج المرتقب إنجازما 1

 وأضرل 2020بداية /2019ضد الحمى القالعية عند اخبقار ضالل نماية تلقيح وطنية تذسيرية حملة إنجاز

؛2020ضالل يونيو

 ضد مذا المرض ماليين من األغنا  و الماعز 6تلقيح وقائي لحوالي : متابعة برنامج محاربة الحمى القالعية

؛2019في المناطق المعرضة لخطر ظمور المرض قبل متس

البرنامج 

ة الوطني لمحارب

الحمى القالعية

مواصلة عملية الترقيس عند اإلبل واخبقار؛
البرنامج 

م الوطني لترقي

الحيوانات
مواصلة برنامج مكافحة الحشرة القرمزية بنبات الصبار بالمناطق المصابة وحماية المناطق الخالية من اإلصابة؛

 متابعة التنسيق مع البح  الزراعي من أجل إيجاد بدائل بيولوجية لمكافحة الحشرة القرمزية لنبات الصبار؛

برنامج مكافحة

الحشرة 

القرمزية

 ؛عند اخغنام و الماعزضد داء الجدري لألغنا  وطاعون المجترات الصسيرة إجراء حملة تلقيح وقائية وطنية

 النخيل  بكل من طنجة والناظور من أجل استئصالما  وتعزيز مراقبة اشجارمكافحة سوسة النخيل الحمراءمواصلة برنامج

بتجربة نظام معلوماتي للرصد المبكر للنخيل المصا ؛ 

 على الحوامض ومراقبة الذبابة المتوسطية متابعة إنجاز ضطة تدبير(Cératite)، بمدف احترام متطلبات الصحة النباتية

؛( الواليات المتحدة اخمريكية  روسيا)للبلدان المستوردة 

 بمنطقة سوس؛بناء وحدة إلنتاج الذسور العقيمة للذبابة المتوسطية تتبع إنجاز مشروع

 2020موسس عيد األضحى الموجمة للذبح بمناسبة تسجيل وحدات تسمين األغنا  بعملية القيام.

عمليات أخرى
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السالمة الصحية للمواد السذائية 

عمليات المراقبة و االعتماد 2

 من المواد الغذائية1.400.000مراقبة حوالي

400.000طن من الحوم

600.000طن من اخسماك وغيرما

المراقبة بالسوق

المحلي

  مليون قنطار2,8:    البذور

مليون غرسة اخشجار المثمرة30ومليون غرسة الفراولة 55مليون غرسة وتشمل 85:  اخغراس
مراقبة واعتماد 

البذور واألغراس 

 وحدة من الحيوانات الحية مليون 10والغذائيةمن المنتجات طن مليون 7مراقبة:عند االستيراد

 وحدة من الحيوانات الحية مليون 22و الغذائية من المنتجات طن مليون 1,8مراقبة: عند التصدير

المراقبة عند 

االستيراد 

والتصدير

39,5 رأسمليون
تلقيح ومعالجة 

الماشية

 مؤسسة غذائية750ترخيص واعتماد على المستوى الصحي ل
واعتماد ترخيص 

المؤسسات
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االستشارة الفالحية

أمس البرامج المرتقب إنجازما 1

مواسبة البرامج 

االستراتيجية 

للوزارة

 ءات الدعسوإضبارية وتحسيسية وتنشيطية ولقاأيا  تكوينية تنظيس

واالستشارة؛

 لفائدة الفالحين؛رحلة دراسية 400تنظيس أكثر من

ات وأبناءتنظيس دورات تكوينية لفائدة الفالحين والمرأة القروية وبن

الفالحين؛

 في مختلف سالسل اإلنتاجمدرسة حقلية 1000إحداث برمجة

مع الشركاء الممنيين.

مواسبة 

سالسل 

االنتاج 

والملتقيات

والمعارض 

الفالحية

 االتحاد مع المنظمات البيممنية والشراكة معتفعيل اتفاقيات الشراسة مواصلة

اخوربي والشراكة البلجيكية واخلمانية؛

 ات وتأطير المرأة القروية من ضالل تفعيل مشاريع الشراكة مع المجموعدعس

ذات النفع االقتصادي والجمعيات النسائية؛

اتفاقيات 

الشراسة

بو  مواصلة مواكبة البرنامج الوطني للتأمين المتعدد المخاطر للح

.  والقطاني النباتات الزيتية واخشجار المثمرة

لتأمين ا

المتعدد 

المخاطر

 مياه السقيمواكبة البرنامج الوطني لالقتصاد في

 الدعامة الثانيةمواكبة مشاريع

 البذور المعتمدة واخسمدة (مدخالت االنتاجفتح نقط تخزين وبيع(

 2020في أفق تعاونية  10000مواصلة تفعيل اتفاقية إحداث.



والغابات التنمية القروية والمياه ب

2019منجزات القطاع لسنة  1

2020برنامج القطاع لسنة   2
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تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

تفويض غالف مالي قدره   تس 2019شتنبر 30اآلن وإلى غاية إلى 2017صيفذمن

لفائدة صندوق التنمية القروية و المناطق الجبليةطرف مندرهم ارملي9,01

.  المشاريعبإنجاز المكلفةلجمات ا

3,31

9,01

3,38

2,32

20182017 2019 المجموع

لقروي بالعالس اواالجتماعية برنامج تدارك الفوارق المجالية  1

ية تتوزع مساممات مختلف القطاعات في برنامج تدارك الفوارق االجتماعية و المجال

:     بالعالس القروي كما يلي

(بالمليون درهم)2019إلى 2017من 

الشركاء
النسبة

المساهمة التي
ا المساهمة المتفق عليه

تم تفويتها

(2)/(1) (2) (1)

100% 429 429
وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية مساهمة

القروية والمياه والغابات

100% 1140 1140 مساهمة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

100% 450 450 مساهمة وزارة الصحة

79% 2947 3747 مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

100% 4500 4500 دعم الدولة لصندوق التنمية القروية

92% 9466 10266 المجموع

 حسب القطاعاتتوزيع االعتمادات المفوضة منذ بداية البرنامج

الطرق 

والمسالك

16%

التعليم الصحة

4%

78%

1%

الماء الصالح 

للشر 

1%

الكهرباء المجموع

مليار درهم 9



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2019منجزات القطاع لسنة 

التعليم الماء الصالح للشر 

34

تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

برنامج تدارك الفوارق المجالية و االجتماعية بالعالس القروي 1

الطرق و المسالك القرويةالكهرباء الصحة

206إعادة تأهيلبناء أو 
من المؤسسات الصحية 

مؤسسة 31وتجهيز 

564و اقتناء أخرى 
سيار إسعاف أو وحدة 

متنقلة

مؤسسة 883بناء او إعادة تأهيل 

مؤسسة أخرى 28تعليمية وتجهيز

سيارة للنقل 158واقتناء 

المدرسي 

عملية ربط 14.049جاز إن

فردي أو جماعي بشبكة الماء 

الصالح للشر  وصيانة 

وإعادة تأهيل الشبكة على 

سلم 26مسافة 

دوار بالشبكة 335ربط 

مسكن66الكهربائية وتجهيز 

باللوحات الشمسية مع فردي 

توسيع شبكة الضسط 

143المنخفض على مسافة 

8,5سلم وتقويتها على مسافة 
سلم

5.569بناء أو إعادة تأهيل 
سلم من الطرق والمسالك 

القروية بما في ذلك المنشآت 

الفنية المرتبطة بها
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تنمية مناطق الواحات و شجر اخركان 3

 1,11بمبلغ إجمالي ينامز 2016-2014سنوات 3إقليس على مدل 16مواصلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة الموقعة مع

مليار 

 مليون درهم 210بغالف مالي إجمالي ينامز 2019مع الفاعلين المحليين برسس سنة اتفاقية شراسة 76إبرام

مليون درهم61,6ساممت فيه الوكالة 

   برسس السنة المالية مليون درهم 214,7مواصلة إنجاز ستة مشاريع في إطار التعاون الدولي بغالف مالي يقدر

2019

المنجزات

تحديد البساتين القابلة

للسرس أو االستصالح 

والزراعات المؤهلة 

للتكثيف باتفاق مع 

الساسنة المستفيدة 

هكتار، 520: التفاح)

؛(هكتار400:البطاطس

هكتار من بساتين 200استصالح 

هكتار من 100التفاح وغرس 

هكتار من 190وأشجار اللوز 

النباتات الرعوية؛

دورة تكوينية في 12إنجاز 

مجال انتاج وتثمين التفاح 

فالح؛348لفائدة 

سلم من السواقي 9بناء 

سلم 9,2ومواصلة بناء 

إضافية؛

انطالق اشسال بناء المسالك 

سلم 21,6القروية علة مسافة 

وانطالق الدراسات الخاصة   

إضافيةسلم 24

تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

مشروع التنمية القروية بجبال اخطلس 2
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اتتهيئة وتنمية الساب

محميات محيطات التشجير 2

تميئة وتنمية الغابات 1

هكتار12.880 التشجير

هكتار18.190 التخليف

هكتار7.370 تحسين المراعي

هكتار29.000 مةصيانة المغروسات القدي

مليون وحدة24,5 ةانتاج الشتائل الغابوي

هكتار21.300 االعمال الحرجية

المنجزات

هكتار101.700 المساحة

170 عدد الجمعيات

مليون درهم26 قيمة التعويض عن حق الرعي

المنجزات
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ةمحاربة التصحر والمحافظة على الطبيع

محاربة زحف الرمال 2

معالجة اخحواض المائية 1

هكتار405 يةتثبيت الكثبان الرمل

هكتار496 صيانة الكثبان الرملية

كلم20 حزام رملي

هكتار19.000 الدراسات التقنية

المنجزات

هكتار50.000 المساحة المعالجة

3م243.808 سدود الترسيب

المنجزات

تميئة المناطق المحمية 3

هكتار818.852  المحميات والمنتزهات

الوطنية

محمية حيوانية26

..(المها –االروي–غزال ادم )
إعادة توطين األصناف

المهددة باالنقراض

المنجزات
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الوقاية من الحرائق ومكافحتها 6

تدبير الصيد بالمياه القارية 5

تدبير القنص 4

1.134 العدد اإلجمالي لمكريات القنص

71.793 العدد اإلجمالي للقناصة

المنجزات

مليون وحدة26,7 انتاج صغار االسماك

مليون وحدة24,4 إعادة توطين الوديان والبحيرات

المنجزات

حريق435 عدد الحرائق

تمثل  األعشاب واألصناف )هكتار 3.030

(من هاته المساحة المتضررة% 57الثانوية 
المساحة المتضررة

المنجزات

ةمحاربة التصحر والمحافظة على الطبيع
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هوتأمينالغابويالحفاظ على الملك 

البنيات التحتية 2

تأمين الملك الغابوي 1

هكتار10.000  عمليات التحديد النهائي

هكتار50.000 المساحة في طور المصادقة

هكتار100.000  المساحة المحفظة

هكتار250.000 الدراسات الطبغرافية

المنجزات

كلم786 ةفتح وصيانة المسالك الغابوي

وحدة93 تأهيل الدور الغابوية

وحدة79 صيانة البنايات االدارية

المنجزات



والغابات التنمية القروية والمياه ب

2019منجزات القطاع لسنة  1

2020برنامج القطاع لسنة   2
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تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

لقروي برنامج تدارك الفوارق المجالية و االجتماعية بالعالس ا 1

بإعةداد ليرة مواصلة إنجاز البرنامج  حي  تقوم حاليا المجالس الجموية لتنميرة المجرال القرروي و المنراطق الجب

وسريتس فري القريرب العاجرل مناقشرة مرذه المخططرات مرع اللجنرة . 2020مشاريع مخططات العمةل برسةم سةنة 

تس اعتمادمرا الوطنية لتنمية المجرال القرروي والمنراطق الجبليرة مرن أجرل االتفراق علرى النسرخة النمائيرة التري سري

.  ضالل مذه السنة

 3,42مليةةار درهةةم منهةةا 7,88مررا مجموعرره 2020مررن المرتقررب أن يصررل الغررالف المررالي المخصررص لسررنة

ة بمسرراممة القطاعررات الوزاريررصةةندوق التنميةةة القرويةةة والمنةةاطق الجبليةةة سررتمول مررن طرررف مليةةار درهةةم 

.المعنية

برنامجال

مساهمات الشرساء التوزيع حسب القطاعات

3 425

7 880
3 365 582 509

المكتب الوطني 

للماء و الكهرباء

صندوق التنمية المجالس الجهوية

القروية و 

المنناطق الجبلية

المبادرة 

الوطنية للتنيمة 

البشرية

المجموع

10%

12%

71%

3%

4%

النهوض بالبنية التحتية التعليمية

النهوض بالبنية التحتية الصحية

الربط بشبكة الماء الصالح للشر 

فك العزلة

الربط بالشبكة الكهربائية
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ليةتنمية المجال القروي والمناطق الجب

لية بتازة انطالق مشروع التنمية القروية بالمناطق الجب 4

الحد من الفقر ومحاربة الهشاشة بمقدمة جبال الريف

: بجوار مدينة تازة من خالل 
هكتار من األشجار المثمرة؛11400غرس

سل عن تحسين تسويق اللوز والتين والزيتون والع

طريق فك العزلة عن المناطق المنتجة 

افلة عالية وساالرتقاء بالجهات الفاعلة المنظمة في

.السالسل االنتاجية

أهداف 

المشروع

بتمويل من طرف الصندوق الدولي مليون أورو 83,4كلفةال

(FIDA)للتنمية الفالحية 

7 2020سنوات ابتداءا من مدة اإلنجاز 

االعتمادات 

مليون درهم 101,31ةالمبرمجالمالية 

طلس مواصلة انجاز مشروع التنمية القروية بجبال األ 3

184 درهممليون 82منهاتمثل مليون درهم

مليون درهم كاعتمادات 102كاعتمادات األداء و 

االلتزام 

االعتمادات 

المالية 

المبرمجة 

يواني والنباتي سالسل اإلنتاج الحبتنمية ةتنفيذ المكونات المتعلقبرنامجال

الفالحية ؛المنتجاتوتثمين وتطوير

 القرويةوتهيئة المسالكةالهيد وفالحيالتهيئة انجاز عمليات.

يةالجبلتنمية مناطق الواحات و شجر األركان و المناطق  2

 إلنجاز مشاريع جديدة مع الفاعلين المحليين وفق التوجمات االستراتيجيةمليون درهم 95تخصيص.

 مليون درمس  وصندوق 100للمناخصندوق اخضضر)مليون درهم 200,2إطالق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغالف مالي ينامز

(.  مليون درمس40,7مليون درمس ومانحين آضرين 35مليون درمس والتعاون اخلماني 20,5مليون درمس والتعاون البلجيكي 4التأقلس مع التقلبات المناضية 

برنامجال
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يةتنمية المجال القروي والمناطق الجبل

يمةمشروع التنمية القروية المندمج بجمة طنجة تطوان الحس 5

:  ضاللمن الفقر تحسين ظروف عيش الساكنة القروية تحت عتبة 

سويق تحسين وتنويع إنتاجية السالسل المستمدفة وكذا ت

منتجاتما؛

ات تقوية قدرات وكفاءات الشبا  والفالحين والتعاوني

.والمقاوالت الصغرل من ضالل توزيع القروض الصغرل

أهداف 

المشروع

بتمويل من طرف البنك االسالميمليون دوالر أمريكي 57كلفةال

( BID)للتنمية 

5 2020سنوات ابتداءا من اإلنجاز مدة

االعتمادات 

مليون درهم 101المالية المبرمجة
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تهيئة وتنمية الغابات

إلنتاجاالقتصاد التضامني وسالسل ا: تثمين منتوجات وخدمات النظم الغابوية 2

هكتار18.500 التشجير

هكتار16.300 التخليف

هكتار7.700 تحسين المراعي

هكتار32.500 صيانة محيطات التشجير

مليون وحدة30 انتاج الشتائل الغابوية

هكتار16.000 االعمال الحرجية

البرنامج

البرنامج

السااال العمااال علاااى تثماااين اقتصااااد الااانظم الغابوياااة عبااار تنمياااة س

الساياحة النباتات الطبية و العطرية، الفلاين، الفطرياات و)اإلنتاج

....(البيئية 

ني مااع تفعياال وتطااوير تنظيمااات االقتصاااد االجتماااعي والتضااام

الجمعياات )ترصيد المقاربة المتبعاة فاي إنعاار فارص االساتثمار 

....(المحلية، التعاونيات، 

تهيئة وتنمية الغابات 1
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محاربة زحف الرمال 2

ة الطبيعمحاربة التصحر والمحافظة على 

معالجة اخحواض المائية 1

هكتار850 ية تثبيت الكثبان الرمل

هكتار630 ةصيانة الكثبان الرملي

كلم20  معالجة األحزمة الرملية

البرنامج

هكتار50.000 إعداد تصاميم للتهيئة

3م277.000
ية المحافظة على التربة والموارد المائ

البرنامج

:تنمية شبكة المناطق المحمية 3

772.000
هكتار

 منتزهات وطنية 10مواصلة تهيئة

150.000
هكتار

 موقع ذات األهمية 32تهيئة

البيولوجية و االيكولوجية 

البرنامج
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الوقاية من الحرائق ومكافحتها 6

تدبير الصيد بالمياه القارية 5

تدبير القنص 4

سيتم 166بما فيها )1300

تمتد على ( 2020احداثها سنة 

ماليين هكتار3مساحة 

العدد اإلجمالي لمكريات القنص البرنامج

وحدةمليون27,5 انتاج صغار االسماك

مليررررون وحرررردة مررررن 24,5اسررررتزراع 

األسماك من أجل الصيد التجاري

إعادة توطين الوديان والبحيرات

البرنامج

وحدة55  تهيئة و صيانة نقط الماء

كلم 530 مصدات النار المهيئة

1.500 عدد الحراس

البرنامج

عة الطبيمحاربة التصحر والمحافظة على 



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 202047برنامج القطاع لسنة 

وتأمينهالحفاظ على الملك الغابوي 

هكتار500.000 تحفيظ الملك الغابوي

كلم1000 فتح وصيانة المسالك الغابوية

هكتار250.000  اعداد الملفات التقنية

وحدة160 صيانة الدور الغابوية

وحدة107 صيانة المساكن والبنايات االدارية

البرنامج



الصيد البحريج

2019منجزات القطاع لسنة  1

2020برنامج القطاع لسنة   2
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 2019و2018ترسيبة اإلنتاج السمكي حسب أصناف الصيد خالل التسع األشهر األولى من سنتي 

842

794

64

72

83

64

2…

13

2019

2018

السمك السطحي السمك األبيض رأسيات األرجل أخرى

+6% -11%+29% من حي  الحجس 

(بآالف اخطنان)

لتزايدنظرا6%بنسبةالسطحيالسمككمياتارتفاع

ةالصغيرالسطحيةاخسماكمن« »المخزونإنتاجحجس

(2019شتنبر30غايةإلىاإلجماليالحجسمن36%)

تزايدنتيجة29%بنسبةاخرجلرأسياتكمياتارتفاع

%41و%193 التواليعلىالسيبياوالحبارإنتاج

.(2019شتنبر30غايةإلىاإلجماليالحجسمن63%)

التركيبة باخصنافالمجموع

+7
%

أمس التطورات

من حي  القيمة 

(الدرامسبماليير)

+1
%

2,2

2,1

1,3

1,5

5,3

5,4

1,1

0,9

2019

2018

السمك السطحي السمك األبيض رأسيات األرجل أخرى

-10% -1% +14
%

+7%

نظرا1%بنسبةاخرجلرأسياتإنتاجقيمةانخفاض

من%54)%23 الصنفمذاأثمنةمعدللتراجع

(2019شتنبر30غايةإلىاإلجماليةالقيمة

لتزايدنظرا7%بنسبةالسطحيالسمكإنتاجقيمةارتفاع

ومعدل%6 الصنفمذامصطاداتحجسمنكل

30غايةإلىاإلجماليةالقيمةمن%22)%1 أثمنته

(2019شتنبر

1 010

944

2019 2018

10,0

9,9

2019 2018
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5,7

5,8

3,9

3,8

0,3

0,2

2019

2018

الصيد اتقليدي و الساحلي الصيد بأعالي البحار أخرى

947

885

60

57

3

2,6

2019

2018

الصيد اتقليدي و الساحلي الصيد بأعالي البحار أخرى

+7% +6
%

+17%

لتزايدنظرا7%بنسبةوالتقليديالساحليالصيدإفراغاتارتفاع

مذاصيدإجماليمن%89)%6 السطحيالسمكصيدحجس

(2019فيالنشاط

نسبةبالبحاربأعاليالصيدأسطولمنالمصطادةالكمياتارتفاع

من%67)%42 اخرجلرأسياتإنتاجتزايدنتيجة%6

(2019فيالنشاطمذاصيدإجمالي

-2% +3% +16
%

لتزايدنظرا3%بنسبةالبحاربأعاليالصيدإنتاجقيمةارتفاع

قيمةإجماليمن%79)%9 اخرجلرأسياتمبيعاتقيمة

(2019فيالنشاطمذاإنتاج

نظرا2%بنسبةالتقليديوالساحليالصيدإنتاجقيمةانخفاض

إجماليمن%39)%26 اخرجلرأسياتأثمنةمعدللتراجع

(2019فيالنشاطمذاإنتاجقيمة

2019و2018ترسيبة اإلنتاج السمكي حسب أنشطة الصيد خالل التسع األشهر األولى من سنتي 

من حي  الحجس 

(بآالف اخطنان)

من حي  القيمة 

(الدرامسبماليير)
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203 208

115 109

9 8

122
83

10

8

2019 2018

416

459

6,5
7,7

4,2

4,1

0,7
0,71,4
1,10,3
0,2

13,2
13,9

2019 2018

(الدرامسبماليير)من حي  القيمة (بآالف اخطنان)من حي  الحجس 

وكذاالسمكوزيتدقيقصادراتمنكلحجسلتزايدنظرا%10بنسبةارتفاع

الحجسمن%52)%5و%47 التواليعلىالمعلباتنصفوالمعلبات

(للصادراتاإلجمالي

44%المجمدالسمكمنمكونةالصادراتحجسمن

16 المجمدةالمنتجاتمنالصادراتقيمةلتراجعنتيجة%5بنسبةانخفاض%

(للصادراتاإلجماليةالقيمةمن49%)

من%32)%3بنسبةالمعلباتونصفالمعلباتمنالصادراتقيمةارتفاع

(للصادراتاإلجماليةالقيمة

منتجات مجمدة

المعلبات و نصف 

المعلبات

السمك الطري

دقيق و زيت السمك

(2019أرقام مؤقتة في سنة )المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات: المصدر 

أنشطة أضرل

2019و2018صادرات المنتجات السمكية خالل الثمانية أشهر األولى من سنتي 

- 2%

+5%

+ 9%

+47%

+26%

+10%

منتجات مجمدة

المعلبات و نصف 

المعلبات

السمك الطري

دقيق و زيت السمك

أنشطة أضرل

- 16%

+3%

-3%

+27%

+54%

-5%
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 2018إلى غايةآليوتيساستراتيجية  أهم مؤشرات

(بآالف األطنان)حجم اإلنتاج 

20
07

20
18

1.371

1.035

(بآالف األطنان)حجم اإلنتاج 

x 
1,3

نسبة الكميات المفرغة المدبرة 
باستدامة

5%

+9
1%

96%

1,2

(الدوالراتبماليير)الصادرات 

2,4

سةاليابالتشسيل المباشر على 

61.650

97.365

x 
1,6

الصيد )الناتج الداخلي الخا  

اهمالدربماليير*( الصيدوصناعات 

8,3

x 
2,1

17,3

20
07

20
18

20
07

20
18

20
07

20
18

20
07

20
18 فيما يخص  صناعات الصيد الوزارةتقديرات والبحري المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص الصيد : المصدر* 
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x 
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 201953منجزات القطاع لسنة 

سل سفن أسطول الصيد الساحلي 

وأسطول الصيد في أعالي البحار 

الموقع بأجهزة تحديد مجهزة 

 VMSالجسرافي

51إلى 13من : غرف التبريد

101إلى 10من : مصانع الثلج

3: تعزيز إمكانيات البحث البحري

زوارق سريعة وسفينتان ساحليتان 

(في طور اإلنجاز 1منها ) للتنقيب 

سفن للبحث العلمي، منها سفينة 3

.2021متطورة سيتم استالمها في 

ي يستفيد جميع بحارة الصيد التقليد

ومن واالجتماعية من التسطية الصحية 

.التسطية اإلجبارية على المرض

المنع التا  الستخدا  الصناديق 

الخشبية واعتماد الصناديق 

.البالستيكية الموحدة

٪ 47+ األولي للسردين بيعالسعر 

2010بمستوى مقارنة 

د البيع األولي للصيرقم معامالت ارتفع

ليارم4,2التقليدي والساحلي من 

درهم ليارم7,3إلى 2010درهم في 

٪74+ ، أي 2018في 

لقطاع الصيد البحريمكتسبات هامة



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2019منجزات القطاع لسنة 

(1/5)آليوتيستفعيل مقتضيات استراتيجية 

أخرىن يجديدة و تحيحداث مخططاتإاالستمرار في تفعيل مخططات التهيئة مع 

ألربيانا،النازليةأسماكف،يسأبوسمكاألخطبوط،السطحي،السمك)السمكمصايدلتدبيرمخطط20تنزيل،

(...الكبرى،القشرياتاألحمر،المرجانالقرر،األحمر،الطنالطحالب،

موقعاءإنشوكذلكجغرافيةمعلوماتنظامواستعمالالقتناءمشروعأطلق،السمكيةللثرواتأحسنتدبيرول

.2020سنةخاللالمغربيةاألسماكصائدمبتتبعخاصالكتروني

البيولوجيةألهميتهماراظنومحميات3عددهايبلغالتي،البحريةالمحمياتتطويرسياسةمواصلةاطارفي

.الجاريةنةسالنهايةخاللالمحمياتلهذهالبحريتشويرالمعداتلتركيبدراسةفيالشروعسيتم،والبيئية

عددميملتت"نيكرو"الكبيرالدلفينهجومضحاياالبحارةلفائدة،2019سنةخاللدرهممليون3مبلغصرفتم

.االجتماعيللضمانالوطنيالصندوقطرفمنالمقدمةالخدماتمنلالستفادةالالزمةاأليام

تحيين مسطرة المصادقة على منتجات الصيدتنزيل و

المصطاداتلىعالمصادقةبمسطرةخاصجديدعلوماتيمبرنامجتطويرفيالشروعتمحيثالمصطاداتعلىالمصادقةبمنظومةالعملسيستمر

.القانونيغيرالصيدمحاربةإطارفيالقانونيةالمقتضياتومواكبةالمعلوماتيللتطبيقالرقابيةالوظائفمنللرفعوذلك
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تتبع نشاط الصيد البحري

الراديوتردداتنضامبواسطةالتقليديالصيدقوار مويةتحديدالىالبرنامجيمدفRFIDاستفادحيت

(العاملةالمراكبمن%100والمسجلةالمراكبمن%6 99)البرنامجمدامنقار 17.206حوالي

 (2/5)آليوتيستفعيل مقتضيات استراتيجية 

تشجيع االستثمار في مجال تربية االحياء البحرية

:كالتاليموزعةمشروع256االمتمامإبداءطلباتإطارفيانتقاؤماتسالتيوإنجازماالمرتقبالبحريةاخحياءتربيةمشاريععدديبلغ

116فيمابمااالمتمامإبداءطلباتإطارفياضتيارماتسالتيمشروع256إلنجاحالتقنيةالمواكبة2020سنةستعرف

لتأميلالضروريةالتداريببرنامجمنالفئةمذهوستستفيد.الشبا والمقاولينالصيادينصغارتعاونياتبضاصمشروع

إطارفياإلفريقيةالدولمعكداوالبحريةاخحياءتربيةمجالفيالرائدةالدولمعالشراكاتتطوير.المشاريعمذهحاملي

.جنو -جنو الشراكةتشجيع

بمليون درهماالستثمار  المساحة بالهكتار  عدد المشاريع الجهة

800 2.330 214 جهة الداخلة واد الدهب

400 900 23 سوس ماسة

93 210 10 طنجة تطوان الحسيمة

100 60 4 الشرق

270 455 5 كلميم واد نون

1.663 3.955 256 المجموع

2/2السمكية استدامة الثروة  1
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سوقا10اإلجماليعددماليبلغ 2019نونبرأواضرتطوانبمدينةاضرسوقتسليسسيتسكما 2019أكتوبرفيإنزكانوطنجةمدينةمنبكلبالجملةالسمكسوقتدشينتس.

 ليبلرغ العردد اإلجمرالي خسرواق البيرع اخولري مرن 2020حيرت سريتس تسرليمه أواضرر سرنة 45بلغت نسبة اإلنجراز بالنسبة لسوق السمك للبيع اخولي من الجيل الجديد بمدينة الصويرة فقد  

.سوقا11الجيل الجديد 

ديدبناء أسواق السمك للبيع اخولي من الجيل الجبناء أسواق السمك بالجملة

(3/5)آليوتيستفعيل مقتضيات استراتيجية 

نسبة اإلنجاز
التكلفة بماليين 

الدراهم
الموقع

100% 65,3 الدار البيضاء

100% 68,9 الرباط

100% 54,9 مكناس

100% 56,8 بني مالل

100% 85,9 مراكش

100% 55,2 تازة

100% 46,2 وجدة

100% 57,1 إنزكان 

100% 30,5 طنجة

95% 39,4 تطوان

560,2 المجموع 

نسبة اإلنجاز
التكلفة بماليين 

الدراهم
الموقع

100% 55,2 طنجة 

100% 25,5 العرائش

100% 49,4 الدار البيضاء

100% 11,4 محمدية

100% 42,4 أسفي 

45% 20,8 الصويرة

100% 83,5 أكادير

100% 46,8 العيون 

100% 34,7 طنطان 

100% 29,7 بوجدور
٪100 48,1 الداخلة

447,4 المجموع 
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متابعة برنامج بناء نقط التفريغ المجهزة

 (4/5)آليوتيستفعيل مقتضيات استراتيجية 

اإلنجازات

 حياث بلغات تكلفاة )تزنيات(بكاوريزمتم إنهاء أشغال بناء و تجهيز نقطاة التفرياغ المجهازة ،

:مليون درهم 20,6ا المشروع حوالي ذه

مربعمتر6.467المشروعإلنجازالمخصصةاإلجماليةالمساحةبلغت•

ماان إدارة وملحقااة إداريااة وسااوق الساامك، إضااافة إلااى  مسااتودعات المشااروعيتكااون•

اص خاصااة بمهنااي الصاايد التقلياادي، ومخااازن تابعااة لتجااار الساامك بالمنطقااة ومقاار خاا

افة إلااى باإلنقاااذ البحااري، إضااافة الااى تخصاايص ورر إلصااالح قااوارب الصاايد، باإلضاا

محول ومولد كهربائي و موزع للوقود وبوابة للحراسة والمراقبة، مركز 

بوجدورميناءبالتقليديللصيدمستودع700إنجازتم.

مبرمجرة أو فري طرور 3إضرافة إلرى 44يبلغ عدد نقرط التفريرغ المجهرزة وقررى الصريد حاليرا 

التأهيل

(الناظور)إيفوناسنإيفريبجديدةنقطةبناءمتابعة

ادينالصيبقرىالصيدمناطقمكوناتبعضتهيئةبإعادة2020خاللالشروع

المراحل 

المتبقية
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برنامج تجهيز قوارب الصيد بصناديق عازلة للحرارة 

 (5/5)آليوتيستفعيل مقتضيات استراتيجية 

الهدف
 تسويقهفي تثمينه و تسهيل عملية والمساهمة الحفاظ على جودة منتوج الصيد. الهدف

اإلنجازات

للحرارةعازلةبصناديققارب6.591تجهيزتمحيثالجنوبيةالمناطقاألولىالعمليةهمت

.(%94,5اإلنجازنسبة)صندوق19.773يقربماتوزيعمع

تجهيزتمدقوالمتوسطاألبيضالبحرفيالناشطةالبحريالصيدقواربالثانيةالعمليةهمت

.(%91اإلنجازنسبة)للحرارةعازلةبصناديققارب2.820

منسياألطلالمحيطبشمالالناشطةالبحريالصيدقواربعلىالمشروعتعميمحاليايتم

درهممليون25بحواليماليغالفبقارب4.248تشملوالتيالصويرةإلىالقنيطرة

2بحواليماليغالفب(333)العرائروأصيلةبينالعاملةيةالمتبقالقواربتجهيزوكذلك

.درهممليون

العاملةيةالمتبقالقواربلتجهيزالعروضطابإطالق2019أكتوبرفيتم

درهممليون8,5يناهزماليبغالف(1.465)بأكادير

المراحل المتبقية
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الصيد البحريج

2019منجزات القطاع لسنة  1

2020برنامج القطاع لسنة   2
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020برنامج القطاع لسنة 

(مليون درهم : تنمية الصيد البحريصندوق  (100

2020مشروع ميزانية 

.1

60

3/1-أهم المشاريع المبرمجة في ميزانية االستثمار 

غال بناء مساهمة لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ووكالة إنعار تنمية الشمال إلنهاء أش

المتحف المتوسطي للبحر بمدينة الحسيمة

 و السالمة البحرية لفائدة قوارب الصيد التقليدياالغاتةاقتناء عتاد

ة بالمضيق مساهمة لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتأهيل محطة لتربية األحياء المائي

 اقتناء برنامج معلوماتي

 دعم عمليات مراقبة أنشطة الصيد البحري

 برنامج إتمام ازالنجمساهمة لفائدة وكالة اإلنعار والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم الجنوب بالمملكة

و تفعيل قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب  

 ة المتضررين البحارمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في إطار االتفاقية المتعلقة بدعم

النيكرومن سمك 

ل مخطط حمائي مساهمة لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من اجل اقتناء شباك في إطار تفعي

نيكروللتصدي لهجمات سمك الدلفين أو 

  مشاريع مختلفة



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020برنامج القطاع لسنة 

تاغزوتالصيدمركزتهيئةو(أݣادير)بامسوانالصيدقريةتهيئةإعادة

البحريةاألحياءتربيةمشاريعلفائدةالوالديةببحيرةبحريةمنشئاتإنجاز

وحداتإحداثية،إضافللوقودمخازنبناء)الجنوبيةباألقاليمالصيادينبقرىالصيدمناطقمكوناتبعضتهيئةإعادة

(..الرسومناطقإلىللوصولمنحدراتبناءالصيد،لمعداتإضافيةمخازنبناءالثلج،إلنتاجعصرية

فيالزيادةويدالصلمعداتإضافيةمخازنبناء)إضافيةبتجهيزات(الحسيمةإقليم)إيريسلكاالالصيدقريةتعزيز

(..الثلجلوحدةاإلنتاجيةالطاقة

: )مليون درهم34.2)و تربية األحياء البحرية المهيأة والمندمجة للصيد التقليديالمشاريع 

2020مشروع ميزانية 

.2

( مليون درهم 109,7)الوصايةلفائدة المؤسسات تحت دعم 

درهممليون(30البحريللصيدالوطنيالمكتبلفائدةمساهمة)

درهممليون(53البحريالصيدفيللبحثالوطنيلمعهدالفائدةمساهمة)

درهممليون(15البحريةاالحياءتربيةلتنميةالوطنيةالوكالةلفائدةمساهمة)

درهممليون3,7(البحريةالمواردوتهيئةاستدامةقسملفائدةمساهمة)

درهممليون(8فيدراليتهاوالبحريالصيدغرفلفائدةمساهمة)

.3
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020برنامج القطاع لسنة 

2020مشروع ميزانية 

(درهممليون6,35)بالتكوينالمكلفةمستقلةبصورةالمسيرةالدولةلمرافقإعانة

(درهممليون8)بالمحمديةالبحريالمهنيالتكوينمركزبناء

(درهممليون8)ببوجدورالبحريالصيدمندوبيةمقربناء

.5

.6

.7

(درهممليون35,6)والخارجيةالمركزيةالمصالحوتجهيزتهيئة .4

62

3/3–أهم المشاريع المبرمجة في ميزانية االستثمار 



I 2020وبرنامج9201منجزات الوزارة لسنة

II
2020وتقديم ميزانية 2019تذسير بميزانية االستثمار لسنة 
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قطاع الفالحةأ

2019تذسير بميزانية االستثمار لسنة 1

2020تقديم ميزانية  2

64



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 201965تذكير بميزانية االستثمار لسنة 

ميزانية االستثمار

10 565
9 885

657 13

9
إعتمادات أخرى

منحة الصندوق الدولي

للتنمية الزراعية

صندوق التنمية 

موارد خارج  )الفالحية 

(  الميزانية العامة

الميزانية العامة 

2019 الموارد 

9 885 الميزانية العامة للدولة  -1

680 موارد أخرى-2

657 صندوق التنمية الفالحية  

13 الدولي للتنمية الزراعيةمنحة الصندوق 

9 إعتمادات أخرى

10 565 المجموع 

(مليون درهم)2019موارد ميزانية االستثمار لسنة  

توقعات

31/12/2019
الميزانية العامة : 

)*(للدولة 

98% *نسبة االلتزام 

71% *نسبة األداء 

الري وتهيئة. 1

; المجال الفالحي

3960
تنمية سالسل . 2

;  االنتاج الفالحي

4769

السالمة . 3

550; الصحية

التعليم . 4

التكوين والبحث  

 ;429

المساندة . 5

والمصالح 

;  المتعددة المهام
177

(مليون درهم)البرامج حسب 2019توزيع ميزانية االستثمار لسنة 



ب
2019تذكير بميزانية االستثمار لسنة  1

2020تقديم ميزانية  2

قطاع الفالحة
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 202067تقديم ميزانية 

( 1/2)للفالحة 2020برنامج السنة المالية 

موارد ميزانية التسيير واالستثمار 1

11 712
10 812

900

ة صررررندوق التنميررررة الفالحيرررر

مررررروارد خرررررارج  الميزانيرررررة )

(  العامة

الميزانية العامة 

(بالمليون درهم)إعتمادات األداء  
الموارد 

± %  2020 2019
2% 2 950 2 897 ميزانية التسيير 

2% 2 950 2 897 الميزانية العامة للدولة  

11% 11 712 10 565 ميزانية االستثمار 

9% 10 812 9 885 الميزانية العامة للدولة  -1

32% 900 680 موارد أخرى-2

37% 900 657 صندوق التنمية الفالحية  

-100% - 13 منحة دولة قطر و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

-100% - 9 إعتمادات أخرى

9% 14 662 13 461 المجموع 

(مليون درهم)2020لسنة موارد ميزانية االستثمار 

2 ميزانية التسيير ارتفاع%

ميزانيةةةةة االسةةةةتثمار ارتفةةةةاع 

11%

قطةاع الفالحةة ارتفاعةا عرفة  مةوارد ميزانيةة

.2020و2019ما بين 9إجماليا   



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 202068تقديم ميزانية 

( 2/2)للفالحة 2020برنامج السنة المالية 

ملخص ميزانية االستثمار 2

(بمليون درهم)األداء اعتمادات 

الميزانية العامة للدولة والمصادر األخرىبرامج االستثمار

% ± 2020 2019

24% 4 905 3 961 الري وتهيئة المجال الفالحي. 1

-10% 577 644 الوطني لالقتصاد في مياه السقيالبرنامج 

45% 1678 1155 توسيع الري بسافلة السدود برنامج 

70% 1282 755 الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الريبرنامج 

-3% 1367 1407 عمليات أخرى

5% 5 693 5 439 تنمية سالسل االنتاج الفالحي. 2

2% 3 950 3 882 التنمية الفالحية صندوق 

5% 1100 1051 الدعامة الثانية مشاريع 

39% 76 55 الفالحية األقطاب 

31% 63 48 المحلية والترميز المنتجات 

-10% 121 135 الفالحيةاإلستشارة  

-2% 100 102 الفالحية الغرف 

70% 283 166 عمليات أخرى

5% 580 550 السالمة الصحية. 3

-2% 429 437 التعليم التكوين والبحث  . 4

-41% 105 177 المساندة والمصالح المتعددة المهام. 5

11% 11 712 10 565 المجموع

ارتفاعةا 2020االسةتثمار لسةنة عرفة  ميزانيةة

. 2019مةةع سةةنة مقارنةةة %11بنسةةبة إجماليةةا 

:شمل هذا االرتفاع خصوصا 

برنامج الري 

بنسبة

%24

برنامج تنمية سالسل 

االنتاج الفالحي 

5%بنسبة 

الصحيةالسالمة 

بنسبة

5%



والسابات التنمية القروية والمياه  

2019تذسير بميزانية االستثمار لسنة  1

2020تقديم ميزانية  2
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2019تذكير بميزانية االستثمار لسنة 

ميزانية االستثمار 
القرويةالتنمية  1

(بالمليون درهم)إعتمادات األداء  
الموارد 

± %  2019 2018

-23% 2623 3423
تدارك التفاوت االجتماعي و المجالي في العالم برنامج -1

القروي

)صندوق التنمية القروية  والمناطق الجبلية)

0% 143 143
الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه وزارة 

والغابات

0% 380 380 التربية الوطنية و التكوين الممنيوزارة 

0% 150 150 الصحةوزارة 

-64% 450(*) 1250 التجميز والنقل واللوجستيكوزارة 

0% 1500 1500 القروية والمناطق الجبليةدعس الدولة لصندوق التنمية 

-47% 322   610 العزلة و تنمية المناطق القروية والجبلية فك -2

-27% 2 945 4 033 المجموع 

2 945
2 623

322

فرررررك العزلرررررة و تنميرررررة 

المنرررررررررراطق القرويررررررررررة 

والجبلية 

برنررامج ترردارك التفرراوت

االجتمرررراعي و المجررررالي 

في العالم القروي

(مليون درهم)2019موارد ميزانية االستثمار لسنة  

برسماالستثمارميزانيةعرف 

بنسبةانخفاضا2019سنة

.2018سنةمعمقارنة27%

70

جهيةز لم يتم رصدها بصندوق التنمية القرويةة والمنةاطق الجبليةة سمسةاهمة وزارة التمليون درهم 799)*( 

والنقل واللوجستيك إلى حدود نهاية أستوبر 



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2019تذكير بميزانية االستثمار لسنة 

ميزانية االستثمار 

المياه و الغابات  2

1 272

160

1 072

40

صررررررندوق  الصرررررريد البررررررري 

والصيد بالمياه القارية

صندوق  الوطني الغابوي 

الميزانية العامة 

2019 الموارد 

160 الميزانية العامة للدولة  -1

1112 موارد أخرى-2

1072 الصندوق الوطني الغابوي

40 صندوق الصيد البري والصيد في المياه القارية

1 272 المجموع 

الحفاظ على الملك 
;  الغابوي وتأمينه

268

تهيئة وتنمية 
593; الغابات

محاربة التصحر 
والمحافظة على 

321; الطبيعة

أفقي لمواسبة 

;  تدخالت القطاع

90

حسب البرامج2019توزيع ميزانية االستثمار لسنة 

(مليون درهم)2019موارد ميزانية االستثمار لسنة  

توقعات

31/12/2019
ة الميزانية العامة للدول

)*(

98% *نسبة االلتزام 

65% *نسبة األداء 

71



والغابات التنمية القروية والمياه ب

2019تذكير بميزانية االستثمار لسنة  1

2020تقديم ميزانية  2
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

القرويةللتنمية 2020برنامج السنة المالية 

موارد ميزانية التسيير واالستثمار 1

(بالمليون درهم)إعتمادات األداء  
الموارد 

± %  2020 2019

-1% 66,5 67 ميزانية التسيير 

-1% 66,5 67 الميزانية العامة للدولة  

28% 3 759 2 945 ميزانية االستثمار 

29% 3 392 2 623(*) لقرويبرنامج تدارك التفاوت االجتماعي و المجالي في العالس ا

14% 367 322 فك العزلة و تنمية المناطق القروية والجبلية 

27% 3 826 3 012 المجموع 

جهيةز لم يتم رصدها بصندوق التنمية القرويةة والمنةاطق الجبليةة سمسةاهمة وزارة التدرهم مليون 799)*( 

نهاية أستوبر حدود إلى واللوجستيك والنقل 

:يعزى هذا النمو بالخصوص إلى و 

%28ميزانية االستثمار  ارتفاع

التنميةةة القرويةةة عرفةة  مةةوارد ميزانيةةة

2019مةةا بةةةين 27ارتفاعةةا إجماليةةا   

.2020و
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

3 392

1 500

1 249

400

100
143

البحـريوالصيـدالفالحةوزارة

اتوالغابوالمياهالقرويةوالتنمية

الصحةوزارة

ينالتكووالوطنيةالتربيةوزارة

المهني

يكواللوجستوالنقلالتجهيزوزارة

التنميةلصندوقالدولةدعم

القروية

في برنامج تدارك التفاوت مساهمات مختلف القطاعات

(بمليون درهم)االجتماعي و المجالي في العالم القروي 
(  القروية والمناطق الجبليةصندوق التنمية ) (بالمليون درهم)إعتمادات األداء  

الموارد 
± %  2020 2019

29% 3392 2623 برنامج تدارك التفاوت االجتماعي و المجالي في العالم القروي. 1

0% 143 143
والغاباتوزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه 

5% 400 380
التربية الوطنية و التكوين الممنيوزارة 

-33% 100 150
الصحةوزارة 

178% 1249 450(*)
التجميز والنقل واللوجستيكوزارة 

0% 1500 1500
القروية والمناطق الجبلية دعس الدولة لصندوق التنمية 

14% فك العزلة و تنمية المناطق القروية والجبلية . 2   322   367

28% 3 759 2 945 المجموع 

74

جهيةز لم يتم رصدها بصندوق التنمية القرويةة والمنةاطق الجبليةة سمسةاهمة وزارة التمليون درهم 799)*( 

والنقل واللوجستيك إلى حدود نهاية أستوبر 

القرويةللتنمية 2020برنامج السنة المالية 

ملخص ميزانية االستثمار 2



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

والغاباتللمياه 2020برنامج السنة المالية 

موارد ميزانية التسيير واالستثمار 1

(بالمليون درهم)إعتمادات األداء  
الموارد 

± %  2020 2019

15% 628 547 ميزانية التسيير 

19% 557 467 نفقات الموظفين واخعوان

11- % 71 80 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

3% 1310 1272 ميزانية االستثمار 

0- % 160 160 الميزانية العامة للدولة  -1

3% 1150 1112 موارد أضرل-2

3% 1100 1072 الوطني الغابويالصندوق 

25% 50 40 ةالصيد البري والصيد في المياه القاريصندوق 

6,5% 1938 1819 المجموع 

1 310

160

1 100

50

و صندوق  الصريد البرري

الصيد بالمياه القارية

وي صندوق  الوطني الغاب

الميزانية العامة 

(مليون درهم)2020موارد ميزانية االستثمار لسنة  

 الررى 19%يرجررع ارتفرراع الميزانيررة  الخاصررة بررالموظفين بنسرربة

االجتمرراعي و االحتيرراط إدراج مسرراهمات الدولررة فرري إطررار أنظمررة 

. الموظفينالتقاعد ضمن فصل نفقات 

تراجعرا عرفت نفقات المعردات والنفقرات المختلفرة للميراه و الغابرات

.ارةاإلدمن أجل ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير 11%بنسبة 
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

ملخص ميزانية االستثمار 2

(بمليون درهم)اعتمادات األداء 

الميزانية العامة للدولة والمصادر 

األخرى

(محاور4)برامج االستثمار

± %  2020 2019

2,6% 275 268 برنامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه1.

2,5% 608 593 برنامج تميئة وتنمية الغابات2.

3,4% 332 321 برنامج محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة3.

5,6% 95 90 برنامج أفقي لمواكبة تدضالت القطاع4.

3% 1310 1 272 المجموع

لسنةاالستثمار عرف  ميزانية

بنسبةارتفاعا إجماليا2020

.2019مع سنة مقارنة 3%
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والساباتللمياه 2020برنامج السنة المالية 



الصيد البحريج

2019تذسير بميزانية االستثمار لسنة  1

2020تقديم ميزانية  2
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2019تذكير بميزانية االستثمار لسنة 

2019ميزانية 

% 2019 بماليين الدرامس

ميزانية االستثمار

36% 266,8 اردتنمية الصيد و تربية اخحياء البحرية و تثمين المو

3% 18,6
بحرو الممنية و سالمة رجال الاالجتماعية الترقية   التأميل

3% 24,8 قيادة وحكامة

42% 310,1 مجموع ميزانية االستثمار

ميزانية التسيير

27% 204,3 نفقات الموظفين

20% 148,0 اردتنمية الصيد و تربية اخحياء البحرية و تثمين المو

4% 27,0
حرو الممنية و سالمة رجال البالترقية االجتماعية التأميل 

7% 53,8 قيادة وحكامة

58% 433,1 مجموع ميزانية التسيير

100% 743 مجموع الميزانية العامة
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الصيد البحريج

2019تذسير بميزانية االستثمار لسنة  1

2020تقديم ميزانية  2
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

2020مشروع ميزانية 

819,9

310,1

509,8

262,0

247,8

مجموع ميزانية 

2020

ميزانية اإلستثمار ميزانية التسيير المعدات و النفقات 

المختلفة

نفقات الموضفين

100
%

38%

62% 32%

30%

6,4 24,3 34,2 35,6

100,0

رة إعانة لمرافق الدولة المسي

بصورة مستقلة  المكلفة

بالتكوين 

أخرى المشاريع المهيأة والمندمجة

ة للصيد التقليدي و تربي

األحياء البحرية 

تهيئة وتجهيز المصالح 

المركزية والخارجية 

حريصندوق تنمية الصيد الب
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

2020مشروع ميزانية 

ميزانية التسيير 2

247,8
204,3

46,6

53,8

25,4

27,0

190,0

148,0

509,83

433,1

2020 2019

ةالتأهيل الترقية االجتماعي

والمهنية و سالمة رجال 

البحر

+76,7

نفقات 

الموظفين

قيادة وحكامة

اء تنمية الصيد وتربية االحي

البحرية 

و تثمين الموارد

تنمية الصيد وتربية اخحياء البحرية وتثمين الموارد

التأميل الترقية االجتماعية والممنية وسالمة رجال البحر

190,0

- - 42,0

148,0

2020 تثمين المنتوج  دعم لفائدة المؤسسات تحت الوصايةمراقبة الصيد 2019

25,4

0,8 0,4 0,3

26,9

2020 اإلنقاد البحري الترقية اإلجتماعية دعم مؤسسات التكوين 2019

(بماليين الدرامس)التوزيع العام 

.I

51.06

46,6

- 6,2 0,8 0,2
53,8

2020 دعم الهيئات المهنية  دعم مهام المصالح 
المركزية

التكوين المستمر دعم مهام المصالح 
الخارجية

2019

قيادة وحكامة

81



2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

2020مشروع ميزانية 
ميزانية االستثمار 3

التأهيل الترقية االجتماعية 

والمهنية و سالمة رجال البحر

51,6
24,8

20,2

18,6

238,3
266,8

310,1 310,1

2020 2019

قيادة وحكامة

ياء تنمية الصيد وتربية االح

البحرية 

و تثمين الموارد

تنمية الصيد وتربية األحياء البحرية وتثمين الموارد

التأهيل الترقية االجتماعية والمهنية وسالمة رجال البحر

238,3

10,9 17,0 0,7 -

266,8

2020 ريغ بناء نقط الصيد التف
المجهزة

دعم لفائدة المؤسسات 
تحت الوصاية

مراقبة الصيد دفع لصندوق تنمية 
الصيد البحري

تثمين المنتوج 2019

20,2

- 0,3 1,3

18,6

2020 اإلنقاد البحري الترقية اإلجتماعية دعم مؤسسات التكوين و 
التعاون

2019

.I

51.06

51,6

2,0 8,0
16,8

24,8

2020 دعم الهيئات المهنية للصيد 
البحري

دعم مهام المصالح المركزية دعم مهام المصالح الخارجية 2019

قيادة وحكامة

(بماليين الدراهم)التوزيع العام 

+0
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2020برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 2020تقديم ميزانية 

2020مشروع ميزانية 

الفرق  2020 2019 بماليين الدرامس

ميزانية االستثمار

-28,5 238,3 266,8 لمواردتنمية الصيد و تربية اخحياء البحرية و تثمين ا

+1,6 20,2
18,6

ل و الممنية و سالمة رجااالجتماعية الترقية   التأميل

البحر

+26,8 51,6 24,8 قيادة وحكامة

+0,0 310,1 310,1 مجموع ميزانية االستثمار

ميزانية التسيير

+43,5 247,8 204,3 نفقات الموظفين

+42,1 190,0 148,0 لمواردتنمية الصيد و تربية اخحياء البحرية و تثمين ا

-1,6 25,4
27,0

و الممنية و سالمة رجال الترقية االجتماعية التأميل 

البحر

-7,3 46,6 54,0 قيادة وحكامة

+ 76,7 509,8 433,1 مجموع ميزانية التسيير

+76,7 820 743 45مجموع الميزانية العامة 45 المناصب المالية المحدثة
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  لجنةلجنة

 الفالحة والقطاعات إلانتاجيةالفالحة والقطاعات إلانتاجية        

 

 

 حـــــــــــــــــول  

 

    والتجارةوالتجارةمشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة 

  الرقميالرقميو و   ألاخضر ألاخضر   والاقتصادوالاقتصاد
 

 

 

 

 

 

0202

 تقـــــريـرتقـــــريـر
 



 تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 0202

 

 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

خ    9309دحىبر  30ِلذث لجىت الفالخت واللىاِاث إلاهخاحُت احخماِا بخاٍس

ُت للىاِاث الفىاِت والخجاسة والاكخفاد ألاخمش  لذساظت مؽشوُ املحزاهُت الفِش

 .9393العىت املالُت والشكمي بشظم 

جذاسظذ اللجىت مؽشوُ هزه املحزاهُت بشثاظت العُذ ؤبىبىش ِبُذ سثِغ  

اللجىت، وبدمىس العُذ مىالي خفَُ الّلمي وصٍش الفىاِت والخجاسة والاكخفاد 

ُت حزاهُتاملألاخمش والشكمي، الزي ؤوضح ؤن بِذاد مؽشوُ  هزه اللىاِاث ل الفِش

( 5البرهامج الخيىمي املشجىض ِلى خمعت )و ُت العامُت، جم بىاء ِلى الخىحيهاث امللى

ض  ؤظغ حّخمذ ِلى دِم الخُاس الذًملشاوي ومبادت دولت الخم واللاهىن، وحٍّض

ض  ش الىمىرج الاكخفادي وحٍّض كُم الجزاهت وجشظُخ الخيامت الجُذة، وهزلً جىٍى

ض  ت والخماظً الاحخماعي واملجالي زم الّمل ِلى حٍّض إلاؼّاُ الذولي الخىمُت البؽٍش

 للمغشب وخذمت كماًاه الّادلت.
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 اهىالكاؽشوُ هزه املحزاهُت اظخلهم مداوسه مهما ؤلاف العُذ الىصٍش ؤن  

 ،9393املزهشة الخىحيهُت لشثِغ الخيىمت الخاـت بةِذاد كاهىن مالُت ظىت  مً

خماد ِلى ؤسبْ ) اث: )4ورلً بااِل ( مىاـلت دِم العُاظاث الاحخماُِت، 0( ؤولٍى

( بِىاء دًىامُت حذًذة لالظدثماس، 0) ( جللُق الفىاسق الاحخماُِت واملجالُت،9)

الخاث الىبري.4)  ( مىاـلت إلـا

عي وفلا لخفُلت ظىت   ، ؤِلً 9309وبّذ ؤن ِشج ِلى املخىي الدؽَش

ْ كىاهحن 8خىماٌ وجدبْ معىشة املفادكت ِلى زماهُت )العُذ الىصٍش ًِ اظ ( مؽاَس

 ِلى سؤظها الىٍام ألاظاس ي لغشف الفىاِت والخجاسة والخذماث. 9393بشظم ظىت 

ْ الفىاعي   لب رلً، جىشق العُذ الىصٍش بلى ؤهذاف مخىي الدعَش ِو

ت ِمل، واملعاهمت في سفْ اللُمت  533خلم  في ؤفم( 9304-9393) ؤلف فـش

، وبالخالي الخفاً %90افت مً خفت الفىاِت في الىاجج الذاخلي الخام ب املم

 ِلى جىاصن املحزان الخجاسي.

ضا ملا ظبم رهشه، ؤهذ العُذ الىصٍش ؤن مً بحن مىجضاث مخىي   وحٍّض

ْ الفىاعي اسجفاُ ماؼش ـىاِت وجفذًش العُاساث ظُّا هدى جمىكْ املغشب  الدعَش

ش وبهخاج وجفذًش ال عُاساث وميىهاث الخفيُْ في بواس مىٍىمت همىفت لخىٍى

مخياملت، وؤلاف ؤن املغشب ِضص مً مىكّه همىفت ِاملُت في كىاُ ـىاِت 
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ؤلف  90الىحران ِبر اِخماد بشهامج معخلبلي للشفْ مً ِذد مىاـب الؽغل هدى 

 .9393بدلٌى ظىت  مىفب

 9308وباليعبت للىاُ اليعُج، ؤفاد العُذ الىصٍش ؤن املغشب خلم ظىت  

ؤفمل بهجاص ِلى معخىي اسجفاُ املّذٌ العىىي لفادساث املالبغ هدى ؤوسبا ) + 

اجفاكُت لالظدثماس  45الخىكُْ ِلى   همّذٌ ظىىي ملخىظي الىمى(، مْ 5.0%

  .9309بشظم العىت الخالُت 

ؤما فُما ًخّلم بالفىاِاث الغزاثُت، ؤهذ ؤهه جم خلم دًىامُت مهمت في  

ش كىاُ الفىاِاث الغزاثُت ) ّلذ الاللىاُ بفمل  -9307البرهامج املخّلم بخىٍى

( ظىاء حّلم ألامش بشكم املّامالث املىحه للخفذًش ؤو باالظدثماس في اللىاُ، 9390

( 9308-9304مىفبا خالٌ الفترة ) 60.098وبخذار فشؿ الؽغل بماًىاهض 

ش اللىاُ وجدعحن جىافع9390ُ-9307وهزلً جفُّل ِلذ بشهامج ) ت ( لخىٍى

 امللاوالث.

ومً حهت ؤخشي، ؤوضح العُذ الىصٍش ؤن كىاُ جشخُل الخذماث ٌّذ سافّت  

ؤظاظُت لالكخفاد الىوني ملاله مً دوس هام في خلم فشؿ الؽغل لفاثذة 

، ومعاهمخه في جدلُم الخىاصن الخجاسي خُث ظاهم في خلم خىالي الؽباب

 (.9308-9304مىفبا خالٌ ) 69.909
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الخجاسة الذاخلُت والخىصَْ، ؤؼاس العُذ الىصٍش بلى ؤن ؤما باليعبت للىاُ  

مىخذي حهىي، بلافت  09بِذاد الاظتراجُجُت الىوىُت لخىمُت الخجاسة ِبر جىٍُم 

املىخذي املغشبي للخجاسة خالٌ العىت الخالُت خُث جم الؽشوُ في جىفُز بلى 

اجُجُت الخىـُاث املىبثلت ًِ ؤؼغاٌ هزا املىخذي بر مً املشجلب ولْ اظتر 

 ووىُت خاـت باللىاُ في ألافم املىٍىس.

هما اظخىشد العُذ الىصٍش ؤهه جم الّمل ِلى جفُّل دوس غشف الفىاِت  

والخجاسة والخذماث، وحامّتها في جىفُز مخىىاث الخىمُت، والخشؿ ِلى حّذًل 

وجخمُم الىٍام ألاظاس ي للغشف في بواس مؽشوُ كاهىن ًىحذ كُذ الذساظت لذي 

 لّامت للخيىمت.ألاماهت ا

ت غحر هزا،   ض خماًت املعتهلً لذ املماسظاث الخجاٍس وؤفاد العُذ الىصٍش حٍّض

املؽشوِت، واملخاوش املشجبىت باملىخىحاث الفىاُِت ِبر جىثُف مشاكبت آالث 

م مىاهبت فذسالُاث حمُّاث املعتهلً  اللُاط، ووؽش الثلافت الاظتهالهُت ًِ وٍش

 033بخذار  في اهخٍاس ؼباوا،  90بخذار ؼبابًُ خاـت )جم بخذار  مً ؤحل

 (.9393ؼبان حذًذ في ؤفم ظىت 

ت، وحعهُل معاوش الخجاسة الخاسحُت ؤوسد العُذ   ض الخماًت الخجاٍس ً حٍّض ِو

ت ِبر  ض مىٍىمت الخماًت الخجاٍس جخّلم بالخذابحر  بحشاء جدلُلاثالىصٍش ؤهه جم حٍّض
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ت املمادة لإلغشاق، والخ ت جىاحذ املغشب بالهُئاث الجهٍى ذابحر الىكاثُت، وجلٍى

-9309والذولُت الخاـت بالخجاسة، وهزلً الّمل ِلى بلىسة خىت ِمل للفترة )

 .الخجاسة الخاسحُت ( للجىت الخيعُم الىوىُت بغُت حعهُل بحشاءاث9390

ت الذولُت،    هؽف العُذ الىصٍش ًِ اظخئىافوفُما ًخق الّالكاث الخجاٍس

م مخابّت امل ت وجدعحن مشدودًت الاجفاكُاث الخفمُلُت ًِ وٍش فاولاث الخجاٍس

لُت، وهزلً اظخئىاف  ت إلافٍش جفُّل مخخلف آلُاث اجفاكُت الخبادٌ الخش اللاٍس

املفاولاث خٌى اجفاكُت الخبادٌ الخش مْ الاجداد ألاوسبي، والخىكُْ ِلى اجفاكُت 

خ  ، وؤًما اللُام بمؽاوساث 9309 ؤهخىبش 96ؼشاهت مْ اململىت املخدذة بخاٍس

ْ اجفاكُاث الؽشاهت مْ ِذد مً الذٌو هعىغافىسة و  لىُجش، ابؽإن مؽاَس

ت املىكّت مً ؤحل  وسواهذا، ِالوة ِلى جلُُم وجدبْ جفُّل الاجفاكُاث الخجاٍس

فُت مْ بّن اجخاد إلاحشاءاث الالصمت واملعاهمت في سفْ الخى  احض غحر الخٍّش

 .ألاوشاف

ْ  وجإهُذا ملا  ظبم رهشه، ؤِلً العُذ الىصٍش ؤن جفُّل مخىي الدعَش

اث بشهامج ظىت  ْ الخجاسة ،9393الخجاسي ٌّذ بخذي ؤولٍى خاـت مخىي حعَش

ش اللىاِاث ِلى املعخىي 9395 – 9393الذاخلُت والخىصَْ ) (، مْ مىاهبت جىٍى

ادة الىمُت والىِى ض كذساث املغشب مً ؤحل الٍض م حٍّض ُت في الىوني والذولي ًِ وٍش
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ت، واظخئىاف املفاولاث مْ الاجداد ألاوسبي  الخذابحر وآلُاث الخماًت الخجاٍس

ت املبرمت، وبِذاد وبلىسة املىكف املغشبي  ومشاحّت بّن الاجفاكُاث الخجاٍس

ت ِلى معخىي املىٍماث راث الىابْ الخجاسي، وؤًما  بخفىؿ املفاولاث الخجاٍس

الخش مْ ول مً الىالًاث املخدذة ِلذ اللجان املؽترهت الجفاكُاث الخبادٌ 

ىُت، الاجداد ألاوسبي، وؤِماء اجفاكُت ؤوادًش.  ألامٍش

التي هزا، وجىشق العُذ الىصٍش بلى ؤهم مىجضاث كىاُ الاكخفاد ألاخمش،  

ضها باللاهىن سكم  جم اللاض ي بمىْ ألاهُاط البالظدُىُت، مْ اِخماد  77.05حٍّض

خمم  57.08مؽشوُ كاهىن سكم  هزا اللاهىن، بلافت بلى ِمل الىصاسة ِلى ٌغحر  ٍو

بةهجاص مىٍىمت الاكخفاد ألاخمش املخّللت  جىحذ بجمام املشخلت ألاولى مً الذساظت

ض الىمى ألاخمش في الىٍم إلاًيىلىحُت الفىاُِت  بالدشخُق وامللاسهت، في ؤفم حٍّض

م جىثُف املشاكبت ِلى معخىي الىخذاث الفىاُِت وجىٍُم دوساث  ًِ وٍش

بُت لفاثذة املشاكبحن واللُاجذ ُت والخدعِغ بؽيل ًٍس تزامً مْ م بدمالث الخِى

ل ملخمُاث اللاهىن سكم   العالف الزهش. 57.08ججًز

وفُما ًخّلم بلىاُ الاكخفاد الشكمي، ؤوضح العُذ الىصٍش ؤن ؤهم مىجضاث  

ت همذ اِخماد  ذ خالٌ العىت الجاٍس اللاهىن  ملخمُاثكىاُ الاجفاالث والبًر
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خمم اللاهىن سكم الزي  090.09 سكم ذ والاجفاالث ز 94.96ٌّذٌ ٍو م املخّلم بالبًر

    ومؽشوُ "داس املىاوً". (EASY-EXPORT)ملؽشوُ بوالق مشخلت الخخباس 

ظدؽهذ ولْ املىاـفاث الخلىُت لتهُئت  9393وؤلاف هزلً ؤن ظىت  

ْ حذًذة في بواس املىاوم الجذًذة للشبي بؽبىت الاجفاالث ، وبوالق مؽاَس

ت، وهزلً بوؽاء هُئت  املخىي الىوني للفبُب الّالي تهم وؽش ألالُاف البفٍش

ُف الجماعي للّلاساث  ، وجيؽُي ِملُت جىصَْ املىخجاث ِبر ؼبياث (OPCI)الخٌى

 . Barid-Cashبذًلت مثل 

ي حّمل هما ِشج العُذ الىصٍش ِلى ؤهم مىجضاث ووالت الخىمُت الشكمُت الت 

، في 9393ِلى حشجُْ وؽش الىظاثل الشكمُت، وبشهامج ِملها خالٌ العىت امللبلت 

مىاهبت إلاداساث واملاظعاث الّمىمُت، والُلٍت في املجاٌ الشكمي والبدث 

ً، وحشجُْ مىٍىمت امللاوالث الىاؼئت.  والخيٍى

ومً حهت ؤخشي، جىشق العُذ الىصٍش بلى املىجضاث املشجبىت بالبيُاث  

ش ت والخىىىلىحُت والبدث والخىٍى ، وبشامج الّمل ظىت الخدخُت الفىاُِت والخجاٍس

ش هزه البيُاث ملىاهبت الخفيُْ الىوني همؽشوُ مذًىت  9393 مً ؤحل جىٍى

ماظت"، وهزلً -الخشة للخفذًش "ظىط"، واملىىلت Tanger-Techمدمذ العادط "

 غشب املخىظي".-املىىلت الخشة "الىاٌىس 
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اُ الاظدثماس وجىمُت الفادساث مشجىضا ؤظاظُا لإلكاُل هما ؼيل كى 

جٍاهشة بلى مخم  88بدُث جم جىٍُم  -خعب جىلُذ العُذ الىصٍش–الاكخفادي 

(، 9309ًىلُىص  05 –ماسط  97، واحخماُ لجىت الاظدثماساث )9309غؽذ 

خعب جذفم ملفاث  9393هزه اللجىت في ظىت وؤلاف ؤهه مً املشجلب اوّلاد 

الاظدثماس، وهزلً مشاكبت التزاماث الؽشواث املىكّت ِلى هزه اجفاكُاث 

 الاجفاكُاث.

مىاهبت امللاوالث الفغشي واملخىظىت  ؤن وؤؼاس العُذ الىصٍش هزلً بلى 

وامللاٌو الزاحي اظخىحبذ الّمل ِلى جدعحن جىافعُت امللاوالث وخلم مىاـب 

ت مىٍىمت املبادسة امللاوالجُت ومىاهبت خا ْ وامللاولحن الؽغل، وجلٍى ملي املؽاَس

 الزاجُحن.

ش.  اث الخلٍش  وهٍشا ألهمُت الّشك الخلذًمي هىسده مففال لمً مدخٍى

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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ُت لىصاسة الفىاِت والخجاسة   خالٌ مىاكؽت مؽشوُ املحزاهُت الفِش

والاكخفاد ألاخمش والشكمي، اهتهض العُذاث والعادة املعدؽاسون هزه املىاظبت 

ت العامُت مً وشف  للخلذم بإخش التهاوي بلى العُذ الىصٍش ِلى ججذًذ الثلت املىلٍى

حاللت امللً خفٍه هللا ورلً بةِادة حُِّىه ِلى سؤط الىصاسة خالٌ الخّذًل 

 الخيىمي ألاخحر.

باملجهىداث املبزولت ِلى معخىي حمُْ اللىاِاث  هما هىهىا في البذاًت 

ت جدذ اخخفاؿ الىصاسة في ملذمتها كىاُ الفىاِت الزي باث مفخشة  املىمٍى

غحر معبىكت لبالدها مً مىىلم ِذد مً املداوس ألاظاظُت املخّللت بةهخاج الثروة، 

لشفْ بخذار مىاـب الؽغل، املعاهمت في الشفْ مً كُمت الىاجج الذاخلي الخام وا

ْ الفىاعي الزي  مً اللُمت املمافت لالكخفاد الىوني بفمل مخىي الدعَش

ظاهم والصاٌ بلى حاهب مخىىي املغشب ألاخمش وآلُىجِغ في مىاـلت بكاُل 

 الفىاِت الغزاثُت.   

وؤلاف العُذاث والعادة املعدؽاسون هزلً ؤن جدلُم هزه ألاهذاف  

ا مدىما ًشحْ بلى حعىحر اظتراجُجُت ـىاِت ـلبت وك ت ؤفشصث بشهامجا اظدثماٍس ٍى

 .ببالدهااوّىعذ هخاثجه ِبر مىجضاث اللىاُ 
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ُت، ؤبذي العُذاث  واسجباوا بّىاـش الّشك  الخلذًمي للمحزاهُت الفِش

والعادة املعدؽاسون ِذة مالخٍاث واظخفعاساث المعذ حل الجىاهب اللىاُِت 

 التي مافخئذ حؽغل باٌ وهمىم املهىُحن والفاِلحن.

ْ الفىاعي جم الاظخفعاس ًِ حجم معاهمت ف  فُما ًخّلم بمخىي الدعَش

إلادماج املدلي املخّلم بفىاِت العُاساث والىاثشاث في الشفْ مً وعبت اللُمت 

ما برا واهذ هزه  املمافت املشجبىت بمياظب ـىاُِت وجىىىلىحُت معخذامت، ِو

 الفىاِاث خالّت لؽشه الخفٌى ِلى جشخُق ؤم ال.

ن ِلى ؤهمُت معاهمت املخىي في الشفْ مً وعبت الىمى وؤهذ البّ 

الاكخفادي بففت ؼمىلُت، واهخشاوه ؤًما في بلىسة جفىس حذًذ للىمىرج 

 الخىمىي الزي دِا بلُه ـاخب الجاللت خفٍه هللا.

ً وحشجُّهم   وفي ظُاق ممازل، جم الترهحز ِلى ؤهمُت دِم وجدفحز املعدثمٍش

اـت امللاوالث الفغشي واملخىظىت مً ؤحل ِلى هشاء الّلاساث الفىاُِت خ

ت   .مداسبت املماسباث الّلاٍس

ْ الفىاعي لخخخذ بّذا  فُما اسجإي البّن لشوسة جىظُْ اظتراجُجُت الدعَش

م تهُئت فماءاث ـىاُِت وبيُاث جدخُت الظخلباٌ  ا خلُلُا ًِ وٍش حهٍى

ت املجهضة. ُت الّلاٍس   الاظدثماساث وألاِو
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وفي هفغ العُاق، جمذ املىالبت باالهخمام ؤهثر ببّن الجهاث ختى جىاٌ  

ت الغشك  ورلً بةخذارهفُبها مً اظخلىاب الاظدثماساث الفىاُِت  لجىت حهٍى

ً بخلً الجهاث، هما هى الخاٌ باليعبت  منها الّمل ِلى حشجُْ وحزب املعدثمٍش

ت جافُاللذ، وبكلُم ؼِؽاوة بجهت مشاهؾ جاوعُفذ لخللُق الفىاسق  لجهت دِس

ْ الفىاعي. ل مخىي الدعَش ت ِلى معخىي  ججًز  املجالُت والجهٍى

هت هما جمذ الذِىة بلى لشوسة الاهخمام والالخفاث بلى الجهاث الجىىبُت خاـت ح

لُت، ورلً  للخفذًش   ملغشبالُّىن باِخباسها حؽيل بىابت ا هدى الذٌو إلافٍش

 الجهت.بخىوحن الاظدثماساث وبخذار ؤكىاب ـىاُِت ب

وفي حاهب آخش، خث العُذاث والعادة املعدؽاسون العُذ الىصٍش ِلى بزٌ  

ذ بغُت الشفْ مً وزحرة الفىاِاث الغزاثُت بؽيل مخىاصي مْ وفشة ِشك  املٍض

 .فاكذ الىلباملىخىحاث الفالخُت التي 

هما لىخَ ؤن بّن املذن واهذ ساثذة في مجاٌ الفىاِاث الغزاثُت  

لُت الخاـت همذًىت آظفي التي ا ؼتهشث مىز ِلىد خلذ هفماء للفىاِاث الخدٍى

ان ماجالش ى  ل والخفبحر ظِش بعمً العشدًً، وهزلً هثرة ِذد مّامل الخدٍى

ادة جإهُل هزه الفىاِاث  جلُُما خلُلُا الُىم ٌعخىحب هزا الّذد مما إِل

وخلم فشؿ باملذًىت، وبالخالي معاِذتها في الشفْ مً وعبت الخىمُت املدلُت 
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ٌ و ، ؽغلال ًِ مأٌ الاجفاكُت املىكّت مْ املىخب  بهزا الخفىؿ جم الدعائ

 الؽٍشف للفىظفاه والشامُت بلى بوؽاء مىىلت ـىاُِت بهزه املذًىت.

ً همذ ِذدا مً اللماًا  ؤنوبما   مذاخالث العُذاث والعادة املعدؽاٍس

ي ملؽشوُ املخذاخلت واملخباًىت والتي لها اسجباه وزُم بجل ِىاـش الّشك الخلذًم

ُت   :اسجإًىا ان هىسدها ِلى ؼيل هلاه مىلبُت هما ًليهزه املحزاهُت الفِش

ولْ ملاسبت ؼمىلُت لخاهُل اللىاُ غحر املهُيل وبدماحه في اللىاُ املىٍم  ∞

امللاوالث الفغشي والفغحرة حذا، ودِمها ًِ  وجىافعُت وبالخالي الشفْ مً كُمت

الث البىىُت ملابل م حعهُل الخمٍى  وعب فىاثذ مىاظبت ومّلىلت؛ وٍش

بالشغم مً الىدُجت إلاًجابُت التي بفم ِليها –كىاُ اليعُج الخخىف مً جإزش  ∞

بالخللباث  -ال مً خُث معاهمخه في الدؽغُل، ؤو في الشفْ مً اللُمت املمافت

ت وماًترجب ًِ رلً مً بغشاق للعىق املدلُت؛  والخدىالث الذولُت املدعاِس

ش البدث الّلمي والابخياس ِبر  ∞ ومشاهض  بخذار ؼبىت للمخخبراثالبذ مً جىٍى

مىاهبت الخىىساث الفىاُِت ب جخيلفالذساظاث والبدىر الّلمُت والخىىىلىحُت 

 والخىىىلىحُت ِلى الفُّذ الذولي؛
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م الذِم  ∞ م ٌاهشة هجشة ألادمغت ًِ وٍش لشوسة الاهخمام بالىفاءاث وجىٍى

ّذة ظىاء الاكخفادًت ؤو والخدفحز لجّلها ج ىخشه في معاس الخىمُت ِلى وافت ألـا

 الاحخماُِت ؤو الثلافُت؛

مذي جإزحرها ِلى حجم املبادالث ملّشفت  البذ مً جلُُم اجفاكُاث الخبادٌ الخش  ∞

وخلم الخىاصن في املحزان الخجاسي لخجىب إلاغشاق والخإزحر ظلبا ِلى الاكخفاد 

 الىوني؛  

م ولْ خاسوت  ∞ ت وٍش ْ الخجاسي الزي ظُفشص دًىامُت كٍى ل مخىي الدعَش لخجًز

 للىاُ الخجاسة الذاخلُت ؤو الذولُت.

بِادة الىٍش خٌى دوس واخخفاـاث غشف الفىاِت والخجاسة والخذماث  ∞

وساػ وألاوؽىت وجإهُلها وي جادي ؤدواسها ألاظاظُت في مىاهبت وجىٍُم ألا 

ت  بظىة بالذٌو الشاثذة في هزا الؽإن. الفىاُِت والخجاٍس

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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في البذاًت، ؤؼاد العُذ الىصٍش بمعخىي الىلاػ الّام ملؽشوُ هزه املحزاهُت  

ً مً خالٌ  ُت مً وشف العُذاث والعادة املعدؽاٍس جىشكهم بلى ِذد مً الفِش

 اللماًا راث الاهخمام املؽترن.

ت مخىي   وفي معتهل حىابه ِلى الدعائالث املثاسة خٌى اِخماد حهٍى

ْ الفىاعي، هؽف العُذ الىصٍش ًِ اهتهاج ججشبت ؤولُت غحر معبىكت  الدعَش

بمذًىت ؤوادًش جليها ِملُت جلُُم الىخاثج في ؤفم حّمُمها ِلى باقي حهاث اململىت 

الن ِنها خالٌ ألاظابُْ الللُلت  ىا ِلى ؤن خالـاث ِملُت الخلُُممّل ظِخم إلِا

 امللبلت.

ؤما ًِ مىلُى هجشة ألادمغت والىفاءاث هدى الخاسج، ؼذد العُذ الىصٍش  

ِلى ؤهمُت الخفاً ِلى هزا الشؤظماٌ البؽشي الزي ٌؽيل مىسدا ماهال ورا ؤداء 

لبالدها، وؤًما في خذمت الاظدثماس الخىافس ي، فّاٌ في خذمت الخىمُت الاكخفادًت 

ذ  مً الاظدثماس في الّىفش البؽشي الزي ٌّذ  وخلم اللُمت املمافت، داُِا بلى مٍض

ومذ حعىس الثلت لذي  املىاوىت لذًهجىوُذ سوح رلً ِبر ِامال خاظما في الىمى و 

ت.  فئت الؽباب روي الىفاءاث واملاهالث الّلمُت والفىٍش

 ففل، ؤكش العُذ الىصٍش بؽشاظت املىافعت ِلى معخىي وفي ظُاق مى 

ت خاـت واسداث بّن املىخىحاث املفىّت والتي جازش ِلى  املبادالث الخجاٍس
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الُلمت وبزٌ مجهىداث و  مّه الخضم جىافعُت امللاوالث الىوىُت، مما ًلخض ي

م الترهحز ِلى حشجُْ الاظدثماس ببال  ت ًِ وٍش دها بلافُت لخغُحر املّادلت الخجاٍس

ض دًىامُت الخفيُْ والاظخغىاء ِلى اظخحراد ِذد مً املىخىحاث املفىّت  لخٍّض

  بالخاسج.

ُف املّخمذةوباليعبت للمّاًحر  امللاوالث، ؤفاد العُذ الىصٍش ؤن  لخـى

ل بلى  جذاخل وجباًً الخفيُفاث ًلضم بفخذ هلاػ مىظْ مْ وصاسة املالُت للخـى

ُف ؤو همىرج مىخذ للملاولت.  جـى

وبخفىؿ جإهُل املىىلت الفىاُِت بمذًىت الُّىن لجّلها بىابت الخفذًش 

ل ؤي  لُا، ؤِشب العُذ الىصٍش ًِ الاظخّذاد اليامل لالهخشاه في ججًز هدى بفٍش

 مبادسة هادفت بلى دِم وجدفحز ِملُاث الخفذًش بهزه املذًىت.

 وفي ظُاق ممازل ؤًما، ؤوضح ؤن الىلُّت الفىاُِت بمذًىت آظفي حؽغل

باٌ اللىاُ الىص ي ِلى لىء جشاحْ ؤوؽىت الخفيُْ التي واهذ حّشفها املذًىت 

لُت لعمً العشدًً، خُث ؤِلً ِضم الىصاسة الّمل ِلى  الظُما الفىاِت الخدٍى

م الخيعُم والؽشاهت مْ املىخب الؽٍشف  اظخلىاب اظدثماساث ـىاُِت ًِ وٍش

لعُاساث لالظدثماس للفىظفاه، بلافت بلى الؽشوُ في مفاولاث مْ مفىعي ا

 باملىىلت.
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ً اجفاكُاث الخبادٌ الخش، اظخّشك العُذ الىصٍش حملت مً إلاحشاءاث  ِو

والخذابحر بهزا الخفىؿ بىاظىت فخذ هلاػ مْ حمُْ ألاوشاف لبدث ودساظت 

ت سغم اِتراك  العبل املمىىت والىفُلت بالخفاً ِلى جىاصن املبادالث الخجاٍس

ً الخلل في املحزان الخجاسي، ألامش الزي ٌعخىحب البّن مً مىىلم اظخفادتهم م

 .هزا الخلل الزي ًدعبب في إلاغشاق الذاخليههج ؤظلىب الخذسج ملّالجت 

هما ؤفاد في هفغ املىلُى باؼخغاٌ الىصاسة ِلى خل ملفاث خاـت ببّن 

الاجفاكُاث بّذ بحشاء جلُُم ظىىي خٌى اظخفادة بالدها ِلى معخىي اللُمت 

 الاجفاكُاث.املمافت لهزه 

ش  وبخفىؿ الابخياس، ؤهذ العُذ الىصٍش ؤن  وحشجُْالبدث الّلمي  جىٍى

اث ِالُت حؽخغل بها  املغشب ًخىفش خالُا ِلى مشاهض بدث ِلمُت مؽهىد لها بمعخٍى

 خبرة  مخمحزة حؽيل مفخشة لبالدها. ساهمذ  هفاءاث

ؤما فُما ًخّلم بالفىاِاث الغزاثُت، ؤفصح العُذ الىصٍش ًِ خمىسه 

خفل افخخاح للاء حهىي خٌى حشجُْ الاظدثماس في الفىاِت الغزاثُت بملش 

ش الفالخت والفُذ البدشي خىُفشة بلى حاهب وصٍ–اللىب الفالحي بجهت بني مالٌ 

ِشك  فيالهذف مً وساء هزا الللاء  ججلىوالخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث، خُث 

ل، وهزلً مىاكؽت  إلامياهاث التي جضخش بها الجهت مً خُث البيُت الخدخُت والخمٍى
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ً في كىاُ الفىاِاث الغزاثُت،  املمىىت ذِمال ظبل وؤوحه ملىاهبت املعدثمٍش

ْ الفىاعي  %43بدُث جم جخفُق وعبت  مً الاظدثماساث بمخىي الدعَش

 .%53جهت، وهزلً دِم الّلاس الفىاعي بيعبت لدشجُْ الفىاِت بال

وباليعبت لخمٍشب كىاُ الفىاِت الغزاثُت، ؤهذ العُذ الىصٍش ؤن كاهىن 

بت ِلى امللاوالث املفىّت  9393املالُت بشظم ظىت  ِمل ِلى جخفُن وعبت المٍش

جي. %93في ؤفم خفشها في وعبت  %98بلى  %00مً   بؽيل جذٍس

ً مىلُى  املدلي، ؤؼاس العُذ الىصٍش بلى ؤن ؤغلب  إلادماج الفىاعيِو

امللاوالث الّاملت لمً مىٍىمت الخفيُْ الخاـت بالعُاساث ؤو الىحران لِغ 

 ٌ  ".sous Licenceؤوؽىتها الفىاُِت بىاء ِلى جشخُق " مغشبُت لىنها جضاو

م إلادماج الفىاعي  وؤلاف معخذسوا ؤن امللاوالث ألاحىبُت حعاهم ًِ وٍش

بىفاءاث ِالُت هلُمت ممافت بالغت ألاهمُت، دون بغفاٌ في خلم فشؿ ؼغل 

بي ِلى املذاخُل، وحلب الّملت الفّبت، مّشبا  في هفغ الىكذ الخدفُل المٍش

  ًِ ؤمله في الشفْ مً وزحرة وحجم مشدودًت إلادماج الفىاعي معخلبال. 
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نصره هللاالسادسمقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد 

اإلطار المرجعي

[…] جاعة الترسي    ع االقتصادي والنرهان : ثالثا «
، م: المؤسسية  ن خالل لبناء اقتصاد قوي وتنافسي

ز المبادرة الخاصة، وإطالق برا مج مواصلة تحفي 
جديدة من االستثمار المنتج، وخلق المزيد من

».الشغلفرص 
خطاب بمناسبة عيد العرش 

 2019يوليوز29
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أولويات استراتيجية منبثقة عن المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة 4

2020الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي في تفعيل مشروع قانون المالية لسنة لوزارة دور أساسي 

االجتماعيةمواصلة دعم السياسات 
ية، تأهيل الصحالتعليم، تطوير التكوين، تحسين و تعميم الخدمات )

.(الشباب لولوج سوق الشغل، إلخ
1

إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم المقاولة من

أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل
3

ليات تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية وإرساء آ

الحماية االجتماعية
2

مواصلة اإلصالحات الكبرى
الجهوية المتقدمة، ، تعزيز منظومة النزاهة ومحاربة الرشوة(

.(إلخالتنمية المستدامة، اإلصالح الضريبي، تعزيز 
4

2020قانون ميزانية بإعداد المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

اإلطار المرجعي
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تم نشرهم بالجريدة الرسمية 5، بما في ذلك (2018مقارنة بسنة % 55)+مشروع قانون 14تتبع 

5

ةوضعية تقدم النصوص القانوني

في الجريدة القوانين المنشورة 

الرسمية

عناوين النصوص القانونية

إلكترونيةبطريقةالمقاوالتبإحداثالمتعلق88.17رقمالقانون

التجارةمدونةبمثابة15.95رقمللقانونالمغير89.17رقمالقانون

والمواصالتبالبريدالمتعلق24.96رقمللقانونوالمتممالمغير121.12رقمالقانون

المساهمةبشركاتالمتعلق17.95رقمللقانونوالمتممالمغير20.19رقمالقانون

المحدودةالمسؤوليةذاتبالشركاتالمتعلق5.96رقمللقانونوالمتممالمغير21.19رقمالقانون

1
واستيرادهاالبالستيكمادةمناألكياسصنعبمنعالقاضي77.15رقمالقانونوتتميمبتغيير57.18رقمالقانونمشروع

واستعمالهاوتسويقهاوتصديرها

3

طور المصادقة من طرف البرلمانفي 

(  المستشارينمجلس )

مجلس في طور الدراسة من طرف 

الحكومة

31.10.2019بتاريخعليهالمصادقةتمت)الصلةذاتوالخدماتالمزدوجاالستعمالذاتالموادصادراتبمراقبةالمتعلق42.18رقمالقانونمشروع(

لحاملهااألسهم)المساهمةبشركاتالمتعلق17.95رقمالقانونوتتميمبتغيير92.18القانونمشروع/Action au porteur)

والخدماتوالصناعةالتجارةلغرفاألساسيبالنظامالمتعلق38.12رقمالقانونوتتميمبتغيير08.19رقمالقانونمشروع

الصياغة قيد الدراسة أو إعداد 

النهائية من طرف األمانة العامة 

للحكومة

االستثمارميثاقبمثابةاالطارقانونمشروع

البريديةباألنشطةالمتعلق88.18رقمالقانونمشروع

االلكترونيةباإلدارةالمتعلقالقانونمشروع

المطابقةتقييمهيئاتالعتمادالمغربيالمعهدبإحداثالقاضيالقانونمشروع

والتصديرالتسويقمكتببحلالمتعلقالقانونمشروع

5

2019أهم منجزات 

المخطط التشريعي

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 



8

مشروع قانون جديد 13وإعداد مشاريع قوانين 8مواصلة تتبع مسطرة المصادقة على 

8تتبع مسطرة المصادقة على

م برسمبرمجة مشاريع قوانين 

2019سنة 

مشروع قانون جديد13إعداد 

 الصلةمراقبة صادرات المواد ذات االستعمال المزدوج والخدمات ذات

 والخدماتالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة

 (األسهم لحاملها)شركات المساهمة

 االستثمارميثاق

 اإللكترونيةاإلدارة

 البريديةاألنشطة

 المطابقةإحداث المعهد المغربي العتماد هيئات تقييم

 والتصديرحل مكتب التسويق

 الصناعيةالمناطق

 الحرةمناطق التصدير

 المستهلكحماية

 (المترولوجيا)والقياسة إحداث وكالة لحماية المستهلك

(المترولوجيا)القياسة

 والتوزيعالداخلية التجارة

 والخضرأسواق الجملة للفواكه

 الداخليتحديد المقادير المطبقة على البضائع المفروضة عليها ضريبة االستهالك

 (الشق المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات)تعديل مدونة االنتخابات

 األداءآجال

 الرقميةتنظيم االبتكارات التقنية

 الرقمياالقتصاد
 قاعدة المعطيات المفتوحةOpen Data/Big Data

2020عمل برنامج 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

المخطط التشريعي



.IIIقطاع الصناعة



10

أهداف واضحة واستراتيجية في طور اإلنجاز

الصناعة

أهداف إلنجاح التسريع الصناعي بالمملكة3

التشغيل

الميزان التجاري

3

القيمة المضافة

1

2

500.000
منصب شغل في الصناعة،

رةمنها عن طريق االستثمارات الخارجية المباش000 250

23%
نقط9ب الخامرفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي 

التوازن
إعادة التوازن للحسابات الخارجية من خالل

الصناعيتشجيع الصادرات ورفع اإلدماج 

المنظومات 

الصناعية

العقار الموجه للكراء الصناعي

التكوين

المقايسة الصناعية

التمويل البنكي

القطاع المنظمإلى مواكبة القطاع غير المنظم 

تنافسية المقاوالت الصغرى والمتوسطة

الدولياإلندماج

الخارجية المباشرةاالستثمارات صفقاتعقد 

تعزيز التوجه اإلفريقي

صندوق التنمية الصناعية لدعم المنظومات إجراءات  5

الصناعية

أفقية لتسريعإجراءات  5

الصناعيةالتنمية 

2020-2014مخطط التسريع الصناعي 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 



11

64 303   

58 962

80 138

108 039

94 054

94 054

94 054

593 604
500 000   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 التوقعات أهداف المخطط

منصب شغل خالل الفترة ما بين  496405خلق 

2014-2018
( المخططأهداف من  81%)

لسنة ل نفس مستوى خلق فرص الشغفي حالة الحفاظ على 

2020-2019بين ما خالل الفترة الممتدة 2018

 MICEVN:تحليل /  CNSS:المصدر

2018-2014حصيلة مخطط التسريع الصناعي 

2018و 2014منصب شغل ما بين 000 405من أكثرمخطط التسريع الصناعي مكنت من إحداث دينامية 

الصناعة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2020-2014مخطط التسريع الصناعي 



2020-2014التسريع الصناعي في إطار مخطط السياراتقطاع منجزات 

ومكونات تصنيع السياراتلتطوير وإنتاج وتصدير السيارات كمنصة التموقع إلى يطمح المغرب 

الطاقة االنتاجية  الشغل فرص 

12

90 000   

116 611*

أهداف المخطط 
2020

2018إلى نهاية  129%

600.000
سنويا/ 

700.000*
سنويا/ 

أهداف المخطط 
2020

2018إلى نهاية  117%

رقم المعامالت الموجه للتصدير

المصنعين: المصدر *

(TIL)اإلدماج المحلينسبة  االستثمار

مليار درهم 100

هدف المخطط

72% 72 MMDH*

2018نهاية / مكتب الصرف *

مليار درهم 48.9: 2019إلى غاية شهر غشت 

(مكتب الصرف)2018مقارنة بنفس الفترة لسنة 2.2%+

60%

 (2019)*نسبة اإلدماج المحلي

65%: 2020تطلعات 

80%
80%الطموح لتحقيق نسبة 

ة المحلي بالنسباإلدماج من 
 2023في أفق PSAل

2019يوليوز معطيات  *

مليار درهم32
كاستثمار إجمالي في إطار مخطط * درهم مليار 32

التسريع الصناعي

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

قطاع السياراتالصناعة

*CNSS  / 2018سنة نهاية

عقود االستثمار الموقعة* 
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في قطاع السيارات هيكلية مشاريع بتدشين 2019تميزت سنة 

من طرف PSAتدشين المنظومة الصناعية 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا 

ي متكامل، ال مثيل له فبمشروع ويتعلق األمر 

ناعة يغطي مجموع سلسلة القيم لص، حيث إفريقيا

السيارات

ومنظومته الصناعية PSAمصنعتدشين 

أهم المشاريع االستثمارية الكبرى التي تم تدشينها

2019يونيو 26 2019يونيو 26 2019يونيو 19 2019يونيو 19 2019ماي 03 2019فبراير 26

إلى ة التنقيل باإلضافأنظمة  «

»الكهربائية أنظمة التحكم 
طنجة

العجالت من إطارات  «

»األلومنيوم 
القنيطرة

الزنك والنيكل معالجة «

»المعدنية وطالء القطع 
طنجة

حلول االستشعار  «

»واالتصال
طنجة

اإلضاءة واألنظمة أنظمة  «

»الحرارية 
طنجة

ة األمامية والخلفياألضواء  «

»للسيارات 
طنجة

2019منجزاتأهم 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

قطاع السيارات الصناعة

2019يونيو 20



2020-2014في إطار مخطط التسريع الصناعي الطيرانمنجزات قطاع 

قطاع الطيران

14

129% 117%

 (TIC)المحلينسبة اإلدماج رقم المعامالت الموجه للتصديرفرص الشغل 

23 000   

8 636*

2020أهداف المخطط  2018إلى نهاية 

37.54%

مليار درهم16
المخططأهداف 

91.8% 14.7 MMDH*

2018نهاية / الصرفمكتب *  

%2020:35تطلعات 

34%
اإلدماج المحلي بلغت نسبة 

إلى حد اآلن%38

20%

الطيران معدل نمو سنويقطاع يعرف 

*  20%يفوق 

شركة 140
القاعدة الصناعية المغربية لقطاع الطيران 

شركة * 140من أكثر من تتكون حاليا 

مليار درهم 3.3

كاستثمار إجمالي في إطار * درهم مليار 3.3

مخطط التسريع الصناعي

: GIMASالمصدر*عقود االستثمار الموقعة* 

مليار درهم 10.46: 2019إلى غاية شهر غشت 

2018*نسبة اإلدماج المحلي نهاية (مكتب الصرف)2018مقارنة بنفس الفترة لسنة 11.1%+ 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

الصناعة

: GIMASالمصدر*

: GIMASالمصدر*

في قطاع صناعة الطيرانكمنصة عالميةعزز المغرب مكانته 

*CNSS  / 2018نهاية سنة
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ية المنظومة الصناعإطار في تم توقيعها اتفاقيات استثمار 10
Boeing

 مليار درهم1,4استثمار إجمالي يصل إلى

 جديدة ومستقرةشغلفرصة 1946خلق

صندوق الحسن الثانيطار في إاستثمار تم توقيعها عقود 3

واالجتماعيةاالقتصادية للتنمية 

 مليون درهم129,39يصل إلى استثمار إجمالي

 جديدة ومستقرةفرصة شغل203خلق

 TDM Aerospaceلشركةوضع حجر األساس للمصنع الجديد 
مال والتي تعتبر شركة رائدة في مجال الطيران في المغرب برأس

Boeingلشركة ( Rang 1)األولى مغربي وموردا من الدرجة 

 مليون درهم93,1إلى استثمار إجمالي يصل

 جديدة ومستقرةفرصة شغل191خلق

العمالق األمريكي في HEXCELتأكيد مشروع التمديد لمصنع 

 (Composites)صناعة المركبات
 مليون درهم156إلى استثمار إجمالي يصل

 جديدة ومستقرةفرصة شغل211خلق

للمصنع المغربي األول لشركة 2019زيوليو4تدشين يوم 
Thyssenkrupp Aerospace الدار البيضاءب

 درهممليون 13,8إلى استثمار إجمالي يصل

 فرصة شغل غير 120مباشرة ومستقرة وفرصة شغل13خلق

مباشرة

2019منجزات أهم 

الصناعة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

قطاع الطيران

في قطاع صناعة الطيرانكمنصة عالميةعزز المغرب مكانته 
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قطاع النسيج والجلد  الصناعة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2019منجزات أهم 

أوروباألفضل إنجاز على مستوى ارتفاع المعدل السنوي لصادرات المالبس نحو 2018تحقيق المغرب سنة 

(  كمعدل سنوي لمتوسط النمو% 5.1)+

97,3تونس

100

117,5تركيا

135,1المغرب

128,1جميع الموردين

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

المتوسط للبحراألبيضالواردات األوروبية للمالبس من الموردين الرئيسيين 

(2012سنة 100مؤشر)وجميع موردي االتحاد األوروبي 

Source : Eurostat © Data processing: JF Limantour
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2019منجزات أهم 

(2018مقارنة مع سنة + 45)% اتفاقية استثمار45توقيع 

الصناعة

رقم المعامالت الموجه للتصدير االستثمارالشغلفرص 

اتفاقية استثمار45توقيع 

7 صغرى و متوسطةمشروع لمقاوالت 38ومشاريع قاطرات

1.57كمبلغ استثماري اجماليمليار درهم
 قار فرصة عمل80017خلق أكثر من-CNSS 2018

 كرقم معامالت إضافي للصادراتمليار درهم1.3تحقيق

2018مقارنة مع سنة % 45+

83 908   

PAIأهداف المخطط  *2018إلى نهاية 

62.15%

*CNSS  / 2018نهاية سنة

42,44 
MMDH

38,51 
MMDH

PAIأهداف المخطط  *2018إلى نهاية 

90.73%

مليار درهم25,38: 2019غشت إلى غاية الصادرات 
(معطيات مكتب الصرف)2018مقارنة مع نفس الفترة لسنة -1.2%

مليار درهم3.6

كرقم استثماري متعاقد عليه* درهممليار 3,61

مخطط التسريع الصناعي طار في إ

الموقعةعقود االستثمار * 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

قطاع النسيج والجلد 

قطاع النسيج و الجلدمنجزات تقدم 

(1/2)2019منجزات سنة أهم 

135 000
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تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات 

ية النسيجية المصدرة في إطار اتفاق

التجارة الحرة بين المغرب والواليات

المتحدة األمريكية

 معفاة من الرسوم)تمنح المنشأ «  تحويل عبر مرحلة واحدة»مصادقة اإلدارة األمريكية على قاعدة

، كيةالواليات المتحدة األمريإلى لبعض منتجات النسيج المصنعة في المغرب والمصدرة ( الجمركية

:  من التعريفة الجمركية62المعنية تندرج تحت الفصل المنتجات )المدخالت بصرف النظر عن أصل 

بوليستر التنانير المصنوعة من األقمشة القطنية المخملية والقمصان والبلوزات المصنوعة من أقمشة ال
(االصطناعيةالنساء المصنوعة من األلياف سراويل والمخملية

جذب مشاريع مهمة من االستثمارات 

المباشرة الخارجية 

إنجازات أخرى

 تعزيز المعيار اإللزاميNM 09.05.100 وكذا مراقبة واردات( قطاع الجلد)بمتطلبات األحذية المتعلق

المحلي                  األحذية على المستوى 

 ينز أولى في إطار عرض المواكبة الخاص بوحدات غسيل منتوجات الدجمشاريع استثمارية 6إطالق
استجابة ،STEPالبيئي بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي واالرتقاء  MAROC PMEطرفمن 

INDITEXاالسبانية متعاقد في النسيج بالمغرب، المجموعة أول لدفتر تحمالت 

ة صناعية إلنجاز العديد من المشاريع االستثمارية في منطقجذب مستثمرين في صناعة النسيج والجلد
:تيفلتجديدة في عين جوهرة بمدينة 

غير مباشر 2.000منصب شغل مباشر و 6.000سنوات، 6مليار درهم على مدى 1.1،هكتار44

سنوات6على مدى 

إجراءات هيكلية من أجل أداء أفضل لمنظومات قطاع النسيج و الجلد 

الصناعة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2019منجزات أهم 

قطاع النسيج والجلد 

(2/2)2019أهم منجزات لسنة 
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2019منجزات أهم 

2021-2017خلق دينامية مهمة في القطاع بفضل عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 

الصناعات الغذائية الصناعة

قطاع الصناعات الغذائيةمنجزات تقدم 

منصب شغل 63 198
شغل في قطاعمنصب 63.198*إحداث 

-2014الصناعات الغذائية خالل الفترة 

2018

رقم المعامالت الموجه للتصدير

23,4 
MMDH

32,3 
MMDH

2014 2018

+38%

االستثمارالشغلفرص 
2019و 2014من االستثمارات بين مليار درهم 5من أزيد 

204   
400 352   

454   

1 599   

1 212   

868   

2014 2015 2016 2017 2018 2019

االستثمارات المصادق عليها 2019توقعات نهاية 

عقد البرنامجدخول 

حيز التنفيذ

(1/2)2019سنة أهم منجزات 

دعم االستثمار

في إطار آليات تمويل مخطط التسريع ، مشروعاً استثماريا37، على 2019المصادقة، خالل العشر أشهر األولى لسنة 

: 2021-2017مشروعا تهم القطاعات المدرجة في عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 24الصناعي، منها 

 منصب شغل غير مباشر3627منصب شغل مباشر و4577: مناصب الشغل المتوقع إحداثها

 درهممليار 1,2: اإلجمالي االستثمار مبلغ

مليار درهم 22.48: 2019إلى غاية شهر غشت 

(مكتب الصرف)2018مقارنة بنفس الفترة لسنة 2.8%+ 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

*CNSS  / 2018نهاية سنة
MDH
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2021-2017خلق دينامية مهمة في القطاع بفضل عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 

تفعيل عقد البرنامج 

لتطوير قطاع الصناعات

2021-2017الغذائية 

 دة تحفيز االبتكار، الدعم التقني من أجل الحصول على شهادة الجودة، إنشاء عالمة الجو)اتفاقيات4توقيع وإطالق

ꞌꞌكسكس المغربꞌꞌو دعم الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية)

 الخاص بالمقاوالت العاملة فيطلبات تم قبولها لالستفادة من دعم التصدير5)إطالق العملية األولى لدعم التصدير

(قطاعات البسكويت والشوكوالتة والحلويات والعجائن الغذائية والكسكس

الت تحسين تنافسية مقاو

ة قطاع الصناعات الغذائي

 مركية اقتراح تخفيض الرسوم الج)تحسين ظروف التزود بالمواد األوليةمواكبة بعض الصناعات الغذائية من أجل

(2020المالية المطبقة على بعض المواد األولية في إطار مشروع قانون 

 ة األمم منظم)تطوير تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في إطار التعاون الدوليو صياغة وإطالق برامج لدعم و إعداد

:( المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائي الدولي

تحسين تنافسية ونجاعة أداء المقاوالت خصوصا الصغرى والمتوسطة•

دعم المركز التقني للصناعات الغذائية•

في مجال تغليف منتجات الصناعات الغذائيةإنشاء مركز التميز واالبتكار والتصميم•

المباشربما في ذلك االستثمار األجنبي االستثمارإنعاش •

اخرىمشاريع 
 آسفي-شبالتثمين الصناعي للنباتات العطرية والطبية بجهة مراكالصناعية المجالية الخاصة المنظومة مواكبة إحداث

يةالمتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائدعم ومواكبة بعض الصناعات الغذائية غير المعنية بعقد البرنامج

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2019منجزات أهم 

الصناعات الغذائية الصناعة

(2/2)2019سنة منجزات أهم 
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الكيمياء 

 منها مشروعين )مشروعا17مواكبة

لغ بقيمة استثمارية تب( من فئة قاطرة

خلق  وستمكن من مليون درهم560

منصب شغل1650

الصيدلة

  مشاريع من 4منها  )مشاريع8مواكبة

766بقيمة استثمارية تبلغ ( فئة قاطرة

1722وستمكن من خلق  مليون درهم

منصب شغل

البالستيك

  مشاريع 3منها  )مشروعا27مواكبة

لغ بقيمة استثمارية تب( من فئة قاطرة

وستمكن من خلق  مليون درهم554

منصب شغل2826

12 430   

4 206   

PAIأهداف مخطط  *2018إلى غاية 

33.83%

4 890   

2 752   

PAIأهداف مخطط  *2018إلى غاية 

56.27%0,88 
MMDH

1,1 
MMDH

2014 2018

+25%

فرص الشغل

فرص الشغل

فرص الشغل
9 400   

5 469   

PAIأهداف مخطط  *2018إلى غاية 

58.18%

رقم المعامالت الموجه للتصدير
الكيمياء و الشبه الكمياء

رقم المعامالت الموجه للتصدير

رقم المعامالت الموجه للتصدير

1,3 
MMDH

1,9 
MMDH

2014 2018

+46%

43 
MMDH

58 
MMDH

2014 2018

+34%

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 *CNSS  / 2018نهاية سنة

 *CNSS  / 2018نهاية سنة

 *CNSS  / 2018نهاية سنة

مكتب الصرف* 

مكتب الصرف* 

مكتب الصرف* 

(1/3)2019منجزات أهم 

الصناعات المختلفة الصناعة

تقدم اإلنجازات مقارنة مع أهداف مخطط التسريع الصناعي 2019أهم منجزات 
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13 340   

19 776   

PAIأهداف المخطط  *2018إلى غاية 

148.2%

7,55 
MMDH

11,1 
MMDH

2014 2018

+47%

فرص الشغل

فرص الشغل

فرص الشغل

16 000   

11 302   

PAIأهداف المخطط  *2018إلى غاية 

70.6%2 MMDH
1,99 

MMDH

2014 2018

-0.5%

رقم المعامالت الموجه للتصدير

رقم المعامالت الموجه للتصدير

رقم المعامالت الموجه للتصدير

3 630   

4 616   

الكهرباء اإللكترونيك

6,8 
MMDH

8,9 
MMDH

2014 2018

+30%

قطاع 

الصناعات 

التعدينية 

ةوالميكانيكي

  مشاريع 3منها )مشروعا 22مواكبة

لغ بقيمة استثمارية تب( من فئة قاطرة

وستمكن من خلق مليون  درهم665

منصب شغل3679

مواد البناء

 من فئة 6منها  )مشروعا22مواكبة

838بقيمة استثمارية تبلغ ( قاطرة
وستمكن من خلق  مليون درهم

منصب شغل4759

الكهرباء 

وإللكترونيك

 مواكبة مشروعين بقيمة استثمارية

من خلق  وستمكن مليون درهم13تبلغ 

منصب شغل137

مكتب الصرف* 

مكتب الصرف* 

مكتب الصرف* 

 *CNSS  / 2018نهاية سنة

 *CNSS  / 2018نهاية سنة

 *CNSS  / 2018نهاية سنة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

(2/3)2019منجزات أهم 

الصناعات المختلفة الصناعة

تقدم اإلنجازات مقارنة مع أهداف مخطط التسريع الصناعي2019أهم منجزات 
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2019إنجازات أخرى مهمة برسم سنة 

BSHإطالق المنظومة الصناعية 
بقطاعاصة منظومة صناعية خكأول 

المعدات الكهرومنزلية 

 فلة بلفائف الحديد المدرمؤقتة خاصة وضع تدابير وقائية

الحديدبالساخن وأنابيب 

اية مواكبة بعض القطاعات األخرى لالستفادة من تدابير الحم

التجارية

 منظومة صناعية خاصة لمدخالت المجموعة إعداد
منصب 2.000من خلق التي ستمكن وBSHالصناعية 

مهن أساسية4تتمحور حول 2023في أفق سنة شغل 

(كالبالستيك، تحويل المعادن، الكهرباء، اإللكتروني)

حماية قطاع الصناعات 

التعدينية والميكانيكية

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

(3/3)2019منجزات أهم 

الصناعات المختلفة الصناعة
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2019أهم منجزات 

للبالدتجاري ن اليعتبر قطاع ترحيل الخدمات رافعة أساسية لالقتصاد الوطني نظرا لدوره المهم في خلق فرص الشغل لفائدة الشباب وكذا مساهمته في التواز

 شغلمنصب 12.000من اجل خلق ما يفوق عن 2019في سنة مشروع استثمار15مواكبة أزيد من

الضريبة على ، خلالضريبة على الد)لعرض المغرب حول ترحيل الخدمات تسريع صرف المستحقات المتعلقة بالتدابير التحفيزية
(.الشركات، إلخ

مواكبة المستثمرين

التواصل حول عرض 

المغرب

 الخدماتتنظيم حدثين مهمين للترويج لعرض المغرب حول ترحيل

 2020-2016تطوير دليل المستثمر لقطاع ترحيل الخدمات
 لبوابة ترحيل الخدمات النسخة األولىانشاء«outsource2morocco.com»

منشور رئيس الحكومة

5/2016رقم  

 المتعلق بعرض المغرب حول ترحيل 5/2016رقم مشروع تعديل منشور رئيس الحكومة إعداد
تمديد مساهمات الدولة المتعلقة بالضريبة على الدخل التعديالت تهم حيث" أفشورين"الخدمات 

2024غاية سنة إلى على الشركات والضريبة 

«  األفشورين»ترحيل الخدمات 

٪ من مناصب الشغل 50

تم إحداثها 2019لسنة 

الدار -خارج محور الرباط 

البيضاء

رقم مليار درهم 3.6

المعامالت المتعلق 

بالصادرات خالل الربع 

2019الثاني من 

٪ من مناصب الشغل 45

تتعلق 2019لسنة 

بمنظومات ترحيل الخدمات
- ESO)الهندسية  ITO) 

منصب شغل 69.932خلق 

2018و 2014ما بين 

2018مع الربع الثاني من مقارنة + 27%2018بسنةن مقارنة 17+2018بسنة ن مقارنة 7+ PAIمن هدف 116.5%

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

الصناعة
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2020لسنة أولويات قطاع الصناعة

محفز يهدف إلى جعل الصناعة رافعة أساسية للتنمية2020-2014مخطط التسريع الصناعي 

(1/2)2020العمل لسنة برنامج

تاجية كبيرةيسمح باستقطاب المستثمرين العاملين في قطاعات ذات إنالذي قصد بلوغ الحجم الكافي جذب مصنعي سيارات جدد

 الثقيلة تطوير مشروع العربات االقتصادية(VEPL)

 والمتوسطةتقديم الدعم المادي للمقاوالت الصغيرة جدا، الصغرىTPME  المقاوالت خالل برنامج  صندوق الدعم لتنافسية من

مرافقتهم من قبل الشركات الكبرى في القطاعوكذا  Maroc PMEطرفالمقترح من 

صناعة السيارات

الطيرانصناعة 

النسيج و الجلد

 لالستثمارمشروع جديد 15توقيع إلى متابعة تنفيذ عقود أداء المنظومة الصناعية للطيران والسعي

استقطاب مشروع صناعي جديد في مجال المعالجة الحرارية وفي مجال تفكيك الطائرات

 لتسهيل مغربة قطاع الطيرانخاص/ إطالق صندوق مالي عام

 20حوالي مواكبة وضع آلية لرعايةTPME صناعة الطيرانفي

نسيج إطار المنظومات الصناعية للفي تخص قاطرات وطنية و كذا مقاوالت صغيرة ومتوسطة إطالق مشاريع استثمارية جديدة

جديدةوالجلد وخلق فرص عمل 

ادقة على ملفات والمصالبدء الفعلي لتهيئة المنطقة الصناعية الجديدة المخصصة لقطاع النسيج والجلد في عين جوهرة في تيفلت

الجديدةاالستثمار األولى في هذه المنطقة 

ار برنامج ، في إطإطالق أولى إجراءات الدعم في مجال االمتثال للمتطلبات البيئية والتنمية المستدامة لشركات النسيج واأللبسة
SwitchMed(ONUDI)التقنية المساعدة 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

الصناعة
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الصناعات الغذائية

2021-2017الغذائيةالصناعاتقطاعبتطويرالمتعلقالبرنامجوتدابيرعقداجراءاتمختلفوتتبعتنفيذمواصلة

الغذائيةالصناعاتقطاعفيجديدةاستثماريةمشاريعاستقطابمواصلة

الغذائيةالصناعاتلقطاعالتنافسيةالقدرةبدعمالخاصةالبرامجتنفيذ

آسفي-مراكشبجهةوالطبيةالعطريةللنباتاتالصناعيبالتثمينالخاصةالمجاليةالصناعيةالمنظومةإحداث

الغذائيةالصناعاتقطاعبتطويرالمتعلقالبرنامجبعقدالمعنيةغيرالغذائيةالصناعاتبعضمواكبة

 شغلمنصب 16.000هذه المشاريع من خلق ما يفوق عن حيث ستمكن استثمارمشروع 20مواكبة أزيد من

الجهاتتطور قطاع ترحيل الخدمات على مستوى ومواكبة جذب استثمارات جديدة

 مواصلة دعم تطوير المنظومات الصناعية المتعلقة بترحيل خدمات تكنولوجيات اإلعالم(ITO)، الهندسيةترحيل الخدمات(ESO)
((KPOوترحيل معالجة المعطيات االستراتيجية 

بالقطاعمن خالل تبسيط ورقمنة المساطر اإلدارية المتعلقة تحسين جاذبية قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب

 تقنيات ذكاء األعمال إدماجBusiness Intelligence) ) ترحيل الخدمات في بوابةoutsource2morocco.com) )

ترحيل الخدمات 

«األفشورين »

األنشطة الصناعية 

المختلفة

 مواصلة تطوير سياسةDEAL-MAKING IDE ، (للمدخالتمنظومة )ووضع نموذج جديد للتعاون مع النسيج الوطني

 الخشبالمنظومات الصناعية الخاصة بقطاع الورق والكارتون وقطاع هيكلة لوضع اللمسات األخيرة

 البناءالمنظومة الصناعية الخاصة بالجودة في قطاع مواد إنجاز

 المنظومة الصناعية منهجية تعميمBSH في مجال الصناعة الكهرومنزليةآخرين فاعلين إلى

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

محفز يهدف إلى جعل الصناعة رافعة أساسية للتنمية2020-2014مخطط التسريع الصناعي 

2/2))2020العمل لسنة برنامج

2020لسنة أولويات قطاع الصناعةالصناعة
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التجارة

االستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة إعداد 

التجارة الداخلية و التوزيع

2019أهم منجزات 

منتدى جهوي للتجارة12

المنتدى المغربي للتجارة 

2019ابريل 

1505

توصية

محور 15

استراتيجي

جهة12

9400

مشارك

128

ورش

1600

مشارك
ورش13

جلسات 8

عامة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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2019أهم منجزات 

تفعيل دور غرف التجارة والصناعة والخدمات 

التجارة والصناعة والخدماتغرف 

في جامعتها مواكبة الغرف و 

تنفيذ مخططات التنمية

 2019اجتماعات لجن التتبع لكل غرفة و كذا جامعة الغرف برسم سنة

مواكبة الغرف في تفعيل مخططاتها للتنمية

تعديل اإلطار التشريعي و 

التنظيمي

د ، والذي يوجالموافقة على مشروع تعديل النظام األساسي للغرف من طرف األطراف المعنية

للحكومةحاليا قيد الدراسة على مستوى األمانة العامة 

 الخدماتالعمل على تعديل مدونة االنتخابات المتعلقة بغرف التجارة و الصناعة و

انجازات أخرى برسم سنة 

2019

حول تدبير الصرف العموميتنظيم دورة تكوينية لفائدة مستخدمي الغرف

 المقاوالت والمكتب المغربي للملكية مغرب والجمعية المغربية للمصدرين إطارمع توقيع اتفاقيات

لتعزيز تموقع الغرف على الصعيد الجهويالصناعية والتجارية 

مواكبة الغرف في تنظيم المنتديات الجهوية

دعم الغرف لتعزيز مواردها البشرية

التجارة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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تعزيز حماية المستهلك و نشر الثقافة االستهالكية

حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

التنظيميالتشريعي و االطار 
 المستهلكتدابير لحماية القاضي بتحديد 31.08بتغيير وتتميم القانون رقم مشروع قانونإعداد

 هذا المشروع في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنيةإعداد تم وقد

حماية المستهلك ضد الممارسات

التجارية غير المشروعة 

والمخاطر المرتبطة بالمنتوجات

الصناعية 

إطالق النسخة األولى من المخطط الوطني للمراقبة  :

محضر130، مع تحرير أزيد من نقطة بيع11000مراقبة أزيد من •

عينة332، تم خاللها أخد نقطة1400حملة مراقبة شواحن الهاتف النقال شملت حوالي •

 طن653ارجاع للمنتجات المستوردة مع مراقبةعملية ألف 137بأزيد من القيام

 الكركاراتتوسيع مراقبة المنتجات المستوردة لتشمل معبر

ألف عملية مراقبة391القيام بأزيد من مراقبة أالت القياس

نشر الثقافة االستهالكية
 مواكبة فدراليات جمعيات المستهلك إلحداث شبابيك خاصة:

2022سنة شباك100مهني في أفق إحداث شباك مستهلك23إحداث •

المترو لوجيا
حصول المغرب على عضويته في اتفاقية المتر

 النظام الوطني للمتر ولوجياحول مشروع قانونإعداد

التجارة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

28سالمتنا"عالمة حصلت على حق استعمال شركة"

45 سالمتنا"لعالمة حامل متجر  "

2019أهم منجزات 



31

تعزيز منظومة الحماية التجارية و تسهيل مساطر التجارة الخارجية

الحماية والتقنين التجاري

التجاريةالحماية 
(  03)إلغراق بتحقيقات تتعلق بالتدابير المضادة لعبر القيام تعزيز منظومة الحماية التجارية

(06)والتدابير الوقائية 

 بالتجارةتعزيز تواجد المغرب في الهيئات الجهوية و الدولية الخاصة

ريالتقنين و التسهيل التجا

 المصادقة على مشروع قانون متعلق بمراقبة صادرات المنتجات ذات االستخدام المزدوج

الصلةوالخدمات ذات 

 المتعلق بالتجارة الخارجية14-91مرسوم تطبيقي للقانون مشروع إعداد

لهجرة غير المستخدمة في محاوالت اإخضاع  مكونات األكياس البالستيكية والسفن القابلة للنفخ

نظام تراخيص االستيرادإلى النظامية 

 لتسهيل اجراءات التجارة للجنة التنسيق الوطنية 2021-2019خطة عمل للفترة اعتماد

الخارجية

اإلنعاش التجاري
غير مصدرة أو ذات نشاط مقاولة50التعاقد مع : برنامج دعم المصدرين المبتدئين

منتظمتصديري غير 

 شركة مصدرة180انجاز مخطط العمل التصديري لتتبع و تقييم

التجارة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2019أهم منجزات 
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استئناف المفاوضات التجارية و تحسين مردودية االتفاقيات التفضيلية

العالقات التجارية الدولية

المفاوضات التجارية

 اتفاقية التبادل الحر القارية اإلفريقية متابعة تفعيل مختلف آليات

 المجموعة االقتصادية لغرب أفريقياإلى انضمام المغرب مشروع تتبع

 حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و االتحاد األوروبيالمفاوضات استئناف

 2019اكتوبر 26التوقيع على اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة يوم

 موعة االقتصادية اتفاقية التبادل الحر القارية اإلفريقية والمج)إنجاز دراسة تأثير بعض االتفاقيات

.(إلخوكندا، لغرب أفريقيا 

تطوير التعاون التجاري 

متعدد األطراف والثنائي 

 المنظمات الدولية في تعزيز اشعاع المغرب ودوره الريادي برنامج عمل من أجل إعداد

بالتجارةذات الصلة 

شقر القيام بمشاورات بشأن مشاريع االتفاقيات الشراكة مع سنغافورة والنيجر ومدغ

وليبيريا ورواندا

ات تحسين مردودية االتفاقي

رمةالتجارية التفضيلية المب

 زمةالالتفعيل االتفاقيات التجارية الموقعة من أجل اتخاذ االجراءات تقييم و تتبع

 رفع الحواجز غير التعريفية مع بعض البلدان المساهمة في

التجارة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2019أهم منجزات 
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التجارة غرف 

والصناعة والخدمات

تعديل مدونة االنتخابات الخاصة بغرف التجارة والصناعة و الخدمات

 االتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية للغرففي الشروع في إنجاز األوراش المشتركة الواردة

 إلنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة على صعيد الجهات بشراكة مع الغرفإطالق طلب ابداء االهتمام

ة قصد المساهمة في تعزيز الدبلوماسيمع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بلورة اتفاقية شراكة

االقتصادية

حماية المستهلك 

ومراقبة السوق 

والجودة

مراجعة اإلطار المؤسساتي لحماية المستهلك و المترولوجيا

ليشمل مجموعة اخرى من المنتجات كمواد البناء وتوسيع اإلطار القانوني لسالمة المنتوجات و الخدمات

األجهزة المشتغلة بالغاز

 جهة12تكوين فرق للمراقبة على مستوى

 االعتماداصالح نظام

تحسين انسيابية و شفافية معالجة الشكايات المتوصل بها عبر البوابة االلكترونية للمستهلك

www.khidmat-almostahlik.ma

التجارة الداخلية 

والتوزيع
 2025-2020التجاري مخطط التسريع تفعيل

2020أولويات قطاع التجارة لسنة 

2020سنةأولوياتإحدى التجاري، تفعيل مخطط التسريع 

التجارة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

(1/2)2020العمل لسنة برنامج

http://www.khidmat-almostahlik.ma/
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الحماية والتقنين 

التجاري

 التجاريةالزيادة الكمية و النوعية في التدابير وآليات الحماية تعزيز قدرات المغرب من أجل

 الصلةإصدار القانون المتعلق بمراقبة صادرات المنتجات ذات االستخدام المزدوج و الخدمات ذات

 دةالجديو تفعيل الترتيبات التنظيمية المتعلق بالتجارة الخارجية14-91المرسوم التطبيقي للقانون إصدار

الخارجيةلجنة التنسيق الوطنية لتسهيل اجراءات التجارة برنامج انجاز

 التصديرمواكبة الجمعيات المهنية  في تفعيل برامجها التنموية في مجال

مواكبة تطوير القطاعات على المستوى الوطني و الدولي

العالقات التجارية 

الدولية

استئناف المفاوضات مع االتحاد األوربي

 مراجعة بعض االتفاقيات المبرمة

 التجاريإعداد وبلورة الموقف المغربي بخصوص المفاوضات التجارية على مستوى المنظمات ذات الطابع

اكاديرمع الواليات المتحدة و االتحاد األوروبي وأعضاء اتفاقيةعقد اللجان المشتركة التفاقيات التبادل الحر

 للمغربالتحضير للفحص السادس للسياسة التجارية

 الثنائيتطوير و تفعيل اجراءات التعاون التجاري

2020أولويات قطاع التجارة لسنة  التجارة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2/2))2020العمل لسنة برنامج
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واستعمالهاالبالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقهامادةمن صنع األكياسالقاضي بمنع77-15رقم القانون 

القضاء على األكياس 

ب البالستيكية المحظورة بموج

القانون

77-15رقم 

المراقبة المستمرة للمعامل الصناعية وللسوق وعبر الحدود

عملية مراقبة5.325•

نقطة بيع291899زيارة •

تم احالتها على وكيل الملكبالمراقبة الصناعيةمتعلقة مخالفة70•

تم احالتها على وكيل الملكبمراقبة السوقمتعلقة مخالفة6365•

التصنيع والتجارةعلى مستوى طنا من األكياس المحظورة1281ضبط •

الحدودعلى مستوى طنا من األكياس المحظورة 145ضبط •

المراقبة المستمرة على مستوى المنبع

(PE)إيثيلين البولي : وضع نظام لتتبع المادة األولية المستوردة •
من خالل انجاز حصيلة استهالك هذه المادة  (PE)وضع ترخيص االستيراد لضمان تتبع المادة األولية •

وضع نظام للترخيص•

 من طرف مجلس الحكومة ومجلس النواب18.57اعتماد مشروع القانون رقم

انجاز العملية الثالثة لجمع األكياس البالستيكية

 التواصلانجاز العديد من حمالت

منظومة االقتصاد االخضر
 انجاز منظومة االقتصاد األخضردراسة:

والمقارنةالمتعلقة  بالتشخيص المرحلة األولىإتمام •

مشاريع التعاون الدولي

 مشروع إنجاز مونتلايرتتبع تنفيذ بروتوكول(Engekif)
توقيع برنامج شراكة بين المغرب واليونيدو((PCP تعزيز االقتصاد األخضرإلى يهدف الذي

 مشروعإطالقSwitch Med II   قطاع فيتعزيز استعمال المواد األولية وترشيد االقتصاد الدائريإلى الذي يهدف

النسيج

االقتصاد االخضر 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2019أهم منجزات 
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 15.77يغير و يتمم القانون 18.57مشروع قانون رقم انزال

على مستوى الوحدات الصناعية ونقط البيع و المعابر الحدودية تعزيز مراقبة

لتصنيع المنتجات البديلة تشجيع االستثمار

 ونصوصه التطبيقية57.18تتعلق بالقانون رقم لفائدة المراقبينتكوينيةدورات تنظيم

القيام بحمالت التوعية واالتصال

القضاء على االكياس 

البالستيكية

منظومة االقتصاد االخضر:

تفعيل خطة العمل •

تحديدهاالتي تم للنفاياتالطاقيالتثمين الصناعي و تعزيز مشاريع •

 المستدامةالمستدام والطاقة والتنقل الطاقيةالنجاعة تعزيز

 األوليةترشيد استهالك المواد تعزيز مكافحة التلوث الصناعي من خالل

 النموذجيالمصنع دراسة جدوى إلنجاز إطالق"Green Factory"

تتبع االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة(SNDD)،المحددة المساهمة

(ODD)وأهداف التنمية المستدامة NDC))على المستوى الوطني

التنمية المستدامة

 برنامجإطالق وتفعيلPCP Maroc تعزيز االقتصاد األخضرإلى يهدف والذي

 تفعيل مشروعSwitch Med II  نسيجالتعزيز ترشيد المواد األولية واالقتصاد الدائري في قطاع إلى يهدف والذي التعاون الدولي

تعزيز النمو األخضر في النظم اإليكولوجية الصناعية

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االقتصاد االخضر 

2020العمل لسنة برنامج
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2020برنامج العملو2019أهم منجزات 

االقتصاد الرقمي

االتصاالت
 (في ما يخص االتصاالت)المتعلق بالبريد واالتصاالت 24.96رقميعدل ويتمم القانون 121.12رقماعتماد وإصدار القانون

 الترخيص لمشغلي شبكاتGMPCS انظمة ساتلية بتقديم خدماتهم باستعمالGMPCS  تقوية المنافسةمن أجل أخرى

 االتصاالتي قطاع فتعزيز االستثمار وخلق فرص العملبهدف اتفاقيات االستثمار بين الدولة والمشغلينإبرام ومتابعة تنفيذ

البريد
 لمشروع اطالق مرحلة االختبارEasy Export"" دار المواطن"ومشروع"
 تطبيق أمانتي"و" رساللالجاهز"كخدمة وإطالق منتجات وخدمات جديدةتنويع األنشطة وتطوير السياسة التجارية"
 تأمين التغطية بالخدمة البريدية الشمولية

 2019منجزاتأهم 

2020برنامج عمل 

 االتصاالتلتهيئة المناطق الجديدة للربط بشبكة وضع المواصفات التقنية

تهم نشر األلياف البصريةالمخطط الوطني للصبيب العاليفي إطار إطالق مشاريع جديدة
االتصاالت

 الجماعي للعقاراتهيئة التوظيفإنشاء(OPCI) المغربألصول العقارية لبريد لمن أجل تقييم أفضل

  مثل (عبر شبكات بديلةتوزيع المنتجاتتنشيط(Barid Cash
البريد

مشاريع قوانين لمرافقة التحوالت التكنولوجية للقطاع

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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2019سنة الرقمية برسم التنمية وكالة أهم منجزات 

مواكبة اإلدارات 

والمؤسسات العمومية

 قة بهاوتحديد حاالت االستعمال األولى المتعلمنصة جديدة للربط البينيإطالق إعالن عن استشارة من أجل تصميم، وتطوير، ودعم واستغالل

 قام لحد يتكون من فريق داخلي بوكالة التنمية الرقمية مدعوم من طرف مقدم خدمات والذي)اإلدارات العمومية رقمنةوضع المختبر الرقمي لمواكبة

(األن بتصميم تطبيق إلكتروني لفائدة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج

التها مع المواطنين لتدبير، بطريقة رقمية، تعامالتها الداخلية وكذا تعاماستغالل وتجويد التطبيقات التشاركية الموضوعة رهن إشارة اإلدارات العمومية
87حادث تقني تمت معالجته، 186مؤسسة مستعملة، 251(الممتلكاتشكاية، تدبير المراسالت، تدبير المواعيد، تدبير األسئلة البرلمانية، تدبير )

طلب تطوير تمت تلبيته

التشريع والتقييس
 في طور الدراسة من طرف األمانة العامة )وإيداعه من أجل المناقشة والمصادقة مشروع القانون المتعلق باإلدارة الرقميةإعداد المساهمة في

(للحكومة

جال البحث والتكوين في الم

الرقمي

 خاص بالتكوين ربنجريمتعددة التخصصات التقنيةإلنشاء مركز تفاعلي رقمي بجامعة محمد السادسوضع الشروط التقنية والتنظيمية الضرورية

باستعمال التكنولوجيات المتعلقة بالواقع االفتراضي والواقع المعزز

 ميةاألكاديمية الرق»لبرنامج تكوين الشباب في المهن المتعلقة بالمجال الرقمي بدء تنفيذ المرحلة المتعلقة بتحديد الوضعية الراهنة»

 برنامج الخوارزميإطالق عملية التقييم العلمي والقطاعي لملفات الترشيحات المتوصل بها في إطار

تشجيع منظومة المقاوالت

الناشئة

 تنظيم مشاركة المغرب في المعرض  الدوليViva TechوAfrobytes Tech Conference( مقاولة مغربية ناشئة في المجال الرقمي16مواكبة)

 المنصة المتعلقة بالمقاوالت الناشئةإطالق« www.startuphub.ma اليوم التواصلي بهاوتنظيم «

 تنظيم مشاركة الوكالة في المنتدىMpay Forum الدولي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعرض وفي(AITEX)

الشمول الرقمي والتنمية 

البشرية

 ق بالنقود مساهمة الوكالة في الموضوع المتعل)تنزيل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي المشاركة في فرق العمل التي تم إنشاؤها في إطار
  Mobile Money)المتنقلة

 المتعلقة بالشمول الرقمي” إنوي“سلسلة ندوات شركة تنظيم مشاركة الوكالة في

 (رؤساء أقسام7رئيس مصلحة و12)توظيف مسؤولين بوكالة التنمية الرقمية

المصادقة على نظام الصفقات والنظام المتعلق بالتنظيم المحاسباتي و المالي الخاصين بوكالة التنمية الرقمية

 االهتمامنشر طلب إبداءطريق إنشاء قاعدة بيانات الكفاءات لوكالة التنمية الرقمية عن
التنظيم الداخلي للوكالة

الرقميةالتنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االقتصاد الرقمي
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2020عمل وكالة التنمية الرقمية برسم سنة برنامج 

مواكبة اإلدارات والمؤسسات 

العمومية

 وتسليم المنتوجينإنشاء المختبر الرقمي إنهاء عملية

 إطالق حاالت االستعمال األولى المتعلقة بمنصة الربط البيني
 بشراكة مع التصدير /االستيرادمسار رقمنةمشروع إطالقPORTNET

النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق باإلدارة الرقميةإعداد المساهمة في التشريع والتقييس

البحث والتكوين في المجال 

الرقمي

 األكاديمية الرقمية»دورة تكوينية نموذجية في إطار إنجاز»

 (متعددة التخصصات التقنيةجامعة محمد السادس)ببنجريرإطالق المركز التفاعلي الرقمي

 بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي و التقنيمشاريع البحث في مجال الذكاء الصناعي بدء

تشجيع منظومة المقاوالت 

الناشئة

  الدوليالمشاركة في النسخة الخامسة للمعرضViva Tech  والمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

(2020AITEX)

(تثماريرتبط هذا المشروع بالمصادقة على ميثاق االس)منصة إلكترونية لمنح عالمة المقاوالت الناشئة إطالق

ريةالشمول الرقمي والتنمية البش
 لوكالة التنمية الرقمية باستشارة مع اللجنة الوطنية للشمول المالياإلجراءات األولية وضع

 رات منصة خاصة بتدبير وتتبع الملفات الصحية ومساإطالق عملية تفكير مع وزارة الصحة من أجل وضع

«الملف الرقمي للمريض»المريض 

التقرير السنوي األول حول التنمية الرقمية بالمغربإعداد اليقظة في المجال الرقمي

التنظيم الداخلي للوكالة
إنهاء عملية توظيف المسؤولين بالوكالة

تهيئة المقر الجديد لوكالة التنمية الرقمية

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االقتصاد الرقمي

الرقميةالتنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل 
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 اإلداريالتصميم المديري لالتمركز:

ة مع وورشات من أجل جرد وتحليل األنشطتنظيم يوم دراسي على المستوى المركزي حول الالتمركز اإلداري •

فبراير 18)كل مديرية مركزية بغية تحديد االختصاصات التي سيتم نقلها وتفويضها، وكذا مراحل التفعيل

2019)

مع عرض ومناقشة نتائج الورشات المنعقدةتنظيم يومين دراسيين بإشراك المصالح الالممركزة قصد •
واألقاليمالجهات إلى ، وتحديد أمد نقل االختصاصات (2019ماي3و 2) المديريات المركزية

(2019يوليوز 16)عرض التصميم المديري لالتمركز اإلداري على أنظار السيد الوزير•

(2019يوليوز 23)المصادقة على التصميم المديري لالتمركز اإلداري من طرف السيد الوزير •

(2019فاتح غشت)إحالة التصميم المديري لالتمركز اإلداري على كتابة اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري •

2019شتنبر 11يوم المصادقة على التصميم المديري لالتمركز اإلداري من قبل اللجنة التقنية الوزارية •

س المصادقة على التصميم المديري لالتمركز اإلداري من قبل اللجنة الوزارية، وذلك برئاسة السيد رئي•

2019شتنبر 16، يوم اإلثنين الحكومة

 الالممركزةالهيكلي الجديد للمصالح التصور:

:الجديدة ، حيث ستشمل الهيكلةتصور هيكلي جديد للمصالح الالممركزة الجهوية واإلقليميةإعداد •

جهة، أي مديرية جهوية على صعيد مركز كل جهويةمديرية 12»

مديرية إقليمية17»

ي إطار إعادة ف، و إعادة تموقع مندوبيتين إقليميتينواد نونكلميم خلق مديرية جهوية ألول مرة بجهة بالتالي سيتم و 
.الالممركزةانتشار المصالح 

اإلداريالالتمركز 

تفعيل دور المصالح الالممركزة للوزارة

التصميم المديري لالتمركز اإلداري

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

1/2))2019أهم منجزات 



44

 فاظ تحديد االختصاصات المنقولة والمفوضة للمصالح الالممركزة مع االحت :والثانيالمحور األول

المركزيفقط باالختصاصات ذات طابع استراتيجي وبعد وطني على المستوى 

 توظيفات التصميم المديري عن طريقتفعيل تحديد الموارد البشرية الالزمة لمواكبة  :الثالثالمحور

:  إلى الجهاتالجهات ومن األقاليم إلى جديدة وإعادة االنتشار من المركز 

الالممركزةموظف من اإلدارة المركزية نحو المصالح 100توزيع إعادة •

الجهويةالمصالح االممركزة إلى موظفا من المصالح الالممركزة اإلقليمية 231توزيع إعادة •

الالممركزةإطارا وتقنيا إضافيا بالمصالح 222سد خصاص مقدر ب •

 الالممركزةتعزيز ميزانية االستثمار والتسيير للمصالح  :الرابعالمحور

 تحديد األهداف المسطرة للمصالح الالممركزة ومؤشرات اإلنجاز :الخامسالمحور

أهم نتائج التصميم المديري

اإلداريلالتمركز 

تفعيل دور المصالح الالممركزة للوزارة

السيماهويين، تتبع مستوى اإلنجاز الفعلي للمشاريع المندرجة في االتفاقيات المبرمة بين الوزارة والفاعلين الج  :

المشاريع المندرجة في إطار المخطط االستراتيجي والمستدام وإلقليم القنيطرة، •

المشاريع المندرجة في إطار النموذج الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية، •

المشاريع المندرجة في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي•

الشراكات مع الجهات

 دراسة طلبات الشراكة:

مصادق دراسة طلبات المشاركة في تمويل المشاريع المندرجة في إطار برامج التنمية الجهوية والمندمجة ال•

الوزارةعليها والتي تدخل في نطاق عمل 

وزارةالدراسة طلبات المساهمة في المشاريع األخرى على الصعيد الجهوي والمتعلقة بمجال اختصاصات •

التصميم المديري لالتمركز اإلداري

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2/2))2019أهم منجزات 
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 زةالالممركباختصاصات وتنظيم المصالح يتعلقان مشروع قرار ومشروع مرسوم إعداد

 الالممركزةجديدة بين اإلدارة المركزية والمصالح عقود برامج إعداد

 (جداول وتقارير التتبع)مع المصالح الالممركزة تتبع منجزات االطار التعاقدي

 مواكبة المصالح الالممركزة في إطار مشروع التحول الذي باشرته الوزارة بمختلف

البشريةاالوراش السيما شق التدبير اإلداري و المالي و تأهيل الكفاءات 

مشروع الالتمركز اإلداري 

وإعادة هيكلة المصالح 

الالممركزة

تنسيق معالجة طلبات الشراكة المتوصل بها في إطار تفعيل برامج التنمية الجهوية والسهر على

الصناعي، السيما مخطط التسريع التنزيل الجهوي الستراتيجيات الوزارة

 ارة،المزمع إبرامها مع الجهات والتي تهم القطاعات التي تشرف عليها الوزتحضير االتفاقيات

 المبرمة مع الجهات والمشاريع المندرجة فيهاتتبع إنجاز االتفاقيات

الشراكات مع الجهات

نحو جهوية متقدمة

التصميم المديري لالتمركز اإلداري

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2020العمل لسنة برنامج
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مدينة محمد السادس 
Tanger Tech 

طنجة

 للمشروعللنواة األولى أشغال الحماية ضد الفيضاناتإنجاز

من الشطر األول للمشروع ( هكتار100)التوقيع على اتفاقية إنجاز أشغال خارج الموقع للنواة األولى

الرسميةفي الجريدة (  هكتار467.9)بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة طيك نشر المرسوم

المنطقة الحرة سوس ماسة 
هكتار305

أكادير 

الرسميةفي الجريدة ( هكتارا64)المشروعوإدارة الشطر األول من إلعداد االمتياز هاليوبوليسبمنح شركة نشر المرسوم

من المشروع األول الشطرأشغال تهيئة إنطالق

تصدير الحرة منطقة الالتي يمكن إقامتها في بتحديد قائمة الخدماتالقاضي نشر القرار المشترك لوزير االقتصاد والمالية ووزير الصناعة

الرسميةفي الجريدة سوس ماسة

المحطة الصناعية المندمجة 

هكتارا495القنيطرة 

 طرةبالقنيتعزيز مركز تحويل الكهرباء المخصص للمحطة الصناعية المندمجة توقيع اتفاقية شراكة من أجل تمويل و إنجاز أشغال

 ي المنطقة الحرة إدارة وتوزيع الكهرباء فزون على عقد تفويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، -فري-أطلنتيكتوقيع شركة

للقنيطرة

مشروع إنتاجية العقار

الصناعي بشراكة مع 

وكالة تحدي األلفية 

األمريكية

 بين القطاعين العام والخاص بوضع إطار تعاقدي للشراكةإنجاز الدراسات المتعلقة((PPP المنطقة الصناعية )تجريبية مواقع إلنجاز ثالثة

(ساحل الخيايطة و حد السوالم و بوزنيقة

السوالمالخاصة بالمنطقة الصناعية بوزنيقة و حد المواقع خارج انطالق األشغال

 من اجل انتقاء المشاريع المؤهلة لالستفادة من دعم صندوق تطوير المناطقاالعالن عن طلب مشاريع

 الصناعية المستدامة

 الصناعيةبصياغة إطار قانوني متعلق بالبنيات التحتية إنجاز الدراسات المتعلقة

(1/3)2019أهم المنجزات لسنة 

منطقة التسريع الصناعي

مكناسبجهة فاس 

هكتارا500

(إقليم صفرو)مكناس -توقيع بروتوكول تفاهم لتهيئة و تطوير و إنعاش و تسويق و تدبير منطقة التسريع الصناعي فاس

ورش العقار الصناعي

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االبتكارالبنيات التحتية الصناعية و التجارية و التكنولوجية و 
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 من أجل درهم، مليون 200ومنح ما يزيد عن التقنية تنمية المراكز ومواصلة دعم االجراءات المتعلقة بمخطط تمويل:

ني المختبرات، اآلليات والمعدات التقنية والتكنولوجية، إعادة هيكلة وتوسيع مبا)قدرات المراكز التقنية الصناعية تعزيز •

.(  التأهيل التنظيمي، إلخ

ساعدة االبتكار والبحث والتطوير، الدراسات، الم)مع المهنيين بشراكة ذوي المنفعة العامة مشروعا تنمويا 70تمويل •

.(التقنية، تطوير المعايير، إلخ

جديدللمراكز التقنية الصناعية ووضع مسودة مخطط مخطط التنمية تقييم •

يتعلق بتوسيع نشاط البحث فيما  (CETIEV)السياراتالتقني لتجهيزات المركز و  PSAشركةدعم مشروع الشراكة بين •

األوسطفي منطقة إفريقيا والشرق ، PSAفيوالتطوير 

ية المراكــــز التقنية الصناع

و االبتكارالتكنولوجية البنيات تطوير 

أمثلة لبعض مشاريع المراكــــز التقنيــة الصناعية بشراكة مع القطاع الصناعي

طاع دراسة سوق المنسوجات التقنية للق

الطبي بالمغرب واختيار المنتجات ذات

المحلياإلمكانات العالية لإلنتاج 

ة تطوير النسيج لالستخدامات التقني

المدنيةلقطاع البناء والهندسة 
(géotextile)

دراسة حول فرص إنشاء وحدات الجمع 

القابلة والفرز االنتقائي للنفايات المنزلية

التدويرإلعادة 

مجمعات االبتكار
مد إنجاز مجمع االبتكار سوس ماسة الذي تم توقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة به أمام جاللة الملك مح

2018سنة السادس نصره هللا 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االبتكارالبنيات التحتية الصناعية و التجارية و التكنولوجية و 

((20192/3أهم المنجزات لسنة 
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 من خالل صندوق دعم أقطاب التنافسية واالبتكارألقطاب التنافسية واالبتكار، حتى اآلن، مليون درهم72منح ما يناهز

 كاإللكترونيالمالحة الجوية، )في القطاعات الصناعية والتكنولوجية أقطاب للتنافسية واالبتكار10مواصلة دعم و تتبع

لصناعات الغذائية ، ا(، المنسوجات التقنية والمنسوجات المنزليةدينيم)، الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، النسيج والميكاترونيك
)واالتصاالتومستحضرات التجميل، تثمين المنتوجات البحرية، تكنولوجيا المعلومات 

 مع بشراكة إطالق برنامجGIZ، 3قاء مواكبة الشركات االبتكارية الناشئة و المقاوالت الصغرى والمتوسطة من خالل انتإلى يهدف

ت الزراعية والميكانيك، والطاقات المتجددة والصناعاوالميكاترونيكاإللكترونيات القطاعات أقطاب للتنافسية واالبتكار في 

التجميلومستحضرات 

ار اقطاب التنافسية واالبتك

تكنوبارك
 لمتعلقة بها تم توقيع اتفاقية الشراكة او الذي في جهة سوس ماسة، " تكنوبارك" إطالق أشغال بناء الحاضنة التكنولوجية

2018أمام جاللة الملك محمد السادس نصره هللا سنة 

 ربالمغفي تكنوباركتقييم إمكانات خلق الشركات الناشئة وتطوير مفهوم تحضير إطالق دراسة استراتيجية حول

CE3MAHPMENARAC2TMCluster Solaire

تطوير ابتكار رقمي مع جهاز لقياس

آت وتحليل مستويات التلوث في منش

الطاقة

صياغة وإنتاج محلين ألعالف األسماك

باستخدام مكونات محلية ذات قيمة 

ةمنخفضمضافة عالية و كلفة تجارية 

(  راليازي)أوراق إكليل الجبل تجفيف 
تحت ظروف خاضعة للرقابة

«Green House« في منطقة

الرشيدية

، منتوج غير منسوج ألغطية السيارات

السيارات مقاوم للماء من أجل حماية 
عملية النقلأثناء 

أجل الصناعة من   PTCلميكروتطوير 

المغربيةالحرارية 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

المشاريع االبتكاريةأمثلة لبعض 

االبتكارالبنيات التحتية الصناعية و التجارية و التكنولوجية و 

و االبتكارالتكنولوجية البنيات تطوير 

((20193/3أهم المنجزات لسنة 
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 خريطة من الموارد البشرية وحاجيات المنظومات الصناعية تتمحور أساسا على التقريب بين إعداد عروض تكوين

وق الشغلمتطلبات سلمكتب التكوين المهني و انعاش الشغل و ذلك من اجل مالئمة افضل بين التكوين و التكوين 
مواكبة منظومةPSA  عن طريق ( في طور اإلنجاز)حيث الكفاءات من:

PSA-Marocلمجموعة تكلفة تكوين الموارد البشريةمساعدة الدولة على •
بالصيانة الصناعية عرض تكوين خاص •

 في )تكوين حول الجودة في قطاع صناعة السيارات عرض إعداد من حيث الكفاءات عن طريق رونومواكبة منظومة

(طور اإلنجاز

 ن طرف من حيث الكفاءات مسوس ماسة المرتقبة بجهة لمواكبة المنظومات الصناعية إعداد و تفعيل عرض تكوين
( في طور اإلنجاز) مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل و الجمعيات المهنية 

عروض التكوين 

 ن المتمثلة في انشاء جيل جديد من مراكز التكويإلى تهدف خارطة الطريق المتعلقة بتطوير قطاع التكوين المهني خاصة

مدن المهن والكفاءات جهوية و متعددة القطاعات و الوظائف 

خرائط التكوين الخاصة بكل من مدن المهن والكفاءات لجهة إعدادالمساهمة في : مدن الكفاءات و المهن »
الشرقيةو الجهة القنيطرة -سال-سوس ماسة والرباط 

«: CAP Excellence في قطاع 1)تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلللتكوين تحديد أربع مؤسسات تم

هذه و ذلك لوضع نظام تسيير خاص ل( في قطاع النسيج واأللبسة2في قطاع ترحيل الخدمات و 1السيارات، 

المعنيةالمؤسسات من طرف الجمعيات المهنية 

بتسيير المعهد المتخصص في مهن صناعة معدات الطائرات متعلقة تفاهمو توقيع مذكرة إعداد •

 (SA)مساهمةطرف شركة من (ISMALA)ولوجستيك المطارات 
)الشغلالتكوين المهني وإنعاش مكتب تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء و بين (

أخرىمشاريع

يعتبر تطوير التكوين محورا استراتيجيا لمخطط التسريع الصناعي

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 (1/3)المقاوالتيةفي مهن الصناعة و التجارة و االقتصاد الرقمي و في مجال المبادرة التكوين 

2019أهم منجزات 
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مواكبةلىإيهدفأنهحيثالصناعيالتسريعمخططلرهاناتيستجيبكماالمهنيالتكوينقطاعبتطويرالمتعلقةالطريقخارطةاطارفيالمشروعهذايندرج

(المتوسطةوالصغرىالمقاوالتخاصة)المقاوالتوللمترشحينفردية

 (CCAI)العملية التجريبيةكفاءات التسريع الصناعي مشروع 

 و التجارة و االقتصاد األخضر و الرقميالصناعة وزارة

وزارة الشغل و االدماج المهني

 الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات

تلبية حاجيات المقاوالت من الكفاءات و كذا الباحثين عن العملأجل وضع مسار مالئم من إلى جهاز متكامل يرمي 

شركاء المشروع

مثال لمشروع نموذجي

 ادماج : الهدف

شخص 2.000

 من : التكوين مدة

شهر 12إلى 8

 CCAIجهاز

1

2

كل تحديد حاجيات 
شركة على حدا

اختيار المترشحين
3

ن رشحين عتتقييم الم

طريق االختبارات

4

توجيه المترشحين

5

التكوين

6

ادماج المترشحين

7

تتبع 
المترشحين

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 (2/3)المقاوالتيةفي مهن الصناعة و التجارة و االقتصاد الرقمي و في مجال المبادرة التكوين 
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مشروع انشاء مدرسة الفنون والمهن مجمع زناتة 

(  مهن الفرنسيةبشراكة مع مدرسة الفنون و ال)لتطورات التكنولوجية للمقاوالت في مجال الصناعات المستقبلية لالستجابة بمعايير دولية مدرسة 

القطب الجامعي/ في المدينة البيئية زناتة طالب   1046التكلفة السنوية للتكوين لفائدة 

 49: األساتذة

 31: اإلداريين

عدد الطالب 

628 طالب418مهندس وBachelor
20%أفارقة /من طالب أجانب

تكلفة البناء

Bachelorإجازةو مهندس 

 سنوات     3: سلك المهندس
 االجازةسلك /: Bachelorسنة و نصف

أشهر منها عبارة عن  تدريب داخل 6)

(المقاولة

النسبة المستهدفة إلدماج 

المتخرجين

ات يتمحور حول منصة تكنولوجية مخصصة للصناع
(halle technologique)المستقبلية 

 التعلم عن طريق التطبيق

 الرقمنةتضم وسائل

80 MDH12 700²متر

و اداري أستاذ80

1046 

203 MDH

> 80% الجانب البيداغوجي

التكوين

الديبلومات

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 (3/3)المقاوالتيةفي مهن الصناعة و التجارة و االقتصاد الرقمي و في مجال المبادرة التكوين 
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بـراءات اإلخـتـراع

األسماء التجارية المرتبطة بنوايا إنشاء المقاوالت

العالمات التجارية

المقاوالت المسجلة في السجل التجاري

(التجار )األشخاص الذاتيون المسجلين في السجل التجاري 

2019شتنبرنهاية إلى مؤشرات 

الملكية الصناعية والتجارية

65 885   
71 120   73 451   

80605

62 055   

85 992   

57 786   
62 850   64 969   

72080

55 714   

77 126   

8 099   8 270   8 482   8525 6 341   8 866   

2015 2016 2017 2018 2019أشهر 9 2019توقعات نهاية 

المجموع األشخاص المعنويون  الشعارات

1240

2105

2509

1999

2670

1003

1923

2323

1903

2530

237 182 186 96 140

2016 2017 2018 2019أشهر 9 2019توقعات نهاية 

مجموع الطلبات إيداع الطلبات من أصل أجنبي إيداع الطلبات من أصل مغربي

11 975   
12 844   

14 141   13934

11 577   

16 126   

6 127   
7 211   7 859   7492 7 284   

10 264   

5 848   5 633   
6 282   6442

4 293   

5 862   

2015 2016 2017 2018 2019أشهر 9 2019توقعات نهاية 

مجموع الطلبات إيداع الطلبات من أصل مغربي إيداع الطلبات من أصل أجنبي

36 825   40 131   41 104   46033
30 826   

49 716   

2015 2016 2017 2018 2019أشهر 7 توقعات نهاية 
2019

32 681   35 118   38 049   
45876

26 593   

48 170   

2015 2016 2017 2018 2019أشهر 7 توقعات نهاية 
2019

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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إطالق المنصة اإللكترونية إلنشاء 

بطريقة إلكترونيةالمقاوالت ومواكبة 

89.17بشأن إحداث ومواكبة المقاوالت عبر الخط  والقانون رقم 88.17تم نشر القانون رقم

التجارةالمتعلق بقانون 15.95تعديل وتتميم القانون رقم بشأن 

التركيزعملية إجراء االختبارات مع الشركاء ومجموعة إطالق :الجانب التقني

 الرباط،: لصالح مهني  إنشاء ومواكبة المقاوالت الحملة الثانية إلدارة التغيير إطالق

مراكشالبيضاء، فاس، طنجة، أكادير، العيون، الدار 

المقاوالت المغربية لرقمنةوالتجارية المغربي للملكية الصناعية مواكبة المكتب 

تقوم على استراتيجية مبتكرة
غرف بشراكة مع القرب أساس

والخدماتوالصناعة التجارة 

« Carré des Innovateurs »

 ن تطوير الخدمات الجديدة لدعم مطوري المشاريع والمستثمريإنشاء اإلطار التعاقدي  من أجل

الرقمي و  توقيع اتفاقية التعاون بين  وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر و: والشركات

اريةوالتججامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة و المكتب المغربي للملكية الصناعية 

 العالماتنظام وضع تصميم« Carré des innovateurs »

والتحكيمنظام الوساطة 

 مية حول نظام  تسوية النزاعات في مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمهمة دراسة

.التحكيم والوساطة، الخبرة ، خدمات السبل البديلة لتسوية المنازعات، إلخ: الفكريةللملكية 

 والوساطة التحكيم ومركزتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

وساطة في مجال بشأن التعاون التقني في مجال التحكيم والالتابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

الملكية الفكرية

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

الملكية الصناعية والتجارية

2019أهم منجزات
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المطابقة تجديد اعتماد أنشطة شهادة 
9001ISO من طرف الهيئة المغربية

لالعتماد

ISO 9001 

2019أهم منجزات

التقييس عنصر أساسي في التنمية االقتصادية 

التقييس وشهادة المطابقة 

مصادق عليها التقييسيوثيقة ذات الطابع 
قياسيةمواصفة 

المعتمدةليصل العدد اإلجمالي للمواصفات 

مواصفة 000 15إلى

تطبيقين جديدين لشهادة المطابقةإعداد 

شهادة ، حول التقييسوطنية منظمة منتديات 
قوالتدقياإليليكتروتيكنيك، حالل؛ المطابقة

المغربيةشهادة مطابقة للمواصفات 

في مجال المواصفات للتكوين منظمة دورة 
والتقنيات المرتبطة بها

30 1 200

2

45

70

5

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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ة و البنيات التحتية الصناعي

التجارية و التكنولوجية و 

البحث و التطوير

السادسمحمدمدينةTanger Tech:شركةحمنمرسومونشرالمشروع،بتثمينالمتعلقةالشراكةاتفاقيةعلىالتوقيع

SATTةبالمنطقالصناعيةالوحداتأولىتوطينكذاوالرسميةالجريدةفيالحرةالمنطقةتدبيروإعدادامتياز

الصناعةووزيروالماليةاالقتصادلوزيرالمشتركالقرارنشر:(هكتار305)ماسةسوسللتصديرالحرةالمنطقة

الوحداتىأولتوطينكذاواألولالشطرتهيئةأشغالإنهاءوالرسمية،بالجريدةللمنطقةالداخليالنظامعلىبالموافقة

بالمنطقةالصناعية

طويربتالمتعلقةالشراكةاتفاقيةوتوقيعالالزمالتمويلتعبئة:(هكتارا630)المتوسطغربالناظورالحرةالمنطقة

المشروعمناألولالشطر

الصناعيالعقارإنتاجيةمشروع:

 إنهاء مسطرة انتقاء المشاريع و توقيع اتفاقيات شراكة إلنجاز: المستدامةالصناعية المناطق صندوق تطوير

المشاريع المنتقاة

 االنتهاء من صياغة مشروع القانون و إحالته على األمانة: الصناعيةالبنيات التحتية بمشروع القانون المتعلق

العامة للحكومة قصد عرضه على مسطرة المصادقة

ها إلنجاز انتقاء شركات خاصة لتهيئة و تطوير المواقع الثالث و توقيع اتفاقيات شراكة مع: المواقع التجريبية

المشاريع

(1/3)2020برنامج العمل 

األفقيةاألنشطة

التحتية لمواكبة التصنيع الوطني تطوير البنيات

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

المقبلةسنواتللخمسالصناعيةالتقنيةالمراكزلتنميةجديدمخططإطالق

شركةبينالشراكةمشروعدعمPSAالسياراتلتجهيزاتالتقنيالمركزوCETIEV))

والتكنولوجيةالصناعيةالقطاعاتفيواالبتكارالتنافسيةأقطابومواكبةدعممواصلة

ماسةسوسلجهةاالبتكارمجمعأنشطةمتابعة

مفهوموتطويرشئةالناالشركاتخلقإمكاناتبتقييمتتعلقوالتيإلطالقهاالتحضيرالجارياالستراتيجيةالدراسةمتابعة

المغربفيتكنوبارك



57

(2/3)2020برنامج العمل 

التكوين في مهن الصناعة و

التجارة و االقتصاد الرقمي و

ةفي مجال المبادرة المقاوالتي

األنشطة األفقية

 المبرمة لمواكبة المنظومات الصناعية تفعيل عروض التكوين

 التكوين لمدن المهن خرائط (المساهمة في تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير قطاع التكوين المهني

 Cap Excellence)/والكفاءات 

 احداث مدرسة الفنون والمهن مجمع زناتة تتبع االشغال المتعلقة بمشروع

 تتبع تنفيذ مشروع كفاءات التسريع الصناعيCap Compétences Accélération Industrielle (CCAI)

المكتب المغربي للملكية 

الصناعية والتجارية

 إلكترونيةومواكبة  المقاوالت بطريقة إلنشاء إطالق المنصة اإللكترونية

 عملية وضع العالمات الخاصةمواكبة غرف الصناعة والتجارة  في

 الدورات التكوينية والتوجيهمن خالل نقل المهاراتاستمرار

 الفكريةلتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية البديلة الوسائل تشجيع استخدام خدمات

 نظام الوساطة والتحكيم  األكثر مالءمة للبيئة االقتصادية المغربيةتحديد وتنفيذ نموذج

التكوين وحماية الملكية الصناعية والتجارية تعزيز عروض

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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التقييس وشهادة المطابقة 

األنشطة األفقية

 وثيقة ذات الطابع التقييسي40والمصادقة على مواصفة قياسية مغربية جديدة 1300إعداد واعتماد حوالي

 في مختلف المجاالتشهادة مطابقة جديدة للمواصفات المغربية 90منح

 منح شهادة المطابقة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة الشروع في

 المتعلقة بنشر وتوزيع المواصفات المغربية واليقظة في هذا المجالإطالق المنصة اإلليكترونية

 في مجاالت مرتبطة بالتقييس واألنشطة ذات العالقةدورة تكوينية 50تنظيم

 داخل المعهد المغربي للتقييسوضع منظومات لتدبير الجودة والطاقة ومحاربة الفساد

(3/3)2020العمل برنامج 

تعزيز مراقبة الجودة و مطابقة المعايير المغربية 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 



.IXاالستثمار وتنمية الصادرات
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النسيج والجلد
24 معرضا متخصصا، زيارتين18)تظاهرة

(تجاريةبعثات 4و2ميدانيتين 

الطيران

السيارات

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت وترحيل 

الخدمات

تظاهرات متعددة القطاعات

أخرىتظاهرات 

21 2معارض متخصصة، منتديان 5)تظاهرة،

(1زيارة ميدانية ومعرض متنقل 13

9 معارض متخصصة، زيارتين6)تظاهرات

(1و معرض متنقل 2ميدانيتين 

 (معرضين متخصصين)2تظاهرتين

15تظاهرة مؤسساتية

17 (معارض متخصصة)تظاهرة

 Africa Investment 
Road Show

 Hub Africa

 AIM Dubai
 Salon Arabia Expo
 Industry Meeting Days

 Forum des Femmes 
d’Affaires Africaines

(1/3)2019أهم منجزات 

2019متم غشت إلى تظاهرة نظمت 88

االستثمار وتنمية الصادرات االستثمار

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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(3/2)2019أهم منجزات 

(يوليوز15مارس و27)2019لجنة االستثمارات 

االستثمار وتنمية الصادرات االستثمار

منصب شغل مباشر  063 5

غير مباشر 016 9

مشروع مصادق عليه 39

مليار درهم 28.05

37,36%

18,26%

15,59%

11,34%

9,04%

4,64%

2,93%

0,44%
0,40%

Répartitions des investissements par secteur

النقل و البنيات التحتية

السياحة و الترفيه

االتصاالت

الصناعة

الفالحة

الصحة

الطاقة

التعليم

التجارة و التوزيع

34,56%

25,64%

19,55%

9,04%

4,61%

4,40%
1,27%

0,93%

Répartition des investissements par Région

سطات-الدار البيضاء

القنيطرة-سال-الرباط

عدة جهات

الساقية الحمراء-العيون

مكناس-فاس

ماسة-سوس

الحسيمة-تطوان-طنجة

الخنيفرة-بني مالل

مشروع اتفاقية 14بحث إيجابي بالنسبة لـ -مشروع ملحق 15مشروع اتفاقية و18بلورة وتباحث -اجتماع للجنة اإلعداد والتتبع 21عقد 

2019مشروع ملحق من شأنهم أن يؤدوا للجنة ثالثة سنة 13و

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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(3/3)2019أهم منجزات 

الرعاية الالحقة: المواكبة

29 مشروع غير خاضع التفاقية20، منها 2019متم شتنبر إلى زيارة مشاريع أنجزت

18 (62)مشروع ُصرح باعتراضه لمشاكل%

100 % (التأخيرات، إلخاتفاقيات االستثمار، ملحق صرف، تمديد، تعديل، تسوية قائمة ممتلكات التجهيز،)من الطلبات المتعلقة بنظام االتفاقيات تم التكفل بها

ات انطالق المرحلة األولى من مرصد الرعاية الالحقة عبر إنشاء رابط في الموقع االلكتروني للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادر

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االستثمار وتنمية الصادرات االستثمار

52%

24%

10%

7%

4% 3%

التوزيع حسب الجهات

ماسة-سوس

الحسيمة-تطوان-طنجة

آسفي-مراكش

مكناس-فاس

سطات-الدار البيضاء

القنيطرة-سال-الرباط

40%

27%

17%

10%
6%

التوزيع حسب القطاعات

الصناعة

السياحة والعقار والترفيه

صناعة السيارات

البنيات التحتية

الصناعة الغذائية
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 (1/2)2020برنامج العمل 

والتتبعلإلعداد للجنة االستثمارات واللجنة التقنية 2020مخطط العمل لسنة 

االستثماراتلجنة 

 تدفق ملفات اتفاقيات االستثمارحسب الجنة انعقاد

 حسب الملفات(: الصرف)التتبع لجان /اتفاقياتملحقات

 مليار درهم40إلى حققت لجنة االستثمارات مبلغ استثمار يصل )حسب الملفات : أخرىلجان

(  وقارمنصب شغل مباشر 10.956و

مراقبة التزامات 

الشركات الموقعة 

على اتفاقيات 

استثمار

المركزيةاللجنةتوصياتوتقاسماالستثماربلجنةالخاصةبالسلوكالموجهةالبرمجةمنالثانيةالحصيلةبلورة

االستثماراتلجنةمع(المعسرةالمشاريععلىتركيز)االتفاقياتلتتبع

الجاريةالمشاريعإنجازتقدمتتباحثالتيلتتبعالمركزيةاللجاناجتماعاتوعقدتنظيم.

2020سنةيانهائالمنجزةاالستثمارمشاريععنالناتجةواألرباحللكلفةالنهائيالتحليلحولالتقريربلورة

22/2012رقمأرباح/كلفةتقييمدوريةلمقتضياتطبقا

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االستثمار وتنمية الصادرات االستثمار
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 (2/2)2020برنامج العمل 

الرعاية الالحقة وبنك المشاريع : 2020سنة اإلجراءات الرئيسية المقررة 

الرعاية الالحقة

 الالحقةة بوضع رابط مباشر في الموقع االلكتروني للوكالة بالنسبة لمرصد الرعايالمتعلقة دراسة اآلثار   :

الالحقةإرساء مرصد الرعاية •

قربتتبع الطلبات عن •

الرضىإحالة منتظمة لألبحاث حول درجة •

 2020الزيارات لسنة برنامج:

د مرص)الشركات البرتغالية المتمركزة بالمغرب ، حيث سيتم التركيز على زيارة مقررة40•

(البرتغالية-المغربيةاالستثمارات 

قطاع الطاقةالتركيز على •

بنك المشاريع

خلق منصة رقمية لبنك المشاريع على مستوى الوكالة

 حسب األولويات2020هدف بنك المشاريع لسنة تحديد

 (ات، جمعيات، إلخماليين، مؤسساتيين، فدرالي)تعيين فاعلين آخرين مفيدين إلشراكهم في عملية بنك المشاريع.

 بتشاور مع الفاعلين المعنيين ببنك المشاريعموضوعاتيةتنظيم ورشات

 في إطار أرضية بنوك المشاريع الدوليةالتواصل حول عملية بنك المشاريع

 2019على ضوء التظاهرات المنجزة سنة دعم بنك المشاريع

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

االستثمار وتنمية الصادرات االستثمار



.X والمتوسطةالمقاوالت الصغرى مواكبة

والمقاول الذاتي
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2019-2014حصيلة أنشطة سنة 

تحسين تنافسية المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق مناصب الشغل

مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي

مشروع468

مليار درهم7,8

التنموياالستثمار دعم 

مشروع1227

درهممليون 380

الدعم التقني

مشروع7

 (2019-2017)درهممليون 41,3

التكنولوجيواإلستثماروالتنمية المشتركة اإلبتكار

مشروع27

مليون درهم140

تحويل البالستيك

1 293
صغيرة جدا و مقاولة 

صغرى ومتوسطة

1 729 
مشروع

8.3 MMDH 
استثمار إجمالي

78 508 
امناصب شغل ملتزم به

 392 39من بينها
منصب شغل مباشر

المبالغ بالدرهم تمثل مساهمة الدولة والمقاولة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 
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2019شتنبر -2015حصيلة 

تقوية منظومة المبادرة المقاوالتية ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين

مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي

المستفيدون مؤشرات حسب البرنامج

800
التحسيس بالهيكلة والتكوين في ميدان

)التحول نحو الهيكلة(المبادرة المقاوالتية 

مقاول ذاتي 50 قرض الشرف

)حامل مشروع ومقاول ذاتي(التحسيس والمواكبة والولوج إلى األسواق 

حامل مشروع800

مقاول ذاتي200
المواكبة الجماعية على شكل تدبير مفوض

حامل مشروع/ مقاول ذاتي 2150 اإلدماج التكنولوجي بما فيه التحسيس

2019دجنبر لشهر بالنسبة التوقعات 

سوس ماسة مبادرة، الداخلة مبادرة، الشرق مبادرة والعيون مبادرة: الذاتيينالتوقيع على  اتفاقيات لمنح قروض الشرف لفائدة المقاولين 

مؤشرات حسب البرنامج

142 597 التسجيلطلبات

118 496 المسجلون

(مشارك33.000)450 ةتحسيسيلقاءات 

مواكبة مقاوالتية

5 273 المشاريعحاملوا

2 878 المقاولون الذاتيون

8 151 المجموع

2019شتنبرنهاية–2015حصيلة

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 



68

2020برنامج العمل 

الذاتيينحاملي المشاريع والمقاولين والمتوسطة ومواكبة الصغيرة جدا و الصغرى دعم المقاوالت 

مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي

2020برنامج العمل والمتوسطةدعم المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى برامج 

-

344 PME

1 136 TPE

توقعات خلق مناصب شغل 

مباشرة وغير مباشرة
األهداف المرتقبة مؤشرات حسب البرنامج

برامج دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة

15 000 مقاولة صغرى ومتوسطة  104 التنموياالستثماردعم 

- مقاولة صغرى ومتوسطة  240 دعم الخبرة والدعم التقني

برامج دعم المقاوالت الصغيرة جدا 

مواكبة فردية

2 000 مقاولة صغيرة جدا 26 دعم االستثمار التنموي

- مقاولة صغيرة جدا 60 دعم الخبرة والدعم التقني

مواكبة جماعية

750 مقاولة صغيرة جدا 150 وضالتدبير المف/ التنموي دعم اإلستثمار

- مقاولة صغيرة جدا 900
دعم الخبرة والدعم التقني

)التدبير المفوض واتفاقية شراكة (

منصب شغل750 17
مقاولة صغيرة جدا 480 1

صغرى ومتوسطة  
المجموع

2020العمل برنامج -الذاتيينمواكبة حاملي المشاريع والمقاولين 

ن تقدر توقعات تسجيالت المقاولي

125.000ب 2020الذاتيين لسنة 

طلب تسجيل  

المستفيدون مواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين

1 حامل مشروع 000
ة التحسيس بالهيكلة والتكوين في ميدان المبادر

)التحول نحو الهيكلة(المقاوالتية  

مقاول ذاتي 100 قرض الشرف

حامل مشروع 500 1

مقاول ذاتي 700
)على شكل تدبير مفوض(المواكبة الجماعية 

حامل  000 5

مقاول ذاتي/مشروع
اإلدماج التكنولوجي بما فيه التحسيس

حامل  300 8

مقاول ذاتي/ مشروع 
المجموع

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 



.XI 2020مشروع ميزانية
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2020 ميزانية سنة مشروع 

مشروع ميزانية االستثمارتركيبة  2020

صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

استراتيجية المغرب التجاري 

انعاش مختلف االستثمارات القطاعية

الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات 

المغرب الرقمي 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

*االقتصاديةحسب البرامج  2020االستثمارتوزيع ميزانية 

69,33%

15,79%

9,24%

3,33% 2,31%
صندوق التنمية الصناعية 

واالستثمارات

استراتيجية المغرب التجاري

انعاش مختلف االستثمارات 
القطاعية

دعم الوكالة المغربية لتنمية 
االستثمارات والصادرات 

استراتيجية المغرب الرقمي 

مليون درهم 1 500

مليون درهم 341

مليون درهم 200

مليون درهم 72

مليون درهم 50

2020ميزانية االستثمار إجمالي 

درهم 2 202 515 000

المواليةفي جدول الصفحة المذكورة ميزانية الدعم والقيادة باستثناء *
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2019ميزانية مشروع مقابل 2020مشروع ميزانية :االستثمارميزانية 

2020ميزانية االستثمار إجمالي 

درهم 2 202 515 000

2020-2019فرق 

(%)

2020ميزانية  
بالدرهم

2019ميزانية 
بالدرهم

الميزانية

- 1 500 000 000 1 500 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

-0.47% 341 690 000 343 300 000 التجاريالمغرباستراتيجية 

- 200 000 000 200 000 000 انعاش مختلف االستثمارات القطاعية

- 72 000 000 72 000 000 دعم الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات 

- 50 000 000 50 000 000 المغرب الرقمي

- 38 825 000 38 825 000 دعم و قيادة

-0.07% 2 202 515 000 2 204 125 000 إجمالي ميزانية االستثمار 

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2020 ميزانية سنة مشروع 
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2020-2019فرق 
(%)

2020ميزانية  

بالدرهم

2019ميزانية 

بالدرهم
الميزانية

+23.43% نفقات الموظفين    000 866 210   000 268 260

- إحداث المناصب المالية   34   34

-9.83% المعدات والنفقات المختلفة   000 211 364   000 421 328

- دعم لفائدة وكالة التنمية الرقمية   000 000 44   000 000 44
+7.08% دعم لفائدة المدرسة المركزية بالدار البيضاء   000 375 42   000 375 45

-20.13% 44 729 365   56 000 000   
و دعم  لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات

الصادرات
- دعم لفائدة المعهد المغربي للتقييس   000 000 9   000 000 9

+5.33% دعم المعهد العالي للتجارة و تسيير المقاوالت   000 500 37   000 500 39
+21.99% دعم لفائدة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات   700 812 24   917 268 30

+0.25% دعم آخر   202 552 17   762 595 17
-26.34% دعم المهام   098 971 132   956 951 97

+2.37% إجمالي ميزانية التسيير    000 077 575   000 689 588

2019مقابل مشروع ميزانية 2020مشروع ميزانية :ميزانية التسيير

2020إجمالي ميزانية التسيير 

درهم 588 689 000

2020عمل و برنامج 2019إنجازات -وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

2020 ميزانية سنة مشروع 



شكرا على حسن انتباهكم



 

  لجنةلجنة

 الفالحة والقطاعات إلانتاجيةالفالحة والقطاعات إلانتاجية        

 حـــــــــــــــــول  

 

والنقل الجوي والنقل الجوي   والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية  السياحةالسياحةمشروع امليزانية الفرعية لوزارة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 

 والاقتصاد الاجتماعيوالاقتصاد الاجتماعي
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 تقـــــريـرتقـــــريـر
 



  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 

 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

ش الزي ؤغذجه لجىت   ٌؽشفجي ؤن ؤغشك غلى ؤهظاس مجلعىا اإلاىكش هق الخلٍش

الفالخت واللىاغاث ؤلاهخاحُت بمىاظبت مىاكؽتها إلاؽشوع اإلاحزاهُت الفشغُت لىصاسة 

، ورلً 2020العُاخت والىلل الجىي والاكخفاد الاحخماعي بشظم العىت اإلاالُت 

خ  السيد أبوبكر اعبيد رئيس بشئاظت  2019هىهبر  28خالٌ احخماغها اإلاىػلذ بخاٍس

السيدة هادًة فتاح وزيرة السياحة والصىاعة التقليدًة ، وبدمىس اللجىة

، التي جفملذ بخلذًم غشك هم ؤسبؼ والىقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

ومخياملت )كىاع العُاخت، كىاع الفىاغت الخللُذًت، كىاع   كىاغاث بظتراجُجُت

 خفاد الاحخماعي(.الىلل الجىي وكىاع الاك

وكذ جىشكذ مً خالله بلى مجمىغت مً اإلاػىُاث واإلااؼشاث وؤلاهجاصاث  

 وبشامج الػمل اإلاخػللت بهزه  اللىاغاث، فبخفىؿ :
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 :   قطاع السياحة 

مىفب ؼغل مباؼش  550000ؤوضحذ العُذة الىصٍشة بلى ؤهه ًىفش  

عاهم بـــــ ــ  مً الىاجج الذاخلي الخام. 7%َو

جىاولذ مجمىغت مً الخذابحر التي ظِخم اجخارها والتي تهم هزا اللىاع وكذ  

 الحُىي ؤهمها:

ش مىخىج ظُاحي مخىىع مً خالٌ جىفُز مجمىغت مً الخذابحر حععى بلى  - جىٍى

ض الػشك العُاحي للىحهت لخلبُت اخخُاحاث العُاح ألاحاهب والىوىُحن.  حػٍض

م لخدعحن  - ٌى بلى وحهت اإلاغشب، خاـت جىثُف بحشاءاث التروٍج والدعٍى الـى

غلى اإلاىفاث ؤلالىتروهُت،  ومىظمي الشخالث العُاخُت غلى اإلاىاكؼ 

 ؤلالىتروهُت، مىظمي الشخالث الخللُذًت، وؼشواث الىحران؛

ض اللذسة الخىافعُت لليعُج الاكخفادي،  - هُيلت ودغم الفاغلحن العُاخُحن لخػٍض

اإلاهً العُاخُت وجدعحن جإوحر مً خالٌ جدذًث ومشاحػت اللىاهحن الخاـت ب

 اليؽاه العُاحي؛

ً، وغلذ اجفاكاث ؼشاواث دولُت لخبادٌ الخبراث خٌى  - جدعحن حىدة الخيٍى

ً في مجاٌ العُاخت؛  الخيٍى

 جىفُز خىت خيامت حذًذة للىاع العُاخت غلى الفػُذًً الىوجي واإلادلي؛ -
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ض اللذسة الخىافعُت للىلل الجىي مً خالٌ بكامت ؼشاواث ا - ظتراجُجُت مؼ حػٍض

 ألاظىاق الشئِعُت وهزلً ألاظىاق الجذًذة؛

هزا وؤهذث العُذة الىصٍشة ؤن كىاع العُاخت ٌععى بلى الخىفش غلى وعُج  

مً اإلالاوالث العُاخُت الحذًثت اإلاهُيلت واإلاهىُت اللادسة غلى مىاحهت جدذًاث 

لُت هىغُت مهمت، وجلذًم غشك وامل مً الخذماث ًخماشخى مؼ اإلاػاًحر الذو 

ىاهب اإلاخىلباث الجذًذة لشئٍت   .2020ٍو

 :  قطاع الصىاعة التقليدًة

ملُىن  2.4ؤفصحذ العُذة الىصٍشة ؤن كىاع الفىاغت الخللُذًت ًىفش     

عاهم ب   مً الىاجج الذاخلي الخام. 7%مىفب ؼغل مباؼش َو

هزا وجىشكذ بلى ؤهم اإلاداوس والخىحهاث ؤلاظتراجُجُت ـ ورلً مً خالٌ     

اهبت وهُيلت الفاغلحن ظىاء غبر دغم ؤلاهخاج والجىدة، وجىفحر بيُاث جدخُت مى 

ً؛ ؤو التروٍج في اإلاػاسك اإلاهىُت واإلاػاسك  م ولمان الخيٍى مالئمت لئلهخاج والدعٍى

ت وألاظابُؼ اإلاغشبُت بالخاسج باإللافت بلى ألاظبىع  ت واإلاػاسك الجهٍى الخجاٍس

غً مجمىغت مً الخذابحر ألافلُت التي  الىوجي للخىاـل اإلااظعاحي؛ هزا فمال 

جشوم  اظخىماٌ الترظاهت اللاهىهُت لللىاع، ومىاهبت دوس غشف الفىاغت 
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ض زلافت الىكاًت مً اإلاخاوش  الخللُذًت، فمال غلى  اإلادافظت غلى الترار، وحػٍض

 وألامشاك اإلاهىُت ، ولمان الخغىُت الصحُت؛

لى ولؼ اظتراجُجُت حذًذة وؤهذث العُذة الىصٍشة ؤن الىصاسة مىىبت غ 

ت اإلاالُت،  ض ؤلاهجاصاث واإلاىدعباث التي جم جدلُلها في الػؽٍش ظخػمل غلى حػٍض

وظدؽمل حمُؼ ألاوؽىت اإلاخػللت بالحشف ؤلاهخاحُت والخزماجُت غبر مخخلف 

 ؤوؽىت ظالظل اللُمت.

 :قطاع الىقل الجوي 

ذ    22.5غً ؤوضحذ العُذة الىصٍشة ؤن كىاع الىلل الجىي سجل ما ًٍض

مىاسا  18مىاسا باإلاملىت اإلاغشبُت منها  26، بفمل 2018ملُىن معافش في ظىت 

غ 32ؼشهت وحران دولُت، و 47دولُا و  .ؼشهت خذماث الصحً والخفَش

 ورهشث العُذة الىصٍشة باألهذاف  ؤلاظتراجُجُت لللىاع  وجخجلى في : 

ت جىافعُت اإلاملىت غلى الفػُذ الذولي والجهىي؛ -  دغم وجلٍى

لُا؛ -  جىَشغ مىكؼ اإلاغشب هلىب حىي بةفٍش

 جدلُم ؤهذاف الاظتراجُجُاث اللىاغُت؛ -

ش الفىاغاث اإلاشجبىت بالىحران ؛ - ت وجىٍى  حعهُل اإلابادالث الخجاٍس

ت؛ - ش الحشهت الجٍى  جىٍى
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ت وؤمً الىلل الجىي؛ - ض ظالمت اإلاالخت الجٍى  حػٍض

 جدعحن حىدة الخذماث واإلادافظت غلى البِئت؛ -

 إلاذًشي للمىاساث؛جىفُز اإلاخىي ا -

 الشفؼ مً الىاكت الاظدُػابُت للمجاٌ الجىي؛ -

 جىمُت ألاوؽىت الاكخفادًت خٌى اإلاىاساث؛ -

ً؛ - ت وجىَشغ اإلاغشب هلىب مخمحز في مجاٌ الخيٍى ش اإلاىاسد البؽٍش  جىٍى

ش اللىاهحن اإلاخػللت بلىاع الىلل الجىي. -  وجىٍى

 : قطاع الاقتصاد الاجتماعي

مً الىاجج الذاخلي  %2هزا اللىاع ٌعاهم ب ؤهذث العُذة الىصٍشة ؤن 

خىفش غلى  ذ مً  22000الخام )باليعبت للخػاوهُاث(. ٍو حمػُت  13000حػاوهُت وؤٍص

 حػالذًت. 63و 

وؤؼاسث  بلى ؤن هزا اللىاع ًدظى باهخمام خاؿ، خُث اظخفاد مً غذة 

خماعي مبادساث مً ؤحل دمج الفئاث الفلحرة والهؽت في اليعُج الاكخفادي والاح

 وخفىـا فئتي اليعاء والؽباب.

لخىمُت كىاع الاكخفاد  2020هما جىشكذ العُذة الىصٍشة بلى اظتراجُجُت  

الاحخماعي، وؤهذث ؤجها حؽخمل غلى غذة بشامج للذغم والتروٍج، وتهذف بلى الذفؼ 
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ش ألاوؽىت اإلازسة للذخل وجشوٍج مىخىحاث اللىاع وهزا مىاهبت  في اججاه جىٍى

ش ؤلاواس اللاهىوي واإلااظعاحي لللىاع، باإللافت ودغم الخػاو  هُاث اإلادذزت وجىٍى

ت وجدعحن خيامت ماظعاث الاكخفاد الاحخماعي  بلى ولؼ آلُاث الخلُُم المشوٍس

 والخمامجي.

 السيد الرئيس املحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

كؽت الػامت، جلذم  العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون بالتهاوي في معتهل اإلاىا 

ت بدىفُبها وصٍشة غلى هزه اللىاغاث  للعُذة الىصٍشة غلى الثلت اإلاىلٍى

الاظتراجُجُت والهامت ، مخمىُحن لها الخىفُم في مهامها، هما هىهىا بالػشك اللُم 

جمُؼ كىاع والتي غملذ غلى ج الجذًذةوالهام ، مؽُذًحن بالهىذظت الحيىمُت 

ُت واخذة، هظشا  العُاخت والىلل الجىي والفىاغت الخللُذًت لمً وصاسة ـو

ض  لترابي وجذاخل وجيامل  هزه اللىاغاث ببػمها مما ظِعاهم ال مدالت في حػٍض

ش هزه اللىاغاث التي  ت الحيامت وجىٍى الخلائُت بشامجها همذخل ؤظاسخي لخلٍى

 ُت الاكخفادًت والاحخماغُت.جلػب ؤدواسا اظتراجُجُت ومدىسٍت في الخىم
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وكذ جلذم العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون بمجمىغت مً اإلاالخظاث  

 :  اللىاغاث الخالُتوالدعائالث والاظخفعاساث التي همذ 

 قطاع السياحة :

الخظ العادة اإلاعدؽاسون ؤهه وبالشغم مً ؤلامياهُاث الهائلت التي   

الًضاٌ ٌػاوي مً غذة مؽاول حػُم ؤغىُذ للنهىك باللىاع العُاحي بلى ؤهه 

جلذمه وبالخالي جازش غلى جفيُف بالدها لمً كائمت الذٌو اإلاخلذمت ؤو الذٌو 

 الفاغذة في ـىاغت العفش والعُاخت الػاإلاُت.

مدعائلحن في هزا العُاق  غً ألاظباب التي خالذ دون جبىؤ كىاع العُاخت  

البدش ألابُن اإلاخىظي الشائذة  اإلاياهت الالئلت به ؤظىة بالذٌو العُاخُت بدىك

 في هزا اإلاجاٌ، وغً مذي فػالُت الاظتراجُجُاث اإلاػخمذة في هزا اللىاع.

للىكىف غلى  2020مىالبحن العُذة الىصٍشة باللُام بدصخُق دكُم لشئٍت  

معبباث حػثر هزا اإلاخىي الاظتراجُجي الهام والزي حػٌى غلُه بالدها هثحرا هشافػت 

 ؿ الؽغل.للخىمُت وخلم فش 

 هزا وكذ سهضث حل اإلاذاخالث غلى اإلاىالبت بــ: 
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ض دوسهم للخدٌى لفىاع اإلاىخىج  - مىاهبت وواالث ألاظفاس والػمل غلى حػٍض

 العُاحي الىوجي ومىػؽحن للعُاخت الذاخلُت ومشوححن مهمحن لىحهت اإلاغشب؛

ؼ الػشك العُاحي الثلافي والبُئي والجبلي مؼ ألاخز بػحن الاغخباس م - جمىغت جىَى

مً اإلاىاوم التي جخىفش غلى الىاخاث واإلاماًم واللفىس واللفباث، التي بذؤث 

جخػشك لالهذزاس بعبب ؤلاهماٌ وبعبب الاكخفاس غلى التروٍج للعُاخت 

العاخلُت اإلاىظمُت بالشغم مً ؤهمُتها ودوسها في احخزاب العُاح وفي حؽغُل 

 الُذ الػاملت؛

ل البىيي؛حعهُل ولىج الؽشواث العُاخُت للخم -  ٍى

بدماج الخىاـل الشكمي في الاظتراجُجُت الخىاـلُت الظخلىاب العُاح، هظشا  -

لآلفاق الىاغذة التي ًدُدها الظتهذاف ؤظىاق مخخلفت دون مشاغاة البػذ 

 الجغشافي وبيلفت مىخفمت؛

ت خالٌ ولؼ الاظتراجُجُت الجذًذة للىاع  - الاهىالق مً الخفىـُاث الجهٍى

 العُاخت.

ًخق العُاخت الذاخلُت، فلذ هبه العُذاث والعادة ؤما فُما  

اإلاعدؽاسون بلى مجمىغت مً اإلاؽاول التي ًخخبي فيها اللىاع، همػف 

ش العُاحي في ؤغلب اإلاىاوم.، غالء ألاظػاسو  ،الخذماث اإلالذمت  وغُاب الدؽٍى
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ش الزي ؤغذجه  وفي غالكت بديامت اللىاع العُاحي جمذ ؤلاؼاسة بلى الخلٍش

الحلائم خٌى اإلاىخب الىوجي اإلاغشبي للعُاخت والزي ؤبشص مجمىغت لجىت جلصخي 

ُاث، وجم الدعاٌئ غً  مً الاخخالالث والىلائق، وخشج بمجمىغت مً الخـى

ش.  مفحر هزا الخلٍش

 :قطاع الىقل الجوي 

ت الىمىخت الشامُت بلى   زمً العادة اإلاعدؽاسون مخخلف البرامج الاظدثماٍس

ش مخخلف ميىهاث  كىاع الىلل الجىي ببالدها، ظىاء غلى معخىي غفشهت وجىٍى

ً ولجػله كىاغا جىافعُا وكادسا غلى سفؼ  البيُاث الخدخُت ؤو ؤلاهخاج ؤو الخيٍى

ت للمملىت اإلاغشبُت. ت الػالكاث الخجاٍس  جدذًاث الػىإلات واإلاعاهمت في جلٍى

ودغىا بلى  لشوسة جخفُن ولفت الىلل الجىي الذاخلي لدصجُؼ العُاخت  

 الذاخلُت.

هزا والخظ العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون غُاب الشبي الجىي بحن اإلاىاوم 

العُاخُت مؼ حهت دسغت جافُاللذ بالشغم مً جىفشها غلى ماهالث ظُاخُت 

 وبُػُت هبحرة حذا.
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ؤزاس بػن العادة اإلاعدؽاسون بؼيالُت مىاس حهت بجي مالٌ الزي خففذ  

ٌػاوي مً لػف ؤلاكباٌ ولػف خشهُت  له اغخماداث مالُت هبحرة حذا، لىىه

ت به. ً لػذم اهخظام الشخالث الجٍى  اإلاعافٍش

 

 

 :قطاع الصىاعة التقليدًة

ؤهذ العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون ؤن كىاع الفىاغت الخللُذًت لم ًدظى  

ً بلى ؤن الفىاع الخللُذًىن ٌؽخغلىن في  ش اإلاىاظبحن مؽحًر باالهخمام والخىٍى

جام لؽشوه الصحت والعالمت، مىالبحن بمشوسة لمان  ظشوف مضسٍت في غُاب

ض خماًخه مً اإلاىافعت غحر اإلاخيافئت مً اإلاىخىحاث ألاحىبُت،  خه غبر حػٍض اظخمشاٍس

ُت مىخىج الفىاغت الخللُذًت مؼ اهفخاخه غلى الابخياس  واإلادافظت غلى خفـى

 وغلى الخإكلم مؼ مخىلباث العىق الذاخلي والخاسجي.

شوسة الاهخمام بدصجُؼ البدث الخلجي لممان جدعحن هما دغىا بلى ل 

شها والىكىف غلى حىدة  ً وجىٍى ؤلاهخاج والخفمُم، وبغادة هُيلت مشاهض الخيٍى

ً الزي جىفشه وهزا حػمُمها غلى باقي حهاث اإلاملىت اإلاػشوفت بإوؽىت  الخيٍى

 الفىاغت الخللُذًت.
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منها الفىاع ووشح العادة اإلاعدؽاسون بػن ؤلاؼيالُاث التي ٌػاوي  

 الخللُذًىن هخلً اإلاخػللت ب:

ل البىيي؛ -  ـػىبت الىلىج بلى الخمٍى

هزسة بػن اإلاىاد ألاولُت وغالئها الصخيء الزي ًادي بلى اهذزاس بػن الحشف  -

الخللُذًت التي حػخمذ غلى هزه اإلاىاد، هخؽب الػشغاس، والفمت، والجلذ الزي 

 دلي؛ؤـبذ ٌعخىسد مً ؤوسبا بثمً ؤسخق مً الجلذ اإلا

الخإخش الحاـل في الخإزحر غلى اإلاحزاهُاث اإلاخففت لغشف الفىاغت الخللُذًت  -

وظىء جىصَؼ اإلاىظفحن بهزه الغشف بدُث هىان غشف حػشف فائما هبحرا 

 وغشف الجخىفش غلى غذد واف مً اإلاىظفحن؛

لمان مؽاسهت مخىاصهت وغادلت للفىاع الخللُذًحن في اإلاػاسك في بواس جيافا  -

 ء غلى دفتر جدمالث.الفشؿ وبىا
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انسُذج وزَرج انسُاحح وانصُاػح انتمهُذَح وانُمم أجىتح 

تساؤالخ والتراحاخ  ػهًانجىٌ وااللتصاد االجتًاػٍ 

انسُذاخ وانسادج انًستشارٍَ انًحتريٍُ خالل يُالشح 

 0202انفرػُح نهىزارج ترسى سُح ًُساَُح انيشروع 
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 ػهً سإال حىل انخذياخ انًمذيح يٍ طرف انىحذاخ انفُذلُحجىاب 

اإلاخػلم باإلااظعاث العُاخُت، ؤلاواس اإلاىظم لهزا اللىاع. خُث  61-00ٌػذ اللاهىن سكم 

جخمؼ ول ماظعت لئلًىاء العُاحي لخفيُف ًخم في مشخلخحن مخخابػخحن و مخياملخحن هما : 

و ًلشس هزا الخفيُف غلى  اإلاشجبي وباالظخغالٌ "،"الخفيُف الخلجي اإلااكذ" و " الخفيُف 

ؤظاط اإلاػاًحر الذهُا اللُاظُت والىظُفُت والاظخغاللُت اإلادذدة بلشاس وصٍش العُاخت سكم 

 واإلاخمثلت في : 1757.02

 مػاًحر مخػللت بالعالمت، الىظافت و البِئت؛ 

 مػاًحر مخػللت ببهى ؤلاظخلباٌ، بالغشف و باإلاىػم؛ 

 بالخيؽُي؛ مػاًحر مخػللت 

 مػاًحر مخػللت باإلاعخخذمحن؛ 

 .مػاًحر مخػللت بىلىحُاث ألاشخاؿ اإلاػاكحن 

ت جخيىن مً  جخم اإلاشاكبت اإلاشجبىت باالظخغالٌ بففت دوسٍت مً وشف لجان جفيُف حهٍى

العلىت اإلادلُت التي جلؼ اإلااظعت جدذ هفىرها، و مىذوبُت العُاخت، و الفُذسالُاث اإلاهىُت 

اًت اإلاذهُت، و اإلاىخب الفخي للجماغت، الهذف مً هزه اإلاشاكبت جلُُم العُاخُت، والىك

 حمُؼ مظاهش الجىدة في ؤلاًىاء العُاحي )العالمت والخذماث، الىظافت...(. 

ش  عدىذ غليها في بهجاص جلٍش ٌُ وحػخمذ هزه اللجىت في غملها غلى اإلاػاًحر اإلازوىسة ؤغاله، والتي 

ا، خُث جذلي اللجىت بشؤحها خٌى مذي التزام اإلااظعت خٌى ول ماظعت فىذكُت جخم مشاكبته

ت لذسحت جفيُفها، وغىذ مالخظت وحىد هلائق ؤو  بمعخىي الجىدة اإلالذمت للضبىاء و اإلاىاٍص

اخخالالث ًخم بؼػاس اإلااظعت اإلاػىُت مً ؤحل اللُام بةـالخها خالٌ ؤحل مػحن، وفي خالت 

 هت  للبذ فُه.غذم الاظخجابت ًداٌ ملف اإلااظعت غلى والي الج
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اإلاخػلم باإلااظعاث العُاخُت و ؤؼياٌ ؤلاًىاء  80-14للخزهحر، فةن اللاهىن الجذًذ سكم 

ذة الشظمُت، ٌععى  بلى جدلُم ألاهذاف الخالُت:  العُاحي ألاخشي والزي جم وؽشه بالجٍش

 العُاحي؛ ؤلاًىاء جدعحن حىدة الخذماث اإلالذمت غلى معخىي ماظعاث 

  .حػل الػشك العُاحي الىوجي ًخماشخى واإلاػاًحر الذولُت 

وفي اهخظاس دخٌى هزا اللاهىن خحز الخىفُز، بػذ اإلافادكت غلى الىفىؿ الخىبُلُت، حػمل 

ت لِغ لها ؤي  الىصاسة غلى مىاهبت ماظعاث ؤلاًىاء العُاحي غبر بحشاء بفخداـاث ظٍش

لذمت للضبىاء وهزا بفخداـاث اوػياظاث كاهىهُت، جخق باألظاط حىدة الخذماث اإلا

جخق اإلاػاًحر اللُاظُت والىظُفُت الخاـت بالخجهحز.  وبىاء غلى هزه ؤلافخداـاث ًخم 

حعلُم خىت غمل إلااظعاث ؤلاًىاء العُاحي لخخمىً مً الامخثاٌ إلاػاًحر الخفيُف الجذًذة 

 خالٌ اإلاشخلت ؤلاهخلالُت التي ًىق غليها هزا اللاهىن. 

افخداؿ هُىلي  1350افخداـا غلى الفػُذ الىوجي ) 2250ؤحشث الىصاسة لئلؼاسة، فلذ 

ا(. 900و  افخداـا ظٍش

 

 جىاب ػهً سإال حىل جىدج انخذياخ انًمذيح يٍ لثم وكاالخ األسفار

اإلاخػلم بالىظام ألاظاسخي لىواالث ألاظفاس، فةن وواالث ألاظفاس  31-96وفلا ألخيام اللاهىن 

إلاخػللت بالعفش و الخذماث و ألاظػاس اإلالترخت غً ول سخلت ؤو ملضمت بيؽش ول اإلاػلىماث ا

خذمت راث ظػش بحمالي، هما ًجب ببشام غلذ ؤو وزُلت جثبذ التزاماث الىشفحن، جخممً 

اإلاػلىماث اإلالذمت والخذماث اإلالترخت  وؤظػاسها وبحشاءاث ألاداء وؼشوه بلغاء الػلذ، 

 خدذًذ جذابحر لحماًت اإلاعتهلً. اللاضخي ب 31-08مما ًخماشخى مؼ اللاهىن سكم 

اساث  ت ؤو الاكلُمُت الخابػت للىاع العُاخت بٍض مً حهت زاهُت، جلىم اإلاىذوبُاث الجهٍى

مشاكبت مىخظمت لىواالث ألاظفاس، ؤو بىاء غلى ؼياًاث الضبىاء، خُث ًخم جلذًم الىواالث، في 

ت لىواالث ألاظفاس الجخار خالت زبىث مخالفتها لللىاهحن، ؤمام ؤهظاس اللجىت الخلىُت ؤلا  ظدؽاٍس

 الػلىباث الالصمت في خلها والتي جفل بلى خذ سحب سخفت مضاولت اإلاهىت.
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ولممان حىدة الخذماث اإلالذمت للحجاج مً وشف وواالث ألاظفاس، ًخم مىذ غالمت 

جشخُق جىظُم الحج للىواالث التي حعخجُب إلاجمىغت مً الؽشوه و التزامها باخترام دفتر 

ث الخاؿ بدىظُم غملُت الحج، هما ًخم بًفاد لجىت للمشاكبت بلى الذًاس اإلالذظت الخدمال 

خم  للعهش غلى مذي اخترام الىواالث لبىىد دفخـش الخدمالث والػلىد اإلابرمت مؼ الحجاج، ٍو

ت  ش مدالش اإلاخالفاث في خم الىواالث اإلاشجىبت لخشوكاث، الجخار ؤلاحشاءاث الضحٍش جدٍش

 واإلاىؼ مً جىظُم الحج ؤو سحب سخفت مضاولت مهىت وهُل ألاظفاس. اللاهىهُت اإلاالئمت،

اإلاخػلم بدىظُم مهىت وهُل ألاظفاس، ظُىفش هظاما  11 -16حذًش بالزهش ؤن اللاهىن سكم 

الخاث حؽمل ما ًلي:  ؼامال وآمىا لخىصَؼ ألاظفاس غبر مجمىغت مً ؤلـا

  اإلاعاولُت؛ولؼ هظام لخذسج سخق وهالء ألاظفاس وفلا لىىع اليؽاه و 

 ،بدماج بحشاءاث البُؼ غبر ؤلاهترهذ و غً بػذ 

 جدعحن ؼشوه الىلىج إلاهىت وهُل ألاظفاس؛ 

 .جدعحن ؼشوه جذبحر وؽاه وهُل ألاظفاس 

 جىاب ػهً سإال حىل اإلرشاد انسُاحٍ

مً ؤحل الشقي بجىدة خذماث ؤلاسؼاد العُاحي، ومىده جمىكػا ؤفمل لمً ظلعلت اللُم 

اإلاخػلم  05.12ق وسػ بـالح للمهىت جىج باإلافادكت غلى اللاهىن سكم العُاخُت ، جم بوال 

ه الخىظُمُت.   بدىظُم مهىت اإلاشؼذ العُاحي و هفـى

هما كامذ الىصاسة بدملت جىاـلُت مؼ اإلاشؼذًً العُاخُحن، بخيعُم مؼ الجمػُاث اإلاهىُت 

ت وؤلاكلُمُت الخابػت للىاع  العُاخت، وؤًما مً للمشؼذًً العُاخُحن و اإلاىذوبُاث الجهٍى

ت  خالٌ وظائل ؤلاغالم، مً ؤحل خث اإلاشؼذًً العُاخُحن غلى جلذًم وزائلهم ؤلاداٍس

ل بدىالي     3900ملفا مً ؤـل   3300مدُىت الظخفذاس بىائلهم اإلاهىُت، خُث جم الخـى

مشؼذا ًضاولىن اإلاهىت، وكذ جم ولؼ هظام مػلىماحي لخدُحن واظخفذاس هزه البىائم التي 

 .2019حعلُمها مخم ؼهش دحىبر  ظِخم

 

 جىاب ػهً سإال حىل انفرق فٍ األسؼار تٍُ انسُاحح انذاخهُح وانسُاحح انخارجُح
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م  ٌػىد الفشق في ألاظػاس بحن العُاخت الذاخلُت والخاسحُت بلى الفشق في هُفُت الدعٍى

م ًخم بالجملت غبر مشوجي  ألاظفاس، اللزًً والبُؼ، باليعبت للعُاخت الخاسحُت، فةن الدعٍى

ًخىفش ؤغلبهم غلى ؼشواث وحران خاـت بهم، ؤو لذحهم ؼشاواث مؼ ؼشواث الىحران، مما 

م دوسا  ًجػل ألازمان ؤلاحمالُت للبُؼ مىاظبت. هما جلػب ؤًما اإلاىفاث ؤلالىتروهُت للدعٍى

ب الػشك والىلب والشفؼ مً جىافعُت ألاظػاس.  مهما في جلٍش

لت مباؼشة بحن اإلاهىُحن ؤما فُما ًخق العُاخت الذا م والبُؼ بىٍش خلُت، فُخم الدعٍى

 والعُاح مما ًجػل ألازمان جخمؼ للاهىن للػشك والىلب.

 500دسهم و 150حذًش بالزهش ؤن ألازمىت الخاـت بمدىاث بالدي معلفت جتراوح ما بحن 

 دسهم للُلت اإلابِذ الىاخذة.

 خانذاخجىاب ػهً سإال حىل انرتظ انجىٌ تٍُ انًغرب وجسر ان

ــت مباؼـشة مىخظمـت، جـشبي مىــاساث الذاس  ًـشجبي اإلاغــشب بجـضس الخالـذاث بشخــالث حٍى

البُماء، مشاهؾ، اوادًش، الػُىن والذاخلت بمىاساث حضس الخالذاث، حعخغلها ول مً 

 " .  BINTER CANARIASؼشهت الخىىه اإلالىُت اإلاغشبُت وؼشهت "

وباليعبت للخىىه اهىالكا مً الػُىن والذاخلت ًخم اظخغاللها في بواس اجفاكُاث الؽشاهت 

ت بإزمىت مذغمت.   مؼ الجهاث اإلاػىُت التي جخٌى سخالث حٍى

لئلؼاسة فةن الشبي الجىي بحن اإلاغشب وحضس الخالذاث جخمؼ ألخيام اجفاكُت ألاحىاء 

هىان ؤي كُىد باليعبت لؽشواث الىلل الجىي اإلافخىخت بحن اإلاغشب والاجداد ألاوسبي، ولِغ 

 الظخغالٌ الخىىه الجىٍت بحن البلذًً.  

 جىاب ػهً سإال حىل انرتظ انجىٌ انذونٍ نًطار انراشُذَح

ًخمؼ الشبي الجىي بحن اإلاغشب وؤسوبا ألخيام اجفاكُت ألاحىاء اإلافخىخت بحن اإلاغشب 

مىً ت اإلاىافعت، ٍو للؽشواث اإلاغشبُت وألاوسوبُت اظخغالٌ  والاجداد ألاوسبي التي جممً خٍش

ت مباؼشة دون ؤي كُىد مً خُث العػت وغذد الشخالث في اججاه حمُؼ  خىىه حٍى

 مىاساث اإلاملىت.
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وباليعبت إلاىاس الشاؼُذًت، فهى مشجبي مباؼشة بمىاسي الذاس البُماء وفاط بىاظىت 

الشخالث الذولُت خىىه حىٍت بإزمىت مذغمت ومىاكُذ مىاظبت جمىً مً اإلاىاـلت مؼ 

.ً  اإلاخاخت بهارًً اإلاىاٍس

 

 

 جىاب ػهً سإال حىل افتماد انًطاراخ انىطُُح انً انسخرفح انتمهُذَح

ت التي جم بوؽائها في العىىاث ألاخحرة مثل مدىاث مشاهؾ وفاط وولمُم  حػشف حمُؼ اإلادىاث الجٍى

مالُت خاـت، هما ظِخم بدماج هزا بدماج الضخشفت الخللُذًت في وابػها اإلاػماسي ، مما ًمفي غليها ح

ت اإلاعخلبلُت.  ت للميؽأث اإلاىاٍس  الىابؼ الخللُذي في الخفامُم اإلاػماٍس

 جىاب ػهً سإال حىل ضؼف تشغُم يطار تٍُ يالل

خحن فـي ألاظبىع بُـً بًىالُا ومىـاس بجي مالٌ، غحر  حعخغل ؼشهت الخىىه اإلالىُت اإلاغشبُت سخلخحن حٍى

ا في خحن  100ؤن مشدودًت هزا الخي لػُفت، خُث ؤن مذاخُل الاظخغالٌ ال جخػذي  ؤلف دسهم ظىٍى

 ملُىن دسهم ظىىٍا.  11ؤن ولفت الاظخغالٌ جلاسب 

ل بلى ولخجاوص هزه الىلػُت، غلذث ال  ىصاسة احخماغاث مؼ مخخلف ألاوشاف اإلاػىُت بهذف الخـى

ت اهىالكا مً  ببشام ؼشاهت بحن الجهت والؽشواث الىوىُت اإلاغشبُت للىلل الجىي لدؽغُل خىىه حٍى

 مىاس بجي مالٌ بإزمىت مذغمت ومصجػت.

ىن دسهم في ملُ 100لئلؼاسة، فلذ وفشث الجهت اغخماداث مالُت لذغم ومىاهبت هزا اإلاؽشوع بمبلغ 

 بواس بشهامج الخىمُت الجهىي.

 جىاب ػهً سإال حىل ػذو جذوي ئحذاث يجًؼاخ انصُاػح انتمهُذَح

بزلذ الىصاسة مؼ مخخلف الؽشواء مجهىداث هبحرة فُما ًخق وسػ البيُاث الخدخُت 

م لخىفحر مدالث مالئمت لفائذة الفىاع الزًً ٌؽخيىن مً غُاب فماءاث  لئلهخاج والدعٍى

ت حػىى للخىخالث اإلاهىُت، خاـت مالئمت  إلاضاولت ؤوؽىتهم، وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن ألاولٍى

 الخػاوهُاث لالظخفادة مً اإلادالث اإلاهىُت وبالخالي جدلُم غذد هبحر مً اإلاعخفُذًً.
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وجدخىي هزه الفماءاث غلى كاغاث للػشك والبُؼ مفخىخت في وحه حمُؼ مىخىحاث 

ت ظىاء مً وشف الفىاع الفشادي ؤو الخىخالث اإلاهىُت الفىاغت الخللُذًت اإلادلُت اإلاىخج

 )الخػاوهُاث، الجمػُاث( اإلاخىاحذًً في اإلاىاوم اإلاػىُت. 

 جىاب ػهً سإال حىل ئحذاث يُاطك اَشطح انصُاػح انتمهُذَح تاأللانُى انجُىتُح 

جمذ بشمجت مؽشوغحن إلخذار مىىلخحن بيل مً الػُىن وولمُم  في بواس بشهامج الخىمُت 

ملُىن دسهم ليل مىىلت  20اإلاىذمجت لؤلكالُم الجىىبُت للمملىت بخيلفت بحمالُت جلذس ب 

ت اإلاػىُت.  ممىلت مىاـفت بحن الىصاسة واإلاجالغ الجهٍى

ػهً وجىحذ مىىلت ولمُم في وىس ألاؼغاٌ ومىىلت الػُىن في وىس الذساظاث الخلىُت.

 سإال حىل يجًغ انصُاػح انتمهُذَح 

ألاسلُت إلًىاء مجمؼ الفىاغت الخللُذًت بؽِؽاوة مً كبل لجىت مدلُت  جم اخخُاس البلػت

م الشئِسخي  بشئاظت العلىاث اإلادلُت، خُث ؤهه خالٌ فترة ؤلاهجاص وان ًىحذ بُنها وبحن الىٍش

 مىىلت خمشاء، بال ؤهه ماخشا جم بخذار مؽشوع غليها مما ؤزش ظلبا غلى ولىج اإلاجمؼ.

لػمالت غلى بخذار مىفز حذًذ باللشب مً اإلاؽشوع اإلاىجض لزلً حػمل الىصاسة خالُا مؼ ا

 فىق اإلاىىلت الخمشاء.

ـاوػا  13حػاوهُاث  و  4حذًش بالزهش ؤن اإلادالث اإلاهىُت باإلاجمؼ ًخم اظخغاللها مً كبل 

فشدًا في خشف الفُاغت والضسابي والىداظُاث واإلافىىغاث الىباجُت والفخاس والخُاوت 

 دذ غلى الضحاج.والىشص والفىاهِغ و الى

 يهُىٌ صاَغ 2,4أو  2,3جىاب ػهً سإال حىل ػذد انصُاع

باظخثىاء ؤلاخفائُاث الخاـت بالدؽغُل، فةن حمُؼ اإلااؼشاث خٌى اللىاع معخلاة مً 

ؤبدار مُذاهُت في ـفىف الفىاع الفشادي وملاوالث الفىاغت الخللُذًت ، حػخمذ غلى 

 (.échantillon/estimations) /الخلذًشاثجلىُاث الػُىاث 

باليعبت ألغذاد الفىاع الخللُذًحن، حػخمذ الىصاسة غلى هخائج ؤلاخفاء الػام للعيان 

اإلاىجض مً وشف اإلاىذوبُت العامُت للخخىُي، هلاغذة للمػلىماث  ( (RGPHوالعىجى )

ا اظدىادا بلى  الظخخشاج ؤلاخفائُاث الخاـت باللىاع همشخلت ؤولى، خُث ًخم جدُُنها ظىٍى

ت خٌى الدؽغُل اإلاىجضة مً وشف هزه اإلااظعتهخائج   .ألابدار العىٍى
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ل بلى  ملُىن هػذد بحمالي للفىاع الخللُذًحن في حمُؼ  2,4خىالي بىاء غلى رلً، جم الخـى

ىاف )ؤلاهخاحُت الىفػُت وؤلاهخاحُت الفىُت والخذماجُت(، غلما ؤن الفىاغت الخللُذًت  ألـا

ؤلف  421ػا، بما فيها  ؤلاهخاحُت الفىُت )خىالي ملُىن ـاو 1,3ؤلاهخاحُت حؽغل خىالي 

 ـاوػا و ـاوػت(. 

 جىاب ػهً سإال حىل يجًغ انصُاػح انتمهُذَح تانذار انثُضاء 

اُٟ فٜ حاىح ظٞذج، ٕٗ٘ اىَعَغ اى٘حٞذ فٜ  ٝ٘ظذحٞس  2015ذٌ ذإٔٞو اىَعَغ خاله سْح 

 ٍحالخ ٍْٖٞح تٔ تظفح ٍْرظَح. 01اىذاس اىثٞضاء ٝرٌ اسرغاله 

 جىاب ػهً سإال حىل تىفُر يادج انفضح فٍ األلانُى انجُىتُح

قاٍد اى٘صاسج ترْسٞق ٍغ ٍخريف اىششماء اىَحيِٞٞ تَا فٌٖٞ اىَثادسج اى٘طْٞح ىيرَْٞح 

اىضاك، ٗاىذاخيح  -اىثششٝح، تئحذاز ػذج ّقظ ىثٞغ ٍادج اىفضح تنو ٍِ اىؼُٞ٘، ميٌَٞ، آسا

 .يظْاع اىرقيٞذِٝٞ تشنو ٍْظٌٍؤخشا، ٗرىل ٍِ أظو ذ٘فٞش ٕزٓ اىَادج ى

 .جىاب ػهً سإال حىل اتفالُاخ انشراكح انًىلؼح أياو صاحة انجالنح َصرِ هللا

وكػذ الىصاسة غلى غذة اجفاكُاث ؤمام ـاخب الجاللت هفشه هللا، مثل بشهامج الخىمُت 

 .اإلاىذمجت في ألاكالُم الجىىبُت وبشهامج جثمحن اإلاذن الػخُلت

الاجفاكُاث غلى الفػُذ اإلادلي بخيعُم مؼ الؽشواء اإلاػىُحن، وجدشؿ ًخم جىفُز هزه 

 الىصاسة غلى اخترام التزاماتها فُما ًخق معاهماتها اإلاالُت اإلاىفىؿ غليها في هزه البرامج.

 

 جىاب حىل أدواخ ووسائم انىلاَح تمطاع انصُاػح انتمهُذَح

للُذًحن مً خالٌ الػىاًت جبزٌ الىصاسة حهىدا خثِثت لخدعحن ظشوف غمل الفىاع الخ

بالصحت والعالمت اإلاهىُت للفاوػاث والفىاع الخللُذًحن باكخىاء وظائل الحماًت الفشدًت 

فُت وجدعِعُت باإلاخاوش وألامشاك  والجماغُت لفائذتهم، باإللافت الى اللُام ببرامج حػٍش

 اإلاهىُت. 

ا ولؼ وجىفُز بشهامج لخمىحن الفىاع ال خللُذًحن مً وظائل في هزا الفذد، ًخم ظىٍى

وجخم  الىكاًت الفشدًت بمخخلف حهاث اإلاملىت حهم الحشف التي حؽيل خىىسة غلى مضاوليها،

 غملُت الاكخىاء وفم دفاجش جدمالث  جدترم اإلاػاًحر واإلاىاـفاث اإلاػمٌى بها في هزا اإلاجاٌ.

جىاب ػهً سإال حىل استشارج انغرف تخصىص يشروع لاَىٌ يساونح أَشطح انصُاػح 

 انتمهُذَح
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البذ في البذاًت مً ؤلاؼاسة بلى ؤهه وجىبُلا إلالخمُاث اللاهىن اإلاىظم لغشف الفىاغت 

الخللُذًت، وجفػُال للملاسبت الدؽاوسٍت والدؽاسهُت مؼ هزه اإلااظعاث وحامػتها، فلذ جم 

غشك معىدة اإلاؽشوع غلى الجامػت والغشف كفذ ببذاء الشؤي وجلذًم الاكتراخاث 

ه، هما ج م غلذ احخماع مػها بملش الىصاسة، كبل بخالت اإلاؽشوع غلى ألاماهت الػامت بخفـى

 للحيىمت.

ه الخىظُمُت لخىبُم  وظُمىً مؽشوع اللاهىن الزي حػمل الىصاسة خالُا غلى بغذاد هفـى

مجاٌ جذخل الذولت وحػل بشامج الذغم واإلاىاهبت والخإوحر والحماًت  ملخمُاجه مً جدذًذ

ُت ومشدودًت، هزا باإللافت بلى دوسه في جثمحن الػمل الحشفي وبغىائه الاحخماغُت ؤهثر فاغل

 كُمت ممافت. 

 جىاب ػهً سإال حىل جائسج أيهر انصُاع

ًىلُى  26) 1432ؼػبان  24الفادس في  02-09-192جىظم هزه الجائضة في بواس اإلاشظىم سكم 

ي ًدذد اإلاػاًحر ( اإلاخػلم بةخذار وجىظُم الجائضة الىوىُت ألمهش الفىاع والز2011

 والؽشوه للمؽاسهت فيها.

ً مً وشف لجىت جدىُم ميىهت مً  وجمىذ الجىائض التي جيىن غباسة غً مىذ مالُت للفائٍض

ىاع مػلمحن وباخثحن في مجاٌ الفىاغت الخللُذًت. حن ـو  مفممحن ومهىذظحن مػماٍس

ا غلى جدعحن الجىاهب اإلاخػللت بالخىظُم واإلاؽا سهت في الجائضة، بىاء هما حػمل الىصاسة ظىٍى

 غلى ججاسب الذوساث العابلت.

 جىاب ػهً سإال حىل انتًىٍَ تانًىاد األونُح

ٌػاوي اللىاع مً بػن ؤلاؼيالُاث فُما ًخق التزود باإلاادة ألاولُت ؤو حىدتها ؤو وشق 

جىظُفها مً وشف الفىاع و خاـت مىاد الفمت والجلذ والفىف والخؽب والىحن، و كذ 

 هب مدىسا ؤظاظُا لمً اظتراجُجُت الىصاسة.ؼيل هزا الجا

والفاغلحن  لخجاوص هزه ؤلاؼيالُت جم اغخماد ملاسبت جخمثل في بؼشان حمُؼ اإلاخذخلحن

اإلاػىُحن والفىاع الخللُذًحن مً ؤحل  بًجاد خلٌى هاحػت لئلؼيالُاث اإلاىشوخت باليعبت 

 ليل مادة ؤولُت غلى خذة.
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ت بخذار هلي لبُؼ اإلاىاد ألاولُت اإلاخػللت بمادة وفي هزا الفذد، ؤوللذ الىصاسة ججشب

الفمت بمجمىغت مً اإلاىاوم باإللافت بلى اكخىاء آلُاث ؤلاهخاج والشفؼ مً اللُمت اإلامافت 

 للمىخىج وهزا الخإوحر واإلاشافلت في مجالي جىفحر وجدعحن جذبحر مخضون اإلاىاد ألاولُت.

شة.هما ًخم الاؼخغاٌ آلان غلى بخذار هلىت لبُؼ م   ادة الػشغاس بةكلُم الفٍى

 جىاب ػهً سإال حىل دور انصاَؼح

حػخبر داس الفاوػت فماء مالئما للػمل الجماعي لئلهخاج ًخم مً خالله ولؼ آلُاث ومػذاث 

بهخاج سهً بؼاسة الفاوػاث لخمىُنهً مً ملش للػمل ٌعخجُب إلاػاًحر الصحت والىظافت 

ً وغشك اإلاىخجاث، وهزا الاظخفادة مً يُت في غذة مجاالث بهذف دغم وجخٍض  دوساث جيٍى

لُت للفاوػاث الخللُذًاث خاـت بالػالم اللشوي وبالخالي جدعحن الذخل  اللذساث الدعٍى

 وجىفحر بِئت مالئمت الظخلشاس العاهىت.

ذه، هما  ضه وججٍى في بواس مىاهبت وجإوحر هزه الذوس، جلىم الىصاسة بخلُُم هزا البرهامج لخػٍض

م والخذبحر.جم ماخشا جيىًٍ   اإلاؽشفاث غلى هزه الذوس في مجاالث الدعٍى

 جىاب سإال حىل يُساَُح انغرف ويمراتها

ت  ت لخلٍى البذ مً الخزهحر، بإن الخلعُم الجذًذ لغشف الفىاغت الخللُذًت ؼيل فـش

ً ومخاوب للخىمُت غلى اإلاعخىي الجهىي بلى حاهب الاظخفادة مً مخىىاث  دوسها هؽٍش

ت.الخىمُت الجهىٍت، و  ل هظام الجهٍى  اهخشاوها بؽيل فػلي في ججًز

ت فلي هما واهذ في  حذًش بالزهش ؤن غشف الفىاغت الخللُذًت لم حػذ ماظعاث اظدؽاٍس

العابم بل ؤـبدذ فاغال ؤظاظُا في مجمىغت مً اإلاجاالث هزهش منها غلى وحه الخفىؿ 

غلى معخىي ألاكالُم  التروٍج إلاىخىحاث الفىاغت الخللُذًت مً خالٌ اإلاػاسك التي جىظمها

والػماالث داخل الجهاث التي جيخمي بليها، هما ؤن هزه اإلااظعاث ؤضحذ هي العاهشة 

ً بالخذسج في بواس اجفاكُاث ؼشاهت مؼ الىصاسة وكىاع  اإلاباؼشة غلى جىفُز بشهامج الخيٍى

ً اإلانهي؛ مً حهت ؤخشي فةن غشف الفىاغت الخللُذًت حعاهم في بخذار مجمىغت  الخيٍى

 اإلايؽأث الحشفُت في بواس ؼشاواث مؼ الفاغلحن الجهىٍحن واإلادلُحن. مً
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وبخفىؿ محزاهُاث هزه اإلااظعاث، فةن الىصاسة جمذ الغشف بخىكػاث اإلاذاخُل إلغذادها 

في الىكذ اإلاىاظب، وحػمل غلى الخإؼحر غليها في الىكذ اإلادذد، غلما بإن مجمىغت مً 

ؼ محزاهُته  ا.الغشف جخإخش في جلذًم مؽاَس

 هما جلىم الىصاسة بذغم محزاهُت الغشف إلهجاص ملشاتها في خذود ؤلامياهُاث اإلاالُت اإلاخاخت.

 جىاب ػهً سإال حىل تًُُح انتكىٍَ انًهٍُ تمطاع انصُاػح انتمهُذَح 

ً اإلانهي في فىىن وخشف الفىاغت  58جخىفش الىصاسة غلى ؼبىت جمم  ماظعت للخيٍى

ً وفم  15.000 الخللُذًت بىاكت اظدُػابُت جبلغ خم جللحن الخيٍى ملػذا بُذاغىحُا، ٍو

ً: 5همىحن: الخيىًٍ الىظامي والخيىًٍ بالخذسج اإلانهي، ورلً في ) اث للخيٍى ( خمغ معخٍى

ؽمل   60ؼهادة الخذسج اإلانهي، الخخفق اإلانهي، الخإهُل اإلانهي، الخلجي والخلجي اإلاخخفق. َو

ً في ـىف الفىاغت الخللُذًت ؤلاه  خاحُت.خشفت للخيٍى

 ً ؼ غشك الخيٍى ً اإلانهي باللىاع جىىسا معخمشا، مً خُث جىَى وحػشف مىظىمت الخيٍى

ً، وهزا اغخماد ملاسبت  ت اإلاؽشفت غلى ماظعاث الخيٍى وجإهُل البيُاث واإلاىاسد البؽٍش

حؽاسهُت فاغلت مؼ اإلاهىُحن واإلااظعاث الفاغلت في هزا اإلاجاٌ. وإلاىاـلت هزه الجهىد، جمذ 

ؼ، خالٌ الفترة ما بحن بشمجت مجمىغ  ، تهم:2021و 2016ت مً اإلاؽاَس

  مػاهذ في فىىن الفىاغت الخللُذًت؛  03بخذار 

  ً؛  08بخذار  مشاهض للخيٍى

  مشاهض للخيىًٍ ؛ 09جإهُل وجىظُؼ 

 ( ِٞىيرنِ٘ٝ فٜ إطاس تشّاٍط ذحذٛ األىفٞح األٍشٝنٜ فٜ 10تشٍعح ذإٔٞو ٍؤسسر )

 ّسخرٔ اىصاّٞح؛

  ٍؼٖذا ٍرخظظا فٜ فُْ٘  00سفغ ٍسر٘ٙ اىرنِ٘ٝ إىٚ ٍسر٘ٙ اىرقْٜ اىَرخظض ب

 .اىظْاػح اىرقيٞذٝح 

ً: جلجي مخخفق في الفُاغت ، جلجي مخخفق في   هما جم بخذار ؼػب حذًذة للخيٍى

اليعُج ، معحر وخذة بهخاج في الىجاسة الفىُت ، معحر وخذة بهخاج في الحذادة الفىُت ، معحر 

 .في اإلافىىغاث الجلذًت ، الخُاوت الخللُذًت والفشاؼت وخذة بهخاج
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وفي بواس  وجماؼُا مؼ الخىحيهاث اإلالىُت العامُت مً ؤحل النهىك بلىاع الخيىًٍ اإلانهي،

ً اإلانهي"، ظِخم بخذار  ش الخيٍى م لخىٍى الخفىس اإلاليي الجذًذ الخاؿ ب "خاسوت الىٍش

لها بمػُت ( ؤكىاب للفىاغت الخللُذًت داخل مذن ا05خمعت ) إلاهً والىفاءاث، ظِخم ججًز

ً، وبؼشان اإلاهىُحن في  الؽشواء اإلاػىُحن، باإللافت بلى بغادة هىذظت ؼػب وبشامج الخيٍى

ً لحاحُاث ظىق الؽغل  ً اإلانهي باللىاع، ورلً لممان مالءمت الخيٍى جذبحر مجاٌ الخيٍى

ض الاهذماج اإلانهي.   لخدعحن حاربِخه وحػٍض

 ًرالثح وانتتثغ نهتكىٍَ انًهٍُ وخصىصا نثرَايج انتذرج انًهٍُجىاب ػهً سإال حىل ان

ػشف  ً بالخذسج اإلانهي الخيىًٍ ألاهثر مالءمت لخللحن خشف الفىاغت الخللُذًت، َو ٌػخبر الخيٍى

ا بكباال متزاًذا وحغىُت حغشافُت واظػت بما فيها الػالم اللشوي، وخحر دلُل غلى رىل،  ظىٍى

ح٘ه اإلدٍاض  0102اىْسثح اىََٖح إلدٍاض اىخشٝعِٞ، حٞس ٗفق تحس ٗطْٜ أّعض سْح 

جي ماظعاث الخيىًٍ اإلانهي في خشف الفىاغت الخللُذًت  اإلانهي، بلغ مػذٌ ؤلادماج اإلانهي لخٍش

 اؼهش بػذ الخخشج. 9ورلً خالٌ  60،6%

ً بالخذسج اإلانهي وفم ملخمُاث اللا خم اغخماد همي الخيٍى بؽإن بخذار  12.00هىن ٍو

وجىظُم الخذسج اإلانهي، ومً خالٌ اجفاكُاث الؽشاهت اإلابرمت مؼ غشف الفىاغت الخللُذًت 

ً اإلانهي .   وكىاع الخيٍى

 18فُما ًخػلم بخدبؼ البرهامج، ووفم ملخمُاث اجفاكُاث الؽشاهت اإلازوىسة خاـت اإلاادة 

لاوالث، هىان  آلُخان للخدبؼ واإلاشاكبت اإلاخػللت باإلاشاكبت وجدبؼ الخيىًٍ الخىبُلي داخل اإلا

ؤوول جفػُلها للجً التي حؽشف غلى بغذاد وبهجاص بشامج الخذسج اإلانهي وجدبػها مً خالٌ 

 آلُخحن للخدبؼ جخيلف ب:

ً داخل وسؼاث الفىاع الخللُذًحن وملاوالث الفىاغت  - الخدبؼ البُذاغىجي للخيٍى

ؽشف غلُ اسة ول ؼهش، َو  ه ميىهى ماظعاث الخيىًٍ اإلانهي؛الخللُذًت، بىزحرة ٍص

مً وشف ؤوش غشف الفىاغت الخللُذًت، حهذف بلى اإلاشاكبت والخإهذ  الخدبؼ ؤلاداسي  -

اسة ول  خم بىزحرة ٍص مً الىحىد الفػلي للمخذسححن بىسؼاث الفىاع الخللُذًحن، ٍو

 زالزت ؤؼهش وولما دغذ المشوسة بلى رلً.

ػخمذ غلى مدالش هزه اللجان في جإدًت ح ً لبرهامج الخذسج اإلانهي.َو  ػىٍماث الفىاع اإلااوٍش
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 جىاب ػهً سإال حىل تحسٍُ جارتُح انتكىٍَ وتؼسَس االَذياج انًهٍُ

ً اإلانهي بلىاع  جبزٌ الىصاسة مجهىداث مهمت مً ؤحل جدعحن حىدة مىظىمت الخيٍى

 ً ؼ غشوك الخيٍى ا غلى معخىي جىَى الفىاغت الخللُذًت والاكخفاد الاحخماعي وخفـى

ً وهزا اإلالاسبت  ت اإلايلفت بالخيٍى وبغادة هُيلت البيُاث الخدخُت والخجهحزاث واإلاىاسد البؽٍش

 الدؽاسهُت مؼ اإلاهىُحن والفاغلحن اإلاخذخلحن باللىاع، وؼملذ هزه اإلاجهىداث ما ًلي:

ؤلاهخاحُت والخذماجُت في بواس الؽشاهت  دراسة قطاعية للصىاعة التقليدًةبهجاص  -

ً اإلانهي والاجداد ألاوسبي بهذف جدذًذ الحاحُاث مً مؼ وصاسة الخػلُ م والخيٍى

حن  الىفاءاث اإلاهىُت بلىاع الفىاغت الخللُذًت ؤلاهخاحُت والخذماجُت غلى اإلاعخٍى

ً اإلانهي في ؤفم   ،   2027الىمي والىُفي وبلىسة مخىي للخيٍى

( ؼملذ REC/REM) مرجعية املهً والكفاءات ودالئل الحرف واملهًبغذاد  -

 50خشفت في ـىف الفىاغت الخللُذًت  الفىُت ؤلاهخاحُت، و 100خشفت )150

ظِخم الاغخماد غليها هةواس  خشفت في ـىف الفىاغت الخللُذًت  الخذماجُت(؛

 مشحعي في غملُت بزباث اإلاىدعباث اإلاهىُت للفىاع الخللُذًحن؛

ً خُث جم  - ؼ ومالءمت غشوك الخيٍى معخىي جلجي بلى  رفع مستوى التكويًجىَى

ً وفم ملاسبت الىفاًاث في ظذ ) ( ؼػب 06مخخفق وبغذاد بشامج الخيٍى

ً للمخذسبحن بمياهُت  دُذ هزا الخيٍى مشفلت بالذالئل البُذاغىحُت الالصمت. ٍو

بالذاس البُماء وهى ما  املاستر بأكادًمية الفىون التقليدًةالىلىج إلاعخىي 

ً اإلانهي  ًجػلهم ماهلحن إلخذار ملاوالتهم الزاجُت. وهىزا جخىفش مىظىمت الخيٍى

ً ألاولي، وفلا إلاىهج اإلالاسبت  31بلىاع الفىاغت الخللُذًت غلى  بشهامجا للخيٍى

 .(APCبالىفاًاث )

-  

 جىاب ػهً سإال حىل تتثغ ئدياج خرَجٍ يراكس انتكىٍَ انًهٍُ
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جاث مشاهض  2016خلفذ الذساظت التي ؤهجضتها الىصاسة ظىت  جي وخٍش خٌى اإلاعاس اإلانهي لخٍش

ً اإلانهي في خشف الفىاغت الخللُذًت باللىاع بلى ؤن  جحن اسجفؼ الخيٍى مػذٌ بدماج الخٍش

  ؼهشا مً جخشحهم؛ 36 بػذ %:،،4 لُفل بلى

جحن ًماسظىن في مج %49هما ؤظهشث هزه الذساظت ؤن  نهم، و ؤن مً الخٍش  %49اٌ جيٍى

جحن الزًً ًخم حؽغُلهم ال ًجذون ـػىبت في بهجاص  مً اإلاؽغلحن ًاهذون غلى ؤن الخٍش

 اإلاهام اإلاىوىلت بليهم.

جحن  %16وفُما ًخق الدؽغُل الزاحي، واظدىادا بلى هخائج هفغ الذساظت، فةن  مً الخٍش

جمىىىا مً بخذار ملاوالث راجُت بما خالٌ ظىت الخخشج ؤو في العىت اإلاىالُت. وكذ مىً 

جىن مً خلم غلى ألاكل مىفبي ؼغل ليل ملاولت. في خحن ؤن  الاظدثماس الزي ؤهجضه الخٍش

جلثي الخشححن الزًً ال ًخىفشون غلى ملاوالتهم الخاـت ٌػتزمىن بوؽاء ملاوالث في 

ب. اإلاعخلبل  اللٍش

وإلاىاهبت هزا الخىحه حػمل الىصاسة غلى وؽش الفىش اإلالاوالحي مً خالٌ جىظُم دوساث 

ً اإلانهي، تهم مجاالث خلم الخػاوهُاث واإلالاوالث  جي ماظعاث الخيٍى يُت لفائذة خٍش جيٍى

ض كذساتهم  في مجاٌ اىصقافح   الفغشي وهزا الخػٍشف بلاهىن اإلالاٌو الزاحي، باإللافت بلى حػٍض

سرَنٌْٖ ٍِ ذحسِٞ ذ٘اطيٌٖ ٍغ ٍحٞطٌٖ اىَْٖٜ، ٗمزا  اىَاىٞح ٗاىيغاخ األظْثٞح ٗاىرٜ

 . ذع٘ٝذ ٗذسشٝغ ٗشٞشج ذس٘ٝق ٍْر٘ظاذٌٖ

 جىاب ػهً سإال حىل انًحافظح ػهً انحرف انًهذدج تاالَمراض 

في بواس بشهامج الىصاسة للمدافظت غلى خشف الفىاغت الخللُذًت  اإلاهذدة باالهلشاك، 

ؼ وألاوؽىت بػمها ال واإلاذغ م مً وشف مىظمت الُىهِعيى، جم بهجاص مجمىغت مً اإلاؽاَس

ؼ  تهذف بلى خماًت وجثمحن وبوػاػ اإلاىسور  خػلم ألامش بمؽاَس صاٌ  في وىس ؤلاهجاص. ٍو

خه وهلل اإلاهاساث واإلاػاسف اإلاشجبىت  الحشفي، بففخه جشازا زلافُا غحر مادي، ولمان اظخمشاٍس

 اؼئت. وكذ جم في هزا العُاق:به بلى ألاحُاٌ الى

  ُف دكُم للخلىُاث واإلاهاساث اإلاشجبىت بدشف الفىاغت الخللُذًت ً وجـى جذٍو

ف بها مً خالٌ وزائم مىخىبت  اإلاهذدة باالهلشاك ، ولمان بؼػاغها والخػٍش
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( خشفت مً بحن 32وسكمُت، خُث جم في هزا العُاق اإلادافظت غلى بزجي وزالزحن )

 ( خشفت مفىفت هدشف مهذدة باالهلشاك.42ي وؤسبػحن )الئدت ؤولُت جمم ازج

 :الحرف التي ثم ثوصيفها وثدوينها 

  ،)ؼ بفاط، ـىاغت اللباب، آلاالث اإلاىظُلُت )الػىد مجاٌ الخؽب: الخؽب اإلاـش

حن الخللُذي لؤلظلف  ُؼ الخؽب بخاغضوث، التًز الىلؾ غلى خؽب الجذاسي، جـش

ىاغت اإلاىافُخ  ؛ (Soufflets)  )الىاواوي( ـو

 الذساصة: ـىاغت البروواس، الخشكت الضهاظيُت، وسج الخُام واللبادة مجاٌ اليعُج و. 

 مجاٌ الجلذ: الذباغت الىباجُت، الدعفحر والخزهُب، الجلذ اإلالؽش، الفىشمُت(Pouf) 

؛ اإلافىىغاث الجلذًت لخاغضوث )الضغبىلت(، العشوج اإلاىشصة، ؼشبُل ألاولغ، 

ىاوي اإلافىىغاث الجلذًت  .بالجىىب، الجلذ الٍض

  مجاٌ الىحن والخضف: الضلُج الخىىاوي، الخضف اإلاىىاسخي، الفخاس اللشوي

 ؛ (Pisé) بالشاؼُذًت، التراب اإلاذوىن

  شي  .اإلاػادن والحلي: الحذًذ الذمؽلي، ألاظلحت الخللُذًت )اإلاىدلت( والذن الفٍى

 الذوم، اإلافىىغاث اإلافىىغاث الىباجُت: مىخىحاث الحلفاء، الحفحر اإلافىىع م ً

 .الىباجُت باألكالُم الجىىبُت للمملىت

 .مجاٌ الخُاوت والىشص: البلىصة الىحذًت والىشص العالوي 

  ا غلذ للاءاث ووىُت خٌى مىلىع اإلادافظت غلى الحشف بلى حاهب رلً، ًخم ظىٍى

اإلاهذدة باالهلشاك بغشك غشك الحفُلت وجبادٌ آلاساء والخبراث وحػمُم الىلاػ 

ُف  إلاىلىع، بلافت بلىخٌى ا م الفىاع اإلاهشة اإلاعاهمحن في هزه غملُت الخـى جىٍش

ً؛  والخذٍو

  ـىن اإلاػاسف واإلاهاساث اإلاشجبىت « حول جىظُم ؤظبىع الفىاغت الخللُذًت ومىاظشة

، بملش الُىوعيى بباَسغ في ؤهخىبش »بدشف الفىاغت الخللُذًت اإلاهذدة باالهلشاك

 ؛2019
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 ثوقيع اثفاقيتين مع مىظمة  ىصاسة  في هزا اإلاجاٌ، فلذ جموإلغىاء ودغم  بشهامج ال

مً ؤحل ـىن وجثمحن اإلاػاسف واإلاهاساث اإلاشجبىت بدشف الفىاغت  اليووسكو

ن في وىس ؤلاهجاص، ظخػىُان البرهامج هفعا حذًذا ودفػت االخللُذًت، وهما اجفاكُخ

ت. ًخػلم ألامش ب:  كٍى

لترار الثلافي الغحر مادي اإلاشجبي بفىىن "بلىسة اظتراجُجُت ووىُت للمدافظت غلى ا .0

وخشف الفىاغت الخللُذًت". وكذ جم الػمل غلى  بغذاد وزُلت الاظتراجُجُت، التي 

هي في اإلاشاخل ألاخحرة مً ؤلاهجاص، بىاء غلى مجمىغت مً الللاءاث الدؽاوسٍت 

ت والخاسحُت للىصاسة، والؽشواء اإلااظعاجُحن  وبؼشان معاولي اإلافالح اإلاشهٍض

 . والفاغلحن باللىاع مً مىظماث  اإلاجخمؼ اإلاذوي، ومهىُحن وؤوادًمُحن

ـىن وجثمحن اإلاػاسف واإلاهاساث اإلاشجبىت بدشف الفىاغت الخللُذًت"،ظخمىً هزه " .2

الاجفاكُت التي في وىس ؤلاهجاص مً اللُام  بجشد ووجي ؼامل للحشف اإلاهذدة 

الترار للخمىً مً  مىدهم  باالهلشاك، وجدذًذ الفىاع اإلاػلمحن الحاملحن لهزا

اغترافا لهم  بةظهامهم في ـىن اإلاػاسف والخلىُاث " ـفت "هىىص بوعاهُت خُت

ُذ الىوجي، ولمان هلل مػاسفهم ومهاساتهم لؤلحُاٌ الىاؼئت.  اإلاشجبىت بهزا الـش

  وفي هزا الفذد، حعخػذ الىصاسة  بذغم مً الُىهِعيى إلوالق غملُت همىرحُت

جاٌ خشفت البروواس وبدساج اإلاػاسف واإلاهاساث اإلاشجبىت  بهزه لخيىًٍ الؽباب في م

 الحشفت لمً كائمت الُىوعيى للفىن الػاحل.

  ًهما وععى بلى ولؼ جشؼُذ  مؽترن بحن اإلاغشب وبظباهُا وجىوغ ولُبُا والجضائش م

ؤحل بدساج اإلاػاسف واإلاهاساث  اإلاشجبىت بمهً الحلفاء لمً كىائم الُىوعيى لفىن 

 لثلافي الغحر مادي.الترار ا

 

 

 جىاب ػهً سإال حىل تًُُح وتطىَر لذراخ ويهاراخ انصاَؼاخ وانصُاع انتمهُذٍَُ 
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ً اإلاعخمش ومدى ألامُت الىظُفي،  ت في مجاٌ الخيٍى حػمل الىصاسة غلى بهجاص بشامج ظىٍى

ش كذساث ومهاساث الفاوػاث والفىاع لالسجلاء بمىخىحاتهم مً خُث  بهذف جىمُت وجىٍى

 الجىدة والخىافعُت، وجدعحن ولػُتهم الحُاجُت والػملُت.

ب فشؿ  ً اإلاعخمش للفىاع الخللُذًحن، ولػذ الىصاسة ملاسبت حػخمذ جلٍش باليعبت للخيٍى

ً اإلانهي باإلاجاٌ الحمشي، ؤو غبر الىخذاث  ً مً الفىاع، بما داخل ماظعاث الخيٍى الخيٍى

 اإلاخىللت باإلاجاٌ اللشوي.

اإلاعخمش غلى الحشف ؤلاهخاحُت وهزلً الخذماجُت، و ٌؽمل اإلاجاٌ  خُث ًشجىض الخيىًٍ 

الخلجي اإلاشجبي بمضاولت الحشفت واإلاجاالث ألافلُت والصحت والعالمت والتروٍج والجىدة وهزا 

 الخىاـل. 

ً في الحشف الاهخاحُت والخذماجُت ما بحن  وكذ بلغ غذد الفىاع اإلاعخفُذًً مً الخيٍى

اوؼ جللُذي، مً بُنهم  42.671ما ًفىق  2019و 2008 معخفُذا  7646ـاوػت ـو

ً، باإلاىاوم الىائُت والبػُذة غً اإلاجاٌ الحمشي.  ومعخفُذة غبر الىخذاث اإلاخىللت للخيٍى

ً اإلاعخمش، مً خالٌ غلذ ؼشاواث بما  ؼ اإلاخذخلحن في مجاٌ الخيٍى وحععى الىصاسة بلى جىَى

بواس الاهفخاح غلى  اإلااظعاث الجامػُت مً مؼ مىخب الخيىًٍ اإلانهي وبوػاػ الؽغل، ؤو في 

ؤحل الاظخفادة مً خبراتها، هجامػت ابً وفُل باللىُىشة وظُذي مدمذ بً غبذ هللا 

 بفاط.

ً اإلاعخمش، وفي بواس اغخماد ملاسبت حؽاسهُت مؼ مخخلف الفاغلحن  ؼ غشك الخيٍى وبغُت جىَى

ً، ًخػلم ألا  مش غلى الخفىؿ  باجفاكُت في هزا اإلاجاٌ جمذ بلىسة مىالُؼ حذًذة للخيٍى

خ  ماسط  18الؽشاهت اإلابرمت مؼ اإلااظعت اإلاغشبُت للتربُت اإلاالُت الخابػت لبىً اإلاغشب، بخاٍس

، بهذف وؽش الثلافت اإلاالُت بلىاع الفىاغت الخللُذًت، وبخباس وجدعِغ الفاغلحن 2014

ث الجُذة باللىاع بمخخلف اإلاىخجاث والخذماث اإلاالُت اإلاػشولت وهزا اإلاماسظا

 والعلىهُاث ألاهثر معاولُت وهجاغت في اإلاجاالث اإلاالُت.

ً  5و 3فةجها جتراوح ما بحن  باليسبة ملدة التكويً يُت ًترهض خاللها الخيٍى ؤًام ليل دوسة جيٍى

؛ واإلاذة بالىبؼ مدذودة غلى مىالُؼ حذ دكُلت حعخجُب لحاحُاث الفىاع اإلاعخفُذًً
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اوػاث والتزاماتهم اإلاهىُت التي ال حعمذ لهم بالخغُب غً اغخباسا لظشوف غمل الفىاع والف

لت.  وسؼتهم لفترة وٍى

جىاب ػهً سإال حىل تحىَم انًُح انًخصصح نهتذرج انًهٍُ نفائذج غرف انصُاػح 

 انتمهُذَح

ل اإلاىذ في آحاٌ مػلىلت، وكذ جم  ً اإلانهي غلى جدٍى حػمل الىصاسة بؽشاهت مؼ كىاع الخيٍى

ل حمُؼ اإلاىذ اإلا ىدة لهزا البرهامج بشظم جدٍى  .2018ـش

ل اإلاىذ بشظم هزه العىت بلى حمُؼ غشف الفىاغت 2019باليعبت لعىت  ،فلذ جم جدٍى

الخللُذًت باظخثىاء اإلاىذ اإلاخففت ألسبؼ غشف بيل مً مشاهؾ، دسغت جافُاللذ، وىجت 

ل مً وشف اإلافالح اإلاخخفت بىصاسة الاكخفاد واإلاال ُت وفاط، التي هي في وىس الخدٍى

الح ؤلاداسي. خُث مً وشف  2019ًخم بسظاٌ هزه اإلاىذ بال خالٌ ؼهش ؼدىبر لم  والـا

ً اإلانهي. ت للخيٍى اث الجهٍى  اإلاذًٍش

كىاع الفىاغت الخللُذًت ٌػخبر ، في ما ًخػلم بخخفُق مىذ لفائذة ولبت الخذسج اإلانهي

 ً  بالخذسج اإلانهي مً خالٌاللىاع الىخُذ الزي حعخفُذ فُه اإلالاوالث مً جيالُف الخيٍى

  اىَحذز ٗاىَْظٌ 00.11 سقٌ ُ اىقاُّ٘شٖشٝا ػِ مو ٍرذسض، ٗأ  دسٌٕ 051ذخظٞض 

فقظ ػيٚ ذحفٞض   ٍقرضٞاذٔ ػيٚ ذقذٌٝ أٛ ٍْحح ىيَرذسظِٞ تو ضَِىيرذسض اىَْٖٜ ال ْٝض 

 اىظْاع اىرقيٞذِٝٞ ٗرىل ىرشعٞؼٌٖ ٍِ أظو اسرقثاه اىَرذسظِٞ، ػيٚ أّٔ ٝرؼِٞ ػيٚ طاحة

ت للمخذسج ًخم جدذًذها باجفاق مػه ؤو مؼ ولي ؤمشه هما هى مبحن في اإلاادة   8اإلالاولت بغىاء مىدت ؼهٍش

 مً اللاهىن اإلازوىس ؤظفله.

 جىاب ػهً سإال حىل انتكىٍَ فٍ صُف حرف انصُاػح انتمهُذَح انخذياتُح

ً اإلانهي كامذ وصاسة العُاخت والفىاغت الخ للُذًت والىلل في بواس ؼشاهت مؼ كىاع الخيٍى

ً بلىاع الفىاغت  2019الجىي والاكخفاد الاحخماعي ظىت  بةغذاد دساظت كىاغُت للخيٍى

ً في خشف الخذماث، ظِخم  18خشفت، خُث جم جدذًذ  50الخللُذًت ؼملذ  ؼػبت للخيٍى

لها في بواس مخىي غمل   .2027الػمل غلى ججًز

ذًت الخذماجُت، كامذ الىصاسة ومً ؤحل الخمىً مً مىاهبت جإهُل كىاع الفىاغت الخللُ

بةوالق بشهامج الخيىًٍ اإلاعخمش في خشف الفىاغت الخللُذًت الخذماجُت والتي  2015ظىت 
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جىذسج في بواس جفػُل اجفاكُت الؽشاهت ؤلاواس اإلابرمت مؼ مىخب الخيىًٍ اإلانهي وبوػاػ الؽغل 

خ   .2014ًىهُى  04بخاٍس

مً الفىاع  9.988شخق ًىم جيىًٍ لفائذة  ،1..1:وبمىحب هزه الاجفاكُت جم بهجاص 

خػلم ألامش بمُياهًُ  اإلاضاولحن، ورلً في ؤسبؼ مُادًً مً الفىاغت الخللُذًت الخذماجُت، ٍو

باغت اإلاباوي وجشهُب سخاهاث اإلااء بالغاص. ُاهت ـو ُق ـو  العُاساث، ههشباء البىاء، التـر

 

لخىمُت كىاع الفىاغت الخللُذًت         وظخػمل الىصاسة في بواس بلىسة الاظتراجُجُت الىوىُت

(، والتي ظدؽمل حمُؼ ميىهاث اللىاع بما فيها الفىاغت الخللُذًت 2020-2030)

ً اإلانهي في هزا الفىف مً الحشف.   الخذماجُت، غلى بغذاد ملاسبت خاـت للخيٍى

 جىاب ػهً سإال حىل انًؼارض انذاخهُح وانخارجُح

اسك غبر وظائل ؤلاغالم واإلاىكؼ الشظمي لذاس الفاوؼ وفي ًخم وؽش بغالن اإلاؽاسهت في اإلاػ

خم جللي ولباث الشاغبحن في اإلاؽاسهت غلى  اث الجهىٍت وؤلاكلُمُت؛ ٍو حمُؼ الغشف واإلاذًٍش

مً مبلغ هشاء الشواق وججهحزه  %80ؤظاط اإلاعاوش اإلاػمٌى بها، وجخدمل داس الفاوؼ 

خدمل الفاوؼ الخللُذي فلي  ء ؤي ـاوؼ  جخىفش فُه الؽشوه ، وال ًخم بكفا%20ٍو

 واإلاػاًحر اإلاػمٌى بها.

 جىاب ػهً سإال حىل انًؼارض انخارجُح

ت غلى ؤظاط ؼشوه معبلت جفشلها بداسة اإلاػشك  جخم اإلاؽاسهت في اإلاػاسك اإلاهىُت والخجاٍس

الزي وؽاسن فُه وهىغُت اإلاىخىج لماها لىجاح اإلاػشك وجلبُت لحاحُاث الضبىاء التي جضوس 

 .Maison Objet Paris ،Ambïanté Frankfurtهزه اإلاػاسك مثل 

 جواب على سؤال حول معرض مً ًدًىا

مػشك منهي ًىظم مً وشف فُذسالُت ملاوالث الفىاغت الخللُذًت حهم اإلالاوالث ، هى 

ش وشق ؤلاهخاج ت لػلذ ؼشاواث مؼ الضبىاء وجىٍى ؽيل فـش  .َو

 جىاب ػهً سإال حىل انًؼرض انىطٍُ نهصُاػح انتمهُذَح

حػمل الىصاسة غلى جىظُم اإلاػشك الىوجي للفىاغت الخللُذًت في بواس فػالُاث ألاظبىع 

الىوجي للفىاغت الخللُذًت ، لخمىحن الحشفُحن مً مخخلف سبىع اإلاملىت  مً ببشاص مهاساتهم 
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وببذاغاتهم ، وؤلاوالع غلى آخش اإلاعخجذاث باللىاع وسبي غالكاث غمل ، جمىً مً بًجاد 

م مىخجاتهم.  كىىاث حذًذة لدعٍى

،  1300ٍذ غً ألٌو مشة جم جىظُم مػشك ووجي بلغ غذد الػاسلاث والػاسلحن به ما ًض 

مثلىا حمُؼ فشوع الفىاغت الخللُذًت، وجمىىىا مً الاظخفادة مً البرهامج الػلمي والثلافي 

 9لؤلظبىع الىوجي للفىاغت الخللُذًت الزي هظم ألٌو مشة هزلً بمذًىت مشاهؾ ما بحن 

 ، وغشف باإللافت بلى اإلاػشك:2019فبراًش  17و

-  ٌ "فشع الحلي واإلاجىهشاث، الىلػُت الحالُت  جىظُم اإلاىاظشة اإلاىلىغاجُت الثاهُت خى

 وآلافاق"؛

اإلالخلى الثامً خٌى اإلادافظت غلى خشف الفىاغت الخللُذًت اإلاهذدة باالهلشاك،   -

ىاع جللُذًحن مضاولحن لحشف جمذ حغىُتها في بشهامج  م مػلمحن ـو خُث جم جىٍش

 ؛2018اإلادافظت غلى خشف الفىاغت الخللُذًت بشظم ظىت 

م   - يُت لفائذة الفاوػاث والفىاع في مجاالث مخخلفت مً بُنها الدعٍى وسؼاث جيٍى

امشؤة  36ؤلالىترووي، خُث سجل وألٌو مشة خمىس دوس الفاوػت ورلً بمؽاسهت 

 مً معحراث جلً الذوس؛

ذْظٌٞ ّذٗاخ ذؼشف تاىقطاع ٍٗؤٕالذٔ ٗإّعاصاذٔ خاطح فٜ ٍعاه اىرنِ٘ٝ  -

 ٗاىرظذٝش؛

 .ّؼاخ ٗاىظْاعذنشٌٝ ػذد ٍِ اىظا  -

 جىاب ػهً سإال حىل ئشهار انصُاػح انتمهُذَح فٍ انطائراخ انًغرتُح

ت خاـت بالفىاغت الخللُذًت ًمىً جمشسحها في  هىان غذة ؤفالم كفحرة ووـالث بؼهاٍس

 وائشاث بخيعُم مؼ ؼشهت الخىىه اإلالىُت اإلاغشبُت.

 جىاب ػهً سإال حىل دػى انتؼاوَُاخ

ً واإلاىاهبت ًلخفش دغم الىصاسة للخػا وهُاث غلى اإلاؽاسهت في اإلاػاسك والاظخفادة مً الخيٍى

 مً خالٌ بشهامج مشافلت.

ؤما الذغم اإلاالي اإلاباؼش للخػاوهُاث فُمىذ مً وشف اإلااظعاث اللىاغُت ؤو اإلااظعت 

ت.  الذاغمت وبشامج اإلابادسة الىوىُت للخىمُت البؽٍش

 االلتصاد االجتًاػٍ ػهً صؼُذ انجهاخجىاب ػهً سإال حىل يُهجُح تُظُى يؼارض 
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ت ؤو الىوىُت ملاسبت حؽاسهُت مؼ ول  حػخمذ الىصاسة في بواس جىظُم اإلاػاسك ظىاء الجهٍى

ت، اإلااظعاث الػمىمُت، اإلااظعاث  الفاغلحن واإلاهىُحن باللىاع مً خالٌ اإلاجالغ الجهٍى

ء الؽشواء ٌعاهمىن الذاغمت وممثلي ؼبياث الاكخفاد الاحخماعي. غلى ؤظاط ؤن ول هاال

ل هزه اإلاػاسك غلما ؤن الىصاسة جإخز غلى غاجلها الجاهب اللىحِعدُيي والجاهب  في جمٍى

ف الػاسلحن )الخىلل وؤلاًىاء(  الخىاـلي للمػشك في خحن ٌعاهم الؽشواء بخدمل مفاٍس

وهزا ألاسوكت اإلااظعاجُت. وهظشا لمػف اإلاحزاهُت اإلاخففت لللىاع وباغخباس ؤن اللىاع 

ت ختى جذسج لمً بشامجها ؤ فلي، فةن الىصاسة غملذ غلى غلذ ؼشاواث مؼ اإلاجالغ الحهٍى

ش هزا اللىاع،  ؼ لخىٍى ت وألاظىاق اإلاخىللت وغحرها مً اإلاؽاَس جىظُم اإلاػاسك الجهٍى

لها مجالُا وجشابُا. لها وججًز  ولمان اظخمشاس جمٍى

 ػٍجىاب ػهً سإال حىل نًارا انًؼرض انىطٍُ ناللتصاد االجتًا

ًإحي جىظُم اإلاػشك الىوجي في بواس البرهامج الخىاـلي للىصاسة للخػٍشف بإهمُت اللىاع 

ومىجضاجه باإللافت لػشك وجشوٍج مىخجاجه وخذماجه في ؤفم الخإظِغ لؽشاواث بحن 

 اإلااظعاث ومهىحي اللىاع.

ت هي مدىت لالجلائُت بحن ول الفاغلحن في اللىاع للىكىف غلى   وهاجه اإلادىت العىٍى

 ماهالجه مً ؤحل الاظدثماس به وهزا الاظخماع غً كشب لحاحُاث وخذاجه.

ً الذًىامُت  م ووسػ هام لخلم فشؿ الؽغل وجدٍش ت هامت للدعٍى ػخبر اإلاػشك فـش َو

 اكخفادًت بالجهت اإلادخمىت.-العىظُى

و كذ خلم اإلاػشك الىوجي لالكخفاد الاحخماعي اإلاىظم ؤخحرا بالجهت الؽشكُت سكم مػامالث 

ذتها الىصاسة لخىظُم هزا اإلاػشك،  40فاق  ملُىن دسهم ؤي لػف ؤلػاف اإلاحزاهُت التي ـس

 ؤلف صائش هما وان مخىكػا. 300ؤلف صائش، مخجاوصا بزلً سكم  350هما بلغ غذد الضواس 

لػاملت التي جم جىظُفها في هزا الىسػ وهزا اهخػاػ الفىادق ووظائل الىلل باإللافت للُذ ا

 بلى غحر رلً مً الخذماث التي جم بخذاثها.

 

 (compte satellite)جىاب ػهً سإال حىل انحساب انتاتغ 
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بخذار خعاب  16/56ًخممً  مؽشوع اللاهىن ؤلاواس لئلكخفاد الاحخماعي والخمامجي سكم 

شفت معاهمت اللىاع في الىاجج الذاخلي الخام وبخذار مىاـب جابؼ، ظُمىً مً مػ

 الؽغل.

 جىاب ػهً سإال حىل انصؼىتاخ انًسطرَح انتٍ تىاجّ انتؼاوَُاخ ػُذ يرحهح انتأسُس

ملخمُاث حذًذة مً بُنها جبعُي معىشة الخإظِغ بدُث  112-12جممً اللاهىن سكم 

ؼ الخػاوهُت بػذ الحفى  ظاغت مً  48ٌ غلى الدعمُت في ظشف ؤـبذ بةميان خاملي اإلاؽاَس

وشف مىخب جىمُت الخػاون اللُام بالدسجُل لذي هخابت المبي باإلادىمت الابخذائُت 

اإلاخخفت غىك معىشة الترخُق التي واهذ مػخمذة في ظل اللاهىن اللذًم، وبزلً ؤـبذ 

 بةميان جإظِغ حػاوهُت في ظشف وححز حذا.

ؼاُٗ تَ٘امثح اىرؼاّٗٞاخ اىحذٝصح اىرأسٞس ت٘اسطح ٗتخظ٘ص اىَ٘امثح ٝقً٘ ٍنرة ذَْٞح اىر

تشّاٍط "ٍشافقح" تاإلضافح إىٚ ػَيٞاخ اىرأطٞش ٗاىرنِ٘ٝ اىرٜ ٝقً٘ تٖا اىَنرة تظفح 

 ٍسرَشج.

 جىاب ػهً سإال حىل انتؼاوَُاخ انًإسسح تٍُ أفراد انؼائهح

ؤلاوعاهُت، وال جاظغ الخػاوهُاث بمبادسة مً خاملي مؽشوع الخػاوهُت في حمُؼ ألاوؽىت 

ىت  112-12ًمىؼ اللاهىن سكم  الجاسي به الػمل بخذار حػاوهُاث بحن ؤفشاد الػائلت ؼٍش

ظىت  18جىفش الؽشوه الػامت والخاـت في ؤغماء الخػاوهُت ومنها مضاولت اإلاهىت وألاهلُت )

لىم مىخب جىمُت الخػاون بةحشاء غملُاث اإلاشاكبت خعب بشهامج ًمػه ول  غلى ألاكل( . ٍو

 ظىت ٌؽمل غُىت مً الخػاوهُاث مً مخخلف اللىاغاث.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزيرةعرض السيدة   



صيلة و برنامج العمل  ا

نة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية  عرض أمام 
ن شار بمجلس املس

اط س الر م 2019نون  28، ا

Royaume du Maroc
---------------

Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien 
et de l’Economie Sociale

المملكة المغربية
---------------

وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي



1

ات امللكية السامية، القائمة ع بلورة نموذج تنموي جديد و وض ع جيل التوج
اتيجيات القطاعية جديد من االس

ود مواصلة يل إ الرامية ا اتيجية األوراش مختلف ت  إعداد  والشروع االس
امل ع تقوم جديدة، قطاعية مخططات ام، الت ن دف واال  ورفع األداء تحس

انات التحديات مختلف ا ال والر  لساميةا خطبه  هللا نصره امللك جاللة حدد
ة، : خاصة و االخ

سبات ترصيد و الثقة توطيد   املك

ثمار من جديدة برامج إطالق املنتج االس

د إحداث الشغل فرص من املز

ان رفع الية و االجتماعية العدالة ر ا



2
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االقتصاد 
االجتما

مكتب تنمية 
التعاون 

املكتب الوط 
للمطارات

وي  النقل ا
الصناعة 
التقليدية

السياحة

املكتب الوط 
ي للسياح ةاملغر

ية  الشركة املغر
ندسة  لل
السياحية

دار الصاع



4

 2018مليون مسافر  سنة  22,5ما يزد عن
26  مطارا دوليا 18مطارا باململكة املغرية ما
47  شركة طان دولية
32  الن والتفرغ، ا( شركة خدمات(

2,4 مليون منصب شغل مباشر
7%من الناتج الداخ اام

000 22  متعاون ومتعاونة 500 000، تضم أزد من  عاونية
%2بالسبة للتعاونيات( من الناتج الداخ اام(
 جمعية 130 000أزد  من
63  عاضدية، أغلا  مجال التغطية الية بالقطاع العمومي

550 000 منصب شغل مباشر
%7 من الناتج الداخ اام
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01
انية  امل

املرتقبة لسنة 
2020

02
رامج  اإلنجازات و

العمل حسب 
القطاعات

DH
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01
رامج  اإلنجازات و

العمل حسب 
القطاعات

انية  امل
املرتقبة لسنة 

2020

02

DH
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01

اتيجية اور االس ا

رامج العمل اإلنجازات و
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اإلقتصادي النمو

الشغل مناصب 

ان األداءات م

املعامالت رقم

ةالصعب بالعملة املداخيل

2018أرقام سنة 

~%7
  الناتج من
ام الداخ ا

550 000
شغل مباشر منصب 

~ %19
 السلع صادرات من 

دمات وا

  مليار132~
م در

73,1 مليار ~
  املداخيل من

الصعبة بالعملة

01
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2010-20182010-2018

السياح عدد
ن باملالي

ت ليا املب
ن  باملالي

  بالعملة املداخيل
الصعبة

م مليار در

2010201020182018

+%3,7

9,3

18

56

ث   أساسيا من أجل جذب املس
ً
عد معيارا سبة امللء  من أبرز التحديات، حيث  نيبقی الرفع من  مر

ءاملل سبة
Taux d’occupation

%46 %43

12,3+%3,6

24

73,1+%3,3

-

01

2018 -يناير
غشت 

2018 -يناير
غشت 

2019 -يناير 
غشت 

2019 -يناير 
غشت 

8,7

16,1

9,3+%6,4

17,0+%5,3

%48 %46

2018 - 2019 2018 - 2019

نقط خالل سنة واحدة 2+ سنوات 8نقط خالل  3+ 

-
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ات السياحية املنافسة عض الوج مقارنة تطور عدد السياح  

املصدر: املنظمة العاملية للسياحة –شن 2019

ب العاملي  ت عدد السياح: ال

املغرب

اليونان

اتيا كرو

تركيا

ب العاملي  ت العائدات : ال

32

18

25

66

2016

املغرب

اليونان

اتيا كرو

تركيا

27

10

14

35

2016
+4

+1

+2

+2

+4

+2

-

+33

س تو

مصر

س تو

مصر

-

49

40

49

-

+6

25

6

13

33

36

43

2018

32

14

23

33

2018

40

--

01
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01

مية القطاع  التنمية  طنيةاقتصادية الو  السوسيو أ

رامج العمل اإلنجازات و
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01

01

02 03

04

االتصال  جميع االسواق تقوة
ع دعم إدارة السمعة اإللكونية والتأث 

  سوق الوجة
 تنوع العرض عن طرق زادة إمانية

الوصول إ الوجات الناشئة

قطاعمع متطلبات ال التوــــــــــــن خرطة مالئمة
إعادة يئة مؤسسات التون الفند 

والسيا من أجل إشاء مراكز التم
رقمنه سي و تبع التون
 تحين و تفعيل النصوص القانونية

شارع إعادة إطالق دينامية االسثمار ع تحف امل
اليلية اديدة

روض سيل التمول البني عن طرق ضمان الق
ة تطور السياحة الية من خالل حوافز محلي

ام املشارع الصغة جدا

 تحديث وتحين القوانن املنظمة للمن
 السياحية و تحسن تأط الشاط السيا

يلة السيج ودعم الفاعلن السياحين
حية تطور و عصرنة آليات دعم املقاوالت السيا

.الصغرى واملتوسطة

امة  القطاع...  باإلضافة ا محور ا
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01

مية القطاع  التنمية  طنيةاقتصادية الو  السوسيو أ

اتيجية اور االس ا

رامج العمل و
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01

01

02 03

04

باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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عاش1. ثمار  إ السيا االس

ع املشار دف ال نوع الدعم نامج ال ة الوج ة   ا

أبواب  9و لم  تارخية امع  5تثمن 
مدار سيا  18ويئة  

 تحسن اإلشعاع السيا
ة والثقا لذه املدين

كعاصمة ثقافية 

 20ب دعم تق  وما
  484 /مليون درم

  اموع

 شروع التثمن السيام
 راكشمل العتيقة مدينةلل

مراكش وجة 
جة مراكش آسفي  

وجة مراكش (
)أطالنيك

تارخية و يئة  لم امع 8تثمن 
مدارات سياحية3

 خلق وجة سياحية  تتم
بمنتوج متنوع أك 

جاذبية

 17,5 الدعم التق  واملا
  300/ مليون درم 

  اموع

 روع التثمن السيامش
ملدينة الصورة 

وجة الصورة

 5مآثر تارخية  و خلق  5تثمن 
  موضوعاتيةمدارات سياحية  

جعل الوجة رافعة 
لتنمية الشاط 

.االقتصادي والسيا

مليون  5ب دعم تق  وما
   اموع 350 /درم

 شروع التثمن السيام
ان لتطو  العتيقة مدينةلل

تطوانوجة 
جة طنجة تطوان  

اسيمة 

اشاء مركز لتأول الاث و دار 
 للضيافة واعادة يلة املنطقة

التجارة

تحسن ظروف اإليواء 
وتثمن األماكن العامة 

والسيج االقتصادي 
ومواكبةدعم تق 

عادة ابرنامج استكمال 
 دينةاملتثمن تأيل و 
للدار البيضاء العتيقة

وجة الدار 
البيضاء 

 جة الدار البيضاء
ساحل (سطات 

)االعمال و الفيه

01
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عاش1. ثمار  إ السيا االس

ع املشار دف ال نوع الدعم نامج ال ة الوج ة   ا

مراكز  4و خلق تارخية مواقع  9تثمن 
لتأول تراث املدينة   موضوعاتية

دعم اإلشعاع السيا 
 والثقا للمدينة أك

ايمتحف  للاث االس

 20ب دعم تق  وما
  583 /مليون درم

  اموع

ا شروع التثمن السيم
س لفا العتيقة مدينةلل

وجة فاس

 جة فاس مكناس
وجة مركز (

)املغرب
مدارات  4موقع تار و يئة   41تثمن 

سياحية 
 تحسن ظروف استقبال
السياح و جاذبية املدينة

 20ب دعم تق  وما
  800 /مليون درم

  اموع

ا شروع التثمن السيم
ناس ملك العتيقة مدينةلل

وجة مكناس

مآثر تارخية  و خلق مدارن  5تثمن 
ول و مركز لتأ موضوعاتينسياحين 

تراث املدينة 

تحول املدينة لو جة  
سياحية قائمة الذات  

ومكملة اضرة الراط

 20ب دعم تق  وما
  900 /مليون درم

  اموع

ا شروع التثمن السيم
اللس مدينة العتيقة لل

   وجة الراط
سال

جة الراط سال 
وجة (القنيطرة 

ويئة املدار  الولوجياتتحسن )هاالعمال و الفي
فنادق السيا للمدينة  وتأيل عض ال

القديمة و تحولا لوحدات اإليواء 
السيا األصيل

 تحسن ظروف استقبال
السياح و جاذبية املدينة

دعم ومواكبة
عادة النامج التكمي إل 

 تأيل و تثمن مدينة
الراط

01
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عاش1. ثمار  إ السيا االس

ع املشار دف ال نوع الدعم نامج ال ة الوج ة   ا

و ر -كيدايو العالمة التجارة تذ نجوم 5افتتاح فندق
)غرفة500/  مليون درم   920اسثمار(

رجيحياة (خرى لفنادق األ مواصلة االشغال  ا ،
سية التقدم : سرر  1600/  )...، يلتون، فمنت

%70و %45 نب

إعطاء نفس جديد لوجة 
أادير

تمول قسط من ذا 
تمرة املشروع واملتاعة املس

للنامج

برنامج إنجاز 
الفنادق

غازوتمحطة 

جة سوس 
ماسة 

شراكة مع  2020يئة ذه اطة سنطلق سنة 
ات مجلس جة سوس ماسة وذلك قصد توف البي

قطاب التحتية الالزمة وال ستمكن من سرع است
.املسثمرن السياحين اواص

تقوة عرض الوجة 
لي  الشاطئية األو ألادير

تر إ مصف الوجات 
الشاطئية العاملية 

اري تمت تصفية الوعاء العق
و إنجاز دراسة تصور 

.وتصميم مشروع اطة
إنجاز اطة  أغروضمحطة 

عبو  توآيانطالق األشغال بقصبات دار البة بزاورة 
).2020االفتتاح متوقع  أواخر (سورة 

، خلق منتوج إيواي أصيل
متم وفاخر

ا التثمن السي
للقصبات 

وجة زاورة 
 تثمن القصور (

)والقصبات

جة درعة 
 تافياللت

01
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عاش1. ثمار  إ السيا االس

ع املشار دف ال نوع الدعم نامج ال ة الوج ة   ا

  و يئة ممرمعلمة تارخية موقع و  13تثمن 
.سيا موضوعاي

 تحسن اإلشعاع السيا
والثقا للمدينة 

مليون  10(تق  ومادعم 
)درم

 مشروع التثمن
ة للمدين السيا

 لوجدةالعتيقة 

وجة املغرب 
 البحر األبيض

املتوسط
 خلق مدار سيا عن طرق إشاء قطار سياجة الشرق 

ن املور الرابط ب  السكييمر ع اط 
وجدة ووعرفة 

ا توظيف عرات القطار واطات ال يمر ع
 وحدات لإليواء واإلطعام وعرض للمنتوجات

الية والصناعة التقليدية

عية تثمن املؤالت الطبي
ادية والاثية املادية والالم

للمنطقة

تق  ومادعم 
مليون  20اسثمار قدره 

ن درم، بتمول مشك  ب
القطاعن ااص والعام

مشروع قطار 
الراء

 خلق مسارات سياحية

إحداث مراكز جديدة لإليواء والفيه

 تحسن اإلشعاع السيا
دعم تق  وما والثقا لذه الوجات

برامج تنمية 
ية األقاليم انو

للمملكة

 عماالت وأقاليم
اات الثالث

جات العيون 
، الساقية امراء

لميم واد نون 
والداخلة واد 

الذب

01
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 أرقام 2019حصيلة اإلنجازات إ متم4.

م   7  مليار در
ثماراتاإل  املنجزة  س

إحداث
ر    سر 8 000   

إحداث
ر    سر 8 000   

من  %49
  ،5*صنف 

وفنادق  *4
أندية

من  %49
  ،5*صنف 

وفنادق  *4
أندية

من  %21
 ، *1صنف

2*،*3

من  %21
 ، *1صنف

2*،*3
الضيافة

من 30 %
 صنف مساكن

ودور الفنادق
الضيافة

01

3500
 منصب شغل

مباشر

3500
 منصب شغل

مباشر

جديدة تمكن من تنوع و عزز املنتوج السيا     إيوائيةإنجاز اسثمارات  و إحداث طاقة 

يدة باإلضافة ا اسثمارات عد... 
 تخص الفيه منجزة من طرف

القطاع ااص
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  2019مقتطف من اإلنجازات السياحية 

افندق امليناء  ز  الجون  مارشي ورتر

وارة يلتون طنجة ال

مركز مدينة-الدار البيضاء  أداجيو 

و باالس  تاغازوت تيكيدافندق ر

االستمرار  استقطاب عالمات تجارة ممة بالوجات الشاطئية
إنجاز مركبات للسوق والفيه سام  الرفع من جاذبية الوجات
 بروز اسثمارات  مختلف األصناف(منتوج سيا متنوع(

الدار البيضاء أنومو 

01
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ة االتفاقيات ثمار ا املصادق السياحية االس ثمارات نة طرف من عل 2019 خالل االس

م ثمار بمليون در ثمار  االس مصدر االس نامج ال

4 803 اط... /  فندق فاخر وقاعات للندوات فضاء للماتب مطاعم ومحالت تجارةاملغرب الر

365 ربغامل ادير /  نجوم ومرافق ترفية وتشيطية 5فندق من  أ

151 املغرب القنيطرة/  نجوم ومنه ماي 4فندق من  

134 املغرب طنجة/  نجوم ومرافق ترفية وتشيطية 5فندق من  

109 ةاالمارات العرية املتحد اط/   »فيال الضيافة«توسيع دار الضيافة  الر

1 200 ةاالمارات العرية املتحد اط... /  فندق فاخر، قصر املؤتمرات، مطاعم، ودور للضيافة  الر

1 568 ةاالمارات العرية املتحد اط/  فندق فاخر ومركب تجاري، فضاء للماتب، محالت تجارة، ومطاعم الر

8 330 موع ا

االسثمار السيا املغري يضل  الصدارة مما يدل ع صموده
 مشارع أخرى أقل ما تم إعطاء انطالقا  وجات سياحية أخرى

01
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ج2. ثمار  ترو السيا االس

ملنتدىا : ملثالا سيل ع ,اارج  أو املغرب  السيا االسثمار ملتقيات من العديد  واملشاركة التنظيم 

 للتبادل فضاء ، مشارك 300 من أك( بمراكش 2019 فاير 08 و 07 يومي املنظم الفند لالسثمار فرقياإل 

 )فرقيةاإل  السياحية إلماناتل ومعرض

مع وصل  قةكحل باملغرب لالسثمار املصدرة للبلدان الدبلوماسية والتمثيليات باارج املغرب سفارات إشراك 

السياحين املسثمرن

خنيفرة اللم ب جةب القروة السياحة تنمية لنامج ما دعم منح ع السوسري  التعاون  موافقة  

.)درم مليون  30(

الت عن ثالبح3. دولية مؤسسات من تمو

01
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01

01

02 03

04

باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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ي التواصل1. املؤسسا

01

و رحالت   في  500   لفائدة  رحلة  85  تنظيم
غالين، استكشافية لفائدة مدونن مغارة، بر

وأمركين اسكندينافين

من    ةع مدار السن دوليا  )املغرب(  العالمة التجارة  شر

اإلعالمية  القنوات بث املنتوج املغري ع  خالل
 والامج ال  الدولية التظارات دعم املزد من

يةوجة سياح  للمغرب   اإلشعاعتوفيمكا 

 " IGTM" العاملي  الولفتنظيم معرض 

2019مراكش عام  

دأز   ودعم ةمن خالل مواكب املناسبايلتواصل ا

بجميع أنحاء اململكةتظارة  80من 

01

04 03

05

02
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الرق التواصل1.

01

 عزز التواصل من خالل تطور اتوى الرق
والتشيط الدائم للبوابة اإللكونية 

VisitMorocco وتحسن محرات البحث

صة اا  املنصات الرقمية  مختلف ع التموقع
ملغرب حصة سوق ا( بالشراء الوطنين والدولين

%)30تفوق 

 اعيةاإلجتمإبراز عض الوجات ع الشبات 
 ،  Expedia  ، Last minuteللشراء مثل 

Iexplore … 

01

04 03

02

تكثيف التواصل ع مختلف مواقع 
التواصل االجتما
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 أم  مع شراات توقيع ع  للسياح املصدرة األسواق  أك  لدى  العرض عزز

 عتوقي التقليدية، باألسواق الشراات دعم شراكة، 150 من أك( السياحين  املنعشن

)GRTQ )الصن( الواعدة األسواق مع شراات

 اتشر مع  شراات إبرام خالل من األسواق جميع من إنطالقا اوة الرحالت تنمية

 نحو مقعد مليون  4 من أك  بلوغ ا أدت جديدة  جوة  خطوط إفتتاح( األوروية الطان

)جديد مقعد 500 000 ما املغرب

01
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01

01

02 03

04

باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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ن السياحية1. ن املنظمة للم ن القوان ن تأط وتحديث وتحي تحس
شاط السيا ال

01

السيا اإليواء

السياحية اتاملؤسس وتصيف مراقبة  املتخصصن املفتحصن لصا توية دورات تنظيم 

األخرى  اإليواء وأشال السياحية باملؤسسات املتعلق 80-14 رقم للقانون  التطبيقية النصوص إدراج  

املصادقة مسطرة

ع األسفار توز

الرسمية باردة شره و األسفار وكيل ملنة املنظم 11-16 القانون  ع املصادقة

األسفار وكيل ملنة املنظم للقانون   التنظي النص تحض 

السيا اإلرشاد

السيا املرشد ملنة املنظم  05.12 رقم القانون  بتغي القا 93.18 رقم القانون  ع املصادقة

املذور  للقانون  التنظيمية النصوص تحض
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سيج ودعم الف 2. لة ال ني ن السياحي اعل

ندقيةالف للصناعة الوطنية اامعة مع املم التطور عقد مقتضيات تيل ع العمل.

ةللسياح الوطنية الكنفدرالية مع املم التطور عقد مقتضيات تيل ع العمل.

دعم املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة  3.

السياحية املقاوالت لدعم الرق للتون منصة تصميم

مرشدي فئة  املعتمدين السياحين املرشدين مارات لتقييم رق تطبيق تطور ع العمل 

  لفائدم رق تون برنامج بلورة و الطبيعية الفضاءات  ومرشدي  السياحية واملدارات املدن

01
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01

01

02 03

04

باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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2 0 1 9 * 2 0 1 8

التعليم العالي
التكوين 
بالتدرج

التكوين 
األساسي  التعليم العالي

التكوين 
بالتدرج

التكوين 
األساسي مستوى التكوين

324 550 1408 283 567 1471 عدد الخريجين 

679 740 3782 652 657 3399 عدد المتدربين 

ن الفند والسيا د التكو معا

عدد مؤقت*  

01
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طةاعداد ــــــنل خر ــــــ مالئمة مع متطلبات القطاعلتكو

 العا التعليم

 برمجة خلق مقات

 املعد العا الدو

ل للسياحة بطنجة ب

:  من املدن اآلتية 

، امدية، سال، فاس

.اادير ومراكش

ن األسا امل التكو

ن برمجة ن مدن 9  السياحة م   12 أصل من والكفاءات امل

ات مختلف ات إطار   ،اململكة ج  فيما يةالسام امللكية التوج

 سيمة،ا تطوان طنجة جات( امل للتون الطرق خرطة يخص

 طات،س الدارالبيضاء القنيطرة، سال الراط مكناس، فاس الشرق،

)الذب واد الداخلة اسفي، مراكش تافياللت، درعة ماسة، سوس

البيية ياحةالس( بالكفايات املقارة وفق جديدة توية برامج بلورة 

 وفق ى أخر  توية برامج ومراجعة )...املائية، الفية والسياحة

  املقارة نفس

تكنولوجياال بمعد "الفند التدب"و" األسفار واالت" شعب تيل 

أس فاس والسياحية الفندقية

املعدب ”ةالبيي السياحية املشارع ومواكبة تصميم “ شعبة تيل 

بورزازات ةوالسياحي الفندقية التطبيقية للتكنولوجيا املتخصص

ن بالتدرج التكو

التـون  جديدة منة حداثإ 

 بمعد الفند امل بالتدرج

 يـــــةوالسياح الفندقيـــة التكنولوجيا

” اماعية املطعمة " بطنجة

جديدة وتخصصات شعب إحداث 

 امل لالتأي ركزمب بالتدرج التون

  اءالبيض الدارب والسيا الفند

)حفالت ممون  مثال(

01

01
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ن الفند وال يئة مؤسسات التكو سيا إعادة 
شاء مراكز التم من أجل إ

 إعادة يئة املعد املتخصص للتكنولوجيا
التطبيقية الفندقية والسياحية بامدية

سي و تبع التون رقمنة
 توى ع مس"  يلسانظام " عميم املنصة الرقمية

ون وت) ورززات والسعيدية(مؤسستن للتون 
أطرا االدارة

ن و تفعيل النصوص القانونية   تحي
 ندالف التون بمؤسسات ااصة القوانن مشارع
 )وطنجة السعيدية اديدة، أس، فاس( والسيا

 طبيقيةالت للتكنولوجيا متخصصة معاد إ وتحولا

.والسياحية الفندقية

نية للشباب و مواكب  ة برامج تدب املسارات امل
د من البطالة  القطاع ا

ـدبامل امل املسار تدب مركز أشطة إطالق  عـــ
 شبمراك التطبيقية للتكنولوجيا املتخصص

امل املسار لتدب مراكز إحداث )Carrer Center( 
 اديرأ و أس فاس و بامدية التون بمؤسسات

)االنجاز طور  (

برنامج تحدي األلفية
األلفية تحدي والة مع تفام مذكرة توقيع –

 طنجة معدي يلة إعادة أجل من املغرب،
  وورزازات

  ةالالزم والطبوغرافية التقنية الدراسات إعداد 
املعدين يئة إعادة ملشروع

02

04

03

05

01
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01

مية القطاع  التنمية  طنيةاقتصادية الو  السوسيو أ

اتيجية اور االس ا

اإلنجازات
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01

01
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04

باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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01

ثمار السيا شيط االس خطة العمل لت

            االبرازتقديم دعم ما وتق للمشارع 
اص أو إنقاذا ملسثمري القطاعن العام أو ا 01

سر            تشيط االسثمار املشك و التمول امل
( concessionnel) ع ادماج الصناديق السيادية 
 االسثمار السيا

03

ثمار تشيط و تفعيل صناديق الضمان االس
05السيا

راغبة  دعم  ما وتق للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ال
تشيط االسثمار   مجال املنتوج السيا و ال سيما ال

صة تنمية االسثمار ع إدماج رؤوس األموال اا
(private equity) االسثمار السيا 

ثمار تشيط التمول البني لتنمية االس
السيا

02

04

06
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السياحة الشاطئية
تقوة العرض الشاط ألادير
 موادور إعطاء دينامية طة الصورة
ئة تقوة العرض الشاط للمراكز الناش

…) الوليديةموالي بوسلام، مركز 
  إطالق دراسة ميدانية إلعادة النظر

مقارة تطور  اطات السياحية 

للمخطط األزرق

ثمار السيا ج االس ترو
ملتقيات االسثمار السيا ، 
وسائل التواصل ،
 ن تنظيم زارات عمل لفائدة املسثمر

  ،االسثماروتنوع أسواق 
االنخراط   يئات االسثمار السيا 

للتعرف باملؤالت السياحية للمغرب

السياحة الثقافية
ن مواصلة دعم ومواكبة إنجاز برامج تثم

ودعم املدن املمجة املدن العتيقة
املتبقية 

 العمل ع صياغة نماذج مالئمة
ار للمسارات السياحية املندرجة  اط

)فاس كنموذج(ذه الامج 
دراسة حول تحسن جاذبية إنجاز

الوجة السياحية فاس مكناس

ة السياحة القرو
  مواصلة دعم ومواكبة إنجاز برامج

ة تنمية السياحة الطبيعية والقرو
باألقاليم و اات 

اح ع تقوة املراكز األك ترددا للسي
إطالق عدد من املشارع 

01

ات ...  ر  املنتوج السيا للوج ندسية الالزمة لتطو نجاز  الدراسات ال مع استكمال و
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باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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: األسواق جميع  االتصال استعادة

التواص اال  بقوة للسياحة املغري الوط املكتب عودة 
املغرية التجارة العالمة تقديم أجل من دولية، تواصل حملة إطالق.

ونية السمعة إدارة دعم .تنافسيا من والرفع جاذبيا ضمان قصد وجةلل سوقال عزز و اإللك

ع ق عن العرض تنو ز  طر ط عز وي  الر ات ا الناشئة للوج

 عاملي ستوى م ع تروجية وحمالت اوي  الرط خالل من مانا عزز و طنجة مثل سياحية وجات تثمن
  تنافسيا عزز و بالوجات التعرف من يمكن

ي التواصل1.  تبع امل نمستمر  ال عديل: والرق  املؤسسا
واةالوج للسياحة من خالل خطة عمل 

01
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01

مواصلة التعاون مع مختلف منع 
السياحية والتعاقد مع منعشن جدد  الرحالت

لندية وا  الصنية واألمركية  األسواق إ  التوجه
ارالسياحين وواالت األسف  املنعشن  ذب

واد الر   السياحين  املنعشن التعاون مع  تقوة
عم بل بأوروا و توسيع برمجم للمغرب ع فرو 

مِن الصن وأوروا الشرقية

ق تشيط مواقع البيع بمختلف األسواق وخل
دينامية ممة مع التوزع الرق

مختلف عزز الرط اوي بن األسواق املصدرة ب
املناطق السياحية املغرية، خاصة الراط، 

، أادير، طنجة والداخلةورزازات

ا من دعم وتوطيد اطوط اوة املستغلة حالي
إستمراراأجل ضمان 

01

03

05

02

04

06
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باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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ن السياحية1. ن املنظمة للم ن القوان ن تأط وتحديث وتحي تحس
شاط السيا ال

01

السيا اإليواء

للسياحة امليةالع واملنظمة للتنمية املتحدة األمم ورنامج الوزارة بن الثالثية االتفاقية تفعيل مواصلة  

 إفتحاصات راءوج اديد، القانون  ملقتضيات طبقا السيا، التصيف  مختصن متفحصن تون(

)...، سرة

األخرى  السيا اإليواء وأشال السياحية باملؤسسات املتعلق 80-14 رقم القانون  تفعيل.

ع األسفار توز

وتفعيلهاملصادقة مسطرة  األسفار وكيل ملنة املنظم للقانون   التنظي النص إدراج.

السيا اإلرشاد

السيا املرشد ملنة املنظم  05.12 رقم القانون  بتغي القا 93.18 رقم القانون  مقتضيات تفعيل.
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سيج ودعم الف 2. لة ال ني ن السياحي اعل

01

قيةالفند للصناعة الوطنية اامعة مع املم التطور عقد مقتضيات تيل مواصلة ع العمل

للسياحة الوطنية الكنفدرالية مع املم التطور عقد مقتضيات تيل ع العمل

دعم املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة  3.

السياحية املقاوالت لدعم اإللكونية للمنصة الفع اإلطالق

 غوي ول ثقا برنامج إعداد أجل من اامس محمد وجامعة  الوزارة بن شراكة اتفاقية بلورة 

.األخة السنوات خالل املغرب ع الصنين السياح تدفق مواكبة دف صي

السياحين للمرشدين املستمر للتون  إلكونية منصة إطالق
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باإلضافة ا محور اامة  القطاع... 
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01

ن  يئة مؤسسات التكو إعادة 
ون انطالق أشغال اليئة والتج ملؤسسات الت

اء بأادير واديدة وطنجة وفاس أس والدار البيض
وسليمان

ن رقمنة  بع التكو سي و ت
Helisa  املعلوماي النظام  عميم on line مستوى  ع  

)وطنجة اديدة ( مؤسسات 2

رف  ن و ا الرفع من جاذبية امل
  اململكة  حر متدرب أفضل" مسابقة تنظيم

برنامج تحدي األلفية
             وطنجة ورزازات معدي يلة إعادة تبع و إتمام

وااص العام القطاعن بن اامة مفوم إرساء مع

02

04 03

05

طةاعداد ـــنل خر مالئمة مع متطلبات القطاعلتكو

01

وفاس مراكش و أادير و امدية و سال للسياحة الدو العا للمعد مقات 5 إحداث : العا التعليم

ن  )وسال وأرفود فاس( معاد 3 ع بالكفايات املقارة وفق اديدة التوية امجال تفعيل : األسا امل التكو
ن للقطاع التاعة التدرج مراكز ع الكفايات مقارة وعميم  طنجة بمعد جديدة وتخصصات شعب إحداث : بالتدرج التكو

06

ن مدن برنامج إنجاز  الشروع ات إطار   والكفاءات امل )12 أصل من جات 9 ( السامية امللكية التوج

ن مدن برنامج  والكفاءات امل
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امة  القطاع...  باإلضافة ا محور ا
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طاع تنفيذ اطط اديد امة الق
ع املستون الوط وا

قطاعن تفعيل النة املشكة بن ال
العام و ااص

ياحة تفعيل شركة التنمية اوة للس
ة مراكش آسفي

01

03

02

04

01   

تحديد تصور شامل إلعادة حامة 
االس اوة للسياحة

قدمةاوة للسياحة و عزز دورا  إطار اوة املت املندوياتتقوة يلة  05
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01
رامج  اإلنجازات و

العمل حسب 
القطاعات

انية  امل
املرتقبة لسنة 

2020

02

DH
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01

اتيجية اور االس ا

رامج العمل اإلنجازات و
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01

ع  2,4 : مليون صا
سبة  الناتج الداخطةالسبة  الساكنة الشي  ال

ام ا

20%07
%

وادماتية) النفعية+ ذات امولة الثقافية (اإلنتاجية : الصناعة التقليدية بفئاا الثالث )  *(
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01

مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

رامج العمل اإلنجازات و
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01

0
1

تداب أفقية

استكمال السانة القانونية للقطاع
مواكبة دور غرف الصناعة التقليدية
اافظة ع الاث
التغطية الية
نيةعزز ثقافة الوقاية من ااطر واالمراض امل

ن لة الفاعل ي مواكبة و

دعم اإلنتاج واودة
بيات تحتية مالئمة
التون

ر االسواق دعم وتطو
الوج
التواصل املؤسساي

0
2

0
3
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01

مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

اتيجية اور االس ا
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01

0
1

تداب أفقية

استكمال السانة القانونية للقطاع
مواكبة دور الغرف
اافظة ع الاث
التغطية الية
نيةعزز ثقافة الوقاية من ااطر واالمراض امل



بيات تحتية مالئمة
ر االسواقالتون دعم وتطو

الوج
التواصل املؤسساي

0
2

0
3
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01

دعم الصناع الفرادى
 ات التقنية لة مواص: الدراسات وا

الدراسة حول فرع ا واورات
مواصلة إحداث مراكز الدعم التق 

ادادة بإنزان،    ) : حاليا 12(
لميمالنجارة بالعيون و 

 عة مواصلة برنامج دور الصا
دوار أيت رحو بتارودانت:  )حاليا90(
 الدعم باملعدات التقنية مواصلة

م ااص بالامج املندمجة لألقالي
انوية للمملكة

ة مواصلة دعم الصناع بمعدات الوقاي
الفردية 

 الشروع  إحداث نقطة بيع ملادة
.بالصورة العرعار

ودة وحماية املنتوج ا
) :حاليا 290(املواصفات  

 مواصفات لقطاع الد وأخرى لقطاع السيج والنحاسيات  طور االنجاز 4إنجاز
مواصلة عمليات املراقبة حول املواصفات اإلجبارة  للفخار
طور التحض ملواصفات قطاع البجماط 

ماعية والتصديق  :العالمات ا
 وحدة إنتاج لصول ع حق استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية 350افتحاص
 سيج و طرز أزمور : عالمات جماعية جديدة  2الشروع  إنجاز
 وحدة إنتاج قصد اصول ع حق استعمال شارة الد الطبي بفاس ومراكش 100افتحاص

ار والبحث والتنمية االبت
 جرادةلمنتوجات النباتية بجديدة لإنجاز تصاميم 
جات املنتو : ات املتخصصة نجاز الدراسمواصلة إ

م النحاسية بفاس مع جامعة ابن طفيل، السم
طب املرتبط بممارسة الدباغة بفاس مع لية ال
ته مع والصيدلة، تركيبة الطن وتحسن خاصيا

...جامعة اسن الثاي،
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نية طور الدراسات التق

عبئة 10و بية تحتية 46   طور 
العقار 

 طور األشغال 

 طور البناء  40(بية تحتية   55
 طور  4 طور التأيل   و 11و

)اليئة

يات تحتية  شغيل ب

مركبات و قرى بل من قلعة 7
السراغنة وتارودانت  وزاورة 

 ودمناتوأزمور وواملاس 
والدارالبيضاء

اء من األشغال  االن

لت، تطوان، الصورة، ميد(بيات   11
، بوجدور، طاطا، (2)، العيون ارانة

)وتاغزوت تازناختالراط، 

مشارع البيات التحتية إلنتاج وسوق منتجات الصناعة التقليدية،
ن يتم برمجا وتنفيذا وشغيلا  لي ن ا الية، واالت  السلطات واماعات( إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعل

)التنمية، املبادرة الوطنية للتنمية الشرة ومؤسسات أخرى 

يل املدن العتيقة علما أن ذه املشارع شمل ...  اللة نصره هللا ال تم التوقيع علا برامج تأ ل تخص مدن واأمام صاحب ا
فاس، مكناس، مراكش، الصورة، سال وتطوان
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التواصل املؤسساي

0
2

0
3



59

01

ا

58 بيداغوجيا مقعدا 15.000 تبلغ اسيعابية بطاقة التقليدية الصناعة حرف  ونللت ةمؤسس.
3 والسيج الصياغة الفخار،( املستمر للتون متنقلة وحدات(

ن  ج ر عدد ا ن  ل عدد  امل ن األو  التكو

6 900 12 186 التدرج امل

896 2 900  التون النظامي

7 796 15 086 موع ا

      2019  /2020
ن ج ر ا

توقعات عدد 
ن  ج ر 2020ا

أعداد  توقعات
ن  ل 2019امل

ن  نمط التكو

+%1,5 7 000 13 280 التدرج امل

+6% 950 3 120  التون النظامي

%2+ 7 950 16 400 موع ا

اديمية الفنون باإلضافة ا ...   أ
: التقليدية بالدار البيضاء 

429  م عدد ارجن من
من  %28، مم  2019إ  2015

اإلناث 
55   و عدد امللن  برسم

من  % 26مم  2020/2019
  .اإلناث
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برنامج محو األمية 
الوظيفي

03

صاع 10.000 تون انطالق  
  جمعية 49 طرف من الفرسية اللغة

)2018- 2019(
اللغة  صاع 9000 تون انطالق 

-2019( جمعية 38 طرف من العرية
2021(

الصناع من 700 تون مواصلة  
 املندمجة التنمية برنامج إطار

)2019-2018( انوية لألقاليم

 –2010( نامجال من املستفيدين عدد
م مستفيدا 63.000 ~ )2019  %72 م
ساء

ن املستمر التكو

02

: املستمر التون من مستفيد 11.000 من أزد

5047  1160مم ( حرف الصناعة التقليدية  

)بالعالم القروي ع الوحدات املتنقلة

3280 مجال البية املالية 

1500 عية  اللغة اإلنجلية شراكة مع ام

الثقافية األمركية

990  ية نزل  الون شراكة مع املندو

العامة إلدارة الون ودماج الناء

300 لفخارصاع مورتاي ع الوحدة املتنقلة ل

يات التحتية  دعم الب
ن للتكو

01

أقطاب إلحداث اتفاقيات توقيع 
ن مدن  التقليدية الصناعة  امل

ات 5  والكفاءات  مكناس، فاس( ج
  اللم ب تافياللت، درعة اسفي، مراكش
  )ماسة وسوس خنيفرة

د 3 بناء مواصلة لميم معا  والداخلة ب
 ليماألقا تنمية برنامج إطار  والعيون 
  مراكز 5 وتأيل انوية

دي يئة اتفاقية توقيع  فاس مع
يةاأللف تحدي برنامج اطار  ومكناس
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ن جاذبية التك ن تحس و
ز االندماج امل عز و

06

 مستضافنتون مونن  

البية املالية

 إنجاز مخططات جديدة

للتون املستمر 

ع ومالءمة عروض التكو  نتنو

05

االناء من الدراسة القطاعية حول حاجيات 

ون القطاع من التون شراكة مع قطاع الت

غربامل ومفوضية االتحاد األوروي بامل

 وارالإعداد برنامج التون ااص بسيج

ة مع تحين مجموعة من برامج التون شراك

قطاع التون امل

برنامج التصديق ع 
نية سبات امل املك

04

تالكفاءا ع للتصديق منظومة إعداد 

    بالقطاع املنية

ةلفائد نموذجية تصديق عملية إتمام  

 ةنموذجي لعملية والتحض صاع 100

 النجارة حرف( صاع 45 لفائدة أخرى 

)ياهامل انات وتركيب واياطة الفنية



62

01

0
1

تداب أفقية

استكمال السانة القانونية للقطاع
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اافظة ع الاث
التغطية الية
نيةعزز ثقافة الوقاية من ااطر واالمراض امل

ن لة الفاعل ي مواكبة و

دعم اإلنتاج
املواصفات والتصديق وشارات اودة
بيات تحتية مالئمة
التون

ج و ال
يالتواصل املؤسسا
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نية املعارض امل

 ع معارض 8  املشاركة أو تنظيم
 غرية،امل الزرية مجال  الدو املستوى 
  ... السيج الدايا، امل، الديور 

 مارات،اإل  أملانيا، فرسا، : املسدفة الدول 
األمركية املتحدة والواليات تركيا

ارج ية با األسابيع املغر

، أسابيع بالغال، الوغو 7املشاركة  
ا ، السيغال، ولومبيمورطانياأنوال، 

وفرسا 

ة و املعارض ا

تنظيم معارض جوة شراكة مع  غرف 
  12الصناعة التقليدية ال

ة املعارض التجار

 من بل تجارة معارض6  املشاركة
 ا،إيطالي البحرن، والغال، فرسا،

 واالمارات السنغال

4 1

3 2

باإلضافة ا األسبوع الوط... 
اللة لصاحب السامية الرعاية تحت لألسبوع اامسة الدورة تنظيم 2019 فاير  ،هللا نصره السادس محمد امللك ا

املوازة األشطة من مجموعة تنظيم مع اململكة جات مختلف ع له والوج املغري باملنتوج للتعرف مناسبة
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 جائزة : املسامة  عدة تظارات
رض بالراط، مع للولفاسن الثاي 

القفطان بمراكش، مرجان طانطان، 
معرض الفرس باديدة، املرجان 

الدو للفيلم بمراكش

 مواكبة عمليات اإلعاش الوطنية
والدولية

 مواصلة بث امالت اإلعالمية حول
محور تثمن عمل الصاع التقليدي  تظارات دولية 7اضور املؤسساي  

تحدة بالبحرن، توس، اإلمارات العرية امل
 واملوازاة مع اجتماعات البنك. وسبانيا

ات الدو وصندوق النقد الدو، بالوالي
املتحدة األمركية بواشنطن
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استكمال السانة القانونية للقطاع
مواكبة دور غرف الصناعة التقليدية
اافظة ع الاث
التغطية الية
ةعزز ثقافة الوقاية من ااطر واالمراض املني

ن لة الفاعل ي مواكبة و

دعم اإلنتاج
املواصفات والتصديق وشارات اودة
بيات تحتية مالئمة
ر االسواقالتون دعم وتطو

السوق اار
السوق الداخ
تداب تروجية أفقية.
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اث افظة ع ال ا

03

ددة حرف 3 توصيف تم  2019 سنة باالنقراض م

 بواش السالوي، الطرز  بفاس، الزواي الد(

)اسيمة – بتاغزوت املرصع

لوضع واليونس مع التعاون  اتفاقية تنفيذ مواصلة  

سانية للكنوز  وطنية منظومة« ية اإل   ظيمتن( »ا

 وجدة بتطوان، املوضوع حول  توية ورشات

)وتارودانت

اراتوامل املعارف وتثمن صون  حول  مناظرة تنظيم 

 اليوسو بمقر التقليدية بالصناعة املرتبطة الفنية

2019 أكتور ببارس

األمية ومحو امل التون حول  ندوة تنظيم  

 للصناعة املغري األسبوع امش ع القطاع،

.بالوغو التقليدية

مواكبة دور غرف الصناعة 
التقليدية

02

 45تقديم دعم ما للغرف وجامعا بأك من 

م  زة  خاصة باملشارع التنموة املنجمليون در

إطار الشراكة 

ة إعداد نص قرار مشك يحدد امعيات املني

مرن  واملقاوالت والتعاونيات ال يمكا تقديم

أعضاء شراء بامعية العامة للغـرف، تم 

 التوقيع عليه من طرف الوزارة ووزارة الداخلية

عليه  وحالته ع األمانة العامة لومة للتأش

وشره باردة الرسمية

دعم دور الغرف  مجال التون بالتدرج امل 

سانة  استكمال ال
القانونية للقطاع

01

ع النواب مجلس طرف من املصادقة 

 املتعلق 50.17 رقم القانون  مشروع

 ةالتقليدي الصناعة أشطة بمزاولة

.املسشارن مجلس ع وحالته

النصوص مشارع إعداد  الشروع 

 انون الق بمشروع املتعلقة التنظيمية

املذور 
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ز ثقافة الوقاية من  عز
نية اطر امل ا

05

سية التحض للشروع  امالت التحس

 للوقاية من ااطر املنية املرتبطة

بممارسة حرف الصناعة التقليدية

ية التغطية ال

04

عيلبتف ااصة الوزارة بن النة اجتماعات إطار  العمل مواصلة  

ن بنظام املتعلق 98.15 رقم القانون   رضامل عن األسا اإلجباري  التأم

 الذين اءاألجر  غ واألاص املستقلن والعمال املنين بفئات ااص

.خاصا شاطا يزاولون 

ممث مع سيقبت التقليدية الصناعة غرف لفائدة وط تواص لقاء تنظيم 

 تمااالج للضمان الوط الصندوق  وممث امل واالدماج الشغل وزارة

  .الص للتأمن الوطنية والوالة

غرفال مع بتسيق ارفين لفائدة جوة تواصلية لقاءات تنظيم 

  اال ذا  والفاعلن
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

اتيجية اور االس ا
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دعم الصناع الفرادى
 مواصلة مشارع الدعم باملعدات

جة التقنية ااصة بالامج املندم
لألقاليم انوية للمملكة 

مواصلة برنامج إحداث دور الصاعة
 دعم التجمعات ارفية باملعدات

التقنية
ى مواصلة برنامج دعم الصناع الفراد

بمعدات الوقاية الفردية

ودة وحماية املنتوج ا
:املواصفات 

نحاسياتمواصلة عمليات املراقبة طبقا للمواصفات اإلجبارة ااصة بالفخار والد وال
 مواصفة م قطاع الد والسيج والنحاسيات 20العمل ع وضع

ماعية والتصديق  :العالمات ا
 عالمات جماعية جديدة 5إحداث
ماعيةمواصلة عملية منح حق استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية والعالمات ا

ار والبحث والتنمية االبت
نية تنظيم الدورة التاسعة لائزة الوط

ألمر الصناع
ة مواصلة إنجاز عمليات البحث والتنمي

مع اامعات واملعاد الوطنية
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  - 01

02   - 

  - 03

ية         يات التحتية املن الب

االناء من  شغيل البيات التحتية ال ستم
أشغالا

 طور الدراسات التقنية

 أو عبئة األوعية/الشروع  الدراسات و
بية تحتية 47العقارة  ل 

 طور األشغال 
 بية تحتية 55مواصلة إنجاز أشغال أك من 

لإلنتاج والسوق

يات التحتية  ذه الب ن تدب  مع وضع تصور جديد لتحس
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التواصل املؤسساي

0
2

0
3



75

01

برنامج محو األمية 
الوظيفي

03

صاعة 10.000 تون مواصلة 

رسيةالف اللغة برنامج  وصاعا

صاعة 9000 تون مواصلة 

يةالعر  اللغة برنامج  وصاعا

ن املستمر التكو

02

 صاع  5000تنظيم دورات توية لفائدة

تقليدي إنتا وخدماي

لية تنظيم دورات توية  اللغة اإلنج

صاع شراكة مع امعية  1500لفائدة 

الثقافية األمركية

ل مواصلة تنظيم دورات توية  مجا

ملغرية البية املالية شراكة مع املؤسسة ا

للبية املالية التاعة لبنك املغرب

يات التحتية دعم الب
ن  للتكو

01

اتوالكفاء املن مدن إحداث برنامج مواصلة

د 3 إحداث مواصلة        وتأيل جديدة معا

 األقاليم تنمية برنامج إطار  مراكز 5

انوية

سفا معدي وتوسيع يئة اشغال انطالق 

األلفية تحدي برنامج إطار  ومكناس

مركز وتوسيع يئة اشغال  الشروع 

  بالراط امل التأيل

الصناعة مجمع تحول أشغال  الشروع 

للتون مركز ا سال التقليدية
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ن جاذبية التكو ن تحس
ز االندماج عز و

06

 إصدار مرسوم لرفع التعوض

شباب اصص للصناع املونن لل

تق ارساء برامج التون ملستوى ال

مؤسسة للتون12املتخصص ب 

م  السوسيو اإلدماج 
ون  الء ال ل

05

عة تنظيم تونات  حرف الصنا

ل التقليدية الفنية واإلنتاجية داخ

 1.100املؤسسات النية لفائدة  

ينا 

ام تمكن الشباب الذين قضوا عقو

ن النية من ولوج مؤسسات التو 

ديةامل  حرف الصناعة التقلي

برنامج التصديق ع 
نية سبات امل املك

04

ية الشروع  عملية التصديق النموذج

ع  45ع املكسبات املنية لفائدة   صا

تقليدي
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نية املعارض امل

  م معرض 16  برمجة : اار السوق 
 سا،فر  أملانيا، املتحدة، اململكة ايطاليا،(

)بانواليا املتحدة الواليات اإلمارات، تركيا،

منية معارض 3  تنظيم  : الداخ السوق 

مة رجال األعمال م

ام  3 برمجة عدة دول   ل  2022إ حدود م
بن  من آسيا وأمرا وأوروا قصد خلق دينامية

 مجال الفاعلن  القطاع ونظرام باارج  
.اإلنتاج والسوق وتبادل اات

ة و املعارض ا

ة  تنظيم و شراكة مع غرف معارض ج
  12الصناعة التقليدية ال

ة املعارض التجار

 فرسا،( معرضا 11 برمجة : اار السوق 
 بحرن،ال ،أندونسا الند، إيطاليا، الغال،

 السيغال توس، األمارات، عمان، سلطنة
)ديفوار والوت
ة معارض 2  : الداخ السوق    تجار

4 1

3 2

اللة امللك محمد السادس نصره هللا...  باإلضافة ا األسبوع الوط املنظم تحت الرعاية السامية لصاحب ا
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وضع تطبيق اتفي للتواصل

اعة تصميم معرض افا للصن
التقليدية

ؤسسةتحين املوقع اإللكوي للم

تما تشيط شبات التواصل االج
لدار الصاع مع رعاية صفحات 

ع امش عض  الفسبوك
التظارات

 ،إنتاج فيلم مؤسساي

 ،رعاية برنامج تلفزي أو إذا

 إعداد حمالت دعائية خالل رمضان واألسبوع
الوط، 

تنظيم حملة تحسسية حول شارات اودة ،

ظيم اضور املؤسساي  محافل دولية وتن
غطيات افية  التظارات الدولية 

واملشاركة  أم التظارات الوطنية 

 تصميم كتالوجات للصناع املشاركن 
ول القطاع، كتبات ح مناملعارض، دليل 

عائم الصناعة التقليدية لل جة، ومطوات ود
إشارة



80

01

0
1

استكمال السانة القانونية للقطاع
مواكبة دور غرف الغرف
التغطية الية
ةعزز ثقافة الوقاية من ااطر واالمراض املني

ن لة الفاعل ي مواكبة و

دعم اإلنتاج
املواصفات والتصديق وشارات اودة
بيات تحتية مالئمة
ر االسواقالتون دعم وتطو

السوق اار
السوق الداخ
تداب تروجية أفقية.

0
2

0
3
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مواكبة دور الغرف

02

: مواصلة دعم الغرف  مجاالت 

 الوج من خالل املعارض

اوة والية

التون بالتدرج امل

ار إنجاز املشارع التنموة  إط

الشراات اوة

سانة  استكمال ال
القانونية للقطاع

01

ع املصادقة مسطرة تبع 

 50.17 رقم القانون  مشروع

 طةأش مزاولة بنظيم املتعلق

التقليدية الصناعة

النصوص وتطبيق استصدار 

 ون بالقان املتعلقة التنظيمية

املذور 

ز ثقافة الوق اية عز
ني اطر امل ةمن ا

04

 مواصلة امالت

ن التحسسية للوقاية م

بطة ااطر املنية املرت

بممارسة حرف الصناعة 

التقليدية

ية التغطية ال

03

اجتماعات إطار  العمل مواصلة 

 ااصة الوزارة بن النة

 98.15 رقم القانون  بتفعيل

ن بنظام املتعلق  اري اإلجب التأم

  املرض عن األسا

اللقاءات تنظيم مواصلة 

 صبخصو  والتواصلية الشاورة

 لفائدة النظام ذا تفعيل

ارفين
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رامج  اإلنجازات و

العمل حسب 
القطاعات

انية  امل
املرتقبة لسنة 

2020

02

DH
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اتيجية اور االس ا

رامج العمل اإلنجازات و
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10,4
12,1

12,9
13,4

15,4 15,7 15,1
16,5 17,3 17,6

18,2
20,4

22,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

رن تطور اركة اوة للمساف
 % 6,7:  2018و  2006ما بن 
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2004

2019

51

22

1646

516
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

رامج العمل اإلنجازات و

01
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0
1

يات التحتية وسالمة وأمن  الب
اقبة ة واملر و املالحة ا

البيات التحتية املطارة
السالمة اوة
مستخدمي املالحة اوة املدنية
 اتمراقبة السالمة ع مستوى املطار
مراقبة سالمة خدمات املالحة اوة

إجازات واليات املراقبن اون
مراقبة أمن الطان

وي  ر منظومة النقل ا تطو
عزز النقل اوي الداخ 
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

ان  ماية من حوادث الط ا

ي املد
اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
3
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

اتيجية داف االس األ

01
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0
1

يات التحتية وسالمة وأمن املالح ة الب
اقبة ة واملر و ا

البيات التحتية املطارة
السالمة اوة
مستخدمي املالحة اوة املدنية
 اتمراقبة السالمة ع مستوى املطار
مراقبة سالمة خدمات املالحة اوة

إجازات واليات املراقبن اون
مراقبة أمن الطان

وي  النقل ا
عزز النقل اوي الداخ 
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

ي ان املد حوادث الط
اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
3
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وي  اقب: اإلنجازات :   النقل ا ة واملر و يات التحتية وسالمة وأمن املالحة ا ة الب 01

ة السالمة و ا

 وي ا باال العامل اوي  االسطول  وتبع مراقبة

 ةاو  السالمة من عال مستوى  تأمن أجل من املغري

 قامت 2019 لسنة  األو أشر 9 وخالل واألمن،

: التالية بالعمليات

ة املالحة مستخدمي و االجازة أو يصالخ نيل ح التون منذ املستخدمن كفاءة مستوى  ع السر  : املدنية ا

262( واملغريةاألجنية الطائراتمراقبة(
10(  األرضية والعمليات  العام النقل شرات مراقبة(
28( واارج باملغرب الطائرات صيانة شرات مراقبة(
17( الطائرات يل(

ن مراكز  اعتماد ا ع واملصادقة التكو برنامج 20اعتماد مركز و املصادقة ع برامج

ذه املراكز اقبة املستمرة ل  15عمليةاملر

ة االمتحانات تنظيم عاملن  مجال الطانال جازاتالنيل  إمتحان 11االجازات للني والتطبيقية النظر

ليات  800ما يزد عنسليم وتجديد االجازات واأل

يات ة التحتية الب املطار

  ،2019 يناير 22 بتارخ  هللا نصره االلة صاحب طرف من الدو اامس محمد ملطار االو اطة تدشن

بأادير ةاو املالحة لسالمة الوط املركز ا باإلضافة والرشيدية، وزاورة لميم مطارات لشغيل االنطالقة إعطاء
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وي  ة وامل: اإلنجازات :   النقل ا و يات التحتية وسالمة وأمن املالحة ا اقبة الب ر 01

اقبة ة املالحة خدمات سالمة مر و   ا

 مراكز ملتش الدولية، املعاير مع تطابقا مدى ع للوقوف اوة املالحة دمات ومراقبة تفتشية مام انجاز

مطارات وعدة اوة املالحة سالمة مراقبة

ليات إجازات ن وا اقب ن املر و  للتون جوة مراكز 6  والتطبيقية النظرة االمتحانات تنظيم  : ا

اال ذا  الدولية املعاي وفق األليات ع لصول  جوي، مراقب 222 لفائدة

اقبة ان أمن مر ي الط املد

 املديرة خضعت دو،ال املدي الطان ملنظمة التاع والسيالت الطان أمن من للتحقق العاملي النامج إطار 

: التالية النتائج ع أسفر شامل لتدقيق

نامج مطابقة سبة %85 حوا يالت الوط ال س لل

%77  نامج مطابقة سبة ان ألمن الوط ال   الط

اقبة املطارات ترخيص و  سالمة مر

 الطان ملنظمة شياغو ملعادة 19و 14 املرفقات  املوجودة املواصفات احام لضمان املطارات جميع مت
)الراط و اسف ملطاري  املطارات ترخيص شادات وصدار مطارات، لعدة التفتش عمليات القيام( الدولية املدي
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0
1

يات التحتية وسالمة وأمن  الب
اقبة ة واملر و املالحة ا

البيات التحتية املطارة
السالمة اوة
مستخدمي املالحة اوة املدنية
 اتمراقبة السالمة ع مستوى املطار
مراقبة سالمة خدمات املالحة اوة
إجازات واليات املراقبن اون
مراقبة أمن الطان

وي  ر منظومة النقل ا تطو

عزز النقل اوي الداخ 
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

ي ان املد حوادث الط
اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
3
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ن ومساعدة حماية  حالة  جوا للمسافرن واملساعدة التعوض شأن مرسوم مشروع إعداد : املسافر

.الرحلة تأخ او االلغاء أو االراب رفض

ز  وي  النقل عز   الداخ ا

يناير منذ لهوتفعي العيون،-البيضاء الدار اوي  اط إعاش أجل من الشراكة اتفاقية عديل ع التوقيع  

)أسبوعية رحلة14 إ 10 من املطارن بن اوة الرحالت عدد من الرفع ( 2019

ابرل منذ يلهوتفع تافياللت – درعة بجة اوي  الرط عزز أجل من الشراكة اتفاقية عديل ع التوقيع 

)باة ااصة اوة الرحالت عدد ع التعديالت عض( 2019

2019 ابرل منذ وتفعيلا الشرق  بجة اوي  الرط العاش جديدة شراكة اتفاقية ع التوقيع 

  والشركة املغرية ةامللكي لطوط الوطنية الشركة من ل مع املوقعة الشراكة اتفاقيات تنفيذ وتبع تقييم 

للطان العرية

الداخ اوي  النقل عزز اتفاقيات  الوزارة حصة من درم مليون  76 مبلغ تحول
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ر  ن تطو وي  ال   باملغرب اوي  الن لتطور الطرق خارطة تيل مواصلة : ا

شاحناتبال اوي  الن" الوسائط املتعدد النقل إطار  للبضاع امري التخليص إجراءات عميم"

 امسا محمد بمطار اوي  بالن ااصة التحتية البيات وتقوة تأيل إعادة أشغال من االناء

 الوطنية الشركةو  اارجية التجارة مساطر لتسيط الوحيد الوط الشباك بن شراكة اتفاقية ع التوقيع 

اوي  الن رقمنة أجل من املغرية امللكية لطوط

وضوعامل  إداري  قرار مشروع وعداد املغرية باملطارات محلية وان اوي  للن وطنية نة إحداث 

  التوقيع مسطرة  ووضعه

من طائرة يصتخص مع املغرية امللكية اطوط شركة لدن من الن لطائرات االسيعابية الطاقة من الرفع 

)طن 45( 767 بونغ نوع

من بتداءا جديدة جوة خطوط فتح نيجة املغرية امللكية اطوط لشركة اوي  الن قدرات من الرفع 

)....عمان، فينا، أثنا، بوسطن، ميامي،( 2019 صيف
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يات التحتية وسالمة وأمن  الب
اقبة ة واملر و املالحة ا

البيات التحتية املطارة
السالمة اوة
مستخدمي املالحة اوة املدنية
 اتمراقبة السالمة ع مستوى املطار
مراقبة سالمة خدمات املالحة اوة
إجازات واليات املراقبن اون
مراقبة أمن الطان

وي  النقل ا

 عزز النقل اوي الداخ
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
3
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ان حوادث تحليل و  التحقيقات ي الط   املد

املدي الطان ووقاع وادث إخطار 220 معاة  

شياغو التفاقية 13 املق ملقتضيات وفقا وذلك تقنية، تحقيقات 9 فتح

عنيةامل اوادث  وقوع أسباب تحديد أجل من البيانات تحليل مخت  الطائرات مالت 6 معطيات وتحليل استغالل

املدي الطان ووقاع حوادث حول  ائية تقارر 5 معطيات مضمون  ع واالتفاق  تقارر مشارع 8 إنجاز  

املدي الطان سالمة تحسن و لتدعيم توصيات 10 إصدار  

الطوارئ  حالة  الطائرات ونقاذ البحث عمليات تسيق إلجراءات دليل تحين

للتحقيق الدائمة باليئة املتعلقة املرسوم ملشروع أولية صيغة إعداد
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

اتيجية داف االس األ

01
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وي  النقل ا
عزز النقل اوي الداخ 
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

ي ان املد التحقيقات و تحليل حوادث الط

اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
3
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ة السالمة و : التالية اتاألولو  ع الك مع القطاع، فعالية من للرفع واالجراءات التداب مواصلة : ا

املدي الطان وأمن اوة املالحة سالمة عزز

البئة ع واافظة ادمات جودة وتحسن  للمطارات االسيعابية الطاقة من الرفع

الطان حركة مجال  الوط اوي  اال طاقة من الرفع

الشرة الكفاءات تون مجال  متم كقطب املغرب تكرس

الدو والشرع يتوافق شل املدي للطان القانونية املنظومة تقوة

سال الراط ملطار اديدة اوة اطة إنجاز تبع

2020 سنة متم الناضور  مطار أشغال إاء

البئة ع واافظة واودة السالمة  مجاالت  للمطارات الخيص برامج متاعة

 انالط ألمن الوط النامج و للسيالت الوط النامج مطابقة مستوى  تحسن مواصلة

ميدان  وادمات التحتية البيات لتمول بديلة آلية وااص العام القطاعن بن الشراكة إعاش 

.املدي الطان

بيةالرقا وظيفا وعزز املدي الطان أنظمة وتطور العاملية الطان صناعة تطور  مواكبة.
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0
ة املدنية1 و املالحة ا

عزز النقل اوي الداخ 
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

ي ان املد التحقيقات و تحليل حوادث الط

اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
3
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ق خارطة وتنفيذ إعداد يل طر  قلالن دراسات نتائج لت
وي  : ا

مادااعت املغرب و من اوة ادمات نوعية تحسن 

وةا ادمات نوعية تحسن حول  الدراسة نتائج ع

ائجنت ع اعتمادا الداخ اوي  النقل وعاش تنمية 

  باملغرب الداخ اوي  النقل تطور حول  الدراسة

 ول ح الدراسة نتائج ع اعتمادا األعمال طان تنمية 

باملغرب األعمال طان تنمية

بع طط ت شر ا : ال

وي ا النقل بخدمات املتعلق املرسوم مشروع إعداد 

 يةالتطبيق والقرارات العام والطان اوي  والعمل

الصلة ذات

 تفاقياتا إلبرام التفاوض اساتيجية تنفيذ مواصلة 

 اتاالتفاقي ومراجعة اوة ادمات مجال  جديدة

.املعنية األطراف جميع مع بتسيق االية،

ق ارطة املكونة اإلجراءات تنفيذ مواصلة  عاشإل الطر

ن وي  ال باملغرب ا

وي  للنقل مرج دليل إعداد نا لفائدة ا   لعامل

ن القطاع ثمر ع جميع ع شتمل واملس شر  اتال

ن وي  بالنقل املتعلقة واإلجراءات والقوان ا

بع تقييم  اتا مع الشراكة اتفاقيات تنفيذ وت

عاش وي  النقل إل الداخ ا

شاء اقبة مرصدإ وي  العرضجودة مر املغرب  ا

01

0304

05

02

06
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ة املدنية1 و املالحة ا

وي  النقل ا

عزز النقل اوي الداخ 
 تطور الن اوي
ومساعدة املسافرن حماية

0
2

اإلخطارات والتحقيقات
تحليل املعطيات
التقارر والدالئل

0
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ن تحديث  قيقتحبال املتعلقة القوان

التق

ان الدولية املنظمة تدقيق ي للط 2016 املد

نظمةامل تدقيقب املتعلق العمل برنامج تبع 
2016 اكتور املدي للطان الدولية

التيحية العمل خطة تحديث

التقنية التحقيقات إجراء

فتوحةامل التقنية التحقيقاتب العمل تتمة

عن الصادرة التوصيات جميع تاعةم 
السابقة التقارر

ز   قاتالتحقي ملكتب التقنية القدرات عز

ان وادث والتحليالت ي الط املد

التقنين اققن تون

التم بيانات تحليل مخت قدرات حسنت 
همعدات صيانةو  الطائرات

01

0304

02
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رامج  اإلنجازات و

العمل حسب 
القطاعات

انية  امل
املرتقبة لسنة 

2020

02

DH



106

01

اتيجية اور االس ا

رامج العمل اإلنجازات و
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17%

عاونية 22.600  ~
)1(متعاون  525.000

67%

الصناعة 

التقليدية
الفالحة

13%

2015أرقام ) 2/  ( 2018أرقام ) 1(   

معيات  130.000 ~ا
63= التعاضديات 

)2(مليون مستفيد   4,5/ مليون منخرط  1,77

ام        سبة  الناتج الداخ ا ال  
~ 2% 

شيطة     سبة  الساكنة ال ال

~ 4%
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

رامج العمل اإلنجازات و
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

اتيجية اور االس ا
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افقة برنامج مر
مواكبة التعاونيات حديثة التأسس ،

 ع يص وضعيا والتون 
 اال القانوي والتدب والسي

دل بمعواملواكبة الفردية،  املقاوالي
السنة/ عاونية  500

 1400 ~ املستفيدة عدد التعاونيات 
عاونية

دعم ومواكبة التعاونيات 
اوياليع والتحسس والتعرف بالعمل التع

 إنجاز عمليات الفحوصات واملراقبة وتأط
العامة للتعاونيات  اموعات

 سؤال وجواب حول العمل التعاوي  100إنجاز دليل
لكونيةباملغرب، يمكن االطالع عليه ع البوابة اال
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تنظيم األسواق املتنقلة 

 ة دورات  لألسواق املتنقلة بجة طنج 4تنظيم

أبرل  -مارس (تطوان اسيمة باملضيق 

يونيو  (، اسيمة )2019أبرل (، تطوان )2019

)2019شن  -غشت (وطنجة ) 2019

ة و تنظيم املعارض ا

 بوجدة 2019مارس : الشرق

بفاس  2019أبرل : فاس مكناس

 بب مالل    2019يوليوز :  خنيفرةب مالل

 بلميم  2019يوليوز : لميم واد نون

 بمراكش 2019أكتور: مراكش اسفي

:املعرض الوط 

م من عارض 700 ~ بمشاركة  ،وجدة بمدينة 2019 نون 18 إ 09 من الثامنة  الدورة اء + األجانب من 40 بي ة خ وأجانب مغار

اللة امللك محمد السادس ن...  صره هللا باإلضافة ا تنظيم املعرض الوط تحت الرعاية السامية لصاحب ا
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الشراكة مع مجالس 
ات باململكة  ا

ة توقيع اتفاقية إطار مع ج
ل درعة تافياللت، حول تمو

وتنفيذ برامج تنموة 
ةلالقتصاد االجتما با

ة توقيع اتفاقية خاصة مع ج
يم حول تنظ خنيفرةب مالل 

 املعرض اوي لالقتصاد
.االجتما باة

الة اإلسبانية للتعاون الدو  ) :  (AECIDالشراكة مع الو
 إاء الدراسات ااصة ب:

oرق وضع اليص لتحديد السالسل اتمل دعما بجات سوس ماسة، والدار البيضاء والش

o وضع وتنفيذ برنامج تقوة القدرات ويع إبداع الفاعلن

o وضع وتنفيذ اساتيجية التواصل

oإعداد ووضع نظام للتغطية االجتماعية لفائدة املنخرطن  القطاع التعاوي

o س ماسة املساعدة التقنية من أجل التصديق ووضع شارات منتوجات االقتصاد االجتما بجة سو
ومواصلة الدراسة بالسبة  الشرق والدار البيضاء

 2019فاير  06 -  04(تنظيم املؤتمر الدو لتنمية التعاونيات للشرق األوسط وشمال افرقيا(

 املشاركة  الدورة الثانية للمعرض الدوري لالقتصاد االجتما بداار

 2019اية شر أكتور 

الشراكة مع السنغال والكوت ديفوار 
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مية القطاع  التنمية  اقتصادية الوطنية السوسيو أ

اتيجية اور االس ا
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افقة برنامج مر
مواصلة تنفيذ برنامج مرافقة

تنظيم  دورات توية  لفائدة 
الفاعلن والعاملن  بالقطاع

دعم ومواكبة التعاونيات 
 إعداد وشر دليل حول أنواع الشارات والعالمات

والشادات واإلجراءات املطلوة لصول علا

ارب إعداد مجموعة من األشرطة الوثائقية للتعرف بالتج
الناة

باإلضافة ا تنظيم  الدورة التاسعة للمعرض الوط  ... 
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 املتعلق باالقتصاد االجتما  65.16تبع مسطرة املصادقة ع مشروع القانون اإلطار رقم

والتضام

املتعلق  112.12 إنجاز دليلن حول مواكبة تيل املقتضيات القانونية الواردة  القانون رقم

:بالتعاونيات 

o حاماطرق سي وتدب املقاوالت التعاونية وتحسن :  1الدليل

o إرشاد وتوجيه التعاونيات للمشاركة  الصفقات العمومية:  2الدليل

 تنظيم دورات توية لفائدة مسي مقاوالت االقتصاد االجتما

روضتنظيم لقاء وط حول الوض بالتمول التضام وتس اصول ع الق
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برام اتفاق يات تفعيل اتفاقيات الشراكة املوقعة و
جديدة

إحداث دار االقتصاد االجتما باة الشرقية

 تنظيم معرض جوي بجة  العيون

ة ب إحداث منصة لتثمن وسوق املنتجات الية بج
مالل خنيفرة

تنظيم األسواق املتنقلة باة الشرقية

ة طنجة إحداث فضاءات لسوق املنتوجات التضامنية  بج
تطوان اسيمة

ف مواصلة التعاون والشراكة مع جة ينو ببيا د
 التمكن االقتصادي للمرأة القروة،  إطار مشارع

االقتصاد االجتما

كةالعمل ع  إبرام اتفاقيات شراكة مع با جات اململ

بع والتواصل  : اليات الت

ظام إحداث وتفعيل املرصد الوط لالقتصاد االجتما والن
املعلوماي اغرا ع مستوى جات اململكة

كة مع الوالة تنظيم أيام تواصلية باات املعنية باتفاقية الشرا
زة والعمل اإلسبانية للتعاون الدو، لعرض نتائج الدراسات املنج

ع تفعيلا

 اكة مع تنظيم منتدى وط لعرض حصيلة برامج اتفاقية الشر
الوالة اإلسبانية
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اإلنجازات 

رامج العمل  و
حسب 

القطاعات
انية  امل

املرتقبة لسنة 
2020

02

DH
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وي  السياحة والنقل ا

ماالصناعة التقليدية و االقتصاد االجت

828 387 000

468 394 000

انية االجمالية للوزارة حسب القطاعات  ع امل م(توز  (*))بالدر

02

ن  ساب نفقات املوظف دون اح (*) 
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سي   ف (ال )مختلفةالعتاد و مصار

ثمارات  اإلس

828 387 000

102 800 000

725 587 000

%12

%88

%

وي  انية قطا السياحة والنقل ا م(م    (*)) بالدر

02

ن  ساب نفقات املوظف دون اح (*) 
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*

وي  انية قطا السياحة  والنقل ا ع م م(توز (*)) بالدر

20/19
سي ثماراتإل او  ال س

2020
سي ثماراإل او  ال تس

2019

-9.4 % 302 309 462 333 798 462 ة اإلدارة املركز

- 61 377 538 61 377 538 ن مؤسسات التكو

- 300 000 000 300 000 000
ي  إعانة املكتب الوط املغر

للسياحة

- 164 700 000 164 700 000
ندسة  ية لل إعانة الشركة املغر

السياحية

-3.7 % 828 387 000 859 876 000 موع ا

02

ن  ساب نفقات املوظف دون اح (*) 
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سي   ف (ال )مختلفةالعتاد و مصار

ثمارات  اإلس

468 394 000

177 820 000

290 574 000

38%

62%

%

انية قطا الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتما  م(م (*)) بالدر

02

ن  ساب نفقات املوظف دون اح (*) 
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انية قطا الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتما  م(م (*)) بالدر

ن  ساب نفقات املوظف دون اح (*) 



 

  لجنةلجنة

 الفالحة والقطاعات إلانتاجيةالفالحة والقطاعات إلانتاجية

 حـــــــــــــــــول  

 

 البيئةالبيئةالطاقة واملعادن الطاقة واملعادن مشروع امليزانية الفرعية لوزارة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة 

0202

 تقـــــريـرتقـــــريـر
 



  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 

 
 

 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

غ الظي أغضجه لجىت   ٌكغفني أن أغغى غلى أهظاع مجلؿىا اإلاىكغ هو الخلٍغ

الفالخت واللُاغاث ؤلاهخاحُت بمىاؾبت صعاؾت مكغوع اإلاحزاهُت الفغغُت لىػاعة 

. وطلً زالٌ احخماغها اإلاىػلض 0202والبِئت بغؾم الؿىت اإلاالُت الُاكت واإلاػاصن 

ش   .0225هىهبر  02بخاٍع

وكض جغأؽ هظا الاحخماع الؿُض أبىبىغ اغبُض، عئِـ اللجىت وبدًىع الؿُض  

ؼ الغباح وػٍغ الُاكت واإلاػاصن والبِئت، الظي جفًل بخلضًم غغى جُغق  مً غٍؼ

 واإلاػاصن والجُىلىحُا.الى أهم مئقغاث مجاالث الُاكت  زالله

اع أهه   بفػل اهسغاٍ بالصها في مؿاع الاهخلاٌ الُاقي، جم وأهض في هظا ؤلَا

، 0224ؾىت  52.3 %الى  0224ؾىت  54%حسجُل جغاحؼ الخبػُت الُاكُت مً 

مً خهت الُاكاث اإلاخجضصة في اللضعة اإلايكؤة، باإليافت الى  43 %وبلىؽ وؿبت 

 03 %الى  0223ؾىت  20.1 %كت الىهغبائُت مً جدؿً الهامل الاخخُاَي للُا



  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 

 
 

، مما حػل بالصها همىطحا ًدخضي به غلى الهػُضًً ؤلاكلُمي والضولي 0224ؾىت 

 في مجاٌ ؤلاهخلاٌ الُاقي.

ؼ اللضعاث ؤلاهخاحُت الىهغبائُت   هما أهض الؿُض الىػٍغ أن بالصها جىانل حػٍؼ

دُت  والُاكت الكمؿُت بمجمىغت في مجاٌ الُاكاث اإلاخجضصة زانت الُاكت الٍغ

مً ؤلاحغاءاث، والبرامج منها جىفُظ اإلاسُِ اإلاخػضص الؿىىاث للخجهحز الىهغبائي، 

ؼ  بالصها لالهضماج الجهىي لألؾىاق والكبياث الىهغبائُت، خُث  هظا فًال غً حػٍؼ

واؾباهُا مً احل  غلى مظهغة جفاهم بحن اإلاؿغب 0225فبراًغ  24جم الخىكُؼ في 

 .0202هغبائي زالث في أفم اهجاػ زِ ه

ؼ والبرامج اإلاىجؼة و  هظا  جُغق الؿُض الىػٍغ الى مجمىغت مً اإلاكاَع

ؼ الىجاغت الُاكُت وزانت  في مجاالث الهىاغت والفالخت  واإلاغجلبت مً أحل حػٍؼ

في ؤلاصاعاث والبىاًاث واإلائؾؿاث  والبىاء ايافت الى بلىعة بغهامج للىجاغت الُاكُت

 ع مثالُت ؤلاصاعة الػمىمُت.الػمىمُت في اَا

أما فُما ًسو اإلاىاعص البترولُت والؿاػ الُبُعي، أهض الؿُض الىػٍغ، أهه ًخم  

الػمل غلى بلىعة هظام حضًض لحيامت كُاع الىفِ وجؤمحن جؼوٍض البالص باإلاىاص 

مؿاَغ الحهٌى غلى عزو اإلايكآث  البترولُت ومغاكبت حىصتها وجبؿُِ

ض البالص باإلاىاص البترولُت ومغاكبت حىصتها وجبؿُِ مؿاَغ البترولُت، ولًمان جؼوٍ



  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 

 
 

ت  الحهٌى غلى عزو اإلايكآث البترولُت، ولًمان جؼوٍض اإلادُاث الحغاٍع

ان الاجفاكُاث التي ًخم بمىحبها جؼوٍض هظه  اإلاؿخػملت للؿاػ الُبُعي بػض اهتهاء ؾٍغ

ت،  اإلاؿاعبياإلادُاث غبر أهبىب الؿاػ  ألاوعوبي، جم اجساص مجمىغت الخضابحر الًغوٍع

ني للىهغباء واإلااء الهالح للكغب  هما جم جىكُؼ مظهغة جفاهم مؼ اإلاىخب الَى

وقغهت ؾىهضاهحرجي لكغاء الؿاػ الُبُعي اإلادهل مً امخُاػ اؾخؿالٌ خلل 

غ  ني لخٍُى جىضعاعة، باإليافت الى اؾخىماٌ الضعاؾاث كهض جدُحن اإلاسُِ الَى

 .اػ الُبُعيالؿ

اصة اإلاؿغبُت وفُما ًسو اإلاجاٌ اإلاػضوي،   أهض الؿُض الىػٍغ غلى مىانلت الٍغ

اإلاهضع ألاٌو خُث ٌػخبر اإلاؿغب  40%في مجاٌ الفىؾفاٍ ومكخلاجه بدهت 

لُت وأ 23%لألؾمضة بدهت  ُض وجغؾُش هظه وضح أفي الؿىق ؤلافٍغ هه ؾِخم جَى

اصة مً زال6ٌ  الٍغ

كضعجه ؤلاهخاحُت وجسفٌُ الخيالُف، وجدلُم  جدؿحن جىافؿِخه غبر عفؼ -

ت.  مغوهت نىاغُت وججاٍع

ؤلاهضماج اليامل في ؾلؿلت  غبر وهظلً مً زالٌ الخىُف مؼ جللباث الؿىق 

ت للمجمىغت بفًاللُمت باإليافت الى مىانلت حػؼ  ل الخىىع ٍؼ اإلاغوهت الخجاٍع

الخىحه هدى غغى الجؿغافي الهام لهاصعاتها مؼ جىمُت عكم مػامالتها ومىانلت 



  0202تقرير حول مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية برسم السنة المالية 

 

 
 

والترهحز غلى فؤهثر اخخُاحاث التربت والؼعاغاث، لألؾمضة الخانت التي جلبي أهثر 

غ لخلبُت اخخُاحاث الؿىق واإلاؼاعغحن.  الابخياع والخٍُى

ت حضًضة  فًال غً طلً أوضح  الؿُض الىػٍغ الى أهه ؾِخم اغُاء خٍُى

ؼ وزحرة  لللُاع اإلاػضوي زاعج الفىؾفاٍ مً زالٌ ويؼ مضوهت للمىاحم، وحؿَغ

ؤلاهخاج الخغائُي وجؤهُل الترار اإلاػضوي واغاصة هُيلت اليكاٍ اإلاىجمي الخللُضي، 

غ الخىافؿُت للفاغلحن باللُاع، واغاصة هُيلت الخىظُم اإلائؾؿاحي لللُاع  وجٍُى

ؼ الجاهب الاحخماعي واإلاؿئولُاحي مً أحل كُاع مػضوي مؿخضام، وجىُُف  وحػٍؼ

بي مؼ اإلاؿخجضاث التي ٌػغفها اللُاع، في  اع اللاهىوي والًٍغ ل وؤلَا وؾائل الخمٍى

 أفم ازغاج مكغوع مسُِ مىضمج زام لإلكالع اإلاػضوي.

ىُت للخىمُت طهغ الؿُض الىػٍغ باالؾتراجُجُت ا وغالكت باإلاجاٌ البُئي لَى

، التي حػخبر اَاعا مغحػُا لىيؼ وجىفُظ 0223اإلاؿخضامت التي أَللتها بالصها ؾىت 

ؼ  الؿُاؾاث الػمىمُت للخسفُف والخىُف مؼ حؿحر اإلاىار، والتي تهضف الى حػٍؼ

خيامت الخىمُت اإلاؿخضامت واهجاح الاهخلاٌ هدى الاكخهاص ألازًغ وجدؿحن جضبحر 

ؼ جىفُظ وجثمحن اإلاىاعص الُبُػ ؼ اإلادافظت غلى الخىىع البُىلىجي وحؿَغ ُت وحػٍؼ

ىُت إلايافدت الخؿحر اإلاىاخي، واغُاء أهمُت زانت للمجاالث الهكت،  الؿُاؾت الَى
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ت وجللُو الفىاعق  ؼ اللضعاث  الاحخماغُتوحشجُؼ الخىمُت البكٍغ واإلاجالُت، وحػٍؼ

 وحشجُؼ زلافت الخىمُت اإلاؿخضامت.

اع، أقاع   الؿُض الىػٍغ الى اإلاغاحػت التي قملذ اإلاغؾىم عكم وفي هظا ؤلَا

ًه  0.211.23 اإلاخػلم ببخضار اللجىت الاؾتراجُجُت للخىمُت اإلاؿخضامت وحػٍى

ىُت للخىمُت اإلاؿخضامت وطلً  0.310.25عكم  باإلاغؾىم اإلاخػلم ببخضار اللجىت الَى

 إلصماج أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت.

 مجمىغت مً اإلاسُُاث مً زال6ٌ غلى جىفُظ الؿُض الىػٍغ  هما أهض 

اإلاىاهبت الخلىُت إلاسُُاث الػمل اللُاغُت للخىمُت اإلاؿخضامت وحؿهُل  -

اهسغاٍ اللُاغاث في وعف ؤلاصاعة اإلاثالُت في مجاٌ الخىمُت اإلاؿخضامت، 

ىُت للخىمُت اإلاؿخضامت. ل الاؾتراجُجُت الَى  وويؼ هظام للخدبؼ ولخلُُم ججًز

ني البرهام رامج التي حػمل غليها الىػاعة6 البومً بحن أهم ألاوعاف و  ج الَى

 للخُهحر الؿائل اإلاىضمج.

ني لخضبحر  -  الىفاًاث اإلاجزلُت واإلامازلت لها؛البرهامج الَى

ني للىكاًت وميافدت الخلىر-  ؛البرهامج الَى

 ؛بغهامج جثمحن ألاوؾاٍ الُبُػُت وخماًت الخىىع البُىلىجي -

 ؛بغهامج الخضبحر اإلاىضمج للؿاخل -
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ؼ اإلاغاكبت والغنض والخلُُم البُئي. -  بغهامج ميافدت حؿحر اإلاىار حػٍؼ

ؼ الخػاون الضولي وزانت الخػاون حىىب  ؼ حىىب  –باإليافت الى حػٍؼ وحػٍؼ

الضبلىماؾُت البُئُت، فًال غً الكغاهت مؼ مسخلف الفاغلحن، ومً 

ؼ ؤلاغالم ضوي واإلالاوالث الخًغاء. الجماغاث الترابُت واإلاجخمؼ اإلا وحػٍؼ

  .والتربُت البُئُت

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

الؿاصة اإلاؿدكاعون بالػغى اللُم الظي الؿُضاث و في مؿتهل اإلاىاككت هىه 

فُه مً مػُُاث ومئقغاث هامت، مغجبُت الىػٍغ، بالىظغ إلاا حاء كضمه الؿُض 

بلُاع الُاكت واإلاػاصن، وزمىىا اؾتراجُجُت الحيىمت اإلاخمثلت في يمان التزوص 

ؼ أقيالها ومهاصعها، باإليافت الى اؾخىماٌ  بالُاكت وبخىفحرها بؤكل جيلفت وجىَى

ؼ وزحرة الخجهحز  بغامج الخىلُب غلى اإلاػاصن والىفِ والؿاػ الُبُعي وحؿَغ

دُت والىجاغت الىه غبائي، وبغهامج الىهغبت اللغوٍت وبغامج الُاكت الكمؿُت والٍغ

 الُاكُت.
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والخظ الؿاصة اإلاؿدكاعون اعجفاع وؿبت الخبػُت الُاكُت والفاجىعة الُاكُت 

البىا في  التي حكيل غبئا غلى محزاهُت الضولت، وجئزغ ؾلبا غلى اإلاحزان الخجاعي، َو

 بًغوعة الػمل غلى جسفًُها. هظا الهضص

حشجُؼ الخىلُب غلى  يغوعة مىانلتهما صغا الؿاصة اإلاؿدكاعون الى 

قهضث  زانت وأنهااإلاػاصن والؿاػ الُبُعي مً زالٌ اؾخػماٌ الخلىُاث الحضًثت 

مً قؤهه أن ٌكيل عافػت للخىمُت  مماَفغة هىغُت غلى الهػُض الضولي، 

 وإلاا له مً اوػياؽ اًجابيلؿىُت بهظه الثرواث، الاكخهاصًت والاحخماغُت للمىاَم ا

اإلادلُت مً زالٌ زلم فغم قؿل، هظا فًال غً  غلى مؿخىي غِل الؿاهىت

ً نؿاعا وهباعا، واغُاء ألافًلُت  ب الخغائِ واإلاػُُاث مً اإلاؿدثمٍغ جلٍغ

ىُت مؼ الحؼم في جُبُم مضوهت الهفلاث الػمىمُت.  للكغواث الَى

جاالث صون أهه الًمىً الخلضم في حمُؼ اإلا الى الؿاصة اإلاؿدكاعون وهبه

اع الى يغوعة صغم ؾُاؾت البدث مػاهض للبدث الػلمي، وصغىا  في هظا ؤلَا

ً الػىهغ البكغي وجلضًم فغم لألصمؿت والىفاءاث  وحشجُؼ الىفاءاث وجيٍى

 الخىمىي لبالصها.اإلاؿغبُت بالخاعج الؾخلُابها لدؿاهم في اإلاجهىص 

هما أقاع الؿاصة اإلاؿدكاعون الى الخهام الحانل في مػضن الفًت 

الخام بالؿىق اإلادلُت زانت وان هظا اإلاػضن ٌكيل مهضع غِل غضص هبحر مً 
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الؿاهىت اإلادلُت ولهىاغها الخللُضًحن وللحغفُحن، الظًً ٌكخؿلىن بمخالقُاث 

هىؼ للخا ظا ألازحر ه ًخم جهضًغ خُث ،الفًت ولِـ بمػضن الفًت الخام عج ٍو

 وجخم غملُت اؾخحراصه بثمً مغجفؼ.

البىا بخسهُو خهت لهظه الفئت  مىدها عزو اؾخثىائُت ب اماَو

 اًجاص أي نُؿت مىاؾبت لحل هظا ؤلاقياٌ.  أو لالؾخفاصة مً هظا اإلاػضن، 

الىهغبت هما أقاص الؿاصة اإلاؿدكاعون بالىجاح الىبحر الظي غغفه بغهامج  

غغف جغاحػا في آلاوهت   ،أن جُىع وؿبت الىهغبت اللغوٍت مىظ اهُالكخه، اال  اللغوٍت

ألازحرة بؿبب جضوي غضص اإلاؿاهً اإلائهلت للىهغبت مً حهت والى اعجفاع ولفت عبِ 

بػضها غً الكبىت، وحؿاءلىا غً ؾبب  أو اإلاؿاهً مً حهت أزغي بؿبب حكختها 

 ؾالء الفىاجحر بالىظغ لًػف اللضعة الكغائُت لػضص هبحر مً ؾاهىت الػالم اللغوي.

الؿاصة اإلاؿدكاعون باالهخمام اإلاتزاًض بلُاع البِئت، وببصماج البػض  وهىه 

ؼ  البُئي في مسخلف الؿُاؾاث الػمىمُت والاؾتراجُجُاث اللُاغُت واإلاكاَع

ت مً أحل يمان غِل اإلاىاًَ في بِئت ؾلُمت.الاؾدثم  اٍع

 6هىعصها في الىلِ الخالُتوأقاعوا الى بػٌ اإلاالخظاث  

ني للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، ويغوعة اكغاع الخىمُت  - جفػُل اإلاُثاق الَى

 .والاحخماغُتالاكخهاصًت 
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مجاٌ حػمُم الُاكت الكمؿُت والؼام الػمل بها باليؿبت لجمُؼ اإلالاولحن في  -

 الػمغان.

 اإلاؿاهمت الفػلُت في جضبحر اإلاُاعح ؾىاء الػكىائُت أو اإلاغاكبت. -

ت ويمان مؿاهمت حمُؼ الجهاث في مجاٌ  - الػمل غلى صغم الكغاواث لخلٍى

 اإلادافظت غلى البِئت.

ىُت فُما ًسو جُبُم اجفاكُت  مضيهما جم الدؿاٌإ غً  جدبؼ ؤلالتزاماث الَى

عا ُت التي جخسظ ؾالبا قيل كغوى وهاصباَعـ خٌى اإلاىار، وغً الترهُبت اإلاال

لُت هي ألاهثر جًغعا وغغيت  ماجيىن في قيل جبرغاث، زانت وأن البلضان ؤلافٍغ

ظه ألامىاٌ الظي الًمىً له الاؾخفاصة مً هباؽ الحغاعي، ومً بُنها اإلاؿغب،ـ لالخخ

 اال في قيل كغوى.

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

الؿاصة و  الؿُضاث في مؿتهل حىابه هىه الؿُض الىػٍغ بمسخلف مضازالث 

ً، التي جضٌ غلى اهخمامه الىبحر بلُاع الُاكت واإلاػاصن والبِئ ت، وأهض اإلاؿدكاٍع

ني وأ اث في جىمُتؾدثماع الا  حؿاهم خغم الحيىمت غلى أن  ن ًيىن الاكخهاص الَى
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وكػا احخماغُا غلى الؿاهىت اإلادلُت بالخهىم، لخفاصي الجزاغاث الاحخماغُت،  اله

ؼ والبُئُت غلى  الاحخماغُتوهظا ًضزل في ؾُاق غالمي ًفغى اإلاؿئولُت  اإلاكاَع

ت  .الاؾدثماٍع

ؼ وزحرة بالىجاغت الُاكُت أفُما ًخػلم   هض الؿُض الىػٍغ التزام اإلاؿغب بدؿَغ

احغاءاث الىجاغت الُاكُت مً زالٌ عإٍت اؾتراجُجُت حؿتهضف اللُاغاث 

الغئِؿُت اإلاؿتهلىت للُاكت هلُاع الىلل وكُاع الؿىنى والهىاغت وأًًا 

 الؼعاغت وؤلاهاعة الػمىمُت.

في  %02الى  ًهل 0242ت هضف اكخهاص الُاكت اإلادضص ؾى وأياف أن  

 اَاع غلض بغهامج بحن الضولت والىوالت اإلاؿغبُت للىجاغت الُاكُت.

ت لضغم  وأبغػ الؿُض الىػٍغ أهه  ؾِخم صعاؾت امياهُت اغخماص جضابحر جدفحًز

البرامج اإلاخػللت بالخهىم باإلاػضاث والخلىُاث الخانت بالىجاغت الُاكُت 

والُاكاث اإلاخجضصة هسخاهاث اإلااء الكمؿُت وضخ اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت في 

 الًُػاث الفالخُت.

ىُت، أهض أ  ن الىمُاث وبسهىم اؾخؿالٌ اإلاػاصن في بػٌ اإلاىاَم الَى

اإلاخىاحضة مً اإلاػاصن في هظه اإلاىاَم، كلُلت حضا والجهل الى صعحت الاؾدثماع فيها، 

ؼ البدث الجُىلىجي مً أحل اؾخىكاف اإلايامً ولًمان  والىػاعة مىىبت غلى حػٍؼ
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م جىفحر بيُت جدخُت حُىلىحُت وحُىمىيىغاجُت طاث حىصة ت ٍَغ ، زم اغضاص زاَع

ىُت للفترة اإلام ؾخمىً اإلاؿغب مً  0201و  0221خضة مابحن ؾىتي حُىلىحُت َو

جلُُم مىاعصه الُبُػُت مً زالٌ ويؼ مػلىماث و جدؿحن حاطبِخه الجُىلىحُت 

ت. صكُلت عهً اقاعة الكغواث اإلاػضهُت والىفُُت ػهم الاؾدثماٍع  إلهجاػ مكاَع

 في اَاع قفافُت اإلاػلىمت الجُىلىحُت ؾخيىن أوضح الؿُض الىػٍغ أهه و  

 قاعة.ؤلا عهً  لىماث مخىفغة ومىيىغتحمُؼ اإلاػ

  ٌ اؾخفاصة اإلاىاَم الجىىبُت مً الاؾدثماعاث في كُاع الُاكاث  وخى

وفي اَاع مىاهبتها لخىفُظ  ،بهظه اإلاىاَمأن هىان اؾدثماعاث ضخمت اإلاخجضصة أهض 

غ الُاكاث اإلاخجضصة حػمل الىػاعة  -ًًُف الؿُض الىػٍغ– الهضف اإلادضص لخٍُى

عي والخىظُمي للُاكاث اإلاخجضصة اع الدكَغ باإليافت الى   غلى جدؿحن  ؤلَا

اؾخىماٌ انضاع بػٌ الىهىم الخُبُلُت بهضف جبؿُِ مؿاَغ مىذ الغزو 

ؼ حاطبُت كُاع الُاكاث اإلاخجضصة لالؾدثماع الخام.  وحػٍؼ

ؼ والبرامج وبسهىم  ل اإلاكاَع اإلاغجبُت بميافدت حؿحر اإلاىار، أوضح  جمٍى

جمىذ غلى قيل اإلالضمت جلضم همؿاغضاث للضٌو وهاصعا  ألامىاٌالىػٍغ أن  الؿُض

 كغوى. 
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ؾالء  أوضح الؿُض الىػٍغ أن  ههغبت الػالم اللغوي، وغالكت بمىيىع 

اصةالفىاجحر هاحم باألؾاؽ غً   في الاؾتهالن وزانت في فهل الهُف. الٍؼ
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محتوى العرض

أهم مؤشرات مجاالت الطاقة والمعادن والجيولوجيا

مجال الطاقة

والهيدروكاربوراتمجال المعادن  

مجال الجيولوجيا

مجال البيئة

2020الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة برسم سنة

2



الطاقيةأهم المؤشرات 

الكهرباء
الطبيعيالغازالطاقات المتجددة البتروليةالمواد
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والجيولوجيةالمعدنيةأهم المؤشرات 

المعادن
البحث 

الهيدروكربوراتعن  الجيولوجيا
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االنخراط الفعلي للمغرب في مسار االنتقال الطاقي

34%
المنشأةالقدرة الطاقات المتجددة في حصة 

91,7%
التبعية الطاقية 

2018سنة 91,7%إلى 2008سنة % 98تراجع التبعية الطاقية من 

24%
الهامش االحتياطي للطاقة الكهربائية

2017سنة % 12,5تحسن الهامش االحتياطي للطاقة الكهربائية من 

2018سنة % 24إلى 

صبح المغرب نموذجا أ

ن الصعيدييحتذى به على 

ال في مجاإلقليمي والدولي 
االنتقال الطاقي

الهيئة الوطنية 
لضبط الكهرباء
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المتجددة قيد مسطرة المصادقة المتعلق بالطاقات 13.09رقم بتميم وتغيير القانون 40.19القانون رقم مشروع 

الفاعلينفي شأنه مع كافة وذلك بعدما تم التشاور 

بالطاقاتالمتعلق13.09رقمالقانونوتتميمبتغيير40.19رقمالقانونمشروعيهدف•

فرصحولللمعلوماتالولوجتسهيلوالشفافيةوتعزيزاألعمالمناختحسينإلىالمتجددة

.االستثمار

:القانونمشروعمضامينأهم•

.االستثمارفرصفيوالتكافؤالرخصمنحتدبيرفيالحكامةضمان-

اختيارفيحرمطوركلأنحيث،التوازناتعلىالحفاظمعحرةسوقضمان-

.زبنائه

.المتجددةالطاقاتمجالفيالتصنيعتوطين-

services)"النظامخدمات"مبدأعنالتنصيص،- systèmes)إلىيهدفالذي

النقلةشبكمسيرقبلمنالمقدمةالخدماتتكاليففيالخواصالفاعلينإشراك
.الحرةللسوقالكهربائيةالوطنية

وطنيةالالكهربائيةللمنظومةاالستيعابيةالقدرةنشروجوبعلىالتنصيص-

.للمستثمرينالالزمةالرؤيةعطا إلالمتجددةالطاقاتلمشاريع

ورش إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي للطاقات المتجددة
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الوطنية لضبط الكهرباء الهيئة وإحداث الكهرباء المتعلق بضبط قطاع 48.15النصوص التطبيقية للقانون رقم إعداد 

 رر  رحقت رر  رحبةعرت  رر  تعع يحديد ررد معسرريم ل حديد ررد رح دررعق ريةدلتح رر  حدرردر ع  لرريب ءررعرف رحبةعرررتف يسررلي ةلررك  ملررترب  ملرر ع  رحشرركبت  رحبةعرت  رر  مشررعي   

.   رحدبب ل   يك   ت  رحدلترةت،   د ملقعق رحبصتب  

اإلنتاج الذاتي

ى رخصر  حةرذر  ة ئ ك   ت  يءرعيط حصريم ملردةلب  رحبةعررتف  لررحذرت ، يذحك مل أجل يضع إطتر تشع ع  رتإلةدتج إ درب مشعي    تةين يمعسيم مدعلل ل 

.2019  ءةع بجنكع رحبعن  ل، يس دم يضعه ف  ملقعق رحبصتب   ف  ردر مع رح ت ل ل رحلتةين رتحدشتير حتح ت بررس  رحص غ  رحنةت    حبشعيع رحغعض، ي دم 

في مجال الكهرباءاإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية

الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسطرة خاصة بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة لصالح المكتب 

ص إةجرت  حدبب نره مرل رحيفرتف رتحدارمتتره ف برت   ريذحرك رتحببدر  رحريطن  حلبةعررتف يرحبرتف رحصرتحر حلشرع  رحبدعلر  40.09ي غ ع رحلتةين ر م  تةين  دبم مشعيع 

.يرحدقة ع،   د ملقعق رحبصتب  رحبشتر ع رحبكعمج  رحبدعلل  رتحبةعرتف يرحبتف 

منح الصفة الضبطية ألعوان المكتب

ل رحص   رحضركق   ع ريرن رحببدر  رحريطن  حلبةعررتف يرحبرتف رحصرتحر حلشرع  مرل أجررحلتحي رحذكع، إل قتف 40.09ر م رحلتةين  غ ع ي دبم  تةين إ درب مشعيع 

.تيع ع رحبيتضع يرإلرالغ  ل رحدجتي ر  رحد  تلي  أضعررر متب   رةذه رحبعدر  أي تؤب  إحى رسدعبتحةت غ ع رحبشعيع

مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية

300غ فر  إطرتر رحدعرتين مرع رحكنرك رعيريرر  حوةشرتف يرحدعب رع ردبل ر  تكلريذحك يرحنةت    3رحبعحل  تيجد ف  بررس  رحيطن    كع رحشكب  رحبةعرت    إ درب مدية  

.2019يس دم يضع رذه رحبدية  ف  ملقعق رحبصتب   ردر   ءةع بجنكع أحي بيير، 
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جلأمن(والبنا والمشترياتالهندسة،)مصنعةشركةالختيارالعروضطلبإطالق

.ميغاواط120إلى50منالطريسالخالقعبدالريحيالحقلقدرةتوسيع

القانونإطارفيميغاواط200بقدرة2أفتيساتالريحيالحقلإلنجازالترخيصتم

.درهممليار3يناهزوباستثمارالمتجددةبالطاقاتالمتعلق13.09

علىإنجازهسيتمالذيميغاواط900الريحيللحقلاألولىالمرحلةإلنجازالترخيص

ثماراستويناهز.الذاتياإلنتاجإطارفي،الداخلةبإقليمميغاواط100بقدرةمراحل،6

.درهممليون970المشروعهذامناألولىالمرحلة

الريحيةالطاقة 

الطاقة الشمسية

الذي،″1ميدلتنور“الشمسيةالمحطةمشروعبإنجازالمتعلقالعروضطلبإسناد

المجموعةمنالمتكون(كونسورسيوم)اتحادإلىميغاواط،800اإلجماليةطاقتهاتبلغ

غربيةالموالشركة”مصدر“اإلماراتيةوالشركةالمتجددة،للطاقات”إفديأو“الفرنسية

.درهممليار7,57يناهزوباستثمار،”أفريكاأوفغرين“

2ئيضوفوتونور»الشمسيةالطاقةمشاريعإلنجازالالزمةالعقاريةاألوعيةتعبئة»

.والحاجبوتارودانت،وخريبكة،،وجرسيفالسراغنة،قلعة:التاليةباألقاليم

هزيناوباستثمارأصيلة-طنجةبإقليمميغاواط30بقدرةشمسيةمحطةإلنجازالترخيص

.المتجددةبالطاقاتالمتعلق13.09القانونإطارفي،درهممليون240

في مجال الطاقات المتجددةالكهربائيةتعزيز القدرات اإلنتاجية 

2019سنة 
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47,9بيقدرماليبغالفمتجددة،مصادرمنمنها%99,5حوالي،2019-2023الفترةخاللميغاواط4213إنجازرعمج 

ددرم رحبلحلقت  رحبغعر  حليكتح يرحكت  حلشع رحصتحريرحبتفحلبةعرتفرحيطن حلببد بررممل تر8,6منةتدرهم،مليار

:رحبدجدبقرتحقت ت رحبدعل 13.09ر مرحلتةينإطترف رح يرصيكذررحببد معرحبدعت د ليرح يرص

رحشبل  ؛حلقت  ميغاواط2015يرحع ي  حلقت  ميغاواط1606يرحبةعيمت   حلقت  ميغاواط570‐

.رتحدرخل (ب ارم)رحيعرر  رحبيق تةمميغاواط22‐

تقيرن-طنج جة ملربل2021/2020أف ف رحبدجدبقرحقت ت مجتمف بررممل تر24ملأ  درسدثبتر دمأنرحبعتل مل

ىإحرتإلضتف آس  ،–معركشيجة تتف الحت،-بر  يجة متس ،-سيسيجة مبنتس،-فتسيجة رحشعق،يجة رحيل ب ،-

.رحذر يرب -يرحدرخل رحيبعرفرحلت   -رحع ينةين،يرب-كلب مجة 

،درهممليار8.6بمبلغ2023و2019بينماللفترةالكهربائيةالنقلشبكةقدرةلتقويةرسدثبتر رعةتمج

:ي شبل

 ف.ك400شبكة

رحبةعرت   ،رحيطن  رتحشكب رحدرخل مد ن ررط‐

م دحت،ةيررحشبل  يرحبيق حدلبعربرحع ي رحيللررط‐

.ف.ك400رحيطن  رحبةعرت   رحشكب تعا اأءغتمميرصل ‐

 ف.ك225شبكة

.رحك ضتفكد  ريجدير،رحيد د،جكل،2طنج م دحت،تت ق،رحع ي  رحيليمررط‐
.رحبيمل كدرحضخ كعرحبةعمت   رحبيق ‐

.ف.ك225رحيطن  رحبةعرت   رحشكب تعا اأءغتمميرصل ‐

تنفيذ المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي
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اإسباني

المغرب

موريتانيا

البرتغال

2026، على مذكرة تفاهم بين المغرب وإسبانيا من أجل إنجاز خط كهربائي ثالث في أفق سنة 2019فبراير 13التوقيع في 

تعزيز االندماج الجهوي لألسواق والشبكات الكهربائية

الجزائر

«  المستدامةمن أجل الولوج إلى الطاقة التحالف »إنشاء 

تركز تمت بلورتها بشكل مشترك بين المغرب وإثيوبيا ومبادرة 

على الولوج الشامل إلى الطاقة من خالل االستخدام المكثف 

.للطاقات المتجددة

(2019شتنبر األمم المتحدة للعمل المناخي بنيويورك، قمة )
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 نيي رحرحبجتح لف يرحلالم حألملرحبغعر  رحيكتح طعفململدعح رحنيي  ،حلقت  رحيطن رحبجلسإطترف تقك ل  ،معرس ممشتر ع7بررس

.رحبصتب  ملقعق  ديضعةتتمتقك ل  معرس ممشتر ع3منةتيرإلءعت  ،رحنيي رحبجتح لف يرعملرتحلالم رحبدعل 142.12ر محللتةين،يرإلءعت  

سنويايستفيدحيث،ويةالنووالتكنولوجياالعلومفيوالخبرةالتكوينبرامجخاللمنالنوويةوالتقنياتوالعلومللطاقةالوطنيمركزللالجهويةمكانةالترسيخ

.الجهويالمستوىعلىخبرة30منأكثرتقديمإلىباإلضافة،التكوينبرامجمناإلفريقيةالمؤسساتمختلفمنمهنيا200منأكثر

التخريطذلكفيبماي،والتقنالعلميوالتطويرالبحثمجالفي،النوويةوالتقنياتوالعلومللطاقةالوطنيوالمركزوزارةالبينللشراكةإطاراتفاقيةإبرام

.والمعادنوالمياهالتربةالصخور،لعيناتوالجيوكيميائيةالكيميائيةوالتحاليلالراديولوجيةوالتواريخالجيوكيميائي

المشعةالصيدالنيةبالموادالنوويالطبأقساممختلفاحتياجاتنصفمنأكثرتغطيةخاللمنبالمغربالنوويالطبيعرفهالذيالتطورمواكبة

منالنوويبالمفاعلالمشع131اليودمادةبإنتاجالمتعلقةالمبدئيةالموافقةعلىالمركزحصلوقدمواد،الهذهلالمحلياإلنتاجتطويرعلىالعملوالمستوردة
.الصحةوزارةطرف

األمريكية«آيالندلونج»جامعةمنوكلالمركزبينتفاهممذكرةعلى،والبيئةوالمعادنالطاقةوزيررباح،عزيزالسيدرئاسةتحت،التوقيع

عالمية،امعاتوجبحوثومراكزالمؤسساتهذهبيناستراتيجيةشراكةإنشا بهدفالكنديالوطنيوالمختبرلفرنسيةا«سيستامداسو»وشركة

.المعمورةفيالنوويالمفاعلبواسطةالمشعةالصيدالنيةالموادصناعةوتحسينبالمغربالنوويالطبخدماتتعزيزفيللمساهمة

سنة 
2019

التقنيات النووية

التكوينمجبراخاللمنالجهويالتعاونوكذاالذريةللطاقةالدوليةوالوكالةالمغرببينالتقنيالتعاونتعزيزمواصلة

.اإلفريقيةالدوللفائدةالمقدمةالنوويةوالتكنولوجياالعلوممجالفيوالخبرة

الذريةللطاقةالدوليةالوكالةمعالنوويةالضماناتملفتدبير.

النوويةالمنشآتفينوويةأضراروقوعحالةفيالمدنيةالمسؤوليةملفتدبير.

الحصولبعد131المشعاليودمحلولإنتاجذلكفيبماالمشعة،الصيدالنيةالموادوإنتاجتطويرمشاريعتنفيذمواصلة

.التسويقرخصةعلى

سنة 
2020

ية المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقاب

النوويةللسالمة 

(بمراكش2019أكتوبر 4إلى 1من ) 

13



14



بالنجاعة الطاقية الخاص استكمال اإلطار التنظيمي 

جريدةالفينشرهتمالذيالطاقياالفتحاصوهيئاتاإللزاميالطاقيباالفتحاصالمتعلق2.17.746رقممرسومإصدار

.2019ماي2بتاريخ6774رقمالرسمية

المصادقةقيدالطاقية،الخدماتبمقاوالتالخاصالتحمالتدفترعلىبالموافقة2.18.165رقممرسوممشروع.

لغازباأوبالكهربا المستعملةوالتجهيزاتلألجهزةالطاقيةوبالعنونةاألدنى،الطاقيباألداءمتعلقمرسوممشروع

قيدالوطني،ترابالفوقللبيعوالمعروضةالمتجددةبالطاقاتأوأوالفحمالغازيةأوالسائلةالبتروليةبالمنتجاتأوالطبيعي

.المصادقة

هامجلسلقرارتفعيالالطاقية،للخدماتوطنيةلشركةالطاقيةاالستثماراتشركةبتحويلالمتعلقةاإلجرا اتفيالشروع

.اإلداري

الطاقياالفتحاصسقفلتحديد2.17.746رقممرسومالمقتضياتبتفعيلالمتعلقةالمشتركةالقراراتإصدارسيتم

.الكهربا وتوزيعونقلوإنتاجوالخدماتالصناعةقطاعيعلىعالوةأخرىقطاعاتلتشملاإللزامي

ابيحوالمصوالمكيفاتالثالجات)الكهربائيةلألجهزةاألدنىالطاقياألداءلتجديدالتطبيقيةالقراراتإصدارسيتم

.(الكهربائيةوالمحركات

توضوئية،الفواللوحات)الطاقيةوالنجاعةالمتجددةالطاقاتبأجهزةالمتعلقةوالمعاييرالمواصفاتترسانةتعزيزسيتم

.(........،البناياتفيالحرايالعازلالشمسية،بالطاقةالضخأجهزةالشمسية،الما سخانات
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والمنعشينماريينالمعالمهندسينفيهمبماالعموميينوالفاعلينالمهنيينلفائدةوالتحسيسيةالتكوينيةالدوراتمنمجموعةتنظيم

.والصناعةالبناءقطاعفيالفاعلينوكذاالعقاريين

األلماني-المغربيالتعاونإطارفيدرهممليون30تفوقهبةمنالصويرةبمدينةالمستدامللنقلمشروعاستفادة.

رحقت   نجت  حلرحيطن  رحلجن رجدبتعي لدوالبناءوالفالحةالصناعةمجاالتفيالطاقيةالنجاعةلتعزيزوطنيةتقنيةلجانوضع

يدث رحبالوطنيةاللجنعنالمنبثقةالطريقلخارطةاألوليةاإلجراءاتتفعيلفيالشروعيس دم.2019أكديرع29 يمرحبكتة ف 

.2020سن خالم

ويضتعإلىبالخصوصتهدفالتيالشمسيةبالطاقةالماءضخسوقبالمتعلقةالدراسةإلنجازالنهائيةالمراحلف رحشعيع

غت سد درمر لحلد ل رح الح ليتي  ارحبض ت ،تشغ لأجلملالمتجددةبالطاقاتالفالحيالمجالفيالبوطانغازاستعمال

مل تر11,73إحى2017سن بررممل تر9,98ملرةدللترحبتبقرذهب متبتح يأنخصيصت،،رآلرترملرحب تهجل ف رحكيطتن

.رحديح م ارة   لىكك عر كئت شبلمبت،2018سن رعسمبررم

القيمةلىعالضريبةمنالمتجددة،للطاقةأخرىمصادرأيأوالشمسيةللطاقةالمستعملةالمائية،المضخاتاستيرادإعفاءاقتراح

.2020سن رعسماالستيرادعندالمضافة

ف رحشعيعيس دمالعموميةاإلدارةمثاليةإطارفيالعموميةوالمؤسساتوالبناياتاإلداراتفيالطاقيةللنجاعةبرنامجرليرقتبت

.رحقت   رحنجت  إجعرفر حد ع لمتح  ر دبتبر رد ص ص،2020سن ملررددرفت ع له

ثاليةملمبدأتفعيالالطاقية،النجاعةتطويرفيلمواكبتهاالترابيةوالجماعاتالجهاتمعاتفاقياتإبرام،2020سن خالمس دم

.رحبدجدبقرحقت ت يرسدعبتمرحقت   رحنجت  مجتمف رحلدرر يتقي عرعرمجحكليرقيختص العمومية،اإلدارات

الطاقاتتكنولوجياتمجالفيصناعينسيجوتطويرالكهربائيالنقلللنفايات،الطاقيالتثمينترومدراساتإةجت رسدببتم

.رحكنت ت ف رحقت   رحنجت  يتبي لالمتجددة

مجال النجاعة الطاقيةفي المشاريع والبرامج المنجزة والمرتقبة 
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جاعةوالنالخضراءالبناياتمجالفيوالتطويربالبحثخاصمركبإةجت 

Greenالطاقية & Smart Building Park»»2020سن تدء نهيس دم.

ريقياإلفالشمسيةالطاقةديكاتلون»للطالبدوليةمسابقةاحتضني د

منت مرنتفف رلدر20 بثلينرحقلك مئت خالحةتتنتفسح ث«2019

.درهممليون220يناهزاستثماررحبعك رذرتقل ي د.ملددرم ءبل  

البحثلمنصات2023-2018للفترةدرهممليون800قدرهماليغالفتخصيص

دةالصاعالصغرىالشركاتلمواكبةوكذاواالبتكارللبحثالعروضولطلباتوالتطوير
(Startup)الطاقيةوالنجاعةالمتجددةالطاقاتمجالفي.

R)والصناعةواإلبداعوالتطويرالبحثمنصةإلنشاءبدراسةالقيامفيالشروع & D & I & I)

 لىتعبلد رحرحديح  رحدبنيحيج  رحديجةت معتبتء تيذحك،النشيطةالطبيعيةاإلنارةألنظمة

ف ةي ةتملرعيحىرحبنص رذهيسدبين.رإلةترقمجتمف جد دقأةظب إلبمتجمدار دةيي

صنت  قي عتيتثب لرحبكدبعقرحقك ع  رإلةترقمندجت يرخدكترتقي عمليسدببلإفع ل ت

.رحقك ع  رإلةترقأةظب ف مغعر  

اعة الطاقيةتطوير وتعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة والنج
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تبمرحذ 67.15رقمللقانونالمطبقللمرسومالنهائيةالصيغةإعداد

نظامبلورةرةدف1.72.255ر م تةينربثتر رحشع يرحظة عيغ ع

يمعر ك ةالبتروليبالموادالبالدتزويدوتأمينالنفطقطاعلحكامةجديد

.رحكدعيح  رحبنشآ رخص لىرحيصيمملتطعيتكل طجيبتةت

الغازبقطاعالمتعلق94.17رقمالقانونمشروعالوزارةأحالت

كهرباءاللضبطالوطنيةوالهيئةالمنافسةمجلسمنكلعلىالطبيعي

.رحبصتب  ملقعقرسدببتم صدرحعأ إلردرفيذحك

 صد يرحدنب حلدعب عرعيرير رحكنكطعفملمبيح دراسةإطالقتم

.المغربفيالطبيعيالغازقطاعوحكامةتنظيم

والتنظيميةاإلصالحات التشريعية 
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البتروليةالموادتخزين

،2019سنةمكعبمترألف95حواليتبلغإجماليةبقدرةللتخزينمستودعاتالستغاللالترخيص

.درهممليون195يناهزاستثمارب

زينلتخإضافيةإجماليةقدرةإلنجازالخواصطرفمنالمبرمجةالمشاريعإنجازوتشجيعمواكبة

.درهمرمليا2,5يناهزماليباستثمار،2021أفقفيمكعبمترألف708تعادلالبتروليةالمواد

يةالحرارالمحطاتتزويداستمراريةلضمانالضروريةالتدابيراتخاذ

يتمالتياالتفاقياتسريانمدةانتهاءبعدالطبيعيللغازالمستعملة

.األوروبي-المغاربيالغازأنبوبعبرالمحطاتهذهتزويدبموجبها

الصالح والماللكهربا الوطنيالمكتببينتفاهممذكرةعلىالتوقيعتم
زامتيامنالمحصلالطبيعيالغازلشراءإنيرجيسوندوشركةللشرب

.تندرارةحقلاستغالل

.يعيالطبالغازلتطويرالوطنيالمخططتحيينقصدالدراساتاستكمال

.غربالم–نيجيرياالطبيعيالغازأنبوبلمشروعالجدوىدراسةمتابعة

الغاز الطبيعيالمواد البترولية

محطات 
160الخدمة

منشآت 
4التخزين

الموافقة 
المبدئية 

مزاولة ل
نشاط 
التوزيع

6

لممنوحةارخص العدد 

باستثمار إجمالي يناهز

مليون درهم880

سنة  2019

إذن 
بمزاولة 
نشاط 
التوزيع 

1

واللوجستيكاألنشطة االقتصادية واالستثمار 

المحروقاتتوزيع

مساطرتبسيطتموقد،الوقودلبيعمحطة160إلحداثالترخيص،2019أكتوبرمتمإلىتم
.محطة140إلى50منالسنةفيلهاالمرخصالمحطاتمعدلانتقلحيث،الوقودلمحطاتالتراخيص 21
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ومشتقاتهالفوسفاط

مننسبًياأقلبعرض،2018سنةللفوسفاطالعالميةالسوقتميزت

مدةاألسأسعارارتفاعإلىأدىممااإلنتاجتكاليفارتفاعمعالمتوقع

:عنالناتج

(...الكبريت)األوليةالموادأسعارفيملحوظةزيادة

العرضفياضطرابات

ندبالهالفالحةازدهارعنالناجموأمريكاآسيافيالطلبتركيز

والبرازيل

رغمالعرضمستوىعلىبتحسن،2019سنةانتهاءالمتوقعمن

كسلوأنحينفيالشماليةبأمريكااإلنتاجيةالقدراتبعضسحب

وقعلهونسيكوالبرازيلالهندفيالطلبومستوىالصينيينالفاعلين

.الفوسفاطيةالسوقفيالعرضعلى

األخرىالمعدنيةالمواد

عنالتنقيبمجالفيالعالميةاالستثماراتتعرفأنالمرتقبمن
.2019سنةنهايةعند%3بنسبةانخفاضالمعادن

لسنةاألولىاألشهرتسعةخاللالمعادنأسعارمتوسطانخفاض
.والباالديومكالذهبالمعادنبعضباستثنا ،2019

400

900

1400

1900

2400

2900

3400

3900

الفضة الذهب

النفيسةالمعادنأسعارمعدلتطور

- *2019الفترة خالل 2003

186 148 110 117 112 90 87,9 92,4

540
445 473 458

345 323
393 324

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

DAPالفوسفاط الخام وسماد أسعارمعدلتطور
2019*-2012الفترة خالل

فوسفاط دوالر للطن دوالر  للطن   DAPسماد 
2019إلى غاية شتنبر  :(*)

2019أكتوبر 17إلى غاية  :(*)

للمعادنالظرفية العالمية
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حلبنتجممدية يضع.

رح عر ق ريةدتجيت عقلع عت.

رحبعدة رحدعرثتأر ل.

رحدلل د رحبنجب رحنشتطر بل إ تبق.

رتحلقتعحل ت ل لرحدنتفل  تقي ع.

حللقتع تترحبؤسلرحدنظ مر بل إ تبق.

قتعأجلمليرحبلؤيح تت ريجدبت  رحجتة تعا ا 

.ملددرممعدة 

مع يرحضع كرحلتةية يرإلطتررحدبي ليست لتب  ي

.حللقتعرحقبيح رحبلدجدر 

خالمملحل يس تطرحعتحب  رحليقف رحبغع ر تبقيتعس ختيط د:

رإلةدتج  ؛رحلدرقرفع كعتنتفل دهتيل ل

رحدبتح ي؛ت   ض

  يتجتر  صنت   معية تيل.

حل ب رسلل ف رحبتملريةدمتجخالمملرحليقتللكت معرحدب ي.

عرفرر  ميرصررل  تعا ررا رحبعيةرر  رحدجتر رر  حلبجبي رر  ر ضررل رحدنرريع رحجغ

.معتمالتةترحةتم حصتبررتةت مع تنب   ر م 

  كثع رحديجرره ةيرري  ررعض حألسرربدق رح تصرر  رحدرر  تلكرر  أكثررع فررأميرصررل

(.تعك ك  مال ب 40أكثع مل )رحد تجت  رحدعر  يرحارر ت 

 رحبارر  ليرحدعك ا  لى ريردبتر يرحدقي ع حدلك   رحد تجت  رحليق.

  32رحع تبق ف  رحليق رحعتحب   حل يس تط يمشدلتته ريص%.

  ف  رحليق رإلفع ل  %64رحبصدر رعيم حألسبدق ريص.

  (2030-2008)مل تر بررم 200رعةتمج رسدثبتر  رل ب.

نياألهداف االستراتيجية للمجال المعد
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معدنيةرخصة2387منأكثرتضمالئحةإعدادتم

بحثرخصة2281واستغاللرخصة106بينهامن

حهامنإلعادةالرسميةالجريدةفيالحقانشرهاسيتم

مـنحهاإعادةشـروطيحددقـرارإصدارمع
.المهتمينللمستثمرين

(2020-2019)والتنظيميةأهم اإلصالحات التشريعية 

واإلداريةاإلصالحات التشريعية والتنظيمية 

بمنحالمتعلقة المساطر تبسيط في إطار 

استغالل الفضالت وأكوام تراخيص 

تطبيق إعداد ، تمالمعدنيةاألنقاض 

ع المواقبحجز للمستثمرين يسمح معلوماتي

المطلوبة موضوع القائمة المنشورة من 

عن طريق البوابة الوزارة طرف

الغرضالمعدة لهذا اإللكترونية 

التراث المعدني
إصدارهاتمالتيالنصوص

33.13رقمالقانونأحكامبتطبيق(2019سبتمبر3)1441محرم3فيصادر2.18.548رقممرسوم−
.األنقاضوأكوامالفضالتاستغاللتراخيصمنحمسطرةبشأنبالمناجمالمتعلق

الملحمكامنقائمةبتحديد(2019مارس21)1440رجبمن14فيصادر2.19.97رقممرسوم−
.األحباسحقوقعليهاالمقامة

للحكومةالعامةاألمانةعلىإحالتهاتمتالتيالنصوص

.العرفيةالحقوقعليهاالقائمةالمكامنتحديدبشأنمرسوم−

(2016أبريل20)1437رجبمن12فيالصادر2.15.807رقمالمرسوموتتميمتغييربشأنمرسوم−
.المنجميةالسنداتمنحمسطرةبشأنبالمناجمالمتعلق33.13رقمالقانونأحكامبتطبيق

عليهاالتأشيرقصدالمعنيةالوزاراتعلىإحالتهاتمتالتيالنصوص

.وفجيجلتافياللتالمنجميةبالمنطقةالمتعلق74.15رقمالقانونبتطبيقمرسوم−

عدادإلاطورفيهيالتينصوصال

.التجاويفاستغاللورخصةالتجاويفعنالبحثرخصةمنحمسطرةبشأنمرسوم−

استخراجنياتوتقالحراريالمنسوبوأخذالثقبحفرعملياتتنفيذكيفياتبشأنومرسومبتغييرمشروع−
.المذكورةالتمعدناتفيإنجازهاتمإذاواستعمالهاالحارةالموائع

.بالمناجمالمتعلق33.13رقمالقانونتتميم−

.المنجميةالمقاوالتلمستخدمياألساسيالنظاموتتميمبتغييرمشروع−

.واستغاللهاالهيدروكاربوراتحقولعنبالبحثالمتعلقالقانونوتتميمبتغييرمشروع−

.المحروقاتمناجمعداماالمناجمالستغاللالعامالنظاموتتميمبتغييرمشروع−
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بالجرفالفوسفاطمحورمشاريع« JPH ؛(األمونيومثنائيفوسفاطتخزينمستودعاتتوسعةومشروعوتوزيعهاالبحرمياهضخمشروع)«

الفوسفوريالخطمشروع''F''1,035بلغاستثماريبغالف،طنألف450إلىالسنويةقدرتهاتصلالفوسفوريالحامضإلنتاججديدةوحدةإنجازيهم

؛درهممليار

المخصصالجافالفوسفاطمنطنمليون10,5إنتاجأجلمنوالتحبيب،والتجفيفللتصفيةمصنعبناءيهماألصفربالجرفالفوسفاطمعالجةمصنعمشروع

؛درهممليار4,11بتقدراستثماريةبكلفة،للتصدير

فيطنمليون3بمقداراإلنتاجيةقدرتهالزيادةالعاليةالجودةذيالفوسفاطلمعالجةومتكاملجديدخطإنشاءيهمبخريبكةالحرشالمرحمغسلةتوسيعمشروع

؛درهممليون970بيقدراستثماريبغالفللتسويق،والقابلالجافالفوسفاطمنالسنة

؛درهممليون725بيقدرإجماليماليبغالفكيلومتر95طولعلىتمتدأنابيبعبرالمسيرةسدمنالماءنقلمشروع

؛درهممليار3,24بيقدرباستثماروالفوقيةالتحتيةبالبنياتالميناءتجهيزيهماألصفرالجرفميناءتوسيعمشروع

األصفربالجرفاألسمدةلصنعالمتكاملةالمركباتJFC4،؛درهممليار5,6بيقدرإجماليباستثمارطن،مليون1سنويامنهاالواحدةقدرةتبلغ

مليار2,547بيقدررباستثمااألنبوب،عبرخريبكةمناجممنالمنقولالفوسفاطاستخداممعوتكييفهااألصفربالجرفالفوسفوريالحامضإنتاجوحداتتجديد

.درهم

2019-2018الفترةخالل،الصناعيةللتنميةاستراتيجيةكركيزةالدائري،االقتصادإطارفيالبيئيللتميزوطموحشاملبرنامجاعتماد:

والطاقة؛المياهبرنامج‐

؛الفوسفوجيبسبرنامج‐

النفايات؛وتثمينإدارةبرنامج‐

(درهممليون3.750االستثماراتإجمالي)جريربنمغسلةمشروعأهمها،2020سنةخاللالتشغيلحيزالمشاريعمنمجموعةتدخلأنالمتوقعمن،

مشروعإلىباإلضافة،(درهممليون250االستثماراتإجمالي)الكنتورموقعكهرباءومشروع،(درهممليون736االستثماراتإجمالي)مزيندامنجمومشروع
.(درهممليون712)األسمدةلخطوطNPKتكييف

اطالفوسفوالتوقعات في مجال اإلنجازاتأهم 

26

السائلة؛والنفاياتاالنبعاثاتبرنامج‐

.والزراعيالمنجميالتأهيلإعادةبرنامج‐



األخرىمعادن للبالنسبة اإلنجازاتأهم 

النسخة األولى لمؤتمر مراكش للتعدين تنظيم 

« Marrakech Mining Convention »

والمعادنللهيدروكاربوراتالوطنيالمكتبطرفمنالمنجزةاألبحاثأشغالهمت
والمعادن(12)النفيسةالمعادنشملت،مشروعا45مجموعهما،2019سنةوشركائه
المعدنيةواالستكشافات(08)الصناعيةوالمعادنوالصخور(15)واليورانيوماألساسية

.(04)الجيوحراريةالخاصةوالمشاريع(06)

ميةتنأجلمنالمعدنيةوالتنميةالبحثمجهوداتاألخرىالمنجميةالمقاوالتتواصل
هذههمأومن.جديدةمشاريعتطويرإلىباإلضافةاالستغاللطورفيهيالتيالمواقع

ينالبارتوكذاوالملحوالمنغنيزالفضةمعادنعنالبحثتهمالتيتلكالمشاريع،
.2019لسنةرصدهتمدرهممليون2580يناهزإجماليباستثماروالرصاص،

27



نهايةلىإالهيدروكاربوراتواستغاللالتنقيبمجالفياإلنجازاتحصيلةتتلخص
:يليفيما2019شتنبر

؛بحريتينرخصتينمنهابحثرخص8منح‐

؛الطبيعيالغازالستغاللامتيازمنح‐

.الطبيعيالغازالستغاللامتيازانإلغاء‐

درهممليار2018:1,7سنةاالستثماراتحجمبلغ.

مليون 96إلى 2019متم سنة مع الهيدروكاربوراتالوطني من المتوقع أن يصل اإلنتاج من 
.طن من المكثفات4300متر مكعب من الغاز الطبيعي و

اآلبار المنجزة للتنقيب عن البترول والغاز
عدد اآلبار
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إلى2021أفقفيالتخريطنسبةرفع:

45,5%الجيولوجيالتخريط من نسبة

(1/ 00050و1/ 000100خرائط بمقياس )

47,7% يالجيوفيزيائالتخريط من نسبة

(1/ 00050و1/ 000100خرائط بمقياس )

13,1% يالجيوكيميائالتخريط من نسبة

(1/ 00050و1/ 000100خرائط بمقياس )

الجيولوجيرفع نسبة التخريط 

المتعلقةلألنشطةيتنظيمطارإوضع

يةالمعدنالعيناتوتسويقوجمعباستخراج

إصدارعبروالنيازكوالمستحاثات

فيالصادر2.18.968رقمالمرسوم

بتطبيقوالخاص2019يوليو23

33.13رقمالقانونمن116المادة

.بالمناجمالمتعلق

ينوتثملحمايةالثانيالوطنياليومتنظيم

جمعيةمعبشراكةالجيولوجيالتراث

وميالمغربيالجيولوجيالتراثحماية

محمدبمتحف2019نونبر22

.المعاصرةللفنونالسادس

تعزيز حماية التراث الجيولوجي

الرقميةالجيوعلميةالمعلومةنشر

منالمستعملينتصرفتحتووضعها
:خالل

يعلجمجغرافيمعلوماتيتطبيقوضع

وابةالبفيالوطنيةالجيوعلميةالخرائط

للوزارة؛االلكترونية

دنيةالمعللمكامنمعلوماتيتطبيقوضع

للوزارة؛االلكترونيةالبوابةفي

 للمعلوماتشاملمعطياتبنكإنشا

الخرائطرقمنةمعالجيوعلمية
؛الجيولوجية

دقصالوزارةمنتجاتبيعأسعارمراجعة

قرارمشروع)المبيعاتهذهتحفيز

.(والبيئةوالمعادنالطاقةلوزير

الرقمية نشر المعلومة الجيوعلمية 
ووضعها تحت تصرف المستعملين 

الوطنيالتعاون

الجهاتمجالسمعوالتعاونالشراكةاتفاقيات.

فيالشعبيةالصينجمهوريةمعالدوليالتعاون

الجيوعلميالمجال

للتخريطمشاريع3إنجازمناالنتها تم

ىإليصلإجماليماليبغالفالجيوكيميائي

؛2كلم7.500مساحةعلىدرهممليون38,5

فييوالجيوكيميائالجيولوجيللتخريطمشروع

إلىيصلإجماليماليبغالفاإلنجازطور

؛2كلم2.500مساحةعلىدرهممليون33,5

طلقسينالجيوكيميائيللتخريطجديدمشروع

75إلىيصلماليبغالف2020سنةمطلع

.2كلم25.000مساحةعلىدرهممليون

التعاون الوطني والدولي

يالجيولوجفي مجال ااالقتصادية واالستثمار األنشطة 
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الغالف المالي

المتوقع

(درهممليون)

نسبة

التغطية الوطنية

المستهدفة 
(%)

عدد

الخرائط

9,00

44,67

4
الخرائط الجيولوجية 

المبرمجة
(1/ 000100خرائط بمقياس )

20,00
14 الخرائط الجيولوجية التي

إنجازهاسيتم االنتها  من 

11,00

13,10

4
الجيوكيميائيةالخرائط 

المبرمجة
(1/ 000100خرائط بمقياس )

20,00 4
لتي االجيوكيميائيةالخرائط 

إنجازهاسيتم االنتها  من 

9,00 47,67 42
التي ئيةالجيوفيزياالخرائط 

سيتم االنتها  من إنجازها

بمنطقة مرتفعات اوالد 000 1/100خرائط جيولوجية بمقياس 5نجاز مشروع إ

:  دليم

وادي الذهب؛ -جهة الداخلة

 ؛2كلم12.500على مساحة

هم؛مليون در8,5بغالف مالي يقدر ب و

 000 1/100خرائط بمرتفعات المغرب األوسط بمقياس 2إنجاز مشروع :

مكناس؛ -بجهة فاس

 ؛ 2كلم5.000على مساحة

 ؛مليون درهم2,1بغالف مالي يقدر ب

 1/50.000خرائط جيوكيميائية بمقياس 3إنجاز مشروع:

 ماسة؛-سوسبجهة

 ؛ 2كلم1875على مساحة

 ؛مليون درهم2,2بغالف مالي يقدر ب

بغالف،1996ةسنقبلالمنجزةالجيولوجيةالخرائطرقمنةإنجازمشروع

ةالجيولوجيالخرائطنسبةرفعمنسيمكنممادرهممليون1,5بيقدرمالي

.%100إلىالمرقمنة

يالجيولوجفي مجال ااألنشطة االقتصادية واالستثمار 
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,

وإدراج،المتفجرةبالمواديتعلق22.16رقمللقانونالتنظيميةالنصوصإعداد

جنةاللطرفمنعليهاالموافقةبعدالمصادقةمسطرةفيالنصوصهذهبعض

:للمتفجراتالوطنية

لجانوالللمتفجراتالوطنيةاللجنةتأليفبتحديد2.19.622رقممرسومالعلىىالمصادقة−

النشر؛قيد،سيرهاوكيفيةللمتفجراتاإلقليمية

مراقبةبطاقةومنحكيفياتبتحديديتعلق2.19.623رقممرسومالعلىالمصادقة−

هذهمنحلهاالمخولالسلطاتوكذاصالحياتها،مدةوكذاوسحبهاوتجديدهاالمتفجرات

.النشرقيد،بضياعهاتتعلقومقتضياتالبطاقة،

بمواديتعلق67.15رقمللقانونالتطبيقيةالنصوصإعداداستكمال

الفاعلينعمتشاوريةلقا اتإجرا بعدالجودةبمراقبةيتعلقفيماالهيدروكاربور

.تجويدهاأجلمن

مةسالعلىالحفاظأجلمنالمراقبةوتقويةتعزيزعلىتنصدورياتإعداد

.المعدنيةوالشبهوالمعدنيةوالمنجميةالطاقيةوالمنشآتاألشخاص

فيينوالمتدخلالمعنيةالوزاريةالقطاعاتممثليبحضورتشاورييومتنظيم

لبتروليةاالموادتوافربمراقبةيتعلقالمراقبة،وهيئاتالبتروليةالموادقطاع

ةمتقدمتقنياتالعتمادتنظيميةنصوصوضعأجلمنوذلكجودتها،وكذا

.المحروقاتجودةلمراقبة

بصفةاألمرويتعلق،22.16رقمللقانونالتنظيميةالنصوصإصدار

مرقالقانونلدخولالضروريةوالدورياتالقراراتبمشاريعخاصة
.التنفيذحيز22.16

موتتميبتغييرالقاضي67.15رقمللقانونالتطبيقيةالنصوصإصدار

المتعلق(1973فبراير22)1.72.255قانونبمثابةالشريفالظهير
.الهيدروكاربوربمواد

البخاريالضغطبآالتالمتعلقةوالتنظيميةالتشريعيةالنصوصإعداد

بةتجرلهدوليدراساتمكتبالمهمةبهذهالقياموسيتولى.والغازي

.الميدانفيكبيرة

المراقبة والوقاية من المخاطر

ةاإلجراءات التشريعية والتنظيمي
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,

رحبدةريسدعبتمذر يحلب جعر حلبد جعر مصنع لرإةشتفتعخ صمنر 

.بررممل ين180  لدررسدثبتر رغالفرأكتب عرأملبعيب

ك تر رحرحضغطرآي رحبدعلل رحلتةية  رحبعر ك أجلملر ئ 21ر دبتبيتجد دمنر

.(2019أكديرعةةت  غت  إحىمعدبدرم دشت153تشغلر ئ 33)يرحغت  ،

رحبيربيسدعبتمتعخ صت86يمنررحبد جعق،رحبيربيسد عربتعخ صت70منر

.رتحببتنرح ير ريسدعبتمطع ل حل رحبد جعق

ملتفيرإل  رحلالم يمعتملرحدلي ممعتمليسدعبتمرسدثنت  تتعخ صت81منر

.يرحغت  رحك تر رحضغطآح 51255ت صريسد عرب ندرحة دريح ب  ريخدكترر 

  رحدشي مي  ي رحكدعيح  رتحبيربمدعلل   تس  ميرص  27 لىرحبصتب.

 مشتر ع10ر نةتملمشعي ت21مرحك ئ رحدأث عبررس حجن أءغتمف رحبلترب

رلقت ت تدعل مشتر ع3يرحبعتبنرلقتعتدعل مشتر ع8يرحقت  ،رلقتعتدعل 

.أخعى

رل مقتمعدمأنيتك ل(ءدنكعغت  إحى)رحبيعي ت مل  ن 2840 لتر متتيل ل

.حلكنا لرتحنلك %95يحلغت يرمرتحنلك 99%إحىيصلرحلتةية  رحبعت  ع

رحديبال عبفدرإ دربس دبليرحذ رحبعبتر رحبةندسرخد ترأجلملرتحبدع لرحل تم

.رحك ضتفرتحدرريرحبعتبنحلقت  رحيطن حلب دكعجد دملعحكنتف

طعرحب تمليرحي ت  رحبعر ك مد ع  إحىرحبعتبنمجتمف رحبعر ك أةشق ةلل.

يرحب    رحبب  رحنتح  ملرحكدعيح  رحبيربمعر ك أ بتمملديىمليرحعفعتجي د.

 شيمعركسقت ملربلرحبديرجدقمشتر عةمإلةجت رحبد جعر صتةع ميركك

.بررممل ين429 نتراإجبتح متح رغالفيأكتب ع

قت ت يرحرحبدة ريسدعبتمذر رحبد جعقرتحبيربمدعلل   تس  ميرص ت إ درب

علل رحبدرحدل  سحجن يإحدرثرحدشي م؛ي  ي رحكدعيح  يرحبيربرحبدجدبق

.رحبعدة  رتحصنت  

طع   لرحبيربرذهتدكعتد ررحبيعي ت ،جيبقحبعر ك مدلدم تلن ت ر دبتب

.يعي ت رحبجيبقرب تح  رحبدعلل رحبلؤيح  تيد دف رإلسةتمسك لف يسبةت

ك ضتفرحرتحدرريرحبعتبنحلقت  رحيطن حلب دكعرحجد درحبلعرنتفأءغتمإطالق.

المراقبة والوقاية من المخاطر

مواكبة المشاريع الطاقية والمعدنية والشبه المعدنية
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لسياسةلالمعمقةبالمراجعةالمتعلقةللدراسةالثانيةالنسخةإنجاز

.للطاقةالدوليةالوكالةطرفمنالوطنيةالطاقية

2050سنةأفقفيالطاقةطلبحولاستشرافيةدراسةإعداد

مختلفمنتجميعهاتمالتيالمالحظاتضو علىاوتحيينه

.الفاعلين
.والمعادنالطاقةبمجالاالستراتيجيةاليقظةمنظومةإخراج

أفارقةا خبرلفائدةالطاقياإلحصا مجالفيتكوينيةدورةتنظيم

.الذريةللطاقةالدوليةالوكالةمنبدعم

باللغةقةللطاالمغربيللمرصدااللكترونيةالبوابةتطوير

.ليزيةواإلنجالعربيةباللغتينلهانسخواعدادالفرنسية

ميمبتصالخاصالتحمالتدفترتحريرالىيهدفمشروعإعداد

لطلباحولاالستشرافيةالدراساتلتحليلمفصلةتقاريرإنجاز.القطاعهذافياالستراتيجيةاليقظةآلية

.2050سنةأفقفيالطاقةعلىوالعرض

.المعادنمجاللتشملللطاقةالمغربيلمرصداأنشطةتوسيع

علقةالمتاقتصاديوالماكروالسوسيواألثرلتقييمراساتدإنجاز

.القطاعبأنشطةالمرتبطةبالتدابير

الرصد واالستشراف الطاقي 

حفل تقديم نتائج المراجعة الثانية 

الوطنية ةيستراتيجية الطاقالل

للطاقةطرف الوكالة الدولية من 

(2019يوليوز )
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النظم المعلوماتية

2019أهم منجزات سنة 

تموسيالمعلوماتيللنظامالمديريالمخططإعدادحولدراسةإنجازفيالشروع

ماةالفتريغطيالذيالجديدالمديريالمخططهذاوتنزيلوضعأجلمنالعمل

.2022-2019بين

لتوجهاتلومالئمتهللوزارةالمعلوماتيالنظامأمنلتقييمدراسةإنجازفيالشروع

.09-08رقموللقانونالوطنية

نميةالتلوكالةاإلداريةللمراسالتالتعاضديالجديدالنظامواستغاللاعتماد

.المركزيةالمصالحمستوىعلىالرقمية

الممركزةالالمصالحربطإلىتهدفاتفاقيةعلىاتصاالتوشركةالوزارةتوقيع

.المركزيةالمعلوماتيةبالشبكةللوزارة

المحاوردتحديإلىتهدفللشراكةإطاراتفاقيةعلىالمغربوبريدالوزارةتوقيع

.الرقميالبريدخدماتمجالفيللتعاونالعامةوالقواعد

ربيةالعالثالثباللغات(والمعادنالطاقةمجالي)للوزارةالرسميةالبوابةإطالق

تمحيثاإلنجازطورفياألمازيغيةاللغةإلىباإلضافةواإلنجليزية،والفرنسية

.الرئيسيةالصفحاتفيإدراجها

36

الوزارةتطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف مشروع 

الصفقات:

الطاقةمجاليفيالمقدمةالعموميةالخدماتتطويرحولدراسةإنجاز

والمعادن؛

 قدمةالمالعموميةللخدماتالماديةالصفةنزعأجلمنمعلوماتينظاماقتنا

.والمعادنالطاقةمجاليفي

التمويل:

2.845.200,00العموميةاإلدارةتحديثصندوقفيهايساهمدرهم

(FOMAP)والمعادنالطاقةوقطاعدرهم1.422.600,00بمبلغ

.درهم1.422.600,00

األهداف:

والمعادن؛الطاقةمجاليفيالمقدمةالعموميةالخدماتجودةتحسين

والمعادنالطاقةمجاليفيالمقدمةالعموميةالخدماترقمنة.

العموميةالخدماتتحسين:

والهيدروكاربوراتوالمحروقاتالمتجددةالطاقات:تهمخدمة72حوالي

.والجيولوجياالمنجميةوالشبهالمنجميةواألنشطة
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اللجنةبإحداثاملتعلق2.655.17رقماملرسوممراجعة
2.452.19رقمباملرسوموتعويضهاملستدامةللتنميةاإلستراتيجية

دماجإلإوذلكاملستدامةللتنميةالوطنيةاللجنةبإحداثاملتعلق
.املستدامةالتنميةأهداف

(2019يوليوز 29بتاريخ6799رقمالرسميةبالجريدةاملنشور )

 من،2030مةاملستداللتنميةاألمميةاألهدافتنزيلتسريعمسارفياملغربيةاململكةانخراطتعززإ.........”
 القتصاديةااألبعادتدمجتشاركية،مقاربةوفقاملستدامة،للتنميةالوطنيةاالستراتيجيةاعتمادخالل

 تم،ستراتيجيةاإلإهذهتنفيذإطارإوفي.وقانونيادستورياواضحةمرجعياتعلىوترتكزإوالبيئيةواالجتماعية
 نتقالاالإتعزيزإبهدفاملستدامة،للتنميةالقطاعيةاملخططاتمنمجموعةواعتمادللحكامةإطارإوضع
.“........2030أفقفياألخضرإاالقتصادنحوإ

.2019أكتوبر 02مقتطف من الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين  في أشغال املؤتمر اإلسالمي  الثامن لوزراء البيئة، 

ي
يذ

نف
ى ت

تو
س

م

الوطنية للتنمية املستدامة اللجنة 
السيد رئيس الحكومة: الرئاسة 

مستوى وزاري 
ممثلين عن الجهات والقطاع الخاص +سلطة حكومية22)

(املعنيةواملجتمع املدني واملؤسسات العمومية 

مة  تتبع ومواكبة  اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدالجن
وأهداف التنمية املستدامة  

مستوى الكتاب العامين 
املعنيةواملؤسسات العمومية 

جي
اتي

تر
س

ى ا
تو

س
م

توسيع إطار الحكامة 
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التقنيةللمساعدةجهازإوضع(Project Management Office « PMO مخططاتها،تنفيذفيالقطاعاتملواكبة(«
وكذا،2021فقأفيتحقيقهااملرادوالغاياتقطاع،كلمستوىإعلىتفعيلهاسيتمالتياألولويةاإلجراءاتتحديدمع

.الواقعأرضعلىتنزيلهالتتبعاعتمادهايجبالتياملؤشرات

 2019-2017للفترةاملستدامةللتنميةالوطنيةاإلستراتيجيةتنزيلتقدمحول تقرير إنجاز.

 طخططات العمل القطاعية للتنمية املستدامةملاملواكبة التقنية

للتنمية املستدامةتنزيل اإلستراتيجية الوطنية إنشاء نظام للتتبع ولتقييم

املستدامةللتنميةالوطنيةاإلستراتيجيةبتنفيذاملتعلقةوالغاياتاملؤشراتلتتبعمعلوماتيةمنصة.

املستدامةالتنميةمجالفياإلدارةمثاليةورشفيالقطاعاتانطخراطتسهيل

زالنجااملرجعيةاألسس،املنهجيالدليلاإلدارة،مثاليةميثاق،2019/08رقمالحكومةرئيسالسيدمنشورإ)الوثائقمنمجموعةتوفيرإ
.(العموميةاإلداراتملبانيالبيئياالفتحاص

خارطةإلعدادعملمجموعاتثالثوضعخاللمناإلدارةمثاليةورشإلنجاحالقطاعاتتعبئة
.امليثاقأهدافبتنفيذخاصةالطريق

تنفيذ مخططات العمل

40



41



2019سنة  2008قبل  المؤشر

76 % 70%
التطهير نسبة الربط بشبكة

السائل 

%52,6 8 % نسبة معالجة المياه العادمة 

%26,1 %0 نسبة المعالجة الثالثية

البرنامج الوطني للتطهير السائل البرنامج الوطني للتطهير 
السائل املندمج
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:ـب، ويتعلق األمر مليون درهم600مبلغ بثالث اتفاقيات لدعم مشاريع التطهير السائلوقعت الوزارة 

(والكهرباءللماءالوطنياملكتبمعاتفاقيةإطارفيدرهممليونإ277.05)ومركزمدينة45باإلنجازإقيدمشروع43دعممواصلة.
(والكهرباءاملاءلتوزيعاملستقلةالوكاالتمعاتفاقيةإطارإفيدرهممليونإ160.5)ومركزمدينة19بـجديدةمشاريع5واإلنجازإقيدمشروع11دعم.
صاعدقرويمركزإ59بجديدمشروع58لدعمدرهممليونإ162.45بالترابيةبالجماعاتالصاعدةاملراكزإدعماتفاقية.

منلالستفادةجديدةمشاريعوبرمجةأشغالهاتقدمنسبةحسبوذلك،ومركزمدينة195بـاإلنجازقيداملشاريعإنجازدعمواصلةملدرهممليونإ600تخصيص

.الغايةلهذهاملحددةاملرجعيةالشروطوفقالبرنامجدعم

  2019حصيلة سنة

2020برنامج عمل سنة

 مؤشراتالتطور

البرنامج الوطني للتطهيـر السائل المندمج
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2019 2008قبل  المؤشر

% 85,2 %44 النفايات المنزليةجمعنسبة 

% 62,63

(سنة/مليون طن3,94)
%10 المراقبةالمطارحبنسبة طمر النفايات 

%26

(مطرحا52)
%5

مطرح 220مننسبة المطارح المؤهلة 

عشوائي

% 8-10 - نسبة التثمين 
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 مؤشراتالتطور

  2020برنامج عمل سنة

  2019حصيلة سنة

 ووضع منظومة (مركزا8)ومراكز التحويل ( مركزا24)النفاياتمراكز طمر وتثمين نجاز إوإ(.مطرحا28)املطارح العشوائيةوتأهيل لترميم 2023-2019تنفيذ املخطط الخماس ي
(.مراكز5)معالجة العصارة 

الترابيةالجماعاتلفائدةوالجهويإالوطنيالصعيدعلىالتقنيةاملساعدةمواصلة.

العصارةومعالجةالعشوائيةاملطارحوتأهيلوالتثمينالطمرإمراكزإلنجازإالخماس ياملخططتنفيذمتابعة.
والتقنيواملؤسساتياملاليالجانبتخصعمليةمقترحاتوإعدادالنفاياتلتدبيرإالوطنيالبرنامجتقييم.
باملغربالنفاياتحولإمعلوماتينظامإعداد.

  2020برنامج عمل سنة

متابعة تنفيذ مشاريع تثمين النفايات.

د .م455,20: مجموع االعتمادات 

(.2019ميزانية سنة برسم مليون درهم 200بما فيها )

د .م350: مجموع االعتمادات 

(.2020ميزانية سنة برسم مليون درهم 200بما فيها )

لها النفايات المنزلية والمماثلة لتدبير الوطني البرنامج 
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2020برنامج عمل سنة  2019حصيلة سنة 

(د.م)مجموع االعتمادات

مجموع 

االعتمادات

(د.م)

المشاريععدد  نوعية المشروع

14 21.18
4

(أكادير-صفرو، أنزا-طانطان، مجازر الرباط، عين الشكاك)
التلوث  الصناعي المائي مكافحة 

12 12
4

(مكناس-قاسم، تاوريرت، جهة فاسسيدي)
يتونالزتثمين و إعادة استعمال النفايات الناتجة عن قطاع زيت 

- 7.32
3

(سال وزاكورة ومراكش)
مكافحة تلوث الهواء لقطاع الفخار

 مكافحة التلوث الصناعي

2020برنامج عمل سنة 2019حصيلة سنة 

محطات 4

(و الرباط سال القنيطرةخنيفرةماللجهتي  بني )

محطات 6

(مكناس والشرق -فاسجهتي)
محطات مراقبة جودة الهواء 

7 10 (د.م)مجموع االعتمادات 

مراقبة جودة الهواء

البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة التلوث 
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 ني الخاص التقييم الوطعداد وإتحيين ومراجعة االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
.( 2020سنة )بالتنوع البيولوجي وبطخدمات النظم اإليكولوجية

 البيولوجيخدمات النظم اإليكولوجية وتثمين التنوع مشروع:

فيالطبيعيةاملواردباستعمالاملرتبطةالتقليديةاملعارفجردمعاإليكولوجيةالنظمخدماتلتحديدخرائطإنجازإ
.املغرب

 تنفيذ بعض املشاريع النموذجية بشراكة مع  الجهات:

(درهممليونإ64)الفواراتوبحيرةالزرقاءواملرجةللمهديةالترفيهيةالفضاءاتتهيئةبرنامجتنفيذ:2019سنة.
(درهممليونإ60)وبركانأسردونإوعينزاكورةمنبكلجديدةمشاريعدعم:2020سنة.

بوغابةسيدي 

الزرقاءاملرجة

الفواراتمنطقة 

برنامج تثمين األوساط الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي 
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ر للتدبيالجهويةالتصاميم 
املندمج للساحل

ط الوطني للتدبير املطخط

للساحلاملندمج 
التلوث البحري الطارئ 

الشروع في إعداد أول تصميم جهوي 
.القنيطرة-سال-جهة الرباط : نموذجي 

.احلللسالتشخيص يالتقريرإعلىاملصادقة1.

معبتشاورإاملنجزإاملخططمشروععرض2.
2بتاريخاللجنةأنظارإعلىالقطاعاتجميع
.2019دجنبر

كافحةمليدانياملتمرينللالتحضير1.
بالساحلالتلوث
(SIMULEX)املغربي

جالياالستعالوطنيملخططاتقييم2.
.الطارئإالبحريإالتلوثملكافحة

املتعلق بالساحل القانون 81-12
2015أكتوبر 15بتاريخ 6404الصادر بالجريدة الرسمية رقم  

769-15-2املرسوم رقم 

2016يناير 7بتاريخ6428الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

بير الذي يحدد تشكيلة وصالحيات و  منهجية عمل اللجنة الوطنية للتد
املندمج للساحل

املرجعية القانونية 

(2019)(2020)(2020)

123

التدبير المندمج للساحل
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 املشاركة املغربية في أشغال قمة
العمل من أجل املناخ

(بنيويورك2019شتنبر23) 

إعداد املطخطط الوطني للمناخ 
املناخيةالحكامةتعزيز و 

إعداد الخطة الوطنية للتكيف

النمو،طور فيبالدول املستدامةالطاقةيطخصملشروعاملغربتقديم 
.إثيوبيامعبشراكة

وطنيااملحددةاملساهمةيطخصفيماالطموحسقفمنالرفع.

 لاملجافياملحليينالفاعليناتقدر تعزيز.
للمناخالترابيةاملطخططاتإعداد.

25املشاركة في الدورة 
ملؤتمر األطراف

مكافحة تغير المناخ
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الحكامة 

التغيرات املناخية 

التنوع البيولوجي

النفايات

التقييم البيئي 

املستدامةللتنميةالوطنيةاللجنةبتنظيميتعلق2019يوليوز 29بتاريخالصادر 2.19.452رقممرسوم.
أعضاءهاوعددالجهويةواللجانللساحلاملندمجللتدبيرالوطنيةاللجنةتأليفبتحديداملتعلق2.15.769رقممرسوم 

.للساحلالجهويةوالتصاميمالوطنياملطخططإعدادكيفياتوكذاعملهاوكيفياتواختصاصاتها

 املتعلق بالتقييم البيئي49.17مشروع القانون رقم.

 املتعلق بتدبير النفايات28.00مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم.

 ئة عن املتعلق بالحصول على املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناش56.17مشروع القانون رقم
.استخدامها

 الغازات الدفيئةانبعاثاتيتعلق بالنظام الوطني لجرد 2.18.74مرسوم رقم.
 يتعلق باملناخمقترح قانون إطار.

التي ستجمع النصوص القانونية  الوطنية ذات الصلة“ مدونة البيئة”التحضير إلعداد 

الشروع  في إنجاز مشروع التوأمة مع االتحاد األوروبي لتعزيز التقارب التشريعي

تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي
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الترابيالصعيدعلىالبيئيةللمراقبةالوطنياملخططتنزيل.
 االستثماريةواملشاريعاالقتصاديةاألنشطةملختلفبيئيةمراقبةعملية120إنجاز.

البيئيةاملراقبة

 2019التحاليل املنجزة من طرف املطختبر  خالل:

  منها، واستغاللها في شاطئ 45شاطئ ورصد جودة الرمال لـ 169لجـودة  املـياه  الشـاطئية رصد
.الذكيةالهواتف على إلكتروني تطبيق 

 طيةاملتوسبالواجهتين األطلسية الناتج عن املقذوفات السائلة والرواسبمراقبة التلوث

؛38332:(والرواسباملاء)التحاليلعدد
15552:(الغازات)القياساتعدد.

الجهاتجميععلىاملستدامةوالتنميةالبيئيةللمعلوماتالجهويةاألنظمةتعميم.

املستدامةوالتنميةللبيئةالرابعالوطنيالتقرير إعداد.

ملرجع طبقااعتماد املطختبر في مجال التحاليل والقياسات التي تدخل في مجال اختصاصاته، وذلكإنهاء مسلسل 
.الخاص باملطختبراتNM/ISO 17025االعتماد 

تعزيز المراقبة والرصد والتقييم البيئي
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التراخيصنظام

الخطرةالنفاياتمعالجةفيمختصةشركة13والخطرةالنفاياتونقللجمعشركة43ترخيص.
طرةالخالنفاياتبيرإدتباملتعلقةلتراخيصلمعلوماتينظامإحداثبخصوصدراسةانطالق.

البيئيةاملوافقةقرارإعلىمعظمهاحصلالوطني،الصعيدعلىمشروع855فحص.
تمهيداالبيئي،واالفتحاصاالستراتيجيالبيئيبالتقييماملتعلقةواآللياتاملساطرإعداد

هذافيتكوينيةورشاتوتنظيمالبيئيبالتقييماملتعلقالقانونإمشروعمقتضياتلتطبيق
.املجال

التقييم البيئي

تعزيز المراقبة والرصد و التقييم البيئي
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جنوب-تعزيز التعاون جنوب

منطقةلجنةوإ(الكونغوجمهوريةبرئاسة)الكونغوحوضلجنة:األفريقيةاملناخيةاللجانتفعيلفياملساهمة
.املناخيللتغيرإالكفاءاتمركزإعبرإ،(رالنيججمهوريةبرئاسة)الساحل

والفيتنامرواندامعثنائيةتعاونإاتفاقياتتوقيع.

املتعلقةوالخدماتوالتكنولوجياتللتجهيزاتالدولياملعرضهامشعلىوالنيجرإرواندامععملمخططيتوقيع
.(2019أكتوبر)(Pollutec)بالبيئة

جنوب-إفريقيادولإعنممثلينلفائدةاملناخفيالقدراتتكوينمركزإمعبتعاونإتكوينيةورشاتعدةتنظيم
.الصحراء

اللجنةمعبتعاونإ)مراكشب2019أبريل)املستدامةالتنميةحولإاإلفريقياإلقليمياملنتدىوترؤستنظيم
.املتحدةلألمماإلفريقيةاالقتصادية

ةتعزيز الدبلوماسية البيئي

عزيزإوتالعالميالبيئةلصندوقإالسابعةرحلةاملإطارفيمشاريععدةتنفيذأجلمنرإدوالإمليونإ10.4تعبئة
ذاتمجاالتعدةتخصاملشاريعمنمجموعةتمويلخاللمناألوروبيواالتحادوأملانياإيطاليامنكلمعالتعاونإ
.بالبيئةالصلة

(إلخ،البيئةلوزراءالثامناإلسالمياملؤتمرإ)الدوليةواملحافلاملؤتمراتأهمفياملشاركة

(.2019، أكتوبرإيسيسكو)

(.2019املنتدى اإلفريقي للتنمية املستدامة، أبريل )

(.2019، أكتوبرلتكنولوجيات لالدولي املعرض )

التعاون الدوليتعزيز
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•

0001)املاليالدعمتقديم• 11لـ)درهم650

الرابعةاملباراةفيالفائزينوذاتيينمقاولين

.نظيفةالالتكنولوجياتفيواالبتكارإلالختراع

.خضراءالاملهنفيالشباباملقاولينقدراتتقوية•

المقاوالت الخضراء

(مستفيد360)الجمعويةاألطرقدراتتقوية•

.املستدامةوالتنميةالبيئةمجالفي

فيإشراكهموالجمعياتمشاريعومواكبةتتبع•

.واالستشارةالتنسيقأنشطةمطختلف

المجتمع المدني

 ةاملستدامالتنميةتنزيلأجلمنإطاراتفاقيات8توقيع•

فيموضوعاتيةاتفاقية100توقيعوكذاالترابيالصعيدعلى

.البيئيةاملجاالت

 الجهويةاملجالسممثليلفائدةجهويةورشاتتنظيم•

 300)امةاملستدوالتنميةالبيئةمجالفيوالجماعيةواإلقليمية

.(مستفيد

الجماعات الترابية

بيئي باملدارس  ودور الطالبة وببعض الجمعيات النشيطة في التربية البيئيةادين60حوالي تجهيز.
إحداث وتجهيز مركز للتربية على البيئة والتنمية املستدامة باملدينة العتيقة ملراكش.
 املستدامةمستفيد، لتقوية قدراتهم في مجال  التربية على البيئة والتنمية 180دورات تكوينية لفائدة 6تنظيم .

 امليثاق الوطني لإلعالم والبيئة والتنمية املستدامةإعداد برنامج العمل الخاص بتفعيل            .
 وبثها عبر وسائل اإلعالم السمعية البصرية واإللكترونيةوتوعويةتحسيسيةوكبسوالتوصالتإنجاز .

 بشراكة مع جمعيات املجتمع املدنيوتوعويةتحسيسيةتنظيم أنشطة  .

التربية والتكوين 

التواصل والتحسيس

تعزيز اإلعالم  والتربية البيئيةالشراكة مع مختلف الفاعلين، 
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درهم406.248.000: ر تسييميزانية ال

درهم129.586.000: ميزانية االستثمار 

الموظفون
%38

المعدات 
والنفقات 
المختلفة 
62%

ميزانية
ر تسييال

درهم154.582.000: الموظفون

درهم251.666.000: المعدات والنفقات المختلفة

الطاقة والمعادنمجالي 

ميزانيتي التسيير واالستثمار
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والمعادنالطاقة مجالي 

2019بميزانية 2020مقارنة مشروع ميزانية 

(مـــرهمليون د)

مالحظات الفرق 2020 2019

أساسامتعلقةواألعوانالموظفينلنفقاتبالنسبةدرهممليون+015,24•

.االجتماعياالحتياطوالتقاعدأنظمتياطارفيالدولةبمساهمات

.بالقطاعالخاصةلنفقاتبالنسبةدرهممليون-12,953•

+ 11,062
(%2,80+(

406,248 395,186 ييرميزانية التس

.بتويسيتالمعادنمعهدتوسعةمشروعإلنجازبالنسبةدرهممليون+5•

بجرادةمعدنيمتحفإنجازوالصغيرالمنجملتأهيللبالنسبةدرهممليون+1•

مقارنةدرهم،ماليين4البالغة2020برسمالوزارةمساهمةإطارفيوذلك

.درهمماليين3البالغة2019بمساهمة

+ 6
(%4,85+)

129,586 123,586
ميزانية 

االستثمار

389,186

406,248

2019 2020

ميزانية التسيير

123,586

129,586

2019 2020

ميزانية االستثمار
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الطاقة والمعادنمجالي 

ميزانية التسيير واالستثمار : توزيع اإلعانات 

(درهم1000) مستقلةورة ـمرافق الدولة المسيرة بصمساهمة الدولة في ميزانية االستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية و

20192020

47.00047.000المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

25.00025.000الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

5.6375.637المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

ت الليمركز الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتاف
وفجيج

1.0001.000

1.3801.380معهد المعادن بمراكش

1905.190معهد المعادن بتويسيت

80.20785.207المجمــــــوع

مستقلةورة ـمرافق الدولة المسيرة بصمساهمة الدولة في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية و

20192020

78.63078.630المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

87.67587.675المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

38.00038.000الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

2.7502.750معهد المعادن بمراكش

2.7262.726معهد المعادن بتويسيت

209.781209.781المجمــوع

(درهم1000)
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166.255.000درهم :ميزانية التسيير  

درهم910.000.000: ميزانية االستثمار 

درهم84.770.000: املوظفونإ

درهم81.485.000: املعدات والنفقات املطختلفة 

ميزانية 
التسيير

املوظفون 
50.98%

املعدات والنفقات 
املطختلفة

49%

مجال البيئة

ميزانيتي التسيير واالستثمار
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379,2

744

1144

850 828

454 536 610

918,8 918.8 910,8 910 910

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(مليون درهم)تطور ميزانية االستثمار

11,85 13,85 13,85 12,4 11,115 11,108 13,458
35,458 45,06 45,06

105,16 105,16
81,485

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(مليون درهم)تطور ميزانية التسيير 

مجال البيئة
2020-2008تطور ميزانية املجال 
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شكرا على حسن إصغائكم
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