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التقديم العام

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ٌؽشفني أن أجقذم أمام مجلعنا املىقش بالخقشٍش الزي أعذجه لجنت
القطاعاث إلاهخاجُت بمجلغ املعدؽاسٍن ،ورلك عقب دساظتها ملؽاسَع
امليزاهُاث القطاعُت التي جذخل طمن اخخصاصاتها كما خذدها النظام
الذاخلي ملجلغ املعدؽاسٍن ،ورلك بشظم العنت املالُت  ،0202واملخمثلت في
القطاعاث الىصاسٍت الخالُت:

وزارة الفالحت والصيد البحري والتنميت القرويت والميبه والغبببث
وزارة الصنبعت والتجبرة واالقتصبد األخضر والرقمي
وزارة السيبحت والصنبعت التقليديت والنقل الجوي واالقتصبد االجتمبعــــي
وزارة الطبقت والمعبدن والبيئت

1

وقذ خصصذ اللجنت خمغ اجخماعاث لخقذًم ومناقؽت مؽاسَع هزه
امليزاهُاث الفشعُت ،خُث اظخغشقذ ما ًناهض 21ظاعت عمل ،ورلك جدذ
سئاظت العُذ أبى بكش اعبُذ سئِغ اللجنت ،وبدظىس كل من العُذ عضٍض
أخنىػ وصٍش الفالخت والصُذ البدشي والخنمُت القشوٍت واملُاه والغاباث؛
العُذ مىالي خفُظ العلمي وصٍش الصناعت والخجاسة والاقخصاد ألاخظش
والشقمي؛ العُذة هادًت فخاح العلىي وصٍشة العُاخت والصناعت الخقلُذًت
والنقل الجىي والاقخصاد الاجخماعي؛ والعُذ عضٍض سباح وصٍش الطاقت
واملعادن والبِئت.
و عقذث هزه الاجخماعاث خالل الفترة املمخذة من  02هىهبر إلى 20
دجنبر  ،0202ورلك وفقا لإلجشاءاث الىقائُت والاختراصٍت املخخزة من طشف
أجهضة املجلغ في هزا الؽأن لخفادي اهدؽاس فيروط كىفُذ  ،21مع جىفير
إمكاهُت مؽاسكت أعظاء اللجنت عبر جقنُت الخناظش املشئي عن بعذ.
وبهزه املناظبت ،أسٍذ أن أجىجه باظمي الخاص ،وهُابت عن العُذ سئِغ
اللجنت وكافت العُذاث والعادة املعدؽاسٍن أعظاء لجنت القطاعاث
إلاهخاجُت بجضٍل الؽكش إلى السيدة والسادة الوزراء على عشوطهم القُمت

2

وؼشوخاتهم الذقُقت والتي جظمنذ املحاوس الكبري لحصُلت إلاهجاصاث لعنت
 ،0202وبشامج العمل املشجقبت في أفق ظنت  0202في إطاس مخططاث واضحت
غنُت باملؤؼشاث وألاسقام وإلاخصائُاث.
كما أجىجه بخالص الؽكش إلى العُذ أبى بكش اعبُذ سئِغ اللجنت على
خعن حعُيره الجخماعاث اللجنت ،وكزا العُذاث والعادة املعدؽاسٍن الزًن
أظهمىا في املناقؽت بكل جذًت ومعؤولُت من خالل خظىسهم املخميز
ألؼغال اللجنت وعلى الحغ الىطني العالي الزي أباهىا عنه من خالل
إجماعهم على إلاؼادة والخنىٍه بالعملُت املهنُت والعلمُت املعؤولت
والشجاعت للقىاث املعلحت امللكُت بقُادة صاخب الجاللت امللك دمحم
العادط هصشه هللا ،القائذ ألاعلى للقىاث املعلحت امللكُت وسئِغ أسكان
الحشب العامت ،والتي مكنذ من جدشٍش معبر الكشكشاث الخجاسي وإعادة جأمين
خشكت مشوس ألافشاد والعلع بين اململكت املغشبُت والجمهىسٍت إلاظالمُت
املىسٍخاهُت خصىصا ،وبين أوسوبا وبلذان إفشٍقُا جنىب الصحشاء عمىما ،في
اخترام جام للؽشعُت واملىاثُق الذولُت.

3

كما أسجل جفاعلهم مع مخخلف املنجضاث املشجبطت بالقطاعاث
إلاهخاجُت والتي واجهذ سفع جدذًاث كبري في ظل جفش ي فيروط كىسوها
املعخجذ على املعخىٍين إلاقلُمي والذولي.
وأود أن أجقذم بالؽكش إلى كافت العُذاث والعادة ألاطش املشافقت
للعُذة والعادة الىصساء ،وكزا العُذاث والعادة أطش مجلغ
املعدؽاسٍن على مىاكبتهم أؼغال اللجنت.
هزا ،وججذون طمن هزا الخقشٍش العشوض الخقذًمُت للعُذة والعادة
الىصساء ،وجفاصُل املناقؽت من طشف العُذاث والعادة املعدؽاسٍن،
وألاجىبت املقذمت عما وسد من اظخفعاساث ،ومالخظاث واقتراخاث .

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات و السادة المستشارون المحترمون،
خخاما عقذث لجنت القطاعاث الاهخاجُت اجخماعا خصص للخصىٍذ
على مؽاسَع امليزاهُاث الفشعُت التي جذخل طمن اخخصاصها بشظم العنت
املالُت  ،0202ورلك بخاسٍخ  0دجنبر  ،0202خُث أفشصث عملُت الخصىٍذ
النخائج املظمنت في الجذول الخالي :
4

نتــــــاجئ التصويت عىل مشاريع املزيانيات الفرعية
للقطاعات اليت ثدخل مضن اختصاصات جلنة القطاعات الإنتاجية
بـــــــرمس الس نة املالية 0202
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برسم سنة 0202

بسم هللا الرحمان الرحيم

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
كلضث لجىت اللؼاكاث ؤلاهخاحُت احخماكها بخاعٍش  20صحىبر  ،0202زصص
إلاىاككت مكغوق اإلاحزاهُت الفغكُت لىػاعة الفالخت والصُض البدغي والخىمُت اللغوٍت
واإلاُاه والغاباث بغؾم الؿىت اإلاالُت .0202
جضاعؾذ اللجىت مكغوق هظه اإلاحزاهُت بغئاؾت الؿُض ؤبى بىغ اكبُض عئِـ
اللجىت ،وبدظىع الؿُض كؼٍؼ ؤزىىف وػٍغ الفالخت والصُض البدغي والخىمُت
اللغوٍت واإلاُاه والغاباث.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اللجىت كلض احخماكها اإلاظوىع ؤكاله بدظىع كضص
مدضوص مً الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعًٍ ،فُما قاعن باقي ؤكظاء اللجىت كبر جلىُت
الخىاؿغ اإلاغئي كً بلض جفلُال لإلحغاءاث والخضابحر الىكائُت والاختراػٍت اإلاخسظة مً
ػغف ؤحهؼة املجلـ في هظا الكإن حغاء جفش ي حائدت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض.

بلض اليلمت الترخُبُت للؿُض عئِـ اللجىت بالؿُض الىػٍغ وباألػغ اإلاغافلت له
وبيل الخظىع ،هاوٌ اليلمت للؿُض الىػٍغ مً ؤحل جلضًم مكغوق اإلاحزاهُت الفغكُت
للؼاكاث الفالخت والصُض البدغي والخىمُت اللغوٍت واإلاُاه والغاباث.
في البضاًت ،اؾخلغض الؿُض الىػٍغ ؤلاػاع اإلاغحعي إلكضاص اؾتراجُجُت "الجُل
ألازظغ  ،"0202-0202التي جم جلضًمها بلى حاللت اإلالً دمحم الؿاصؽ خفـه هللا في
 20فبراًغ  0202في اقخىهت آًذ باها ،مللىا كً اهسغاغ لجان مسخصت في الؿهغ كلى
بكضاص الترجِباث الخاصت بدىفُظها.
هما جؼغق الؿُض الىػٍغ بلى جإهُض حاللت اإلالً بمىاؾبت افخخاح الضوعة
الخغٍفُت للبرإلاان هظه الؿىت كلى ألاهمُت الىاحب بًالئها للؼاق الفالخت والخىمُت
اللغوٍت طمً كملُت ؤلاولاف الاكخصاصي كبر جدفحز الاؾدثماع والدكغُل ،وجثمحن
ؤلاهخاج الفالحي الىػني وحؿهُل الاهضماج اإلانهي باللالم اللغوي ،ملفخا بإن كملُت
حلبئت ملُىن هىخاع مً ألاعاض ي الفالخُت الجماكُت لفائضة اإلاؿدثمغًٍ واإلالاولحن
الكباب وطوي الخلىق ،ؾدكيل عافلت ؤؾاؾُت طمً هظه الاؾتراجُجُت.
وفي هفـ الؿُاق ،قضص الؿُض الىػٍغ كلى ؤهمُت بعؾاء بػاع خىماحي لخجزًل
الاؾتراجُجُت الؿالفت الظهغ ،وطلً في بػاع مىـم خىٌ زالزت ؤكؼاب كلى عؤؾها
اللجىت الاؾتراجُجُت بغئاؾت الؿُض الىػٍغ ٌلهض بليها بخدضًض الخىحهاث الىبري

واجساط اللغاعاث الاؾتراجُجُت ،وهظلً اللجىت الخىفُظًت بغئاؾت الؿُض الياجب اللام
جلىم بخيؿُم البرامج ،وبصاعة اللالكت مم الكغواء الخاعحُحن واإلاصاصكت كلى جىفُظ
ألاكماٌ بلى حاهب آلُاث بصاعة وحؿُحر اإلاكاعَم ،خُث ؤفاص الؿُض الىػٍغ بإهه جم
جدضًض  02مكغوكا طو ؤولىٍت في بػاع ججزًل اؾتراجُجُت "الجُل ألازظغ -0202
."0202
وكً ؤهم اإلاىجؼاث بغؾم الؿىت الجاعٍت  ،0202ؤوضح الؿُض الىػٍغ ؤن
صىضوق الخىمُت اللغوٍت زصص اكخماصاث مالُت بلغذ  0.3ملُاع صعهم هخدفحزاث
مباقغة لالؾدثماعاث الفالخُت منها  %20تهم طُلاث صغحرة (ؤكل مً  22هىخاعاث)،
و  0.22ملُاع صعهم لضكم مكاعَم ؤلاكضاص الهُضعوفالحي والللاعي بيؿبت اؾخفاصة
بلغذ .%32
هما زصص الصىضوق –خؿب جىطُذ الؿُض الىػٍغ -اكخماصاث مالُت بلغذ
 003ملُىن صعهم في بػاع جىثُف بهخاج واؾخلماٌ البظوع ،و  003ملُىن صعهم هضكم
لؿلؿلت الخىامع بمسخلف حهاث اإلاملىت.
وؤطاف ؤن حجم الخدفحزاث ،والاؾدثماعاث اإلاؿخفُضة مً الضكم اإلاغجلبت في
ؤفم ؾىت  0202ؾدبلغ  3.0ملُاع صعهم مىػكت بحن الاؾدثماعاث الخاصت ( 3.4ملُاع

صعهم) واإلاؿاكضاث والخدفحزاث ( 0.2ملُاع صعهم) مسجلت اعجفاكا ملاعهت مم ؾىت
.0202
هما ؤكلً الؿُض الىػٍغ كً اجساط حملت مً مً الخضابحر فُما ًخللم ببرهامج
بغازت اإلااقُت والخض مً آزاع هلص الدؿاكؼاث اإلاؼغٍت كبر جسصُص  202ملُىن
صعهم لضكم بغهامج بغازت اإلااقُت و  320ملُىن صعهم مىحهت للخإمحن الفالحي بما
مجمىكه  2.3ملُاع صعهم.
وفُما ًغجبؽ بغهامج الغي وتهُئت املجاٌ الفالحي ،ؤهض الؿُض الىػٍغ ؤن اكخماص
الىػاعة كلى بغهامج وػني لالكخصاص في مُاه الؿلي مً زالٌ الخدىٍل الجماعي بلى
الغي اإلاىطعي خُث قملذ صعاؾاث في هظه الصضص  023ؤلف هىخاع منها  233ؤلف
هىخاع حاهؼة ،وهظلً الخدىٍل الفغصي بلى الغي بالخىلُؽ خُث ؤقاع بلى ؤن
اإلاؿاخت اإلابرمجت زالٌ الفترة ( )0202-0223بلغذ  332ؤلف هىخاع ،كلما ؤن بغهامج
الؿىت اإلالبلت  0202ؾُمىً مً حغؼُت خىالي  32ؤلف هىخاع بطافُت لخصل
اإلاؿاخت ؤلاحمالُت اإلاؿلُت بخلىُاث الغي اإلاىطعي بلى  220ؤلف هىخاع ،مم عصض
مبلغ صكم ًلضع ب  0.22ملُاع صعهم كبر صىضوق الخىمُت الفالخُت.

واعجباػا ؤًظا ببرهامج الغي وتهُئت املجاٌ الفالحي ،جؼغق الؿُض الىػٍغ بلى
بغهامج الكغاهت بحن اللؼاكحن اللام والخاص في مجاٌ الغي ؾىاء كً ػغٍم بكضاص
صعاؾاث ؤو ػبُلت ألاقغاٌ والخضابحر اإلاخسظة في هظا الكإن.
ومً حهت ؤزغي ،جؼغق الؿُض الىػٍغ بلى مكاعَم الفالخت الخظامىُت التي
ولفذ مامجمىكه  23.3ملُاع صعهم واؾدثماعاث بحمالُت وطلً بؿبب بػالق 232
مكغوكا للضكامت الثاهُت اؾخفاص منها  402ؤلف شخص ،وؤطاف ؤهه زالٌ ؾىت
 0202ؾِخم بجمام وبهجاػ الصفلاث التي جسص  324مكغوكا جظامىُا مبرمجا في
بػاع مسؼؽ اإلاغغب ألازظغ وبػالق مكاعَم حضًضة في بػاع اإلالاعبت الجضًضة
للفالخت الخظامىُت الؾتراجُجُت اللؼاق الفالحي "الجُل ألازظغ ،"0202-0202
ملفخا بإن الاؾدثماعاث ؤلاحمالُت إلاكاعَم الفالخت الخظامىُت بغؾم ؾىت  0202ؾدبلغ
 0.4ملُاع صعهم.
وفُما ًسص الخىمُت اللغوٍت ،ؤوعص الؿُض الىػٍغ ؤهه جم بكضاص بغهامج جضاعن
الفىاعق املجالُت والاحخماكُت باللالم اللغوي مىظ مىخصف صُف  0224بلى غاًت 04
ؤهخىبغ  0202خُث جم جسصُص غالف مالي كضعه  22.0ملُاع صعهم مً ػغف
صىضوق الخىمُت اللغوٍت واإلاىاػم الجبلُت لفائضة الجهاث اإلايلفت بةهجاػ اإلاكاعَم
ؾىاء حللم ألامغ بالغبؽ بالىهغباء ؤو باإلااء الصالح للكغب ؤو بالخللُم كً ػغٍم بىاء

ؤو بكاصة جإهُل  2223ماؾؿت حللُمُت وججهحز  20ماؾؿت ؤزغي واكخىاء 302
ؾُاعة للىلل اإلاضعس ي ،وهظلً الكإن باليؿبت للصخت ،وبىاء الؼغق واإلاؿالً
اللغوٍت.
وؤطاف الؿُض الىػٍغ ؤهه مً اإلاغجلب مىاصلت هظه البرامج زالٌ ؾىت 0202
خُث جلىم املجالـ الجهىٍت لخىمُت املجاٌ اللغوي واإلاىاػم الجبلُت بةكضاص مكاعَم
مسؼؼاث اللمل التي ؾِخم مىاككتها في اللغٍب اللاحل مم اللجىت الىػىُت مً ؤحل
الاجفاق خىٌ اليسخت النهائُت التي ؾِخم اكخماصها ،كلما بإن مسصصاث الصىضوق
ؾخلغف اهسفاطا ًخجاوػ  2.04ملُاع صعهم بؿبب اولياؾاث حائدت وىعوها.
ؤما باليؿبت للؼاق اإلاُاه والغاباث ،ؤكلً الؿُض الىػٍغ كً فخذ كضة ؤوعاف
في ؿل الاؾتراجُجُت الجضًضة "غاباث اإلاغغب  ،"0202-0202ؤهمها :ؤلاصالح
اإلااؾؿاحي لللؼاق كبر بكاصة هُيلت الخىـُم اإلااؾؿاحي ومالءمت ؤلاػاع اللاهىوي،
وؤًظا الكغوق في جؼىٍغ وجدضًث اإلاهً الغابىٍت كبر عكمىتها ،وزلم همىطج حضًض
للملاعبت الدكاعهُت ًجلل مً الؿاهىت ؤوٌ قغًٍ في جضبحر اللؼاق اكخماصا كلى
خيامت غابىٍت مدلُت خلُلُت وكلى هُئاث جغابُت زاصت بهضف حلل اللؼاق ؤهثر
جىافؿُت وكصغهت ٌلخمض كلى جضبحر مىضمج ومؿخضام ومىخج للثروة ًغوم مصالخت
اإلاغاعبت مم املجاٌ الغابىي.

وفي بػاع جفلُل الاؾتراجُجُت الؿالفت الظهغ ؤهض الؿُض الىػٍغ ؤن ؾىت 0202
ؾخلغف بػالق مجمىكت مً اإلاكاعَم اإلاغجبؼت بتهُئت وجىمُت الغاباث باإلطافت بلى
مىاصلت بهجاػ جلً التي جم الكغوق في بهجاػها وطلً كبر اإلاكاعَم الخالُت ،وطم
ؤلاػاع اللاهىوي وبخضار الىوالخحن ،وبكضاص بغهامج الدصجحر الدكاعوي ،وؤًظا الخضبحر
ألامثل واإلاؿخضام للبظوع الغابىٍت ،وجؼىٍغ وكصغهت هـام بهخاج الكخالث الغابىٍت.
وكالكت بلؼاق الصُض البدغي ،جؼغق الؿُض الىػٍغ بلى ؤهم ماقغاث وكاغ
اللؼاق زالٌ الدؿلت ألاقهغ ألاولى مً ؾىت  0202التي سجلذ اهسفاطا ػفُفا كضع
بيؿبت  %0في الىمُت و %3في اللُمت بالغغم مً جغاحم وكاغ ألاؾؼىٌ فُما ًخللم
باإلهخاج الىػني مً ألاؾمان زالٌ فترة الدجغ الصحي ،ؤما باليؿبت للصاصعاث ،ؤفاص
بإنها سجلذ اعجفاكا بيؿبت  %4في الىمُت ،واؾخلغاعا في اللُمت بالغغم مً الـغفُت
الصلبت كلى مؿخىي ألاؾىاق اللاإلاُت.
هما اؾخلغض الؿُض الىػٍغ ؤهم مىدؿباث "اؾتراجُجُت آلُىجِـ" للصُض
البدغي ؾىاء حللم ألامغ باإلاغاكبت كبر ججهحز ؾفً ؤؾؼىٌ الصُض الؿاخلي
وؤؾؼىٌ الصُض في ؤكالي البداع بإحهؼة جدضًض اإلاىكم الجغغافي »  « VMSوجؼىٍغ
بغهامج مللىماحي زاص بمؿؼغة اإلاصاصكت كلى اإلاىخجاث في بػاع مداعبت الصُض غحر
اللاهىوي ،وؤهم اإلاىدؿباث هظلً بهجاػ  22ؾىكا للؿمً مً الجُل الجضًض للبُم

ألاولي ،وبىاء  22ؤؾىاق للبُم بالجملت والاهخمام بخضبحر اإلاىاعص البدغٍت وصكم وجثمحن
البدث الللمي.
وهـغا ألهمُت اللغض الخلضًمي للؿُض الىػٍغ هىعصه مفصال طمً مدخىٍاث
الخلغٍغ.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
زالٌ مىاككت مكغوق اإلاحزاهُت الفغكُت لىػعاة الفالخت والصُض البدغي
والخىمُت اللغوٍت واإلاُاه والغاباث ،ؤقاص الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون باملجهىصاث
اإلابظولت مً ػغف الىػاعة للنهىض باللؼاكاث الخُىٍت الخابلت لها في ملضمتها كؼاعي
الفالخت والصُض البدغي إلاا لهما مً زلل هبحر كلى الىطلُت الاكخصاصًت والاحخماكُت
ببالصها.
هما هىهىا بالىخائج الهامت اإلاسجلت بفظل ؤلاهجاػاث اللُمت مىظ ؾىت 0224
خُث جم حغُحر بيُت اللؼاكحن ملا ما ؤفغػ وفغة في حمُم ؾالؾل ؤلاهخاج ،ؾىاء طمً
اؾتراجُجُت املخؼؽ ألازظغ ؤو الاؾتراجُجُت الىػىُت للصُض البدغي "آلُىجِـ"،

جلً املجهىصاث التي الػالذ مؿخمغة بلى خض آلان عغم الـغفُت الصلبت والاؾخثىائُت
التي قهضتها الؿىت الجاعٍت حغاء جفش ي حائدت وىعوها ،وؤًظا كلت الدؿاكؼاث
اإلاؼغٍت ،والتي ؤزمغث الخغص كلى جؼوٍض ألاؾىاق الىػىُت بمسخلف اإلاىخىحاث
الفالخُت والبدغٍت بىفغة وبإزمان حض مىاؾبت.
هما جمذ ؤلاقاعة ؤًظا بلى ؤن اللؼاق الفالحي مافتئ ٌكيل صكامت ؤؾاؾُت
لإلؾهام في بلىعة الىمىطج الاكخصاصي ببالصها ،خُث ًخجلى طلً في زلم اللُمت
اإلاظافت ،كالوة كلى كؼم الىػاعة كلى بعؾاء جدفحزاث حضًضة في ؤفم جفلُل ؤهضاف
مسؼؽ "الجُل ألازظغ  ،"0200-0202التي تهم ؤؾاؾا صكم الكباب وجىمُت
وجىؾُم ؤعاض ي الجمىق لالؾدثماع وزلم ػبلت فالخُت مخىؾؼت.
القطاع الفالحي:
للض كبر الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون كً اكتزاػهم باألصواع التي ؤصبذ
ًاصيها صىضوق الخىمُت الفالخُت هغافلت ؤؾاؾُت في بولاف الاؾدثماع الخاص ،ألامغ
الظي ٌؿخضعي جسىٍله مؼٍضا مً ؤلامياهُاث ختى ًدؿنى له جىؾُم اؾدثماعاجه
وجىىَلها باكخباعه ٌكيل ؤخض آلالُاث الخيىمُت الىاحلت واإلاهمت زاصت باللالم
اللغوي واإلاىاػم الجبلُت.

وبىاء كلى طلً ،جمذ اإلاؼالبت بخلؼٍؼ آلُاث الخىاصل مم الفالخحن في اإلاغغب
اللمُم واإلاىاػم الجبلُت في ؿل خُلىلت الجائدت صون اؾخىماٌ البرهامج الخىاصلي
للىػاعة في هظا الصضص.
هما جم الخإهُض كلى الخاحت اإلالخت لخلؼٍؼ حاطبُت املجاالث الترابُت وجضكُم الىؾائل
اإلاخاخت لها طماها للخىمُت اإلاخىاػهت واإلايسجمت اللاصعة كلى تهُئت هظه املجاالث كبر
حلبئت بمياهاث الجهاث في بػاع ملاعبت حكاعهُت ،وحصجُلها كلى الاهفخاح كلى فغص
الكغاهت الالممغهؼة كصض الاؾخفاصة مً مصاصع الخمىٍل ومً الخجاعب ألاحىبُت
الىاجخت في هظا الكإن.
للض ؤبضي الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون كضص مً اإلاالخـاث والاكتراخاث
حلىـ اوكغالهم واهخمامهم كً كغب باللؼاق وفلا إلااًلي:
 طغوعة حلمُم اؾخلماٌ الخلىُاث املخصصت لترقُض اإلاىاعص اإلاائُت كلى كمىم
التراب الىػني مىاػاة مم حلبئت اإلاُاه غحر الخللُضًت (هخدلُت مُاه البدغ).
 ؤلاكفاء الىلي للمىاص وآلالُاث اإلاؿخلملت في الاؾدثماع الفالحي مً الظغٍبت
كلى اللُمت اإلاظافت واأللىاح الكمؿُت وكؼم غُاعها ،واإلاطخاث اإلاائُت
والخُام البالؾدُىُت ،والبالؾدًُ اإلاؿخلمل في الغي ،كلما ان جسفُع
الظغٍبت كلى ألاعباح بلى  %02بضٌ ً %02بلى غحر واف؛

 حلؼٍؼ اؾتراجُجُت الدؿىٍم الخاعجي للمىخجاث الفالخُت اإلاغغبُت كبر مالءمت
قلها اللىحِؿدُيي مً زالٌ مىصاث الخصضًغ ووؾائل الىلل اإلاالءمت بهضف
جىىَم ألاؾىاق؛
 بعؾاء ؾُاؾت وػىُت لتروٍج اإلاىخىج الفالحي الغظائي كصض مىاحهت آلازاع
الؿلبُت لألػمت الصخُت اللاإلاُت لفحروؽ وىعوها التي ؤكاكذ بكيل ملخىؾ
كملُاث الخصضًغ بؿبب اهسفاض الؼلب الخاعجي واطؼغاب ؾالؾل
اللىحؿدًُ اللاإلاُت؛
 بصعاج الفالخحن الصغاع واللماٌ الفالخُحن والغكاة والغخل طمً اؾتراجُجُت
الضكم التي حكغف كليها لجىت الُلـت الاكخصاصًت؛
 الاقخغاٌ كلى بىاء ألاؾىاق الىمىطحُت طمً مىـىمت اكخصاصًت قمىلُت
جلخض ي عئٍت خيىمُت واضخت جىضعج في بػاع اإلاؿاولُت اإلاكترهت مابحن ول مً
وػاعة الفالخت والصُض البدغي ووػاعة الضازلُت باكخباعها الىصُت كلى
الجماكاث الترابُت ،وهظلً وػاعة اإلاالُت وطلً بغُت طبؽ ألاؾىاق وججهحزها.
 طغوعة الاؾدثماع في جيىًٍ اللىصغ البكغي وجإهُله وجدفحزه هماهى خاٌ
الؼبلت الكغُلت باإلاياجب الجهىٍت لالؾدثماع الفالحي الظي ًيبغي جدفحزها
باإلؾغاق بةزغاج الىـام ألاؾاس ي الخاص بها؛

 ملالجت هظعة اإلاُاه بؿبب الاهسفاض في حجم الدؿاكؼاث اإلاؼغٍت ،ومغاحلت
ػغٍلت اؾخسضام مُاه الغي الظي ٌؿخجزف خىالي  %32مً اإلاُاه اإلالبإة ؾىىٍا؛
 صكم الفالح الخللُضي الظي الػاٌ ًماعؽ ألاوكؼت الفالخُت اإلالِكُت جدذ
عخمت الدؿاكؼاث ،واإلاُاه الجىفُت بسالف اإلالاولحن والفالخحن الىباع الظي
ًغهؼون كلى ؤلاهخاج اإلاىحه للخصضًغ؛
 جلىٍت وجؼىٍغ بغهامج الخجمُم الفالحي باكخباعه بخضي آلالُاث اإلاهمت طمً
املخؼؽ ألازظغ ،وطلً كً ػغٍم بزغاج الىصىص الخؼبُلُت لللاهىن
اإلاخللم بالخجمُم ،وجمىحن اإلاهىُحن مً صفت مجملحن؛
 كضم اؾخثىاء اإلاهىُحن لالؾخفاصة مً ؤلاكفاءاث اإلاخلللت بفىائض الخإزحر
اإلاغجبؼت بالضًىن التي عصضتها لجىت الُلـت الاكخصاصًت في ؿل جفش ي حائدت
وىعوها وؤًظا بؿبب كلت الدؿاكؼاث اإلاؼغٍت؛
 بكاصة الىـغ خىٌ البدث كً ؤهجم الؿبل لدؿهُل الخمىٍالث البىىُت لضكم
اإلاكاعَم واإلالاوالث الفالخُت وجدفحز اؾتراجُجُت الخصضًغ؛
 البض مً كللىت وجغقُض اإلاىاعص اإلاائُت ؤمام ججزًل البرهامج الخاص بخىؾُم
ؤعاض ي الجمىق مؿخلبال طمً عئٍت "الجُل ألازظغ "0202-0202؛

 البض مً جإهُل وجلىٍت الاؾدثماع في مجاالث الصىاكت الغظائُت صازل ول حهت
مً حهاث اإلاملىت لدكيل كاػغة لخثمحن وجدىٍل اإلاىخىحاث الفالخُت التي
خللذ الُىم وفغة في اللغض ،هما ؾخمىً هظه الخؼىة مً الاؾخغىاء كً
اؾخحراص اإلاىخىحاث الغظائُت مً الخاعج وحكضًض اإلاغاكبت وجلىٍت الخىاحؼ
الجمغهُت كً ػغٍم طبؽ اللىائذ الؿلبُت الخاصت باإلاىخىحاث املخـىعة مً
الاؾخحراص.
قطاع الصيد البحري:
كىض مىاككت كؼاق الصُض البدغي ،ؤقاع الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون بلى
ان هظا اللؼاق قيل مدىع اؾتراجُجُت وػىُت هاجخت ؤػلم كليها اؾم "آلُىجِـ"
التي وان لها ألازغ اإلاباقغ كلى جؼىٍغ مسخلف ؾالؾل ؤلاهخاج البدغي ،وجدلُلها
إلهجاػاث كُاؾُت وصلذ بلى ملضٌ  %33مً ألاهضاف املخضصة لها في هظه
الاؾتراجُجُت ،مما بىؤ بالصها اإلاغجبت ألاولى بفغٍلُا ،فظال كً اإلاؿاهمت ؤلاًجابُت في
اإلاحزان الخجاعي وحلب اللملت الصلبت وؤًظا زلم فغص الكغل وحلمُم الخغؼُت
الصخُت الكاملت.
وملابل طلً ،سجل الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون جإزغ صاصعاث كؼاق
الصُض البدغي بفلل ألاػمت الصخُت اللاإلاُت خُث اهسفع بحمالي كُمت الصاصعاث

الىػىُت مً اإلاىخجاث البدغٍت بيؿبت  %3.0كىض مخم قهغ غكذ  0202ملاعهت مم
هفـ الفترة مً الؿىت اإلااطُت ،وطلً مغصه –خؿب الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعًٍ-
بلى جغاحم وكاغ ألاؾؼىٌ البدغي زالٌ فترة الدجغ الصحي ،واهسفاض كضص
اإلاكخغلحن كلى مؿخىي وخضاث الصىاكت الخدىٍلُت للمىخجاث البدغٍت.
وبىاء كلى طلً ،جمذ اإلاؼالبت بظغوعة اللمل كلى جلىٍت وحلؼٍؼ ؤلامياهُاث
املخصصت للبدث والخؼىٍغ في مجاٌ الصُض البدغي ومغاكاة الاؾخغالٌ ألامثل
إلااهالث الصُض بإكالي البداع ،وهظلً الغفم مً مؿخىي بصاعة واؾخسضام البيُاث
الخدخُت للمىاوئ وهلاغ الخفغَغ اإلاهُإة وكغي الصُض ،وبصعاج البداعة طمً الفئاث
اإلاؿخفُضة مً اإلاكغوق الىػني للخماًت الاحخماكُت والخغؼُت الصخُت.
هما جمذ اإلاؼالبت ؤًظا بضكم وجلىٍت غغف الصُض البدغي وحاملتها وطلً
بخسىٍلها صفت جلغٍغٍت ختى ًدؿنى لها ؤصاء ؤصواعها الخلُلُت للمؿاهمت في النهىض
باللؼاق.
ومً حهت ؤزغي جمذ ؤلاقاعة بلى طغوعة جدىٍل وخضاث الخجمُض باألكالُم
الجىىبُت والضازلت وبىحضوع لىخضاث الخثمحن وطلً بخيؿُم مم وػاعة الصىاكت
والخجاعة والاكخصاص ألازظغ والغكمي.

هما جمذ اإلاؼالبت بخجضًض ؤو اؾدبضاٌ وخضة ؤلاهلاط اإلاخىاحضة بمُىاء الضازلت
هـغا لخلاصمها وجأولها.
قطاع املياه والغابات:
للض ؤحمم الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون كلى الضوع الغٍاصي الظي ًللبه
كؼاق اإلاُاه والغاباث هلؼاق مكغل ومىخج للثروة ججاوػ صوعه الخللُضي الظي وان
ًلخصغ كلى الهاحـ ألامني اليابذ للخؼىع والاؾدثماع ،واإلالغكل للخىمُت.
وؤطافىا ؤن صوع اللؼاق الُىم ؤصبذ ملؼما وي ٌؿاهم في الغفم مً اللُمت اإلاظافت
للىاجج الضازلي الىػني ،وفي جلىٍت الجاهب ؤلاًيىلىجي.
هما ؤقاع الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون ؤًظا بلى ؤن اإلاىار اإلاخىؾؼي الغحر
اللاع والظي ًمخاػ بىظعة اإلاُاه زالٌ فتراث مهمت مً الؿىت ؤزغ كلى الدكىُالث
الغابىٍت ببالصها ،جلً الدكىُالث التي جمخض كلى مؿاخت ( )2ملُىن هىخاع ،وٍجللها
حلاوي مً جضهىع الغؼاء الغابىي الىاجج كً حؿاعق وزحرة الخصخغ ،وجؼاًض طغؽ
الؿاهىت املجاوعة كلى مسخلف اإلاىخىحاث الغابىٍت ،ملبرًً كً ؤملهم في ؤن حكيل
اؾتراجُجُت "غاباث اإلاغغب  "0202-0202باعكت ؤمل ومىلؼف حضًا ًدافف كلى
الغؼاء الغابىي كبر مىاصلت وجىثُف حغؼُخه وصُاهخه خفاؿا كلى الخىاػهاث
ؤلاًيىلىحُت.

هما قضصوا كلى ؤهمُت اكخماص مىاهج جضبحرًت جإزظ بلحن الاكخباع الـغوف الؼبُلُت
والاكخصاصًت والاحخماكُت والثلافُت التي لها اعجباغ مباقغ بداحُاث الؿاهىت،
وؤًظا ؤهمُت اللمل كلى جىمُت مىضمجت للمجاٌ الغابىي واإلاىاػم املجاوعة له كً
ػغٍم بدث مىاعص صزل بضًلت لخسفُف الظغؽ كلى اإلاىاعص الؼبُلُت التي ًيبغي
اللمل كلى جىمُتها اإلاؿخضامت.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في مؿتهل حىابه كلى مضازالث الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعًٍ ،ؤهض الؿُض
الىػٍغ كلى ؤن هظا الللاء املخصص إلاىاككت اإلاحزاهُت الفغكُت ٌلض فغصت ؾاهدت
لؼغح كضًض مً اإلالفاث واللظاًا التي قيلذ مؿاع اقخغاٌ الىػاعة مىظ كضة
ؾىىاث ،والتي جىحذ بةكضاص مسؼؽ اإلاغغب ألازظغ ،بطافت بلى ؾً حكغَلاث
مىاهبت للمسؼؽ ،ملغا بإن جدلُم هظه اإلاىجؼاث جإحى بفظل اللمل اإلاكترن مم
ؤكظاء البرإلاان بغغفخُه ،في بػاع مً الخلاون والخيامل ،خُث كبر كً فسغه واكتزاػه
بجمُم ميىهاث املجلـ اإلاكيلت مً اإلاهىُحن واملخخصحن والفاكلحن باللؼاكاث اإلاهىُت
واإلاىخجت.

هما ؤطاف الؿُض الىػٍغ ؤن هجاح ججزًل املخؼؽ ألازظغ وجدلُله للىخائج
اإلاهمت الُىم هابم مً املجهىصاث اإلاكترهت واإلاؿاهماث ؤلاًجابُت في ججىٍض الدكغَلاث
اإلاصاخبت للمسؼؽ مً لضن اإلااؾؿت الدكغَلُت.
وفي هفـ الؿُاق لم ًىف الؿُض الىػٍغ بلع الازخالالث التي اكترث ججزًل
املخؼؽ والتي ؾِخم اللمل كلى ججاوػها في بػاع املجهىصاث اإلامىىت واإلابظولت إلهجاح
هظا الخدضي لصالح الفالح الىبحر واإلاخىؾؽ والصغحر ،وؤًظا لصالح الىؿابت
والؼبلت اللاملت الفالخُت.
للض طهغ الؿُض الىػٍغ الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعًٍ بخلهضه الؿابم ؤمام
الؿاصة عئؾاء الغغف الفالخُت بااللتزام بمخابلت ومىاهبت ججزًل املخؼؽ في حمُم
مدؼاجه خاطغا ومؿخلبال ؾلُا هدى الخفاؾ كلى اؾخمغاعٍت وصًمىمت الاؾدثماعاث
اإلاىجؼة التي لها اعجباغ وزُم باملخؼؽ ألازظغ ،ولهظه الغاًت –ًىضح الؿُض الىػٍغ-
جم بكضاص مسؼؽ "الجُل ألازظغ  ،"0202-0202الظي خـي بضكم حاللت اإلالً
هصغه هللا وؤًضه مً زالٌ زؼاباجه الؿامُت التي جلذ جلضًم املخؼؽ والتي جصب في
اججاه صكم اؾتراجُجُت ؤلاكالق الفالحي مما ؾِكيل طماهت ؤؾاؾُت الؾخمغاعٍت
اإلاكاعَم الاؾدثماعٍت.

وكً بغهامج جىمُت الصىاكت الغظائُت ،ؤوعص الؿُض الىػٍغ ؤهه جم الاكخماص كلى
اؾتراجُجُت مىضمجت مبيُت كلى جىكُم اجفاكُت قغاهت مم وػاعة الصىاكت والخجاعة
والاكخصاص ألازظغ والغكمي لالؾخفاصة مً جمىٍالث ول مً صىضوق الخىمُت
الفالخُت ،وصىضوق الخىمُت الصىاكُت والاؾدثماع لترجِب وجصيُف اإلاكاعَم
الاؾدثماعٍت خؿب ػبُلت ول كؼاق جدذ بقغاف اللؼاكحن الىػاعٍحن ،وؤطاف ؤن
هظه اللملُت ؤفغػث هخائج حض مهمت مىظ ماًلاعب ( )0ؾىىاث ،خُث ؤفاص ؤن قبابًُ
صىضوق الخىمُت الفالخُت اؾخلبلذ ماًىاهؼ  240مكغوكا اؾدثماعٍا في مجاالث
الخثمحن ،وجدىٍل اإلاىخجاث الفالخُت.
وؤطاف الؿُض الىػٍغ في هفـ اإلاىطىق ،ؤن هظه اإلاكاعَم حلبذ ماًىاهؼ 0.3
ملُاع صعهم مً مضازُل الاؾدثماع منها  30مكغوكا في ػىع البىاء ،و 32مكغوكا في
ػىع البدث والضعاؾت مً ػغف صىضوق الخىمُت الفالخُت بكإن اإلالاًحر الىاحب
اكخماصها في الاؾدثماع.
هما ؤهض الؿُض الىػٍغ كلى ؤن اهخماٌ  240مكغوكا اؾدثماعٍا ومماعؾتها
ألوكؼتها ؾدؿاهم في زلم ماًلاعب  24ؤلف مىصب قغل.
وباليؿبت لصىضوق الخىمُت الصىاكُت والاؾدثماع ،ؤفاص الؿُض الىػٍغ بإهه
ٌغؼي  23مكغوكا اؾدثماعٍا مً اإلاغجلب ؤن ٌؿاهم بضوعه بمبالغ اؾدثماعٍت جلاعب

 0.0ملُاع صعهم وزلم ماًفىق  22ؤلف مىصب قغل ،خُث ًصل كضص مىاصب
الكغل في مجمىكه ماًىاهؼ  00ؤلف مىصب و  3.4ملُاع صعهم جلغٍبا مً حجم
اؾدثماعاث الصىضوكحن ملا لخلؼٍؼ جثمحن وجدىٍل اإلاىخجاث الفالخُت الغظائُت ،مبرػا
ؤن هظه اإلاكاعَم جضزل طمً بغهامج اؾتراجُجُت "الجُل ألازظغ " 0202-0202
وحلض كلى عؤؽ ألاولىٍاث التي ًيبغي بًالءها مؼٍضا مً الاهخمام.
وفُما ًخللم بإؾىاق الجملت ،ؤوعص الؿُض الىػٍغ بإهه جم جىكُم اجفاكُت قغاهت
مم ول مً وػاعة الصىاكت والخجاعة ووػاعة الضازلُت ووػاعة اإلاالُت والبىً الضولي
باكخباعه ممىال عئِؿُا للمكغوق الظي يهم بىاء ؤعبلت ؤؾىاق للجملت ابخضاء مً الؿىت
اإلالبلت (.)0202
هما ؤطاف ؤهه جم جىكُم اجفاكُت لبىاء مجؼعة كصغٍت بملاًحر صولُت بمضًىت
الغباغ صازل صًىامُت بىاء  222مجؼعة كصغٍت كلى امخضاص التراب الىػني ،ملغبا كً
ؤمله الىصىٌ بلى بىاء  20ؾىكا للجملت كلى صلُض ول حهت مً حهاث اإلاملىت في
اإلاؿخلبل اللغٍب.
وزالٌ عصه كلى اإلاضازالث اإلاثاعة خىٌ جظغٍب اللؼاق الفالحي ،ؤوضح الؿُض
الىػٍغ ؤن اللؼاق اؾخفاص مً جسفُع هام كلى طغٍبت ألاعباح خُث اهخللذ مً
 %02بلى  %02اؾخفاص منها ختى مىخجى الضواحً ،بال ؤن الظغٍبت كلى اللُمت

اإلاظافت  TVAخؿب جإهُض الؿُض الىػٍغ قيلذ كبئا وال كضال طغٍبُا ،ملغبا كً
ؤمله في ملالجت هظا اإلاىطىق في اإلاؿخلبل.
ؤما بسصىص واعصاث اإلاىخىحاث الفالخُت الغحر اإلاغزص لها ولىج الؿىق
الىػىُت ،ؤكلً الؿُض الىػٍغ ؤن غالبُت الاجفاكُاث اإلاغجبؼت بالخباصٌ الخغ هي
مخيافئت جم فيها طبؽ اللىائذ الؿلبُت للمىخىحاث املخظىعة مً الاؾخحراص باؾخثىاء
اإلاىخىحاث ألاؾاؾُت التي الػالذ حكيل هلصا خاصا بالؿىق اإلاغغبُت.
هما ؤهض مً حهت ؤزغي كلى ؤن مجهىصاث الىػاعة لخدلُت مُاه البدغ الهضف
منها املخافـت كلى الاؾدثماعاث الفالخُت هما هى الكإن باليؿبت لؿلي  23ؤلف
هىخاع بمىؼلت اقخىهت التي حلض مؼوصا عئِؿُا للؿىق الىػىُت بمىخىحاث الؼماػم،
وؤطاف ؤن مكغوق الخدلُت يهضف هظلً بلى الاؾخضامت في اإلاكاعَم الاؾدثماعٍت
والخفاؾ كلى الُض اللاملت.
وفُما ًخللم باإلاُاه والغاباث ،جؼغق الؿُض الىػٍغ بلى اوكغاٌ الىػاعة باللمل
كلى بزغاج زالر ؤو ؤعبم مباصعاث حكغَلُت ؤهمها اإلاباصعة الغامُت بلى بخضار ووالت
للمُاه والغاباث لخدلُم زالر مهام ؤؾاؾُت:
أوال :جىـُم اإلاؿخفُضًً مً اؾخغالٌ اإلاىخىحاث الغابىٍت في بػاع حملُاث
مهىُت كلى الصلُض املخلي ،وؤلاكلُمي ،والجهىي ،وطلً بخيؿُم مم الىوالت.

ثانيا :غغؽ قخالث ألاشجاع مً ػغف اإلاؿدثمغًٍ هـحر اؾخغاللهم للخكب
الغابىي.
ثالثا :حلل الغابت فظاء جغفيهُا ومىتزها ؾُاخُا زاطم للملُاث حؿُحر
مىـمت بؾىة بلضص مً الضوٌ الغائضة في هظا املجاٌ هىىضا وؤمغٍيا والكُلي.
وكالوة كلى طلً ،قضص الؿُض الىػٍغ كلى ؤهمُت اهسغاغ اللؼاق الخاص
لالؾدثماع في غغؽ وبُم قخالث ألاشجاع الغابىٍت ،اؾخىماال لغئٍت الىػاعة
اإلاؿخلبلُت بغغؽ زمـ مالًحن هسلت بطافُت إلاظاكفت مىخىحاث الىسُل.
وفي الخخام ،حضص الؿُض الىػٍغ الخإهُض كلى ؤهمُت هظه اإلاكاعَم التي ؤوالها
صاخب الجاللت هصغه هللا كىاًت زاصت الؾُما كلى مؿخىي الاؾدثماعاث الفالخُت
مما ؤؾهم في وفغة اإلاىخىج الفالحي عغم جىالي ؾىىاث الجفاف ؾىاء مً خُث الىم ؤو
الجىصة ؤو ألاؾلاع ،ماهضا ؤن الخدضي الغاهً هى ججاوػ بهغاهاث وملُلاث بهجاح
اؾتراجُجُت الجُل ألازظغ  0202-0202وملغبا في هفـ الىكذ كً ؤمله في ؤن جخمحز
هظه الؿىت بدؿاكؽ ؤمؼاع الخحر لخيىن ؾىت فالخُت بامخُاػ.

المملكــة المغربيــة
Royaume du Maroc
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ملخص ميزانية الوزارة برسم السنة املالية 2021
ميزانية االستثمار حسب القطاع
اعتمادات ألداء (بمليون درهم)
%±
)*(2021 2020

القطاع  /البرامج
أ .الفالحة

 .1الري وتهيئة املجال الفالحي
 .2تنمية سالسل االنتاج الفالحي
 .3السالمة الصحية
 .4التعليم التكوين والبحث
 .5املساندة واملصالح املتعددة املهام

ب .التنمية القروية
 .1برنامج تدارك التفاوت االجتماعي و املجالي في العالم القروي

(صندوق التنمية القروية واملناطق

الجبلية)

 .2فك العزلة و تنمية املناطق القروية والجبلية

ت .املياه و الغابات

 ,1برنامج الحفاظ على امللك الغابوي وتأمينه
 ,2برنامج تهيئة وتنمية الغابات
 ,3برنامج محاربة التصحر واملحافظة على الطبيعة
 ,4برنامج أفقي ملواكبة تدخالت القطاع

د .الصيد البحري

 ,1برنامج تنمية الصيد وتربية االحياء البحرية و تثمين املوارد
 ,2برنامج التأهيل الترقية االجتماعية واملهنية و سالمة رجال البحر
 ,3برنامج القيادة والحكامة

املجموع

مجموع امليزانية

10 040
3 565
5 530
565
316
63
1 738

10 588
4 010
5 547
620
336
75
2 711

5%
12%
0%
10%
6%
18%
56%

1 431

2 149

50%

307
954
181
504
193
76
211
170
15
26

562
1 281
286
607
288
100
221
182
21
19

83%
34%
58%
20%
49%
32%
5%
7%
35%
-29%

12 943

14 801

14%

ميزانية التسيير
ميزانية االستثمار

)*( قانون املالية املعدل برسم السنة املالية 2020

تقديم امليزانية

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021

+11%
18 773
3 972

16 848
3 905

14 801

2021

12 943

2020

قطاع الفالحة
3

استراتيجية "الجيل األخضر "2030-2020

تم تقديم استراتيجية الجيل األخضر إلى
جاللة امللك محمد السادس  ،حفظه
هللا  ،في  13فبراير  2020في شتوكة آيت
باها.
حيث تعمل عدة لجان مختصة بقطاع
الفالحة على إعداد الترتيبات الخاصة
بتنفيذ هذه االستراتيجية الجديدة

أكد جاللة امللك محمد السادس ،
حفظه هللا  ،خالل خطابه األخير في 9
أكتوبر  2020بمناسبة العودة البرملانية
على األهمية التي يجب إيالؤها لقطاعي
الفالحة والتنمية القروية في ديناميكية
االنتعاش االقتصادي
وذلك عن طريق تعزيز ديناميكية
االستثمار والتشغيل و تثمين مليون
هكتار من األراض ي الزراعية الجماعية
باإلضافة إلى دعم الشباب في ريادة
األعمال في املهن والخدمات املتعلقة
باملجال الفالحي

4

استراتيجية "الجيل األخضر "2030-2020
القيادة االستراتيجية
اللجنة االستراتيجية
برئاسية السيد الوزير

الجيل األخضر
إرساء إطار حكماتي
لتنزيل استراتيجية الجيل
األخضر منظم حول
ثالث أقطاب

القيادة املؤسساتية
اللجنة التنفيذية
برئاسية السيد الكاتب
العام

• تنسيق كل البرامج

• تحدد التوجهات
الكبرى وتتخذ
القرارات االستراتيجية

• تسهر على ضمان وإدارة
العالقة مع الشركاء
الخارجين

القيادة التنفيذية
آلية إدارة وتسيير املشاريع
فريق آلية إدارة
وتسيير املشاريع

فرق املشاريع

املرصد والنماذج

فريق للتنفيذ الشامل
لالستراتيجية الجديدة

قيادة مباشرة للجهات
املعنية

مشاريع نموذجية
واستخالص املمارسات
الجيدة

تم تحديد 29

مشروع ذو أولوية في إطار تنزيل استراتيجية

• تصادق على تنفيذ
االعمال

"الجيل األخضر "2030-2020

• تسهر على تعبئة
الشركاء

التواصل املؤسس ي
وإدارة التغيير

تطوير املهارات
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تطوير االطار
القانوني

5

صندوق التنمية الفالحية
أهم إنجازات 2020

 3,4مليار درهم

 335مليون درهم

كتحفيزات مباشرة لالستثمارات الفالحية  %62منها تخص ضيعات
صغيرة (أقل من  10هكتارات)

تكثيف إنتاج و استعمال البذور استفاد من  %8من التحفيزات املالية,
حيث بلغ املخزون من البذور برسم السنة الجارية حوالي  1,5مليون
قنطار

 2,01مليار درهم

 225مليون درهم

مشاريع اإلعداد الهيد وفالحي و العقاري استفادت من  % 49من
التحفيزات اإلجمالية

كدعم لسلسلة الحوامض بمختلف جهات اململكة توزعت كالتالي :
85م.د كدعم لعالية السلسلة ( 4200فالح منتج)  100 ,م.د كدعم
للصادرات و  40م.د كدعم لوحدة إلنتاج العصير

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021
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صندوق التنمية الفالحية
تخصيص  2مليار درهم لدعم
مشاريع التجهيز بالسقي املوضعي

من املرتقب أن يرتفع حجم
اإلعانات املمنوحة سنة 2021
بحوالي  %3مقارنة مع سنة 2020
حيث ستصل الى ما يناهز 4,2
مليار درهم
إرساء تحفيزات جديدة في إطار
تفعيل أهداف استراتيجية "
الجيل األخضر" و التي سوف تهم
بصفة خاصة دعم الشباب
وتنمية أراض ي الجموع من أجل
االستثمار في القطاع الفالحي و
خلق طبقة متوسطة بهذا القطاع

العمليات
اإلعداد الهيدروفالحي و العقاري
تجهيز الضيعات الفالحية
تحفيزات "الجيل األخضر"
تكثيف اإلنتاج الحيواني
تصدير املنتجات الفالحية
إنتاج و استعمال البذور
وحدات تثمين اإلنتاج الفالحي
غرس األشجار املثمرة
تحفيزات أخرى
مجموع التحفيزات واملساعدات
التأمين الفالحي
توزيع فسائل النخيل
عمليات أخرى
مجموع العمليات االخرى

املجموع العام

إنجازات  2020توقعات 2021
(بمليون درهم) (بمليون درهم)

±%

2010
320

2010
320
300
250
250
234
100
95
50

-24%
19%
-30%
19%
6%
0%

3429

3609

5%

378
70
203

371
80
140

-2%
14%
-31%

651
4080

591

-9%

4200

3%

330
210
335
84
90
50

0%
0%
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التحفيزات واالستثمارات املستفيدة من
الدعم و املرتقبة في 2021

8,3
مليار درهم

4,7
مليار درهم

3,6

7,9
مليار درهم

4,5
مليار درهم

3,4

مليار درهم

مليار درهم

2021

2020

صرف  1درهم
من التحفيزات

اإلستثمارات
الخاصة
املساعدات
والتحفيزات

 2,3دراهم
من االستثمارات

7

برنامج إغاثة املاشية والحد من آثار نقص التساقطات املطرية  /التأمين الفالحي
 630مليون درهم

 803مليون درهم

برنامج إغاثة املاشية

التأمين الفالحي

 1.5مليار درهم
التأمين الفالحي

برنامج إغاثة املاشية والحد من آثار نقص التساقطات املطرية
للتخفيف من اآلثار السلبية لنقص التساقطات على قطاع تربية املواش ي ،قامت وزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،باتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من معاناة
الكسابة والحد من هذه اآلثار على املاشية وكذا على مدخول مربي املاشية .حيث تم وضع برنامج
هام بغالف مالي يناهز 630مليون درهم و الذي يتمحور حول التدخالت التالية :
توزيع ونقل الشعير واألعالف
املركبة
 544مليون درهم
• نصف مليون قنطار من
األعالف املركبة
•  7.2مليون قنطار من
الشعير بثمن مدعم
حدد في  2درهم
للكيلوغرام لفائدة مربي
املاشية في كل أقاليم
اململكة

توريد املواش ي
 64مليون درهم
• توزيع  1490من
الخزانات البالستيكية
و 49مجرورة
• بناء وتجهيز  25خطارة و
بناء وتجهيز  142من
نقط املاء
• تحمل مصاريف تشغيل
الشاحنات الصهريجية
لنقل املاء

تحسين الظروف الصحية لقطيع
النحل
 22مليون درهم

• توزيع األدوية من أجل
عالج  650.000خلية
نحل ضد داء
"الفارواز"



منجزات التأمين
املتعدد املخاطر
املناخية للحبوب و
القطاني و
الزراعات الزيتية

منجزات برنامج
الضمان املتعدد
املخاطر الخاص
باألشجار املثمرة
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عدد الجماعات املؤمنة خالل املوسم الفالحي
 :2020-2019حوالي  726جماعة مؤمنة
عدد الجماعات املتضررة 660 :جماعة تضررت من
الجفاف
املساحة املتضررة بلغت ما يناهز  973.800هكتار
أي ما يناهز  %97من املساحة املؤمنة
املبلغ اإلجمالي للتعويضات  803مليون درهم
وقد تم تعويض جميع املتضررين من طرف
التعاضدية الفالحية املغربية للتأمين

 املساحة املتضررة خالل املوسم الفالحي -2019
 :2020بلغت الى شهر شتنبر ما يناهز  1.449هكتار
جراء البرد ،الصقيع ،الحرارة املرتفعة والرياح القوية
 عملية الخبرة متواصلة وسوف يتم تعويض
املتضررين ابتداء من شهر نونبر
8

برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي
1

البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي
التحويل الجماعي إلى الري املوضعي
املنجزات

الدراسات

األشغال

 الدراسات  :همت  214.000هكتار منها
185.000هكتار جاهزة
 األشغال  :همت  138.000هكتار منها 98.200
هكتار منتهية

 تشمل  %98من املساحة اإلجمالية املبرمجة
( 220.000هكتار)
 تشمل  %72من املساحة اإلجمالية املبرمجة
 انتهاء األشغال على مساحة 10.300هكتار
إضافية (املساحة املنتهية سترتفع إلى
108.500هكتار)
 متابعة األشغال على مساحة  48.600هكتار

التحويل الفردي إلى الري بالتنقيط
املنجزات

التدابير

 املساحة املبرمجة  550.000 :2020 -2008هكتار
 بلغت املساحة االجمالية املسقية بتقنيات الري املوضعي الى
اليوم  643.000هكتار

 سيمكن برنامج  2021من تغطية حوالي  50.000هكتار إضافية
لتصل املساحة اإلجمالية  693.000هكتار
 رصد مبلغ دعم يقدر ب  1.9مليار درهم كدعم للدولة عبر
صندوق التنمية الفالحية
693

643

590

560

540

500

450
186

160

2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي
2

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري

مشروع الغرب  30.000هكتار

الدراسات

مشروع قدوسة  5.000هكتار

•
•

إطالق دراسة الهيكلة
إطالق أشغال طلب العروض

•

اختيار الشريك الخاص املكلف بتسيير منشآت
املشروع

 إطالق الدراسة األولية للجدوى

مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة تافرسيت

مشروع تحلية مياه البحر بجهة ڭلميم واد
نون

األشغال والتدبير

•

إنجاز دراسة الهيكلة

•

إطالق الدراسة األولية للجدوى

مشروع الكردان

•

مواصلة التدبير املفوض في سنته الحادية عشرة

•

مواصلة التدبير املفوض في سنته الثانية عشرة

مشروع أزمور البئر الجديد  3.200هكتار

•

إنهاء األشغال و بداية التدبير املفوض

•

مواصلة التدبير املفوض

•

مواصلة األشغال املتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر
وشبكة الري

•

إنهاء أشغال محطة تحلية مياه البحر وشبكة الري و
الشروع في مرحلة االستغالل

•

إطالق األشغال

مشروع شتوكة  15.000هكتار

مشروع الداخلة  5.000هكتار
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مشاريع الفالحة التضامنية 2020 -
15,5مليار درهم

إطالق  989مشروع

 730ألف مستفيد

كاستثمارات اجمالية

للدعامة الثانية

من مشاريع الدعامة الثانية

اإلنجازات إلى غاية يوليو 2020

اآلثار االجتماعية واالقتصادية املرتقبة
ل  989مشروع
القيمة املضافة إضافية

غرس

وحدات التثمين

(هكتار)

(وحدة)

املجموع

438.025

448

14.479

الزيتون
اللوز
سالسل أخرى

284.821
72.425
80.779

95
32
321

4.157
1.606
8.716

(مليون درهم)
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مشاريع الفالحة التضامنية 2021 -
ً
ً
ً
 سيتم برسم سنة  2021إتمام وإنجاز الصفقات التي تخص  417مشروعا تضامنيا مبرمجا في إطار مخطط
املغرب األخضر وإطالق مشاريع جديدة في إطار املقاربة الجديدة للفالحة التضامنية إلستراتيجية القطاع
الفالحي «الجيل األخضر "2030-2020
 تبلغ االستثمارات االجمالية ملشاريع الفالحة التضامنية خالل  2,7 : 2021مليار درهم منها  1مليار درهم برسم
اعتمادات األداء ،وتتوزع حسب املكونات كمايلي :
املكونات
أشغال الغرس
أشغال التهيئة الهيدروفالحية
الدراسات والدعم التقني املتعلق باملشاريع التضامنية
بناء املباني التقنية
أشغال تهيئة املسالك القروية
أشغال إحداث وتهييئ نقط املاء
إقتناء املعدات التقنية
مكونات أخرى

املجموع 2021

إعتمادات األداء
463
97
95
94
48
69
70
64
1 000

إعتمادات
اإللتزام
1 071
143
142
116
115
50
45
52
1 735

مليون درهم
املجموع

النسبة %

1 534
240
236
210
163
119
116
116
2 735

56%
9%
9%
8%
6%
4%
4%
4%
100%
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السالمة الصحية للمواد الغذائية
عمليات املراقبة و
االعتماد

•
•
•

 248.003طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و  535.392طن من منتجات البحر
 1,21مليون قنطار من البذور و  72مليون غرسة من الفراولة و األشجار املثمرة
عند االستيراد :مراقبة  2,9مليون طن من املنتجات الغذائية و  6,4مليون وحدة
من الحيوانات الحية
عند التصدير :مراقبة  984.330طن من املنتجات الغذائية و  18,9مليون وحدة
من الحيوانات الحية

•
•
•

تلقيح أزيد من  2,5مليون رأس من األبقار ضد الحمى القالعية
تلقيح حوالي  4,55مليون رأس من األغنام واملاعز ضد الحمى القالعية
القيام بحملة تلقيح تذكيرية وطنية ضد الحمى القالعية عند األبقار و تلقيح
املجترات الصغيرة

•

ترقيم أزيد من 1,1مليون رأس من األبقار و أزيد من  20.000رأس من االبل
حسب النظام الوطني للترقيم و تتبع مسار الحيوانات ))SNIT

•
•
•
•

تسجيل  242.000مسمن األغنام واملاعز من طرف املصالح البيطرية
ترقيم  8,2ماليين رأس من األغنام واملاعز بحلقة عيد األضحى
القيام بمداومة بيطرية طيلة فترة العيد من طرف أزيد من  400تقني وبيطري
مراقبة  600عينة من األعالف و 1300عينة من لحم الغنم للتأكد من جودتها

•

البرنامج الوطني
ملحاربة الحمى
القالعية
البرنامج الوطني
لترقيم الحيوانات

عيد األضحى

•
•
•

 400.000طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و  600.000طن من منتجات البحر
 2,5مليون قنطار من البذور و  85مليون غرسة من الفراولة و األشجار املثمرة
عند االستيراد :مراقبة  7مليون طن من املنتجات الغذائية و حوالي مليون وحدة
من الحيوانات الحية
عند التصدير  :مراقبة  1,8مليون طن من املنتجات الغذائية و حوالي  22مليون
وحدة من الحيوانات الحية و مواد التكاثر الحيواني

•
•

إنجاز حملتين وطنيتين تذكيريتين لتلقيح االبقار ضد الحمى القالعية
تلقيح حوالي  5ماليين من األغنام و املاعز ضد مرض الحمى القالعية في املناطق
الحدودية و الحساسة

•

مواصلة عملية ترقيم وتسجيل تنقالت الحيوانات من طرف املؤسسة الوطنية
للترقيم وتتبع مسار الحيوانات "ترقيم"

•

•

اقتناء املعدات واللوازم لترقيم األغنام واملاعز املعدة للذبح بمناسبة عيد األضحى
1442

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021

13

التنمية القروية

تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية – 2020
1

برنامج تدارك الفوارق املجالية و االجتماعية بالعالم القروي
11,21

0,98

منذ صيف 2017إلى اآلن وإلى غاية  27أكتوبر  ،2020تم
تفويض غالف مالي قدره  11,2مليار درهم من طرف
صندوق التنمية القروية و املناطق الجبلية لفائدة
الجهات املكلفة بإنجاز املشاريع

3,46
3,44

املجموع

2019

2020

2018

3,33

2017

الكهرباء

املاء الصالح للشرب

التعليم

الصحة

الطرق و املسالك القروية

ربط  434دوار بالشبكة الكهربائية
وتجهيز  66مسكن فردي باللوحات
الشمسية مع توسيع شبكة
الضغط املنخفض على مسافة
 658كلم

إنجاز  252منظومة للتزويد باملاء
الصالح للشرب و  16.853عملية
ربط فردي أو جماعي بشبكة املاء
الصالح للشرب وصيانة وإعادة
تأهيل الشبكة على مسافة 745
كلم

بناء او إعادة تأهيل 1198مؤسسة
تعليمية وتجهيز 63مؤسسة أخرى
واقتناء  420سيارة للنقل املدرس ي

بناء أو إعادة تأهيل  473من
املؤسسات الصحية و تجهيز 223
مؤسسة أخرى و اقتناء  423سيارة
إسعاف أو وحدة متنقلة

بناء أو إعادة تأهيل  10.336كلم
من الطرق واملسالك القروية بما في
ذلك املنشآت الفنية املرتبطة بها

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021
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تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية – 2021
1

برنامج تدارك الفوارق املجالية و االجتماعية بالعالم القروي
 مواص لة إنج از البرن امج ،حي ث تق وم حالي ا املج الي الجهوي ة لتنمي ة املج ال الق روي و املن اطق الجبلي ة بإعـداد مشـاريع مخططــات العمـل برسـم ســنة .2021
وس يتم ف ي القري ب العاج ل مناقش ة ه ذه املخطط ات م ع اللجن ة الوطني ة لتنمي ة املج ال الق روي واملن اطق الجبلي ة م ن أج ل االتف اق عل ى النس خة النهائي ة الت ي
سيتم اعتمادها خالل هذه السنة
البرنامج

 بس ب انعكاس ات جائح ة كورون ا ،م ن املرتق ب أن تع رف مخصص ات ص ندوق التنمي ة القروي ة برس م س نة  2021انخفاض ا يتج اوز  1,27ملي ار دره م مقارن ة
مع املبلغ املتوقع سلفا .ونتيجة لذلك سيتم خالل هذه السنة االنكباب على إنهاء االلتزامات السابقة وإطالق مشاريع جديدة في حدود املبالغ املتاحة
 م ن املرتق ب أن يص ل الغ الف امل الي املخص ص له ذا البرن امج برس م س نة 2021م ا مجموع ه  6,6ملي ــار دره ــم منه ــا  2,15ملي ــار دره ــم س تمول م ن ط رف
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية بمساهمة القطاعات الوزارية املعنية

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021
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املياه والغابات

أهم األوراش لسنة 2020

َ َ
تقديم االستراتيجية الجديدة "غابات املغرب  "2030-2020بين يدي صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والتي تهدف لجعل القطاع أكثر تنافسية وعصرنة اعتمادا على تدبير مندمج ومستدام ومن ِتج
َ
َ
َ
ْ َ ْ َ
هيكلة َّ
َ
َ
التنظيم امل َؤ َّ
تطو ِير
في
والشروع
القانوني،
االطار
مالءمة
وكذا
وكالتين
بخلق
ي
ت
سا
س
إعادة
عبر
اع
ط
للق
ي
ت
سسا
ؤ
اإلصالح امل
ِ
ِ
ِ ِ
َللثروة ،يروم ملصالحة املغار ْبة َمع املجال الغابوي .وقد تم فتح عدة أوراش أهمهاِ :
ِ
ِ
املهن َ
الغابوية َ
ِ َ
عبر َرق َمن ِتها ،وخلق نموذج جديد للمقاربة التشاركية يجعل من الساكنة أول شريك في تدبير القطاع ،اعتمادا على حكامة غابوية محلية حقيقية وعلى هيئات ترابية خاصة.
َوت
حديث ِ
تهيئة وتنمية الغابات ومحميات محيطات التشجير • تشجير وتخليف الغابات وتحسين املراعي على مساحة  38.000هكتار
• تخصيص  26مليون درهم كتعويض عن حق الرعي لفائدة  170جمعية رعوية
معالجة األحواض المائية ومحاربة زحف الرمال

• معالجة األحواض املائية على مساحة  30.000هكتار
• صيانة وتث يت أكثر من  1.000ه من الكثبان الرملية وإنشاء حزام رملي على طول  20كلم

تهيئة المناطق المحمية

• مواصلة تنزيل مخططات تهيئة وتدبير  10منتزهات وطنية والتي تبلغ مساحتها حاليا  772.000هكتار.
• تهيئة  26محمية حيوانية على مساحة  54.000هكتار وإعادة استيطان أصناف محلية منقرضة ومهددة باالنقراض

تدبير القنص والصيد بالمياه القارية

• بلغ العدد اإلجمالي ملكريات القنص  1.252مكرية.
• انتاج  28مليون وحدة من صغار األسماك وتوطينها على مستوى الوديان والبحيرات ودعم التعاونيات لتربية
األسماك داخل األقفاص العائمة ببحيرات السدود (أحمد الحنصالي واملسيرة والساهلة والوحدة).

الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

• بلغ عدد حرائق الغابات هذه السنة  445حريق تضررت من جرائها مساحة  5.300هكتار ،تمثل منها األعشاب
واألصناف الثانوية نسبة .%50
• تهيئة  550كلم من مصدات النار وصيانة  21من أبراج املراقبة و 47من نقط املاء.

التحديد والبنيات التحتية

• وتتجلى أهم االنجازات في مجال الحفاظ على امللك الغابوي وتأمينه في التحديد النهائي ملساحة  8,9ماليين هكتار
وتحفيظ  6,3ماليين هكتار.
• كما تم فتح وصيانة  570كلم من املسالك الغابوية.
تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021

البرنامج التوقعي لسنة 2021
في إطار تفعيل استراتيجية "غابات املغرب  "2030-2020ستعرف سنة  2021إطالق مجموعة من املشاريع املرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات باإلضافة الى مواصلة انجاز تلك
التي تم الشروع في إنجازها خالل هاته السنة ،ويتعلق األمر باملشاريع التالية:

•
•
•
•
•

اإلطار القانوني وإحداث الوكالتين
إعداد برنامج التشجير التشاركي
التدبير األمثل واملستدام للبذور الغابوية وتطوير وعصرنة نظام إنتاج الشتالت الغابوية
رقمنة برامج التنمية الغابوية
َ
َ َ
ُ
نشط
لتنشيط التر ِابي تضم أكثر ِمن  500م ِ
ِإنشاء شبكة جديدة ِل ِ

برنامج تهيئة وتنمية الغابات

• تشجير وتخليف الغابات وتحسين املراعي على مساحة  47.300هكتار ،أي بزيادة  %26مقارنة مع  37.333( 2020ه ).
• صيانة  31.000هكتار من املغروسات القديمة

تهيئة األحواض املائية

• إعداد تصاميم تهيئة األحواض املائية على مساحة  511.000هكتار وإنشاء  300.000متر مكعب من سدود الترسيب

محاربة زحف الرمال
تدبير القنص والصيد باملياه القارية

تنمية شبكة املناطق املحمية وحماية
الوحيش ومواطنه

• تث يت وصيانة ما يقارب  1.300هكتار من الكثبان الرملية و معالجة  5,7كلم من األحزمة الرملية
• دعم تنظيم القنص عبر إحداث  61مكرية جديدة للقنص ليبلغ العدد اإلجمالي  1.313مكرية على  3,4مليون هكتار
• إنتاج  28مليون وحدة من صغار األسماك واستزراع  25,5مليون وحدة من األسماك بالبحيرات والوديان .
• إنتاج  17ألف طن من األسماك املستزرعة.
• مواصلة تهيئة  10منتزهات وطنية.
• مواصلة تهيئة  26محمية حيوانية على مساحة  54.000هكتار ومواصلة برامج إطالق األنواع املنقرضة في مجالها الطبيعي بعدة
محميات.
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البرنامج التوقعي لسنة 2021
الشروع في تهيئة املنتزه الوطني إلفران • إعادة تهيئة تقسيم املنتزه الوطني  :قلب املنتزه على مساحة  24 705ه .
َ
• احداث محميتين جديدتين الستيطان األصناف املهددة باالنقراض :األ ْيل
تماشيا مع االستراتيجية الجديدة
َ
َ
َ
ْ
ْ
البرب ِري واألر ِوي والغزالن الجبلية وذلك على مساحة  580هكتارا.
غابات املغرب 2030-2020
• تخليف وإعادة تأهيل املنظومات الطبيعية :أرز األطلي والبلوط األخضر
والبلوط الزان والصنوبر البحري.
• تطوير السياحة البيئية وتطوير شراكات مع الشركاء املحليين في مجال
التنشيط البيئي وتطوير املنتوجات املحلية )برنامج االستثمار السياحي(

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021

الصيد البحري

أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خالل التسعة أشهر األولى من 2020
من حيث القيمة (بماليير الدراهم)

من حيث الحجم (بآالف األطنان)

انخفاض طفيف ب  3%في الكمية و ب  %5في
القيمة بالرغم من تراجع نشاط األسطول خالل فترة
الحجر الصحي

1

اإلنتاج
الوطني
من
األسماك

66 8418 1.011
-3%

984

842

+8% +27%

-7%

72 107 25

أخرى

2
535

2019

الرخويات

-5%

2020

779

السمك األبيض

+7%

9,6

0,7

السمك السطحي

570

9,2

5,3

1,4

+0%

-15%

-7%

5,3

1,2

2,1

0,6

أخرى

15,4

الرخويات

السمك األبيض

+0%

2,2

السمك السطحي

15,3

صادرات
املنتجات
السمكية
2019
قطاع الصيد البحري

2020

2019

2020

2019

2020

 انخفاض إفراغات السمك السطحي بنسبة  %7في الحجم
والقيمة نظرا لتراجع كميات السردين و األسمقري ب 12
 %نتيجة للظروف املناخية و حالة الطوارئ الصحية.
 ارتفاع الكميات املصطادة من الرخويات بنسبة  %27في
الحجم نتيجة تزايد انتاج األخطبوط ب  %48( %22من
إجمالي صيد هذا النشاط في  )2020نظرا لتحسن
مردودية السفن

ارتفاع ب  7%في الكمية و استقرار في القيمة بالرغم
من ظرفية صعبة على مستوى األسواق العاملية
 ارتفاع في حجم الصادرات بنسبة  %7نظرا لتزايد كمية
صادرات كل من الرخويات املجمدة ،املعلبات ونصف
املعلبات وكذا دقيق وزيت السمك على التوالي ب ،%28
 %8و %66( %6من الحجم اإلجمالي للصادرات).
 استقرار في القيمة نظرا الرتفاع صادرات معلبات السردين
ب  %5وزيت السمك ب  %36مع انخفاض طفيف في
قيمة الرخويات املجمدة ب ـ%2
22

أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس
املراقبة
 كل سفن أسطول الصيد الساحلي وأسطول
الصيد في أعالي البحار مجهزة بأجهزة تحديد املوقع
الجغرافي VMS
 تطوير برنامج معلوماتي خاص بمسطرة املصادقة
على املنتجات في إطار محاربة الصيد غير القانوني
 استفادة  18107قارب صيد من برنامج تحديد
هوية القوارب  RFIDأي بنسبة %100

البيع األولي وبيع السمك
بأسواق الجملة
ً
 إنجاز  11سوقا للسمك من الجيل الجديد للبيع
األولي بتكلفة اجمالية تقدر ب 447مليون درهم
 بناء  10أسواق السمك بالجملة بغالف مالي ناهز
 560مليون درهم

قطاع الصيد البحري

تدبير املوارد

التفريغ

 وضع  20مخطط إضافي لتهيئة املصايد ذات األولوية
التسويقية (مقابل مخطط واحد فقط قبل )2009
 ٪96 من السمك املفرغ مدبر بطريقة مستدامة
 إنشاء أربع محميات بحرية ،سيتم تنزيل وتركيب
معدات التشوير البحري في كل محمية خالل 2021

 املنع التام الستخدام الصناديق الخشبية واعتماد
الصناديق البالستيكية املوحدة
 توزيع حوالي  22.891صندوق عازل للحرارة وذلك
بتجهيز  7630قارب صيد تقليدي
 غرف التبريد :من  13إلى 55
 مصانع الثلج :من  10إلى 101

البحث العلمي
 أكثر من  1,15مليار درهم لتعزيز قدرات املعهد
الوطني للبحث في الصيد البحري
 تعزيز إمكانيات البحث البحري :
 3 oزوارق سريعة وسفينتان ساحليتان
للتنقيب منها  1في طور اإلنجاز
 3 oسفن للبحث العلمي ،منها سفينة
متطورة سيتم استالمها في 2021

اإلجراءات االجتماعية
 تعميم التغطية االجتماعية والصحية على
جميع البحارة بما فيهم الصيادين التقليديين
و تعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل
ً
ابتداء من فاتح يناير 2018
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أهم مؤشرات استراتيجية آليوتيس إلى غاية 2019
نسبة الكميات املفرغة املدبرة
باستدامة

التشغيل املباشر على اليابسة

+91%

األطنان)
حجم
بآالفاألطنان)
اإلنتاج ((بآالف
حجم اإلنتاج

x 1,7

x 1,4

96%
104.980
61.650

5%

2019

1.461

2007

2019

الصادرات (بماليير الدوالرات)

1.035

2019

2007

الناتج الداخلي الخام (الصيد و
صناعات الصيد*) بماليير الدراهم

x 1,9

x 2,1

2,3

17,3

1,2

2019
قطاع الصيد البحري

2007

2007

8,3

2019

2007

* المصدر :المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص الصيد البحري وتقديرات الوزارة فيما يخص صناعات الصيد
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تق ـ ــريـر

حـ ـ ـ ـ ـ ــول
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصناعة
والتجارة والاقتصاد ألاخضر والرقمي

برسم سنة 0202

بسم هللا الرحمان الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

كلذث لجىت اللؼاكاث ؤلاهخاظُت اظخماكها بخاسٍخ  03هىهبر  0303خصص
إلاىاكؽت مؽشوق اإلاحزاهُت الفشكُت لىصاسة الصىاكت والخجاسة والاكخصاد ألاخظش
والشكمي بشظم العىت اإلاالُت .0302
للذ جذاسظذ اللجىت مؽشوق هزه اإلاحزاهُت الفشكُت بشةاظت العُذ أبى بىش
اكبُذ سةِغ اللجىت وبدظىس العُذ مىالي خفُف الللمي وصٍش الصىاكت والخجاسة
والاكخصاد ألاخظش والشكمي.
وججذس ؤلاؼاسة ئلى أن اللجىت كلذث اظخماكها اإلازوىس أكاله بدظىس كذد
مدذود مً العُذاث والعادة اإلاعدؽاسًٍ ،فُما ؼاسن باقي أكظاء اللجىت كبر جلىُت
الخىاؿش اإلاشتي كً بلذ جفلُال لإلظشاءاث والخذابحر الىكاةُت والاختراصٍت اإلاخخزة مً
ػشف أظهضة املجلغ في هزا الؽأن ظشاء جفش ي ظاةدت وىسوها اإلاسجذ.

وبلذ اليلمت الترخُبُت للعُذ سةِغ اللجىت بالعُذ الىصٍش وباألػش اإلاشافلت له،
وبجمُم الحظىس جىاوٌ العُذ الىصٍش اليلمت لبعؽ مداوس اللشض الخلذًمي إلاؽشوق
اإلاحزاهُت الفشكُت اإلاؽاس ئليها أكاله ،خُض اظتهل هزه املحاوس باإلػاس اإلاشظعي إلكذاد
اإلاحزاهُت ،زم املخؼؽ الدؽشَعي ،وجذبحر ظاةدت وىفُذ  ،26زم كشط كلى كؼاكاث
الصىاكت والخجاسة والاكخصاد ألاخظش والشكمي ،وخخم ولمخه الخلذًمُت بالخؼشق ئلى
مؽشوق الخدىٌ الخىـُمي ،والالجمشهض ؤلاداسي ،زم ألاوؽؼت ألافلُت لللؼاق،
ومىاهبت اإلالاوالث الصغشي واإلاخىظؼت واإلالاوٌ الزاحي ئلى ظاهب الاهخمام بمجاٌ
الاظدشماس وجىمُت الصادساث ،ومؽشوق محزاهُت .0302
فُما ًخللم باإلػاس اإلاشظعي ،لخصه العُذ الىصٍش في ملخؼف مً الخؼاب
اإلاليي وفي اإلازهشة الخىظيهُت لشةِغ الحيىمت الخاصت باكذاد كاهىن اإلاالُت لعىت
 0302بىاء كلى زالر ( )0أولىٍاث اظتراجُجُت في ملذمتها حعشَم ججزًل خؼت ئولاػ
الاكخصاد الىػني ،زم الؽشوق في حلمُم الخغؼُت الصحُت ؤلاظباسٍت ،وحلضٍض مشالُت
الذولت وكللىت جذبحرها.
هما اظخلشض في املحىس اإلاشجبؽ باملخؼؽ الدؽشَعي أهم اإلاىجضاث اإلاسجلت
خالٌ هزه العىت ،ئر أكذمذ الىصاسة كلى مخابلت ( )21مؽشوق كاهىن بما في رلً ()0
كىاهحن جم وؽشها بالجشٍذة الشظمُت وهي هماًلي7

 اللاهىن سكم  24.25بخغُحر وجخمُم اللاهىن سكم  44.22اللاض ي بمىم صىم
ألاهُاط مً مادة البالظدًُ واظخحرادها وجصذًشها وحعىٍلها واظخلمالها.
 اللاهىن سكم  04.03بعً أخيام خاصت جخللم بعحر أؼغاٌ أظهضة ئداسة
ؼشواث اإلاعاهمت وهُفُاث اوللاد ظملُاتها اللامت خالٌ مذة ظشٍان خالت
الؼىاسب الصحُت.
 اإلاشظىم بلاهىن سكم  0.03.363بعً أخيام اظخصىاةُت جخللم بالغشاماث اإلاالُت
الىاظب أداؤها الظترظاق ئمياهُت ئصذاس الؽُياث.
وأطاف العُذ الىصٍش في هفغ العُاق أن مؽشوق اللاهىن سكم  10.25اإلاخللم
بمشاكبت جصذًش واظخحراد العلم راث الاظخلماٌ اإلاضدوط اإلاذوي واللعىشي
والخذماث اإلاخصلت الصاٌ في ػىس اليؽش بالجشٍذة الشظمُت ،فُما ظدخم مىاصلت
جدبم معؼشة اإلاصادكت كلى ( )35مؽاسَم كىاهحن وئكذاد ( )20مؽاسَم كىاهحن
ظذًذة في أفم ظىت .0302
أما فُما ًخص مدىس جذبحر ظاةدت وىفُذ ،26-أوسد العُذ الىصٍش بأهه جم
اجخار مجمىكت مً ؤلاظشاءاث مً أظل جذبحر هاظم خالٌ فترة الحجش الصخي
وأوضح أن هزه ؤلاظشاءاث جىمً أهمُتها في جمىًٍ ألاظىاق ،واكخماد الخذابحر

الصحُت ،وصىاكت مىخجاث خاصت بالىكاًت مً وىفُذ 26-زم دكم اإلالاوالث
الصغشي واإلاخىظؼت والحشص كلى خماًت اإلاعتهلً.
ومً ظهت أخشي ،جؼشق العُذ الىصٍش ئلى املحىس اإلاشجبؽ بلؼاق الصىاكت،
خُض أهذ أن مخؼؽ الدعشَم الصىاعي خالٌ الفترة اإلامخذة بحن  0321و 0303
ؼهذ دًىامُت مخمحزة مىىذ مً ئخذار أهثر مً  231.333مىصب ؼغل مابحن
 0321و  0326فلؽ مخجاوصا الؼمىخاث اإلاشظىة املحذدة في خلم  233ألف
مىصب ؼغل ئلى خذود ظىت  ،0303وأوضح في هفغ العُاق أن جأزحر ظاةدت
فحروط وىسوها كلى مىاصب الؽغل باللؼاق الصىاعي اولىغ كلى جىكف مإكذ
كً اللمل بيعبت  %10خالٌ ؼهش ماي  ،0303وبنهاًت ؼهش ًىهُى 0303
اهخفظذ وعبت اإلاىكىفحن كً اللمل  %03مً اإلاعخخذمحن اإلاصشح بهم خالٌ
ؼهش فبراًش  ،0303هما أؼاس العُذ الىصٍش ئلى جؼىس الصادساث خالٌ الفترة
اإلامخذة بحن ًىاًش وؼدىبر  ،0303والتي كشفذ ئهخلاؼا بعشكت أهبر مً اإلاخىكم
سغم جأزشها بؽذة بفلل أصمت وىفُذ 26-ئر جم حسجُل جباػإ ملحىؾ خالٌ فترة
الحجش الصخي ئال اهه جم جأهُذ اظخئىاف الصادساث مم فخذ ألاظىاق الذولُت
الشةِعُت للمغشب هما هى الؽأن باليعبت للؼاق العُاساث ،الزي ججاوص ملـم
ألاهذاف الشةِعُت اإلاعؼشة في نهاًت ظىت .0326

وجأهُذا إلاا ظبم فلذ خلم اللؼاق ً-ظُف العُذ الىصٍش -خالٌ العىت
الجاسٍت في ؿل الجاةدت كفضة هامت كبر ئخذار مىـىماث صىاكُت أهثر فاكلُت
مً أظل صىاكت ظُاساث أهثر اهذماظا هما هى الحاٌ باليعبت إلاصىم سوهى-هِعان
) (Renault Nissanالزي أهخج خىالي  061.630ظُاسة مدللا أصٍذ مً  2.05ملُاس
ًىسو هحجم ملامالث خاصت بالخىسٍذ مً اإلاغشب ،ومعاهمخه في خلم  22ألف
مىصب ؼغل مباؼش و  03ألف مىصب ؼغل غحر مباؼش ،هما خلم ملذٌ ئدماط
مدلي كذس ب .59%
وهؽف العُذ الىصٍش أن كؼاق الؼحران بذوسه ؼهذ اهخلاؼا ػفُفا في ظُاق
ؿشفُت كاإلاُت صلبت هدُجت جأزحر أصمت وىفُذ ،26-بدُض جم حسجُل  35%مً
ألاهذاف اإلابرمجت خالٌ هزه العىت باليعبت لإلدماط املحلي ،مدللا سكم
ملامالث بلغ  5.00ملُاس دسهم ئلى غاًت نهاًت غؽذ  0303أي هاكص %00.5
ملاسهت بىفغ الفترة لعىت .0326
أما باليعبت للؼاق اليعُج والجلذ ،فلذ أفاد العُذ الىصٍش بأهه جم جىكُم 26
اجفاكُت اظدشماس وخلم  25100مىصب ؼغل خالٌ ظىت  0326مدللا سكم
ملامالث بلغ  12ملُاس دسهم في خحن أن كُمت الصادساث ئلى مخم غؽذ  0303لم
جخجاوص  25.05ملُاس دسهم مسجلت هلصا ب .%03.0

في خحن كشف كؼاق الصىاكاث الغزاةُت دًىامُت مؽهىدة بفظل كلذ بشهامج
جؼىٍش اللؼاق خالٌ الفترة اإلامخذة بحن  0324و  0302خُض سجل سكم اإلالامالث
اإلاىظه للخصذًش  00.1ملُاس دسهم خالٌ ظىت  0326مسجال صٍادة بيعبت ،%05
اهؼالكا مً ظىت  ،0321وكشف هزا الشكم اهخفاطا ب  %0.0ئلى غاًت غؽذ
 ،0303وأطاف أهه جم جىكُم  26اجفاكُت لالظدشماس في اللؼاق خالٌ العىت
الحالُت جىذسط طمً آلُاث جمىٍل مخؼؽ الدعشَم الصىاعي.
هما جؼشق العُذ الىصٍش ئلى أهم مىجضاث كؼاق جشخُل الخذماث
"ألافؽىسًٍ" ،كبر مىاصلت الذكم اللىي للمؽاسَم الاظدشماسٍت في اللذًذ مً
ظهاث اإلاملىت ،خالٌ ظىت  0303ومىاهبت اإلاعدشمشًٍ بأصٍذ مً  03مؽشوق في
زماوي ( )5ظهاث باإلاملىت ،ظخمىً مً خلم ماًفىق  03ألف مىصب ؼغل ،كالوة
كلى جبعُؽ وسكمىت اإلاعاػش ؤلاداسٍت اإلاخلللت باللؼاق ،وئخذار اليسخت ألاولى
لبىابت جشخُل الخذماث.
وأطاف في هفغ العُاق أهه جم ئكذاد مؽشوق زاوي لخلذًل ميؽىس سةِغ
الحيىمت لظمان اظخمشاسٍت اللشض وئكؼاء سؤٍت واضحت أمام اإلاعدشمشًٍ في ؿل
جفش ي ظاةدت فحروط وىسوها اإلاعخجذ ،وهزلً جم اللمل كلى ئهجاص دساظت

جلُُمُت للشض اإلاغشب خىٌ جشخُل الخذماث وهزا جذاكُاث هزه الجاةدت كلى
اللؼاق.
وخالٌ اظخلشاطه لبرهامج كمل الىصاسة خالٌ العىت اإلاالُت  ،0302أفاد العُذ
الىصٍش بأهه ظِخم ئػالق مؽاسَم اظدشماسٍت ظذًذة ومىاهبت الفاكلحن الصىاكُحن
في ئػاس اظخئىاف ألاوؽؼت الصىاكُت بلذ وىفُذ  26ظىاء حللم ألامش بصىاكت
العُاساث واظخمشاس اإلافاوطاث مً أظل اظخلؼاب مصىعي ظُاساث ظذد،
وجؼىٍش الخىلل الىهشباتي ،أو بصىاكت الؼحران كً ػشٍم مخابلت جىفُز كلىد أداء
اإلاىـىمت الصىاكُت والععي ئلى جىكُم خمعت ( )2مؽاسَم اظدشماسٍت ظذًذة،
وئػالق مؽاسَم ظذًذة فُما ًخللم بلؼاق اليعُج والجلذ ،جخص كاػشاث وػىُت
واظدشماساث مباؼشة خاسظُت وهزا ملاوالث صغحرة ومخىظؼت في ئػاس اإلاىـىماث
الصىاكُت لللؼاق.
وفُما ًخللم بالصىاكاث الغزاةُت أكلً العُذ الىصٍش كً اللمل كلى مىاصلت
جدبم وجىفُز الخذابحر الخاصت اإلاىصىص كليها في كلذ البرهامج لخؼىٍش اللؼاق،
ومىاهبت اإلاعدشمشًٍ والفاكلحن الصىاكُحن الظخلؼاب مؽاسَم اظدشماسٍت ظذًذة.
أما باليعبت للؼاق جشخُل الخذماث "ألافؽىسًٍ" ،أوضح أهه ظدخم مىاهبت
أصٍذ مً ( )03مؽشوق اظدشماسي في اللذًذ مً ظهاث اإلاملىت أمال في خلم ماًفىق

 03ألف مىصب ؼغل ظذًذ ئلى ظاهب اللمل كلى الخىفُز الفللي إلاىاهبت ودكم
ألاوؽؼت الصىاكُت املخخلفت ورلً مً خالٌ اللمل كلى الخىفُز الفللي إلاىاهبت
الؽشواث التي ظخلخدم باإلاىـىمت الصىاكُت "  ،"BSHوهزلً مىاصلت صفلاث
 ،DEAL-MAKING IDEودكم مؽاسَم اظدبذاٌ الىاسداث.
وكً مخؼؽ ؤلاكالق الصىاعي(  ،)0300-0302أوسد العُذ الىصٍش أهه في ئػاس
اظخغالٌ ؤلامياهُاث الىػىُت مً أظل ؤلاكالق الصىاعي بلذ وىفُذ 26-ظِخم فخذ
زالزت ( )0أوساػ اظتراجُجُت مً أظل جمىكم أفظل للصىاكت اإلاغشبُت باللالم
أولها 7جأهُذ جمىكم الصىاكت اإلاغشبُت مً أظل ولىط فشص وأظىاق ظذًذة ،ثاهيها7
جدعحن جىافعُت اإلاملىت ،وثالثها ،ظلل اإلاغشب كاكذة صىاكُت خالُت مً
الىشبىن.
وفُما ًخص كؼاق الخجاسة ،جؼشق العُذ الىصٍش ئلى أهم مىجضاث اللؼاق
خالٌ ظىت  ،0303بدُض أبشص أن ؤلاظشاءاث التي جم اجخارها لصالح كؼاق الخجاسة
الذاخلُت والخىصَم همذ أظاظا مشاظلت مداوس اظتراجُجُت اللؼاق جماؼُا مم
جذاكُاث ألاصمت الصحُت ليىفُذ ،26-مم اكتراح "معاهمت مهىُت مىخذة" في ئػاس
مؽشوق كاهىن اإلاالُت  ،0302فُما ًخللم بىـام الخغؼُت الاظخماكُت للخجاس

اإلاعخللحن ،مم اكتراح همارط ظذًذة لخىمُت الخجاس باللالم اللشوي بدؽاوس مم
اللؼاكحن الحيىمُحن اإلايلفحن بالذاخلُت والفالخت.
هما أطاف أهه جم اللمل كلى جفلُل دوس غشف الخجاسة والصىاكت والخذماث
كبر اإلاصادكت كلى مؽشوق اللاهىن اإلاخللم بالىـام ألاظاس ي لهزه الغشف داخل
البرإلاان بمجلعُه ،وججزًل مخؼؼاث جىمُتها ئلى ظاهب ظاملت الغشف ،وهزلً
اللمل كلى مشاظلت ؤلاػاس اللاهىوي واإلاإظعاحي للبيُت الخدخُت للجىدة في ئػاس
خماًت اإلاعتهلً ومشاكبت العىق والجىدة.
وفي ئػاس بشهامج كمل الىصاسة لعىت  ،0302ؼذد العُذ الىصٍش كلى ئكذام
الىصاسة كلى ئكذاد الىصىص الخؼبُلُت لللاهىن اإلاخللم بخلذًل الىـام ألاظاس ي
للغشف اإلاؽاس ئلُه أكاله ،وهزلً الخلاكذ مم الغشف إلهجاص اإلاؽاسَم الاكخصادًت
اإلاىخلاة خالٌ اليسخت ألاولى مً ػلب ئبذاء الاهخمام.
وفي اسجباغ ببرهامج كمل الىصاسة خىٌ اللالكاث الخجاسٍت الذولُت ،أزاس العُذ
الىصٍش أهمُت جدلُم الؼمىح لخلضٍض اهذماط اإلاغشب كلى الصلُذ الجهىي والذولي
ورلً كً ػشٍم مىاهبت جفلُل مؽشوق مىؼلت الخجاسة الحشة اللاسٍت ؤلافشٍلُت،
وأًظا جفلُل ملحم اجفاكُت الخبادٌ الحش بحن اإلاغشب وجشهُا.

أما باليعبت لالكخصاد ألاخظش ،أفاد العُذ الىصٍش بأهه جم جخفُع الفاجىسة
الؼاكُت خالٌ ظىت  0303جدلُلا للىجاكت الؼاكُت ،وبفظل الاهخشاغ طمً
املخؼؼاث الىػىُت في مجاٌ الىجاكت الؼاكُت ( ،)0303وأطاف أهه ظِخم
حشجُم صىاكاث خالُت مً الىشبىن خالٌ ظىت  0302كبر ئهخاط واظتهالن
هـُف للؼاكت ،ومعاهمت ؤلاهخاط املحلي في ئولاػ الاكخصاد.
هزا ،وأوسد العُذ الىصٍش أن جىمُت الاكخصاد الشكمي ؼهذ كفضة هىكُت كبر
التروٍج الشكمي ،واكخماد مىـىمت الشكمىت والابخياس مً خالٌ جؼىٍش مىصت لخدبم
جىسٍذ اإلاىخجاث ألاظاظُت ،وجؼىٍش مىصت "مىـىماث اإلالاوالث الىاؼئت" ،وهزلً
ئػالق دساظت الجذوي الخلىُت اإلاخلللت باخذار البلىهؽحن الخاص مم جلشٍش
مفصل ،وأطاف أن الىصاسة ظخلمل بشظم ظىت  0302كلى جؼىٍش خمعت ()2
مؽاسَم سكمُت إلاىاهبت الخدىٌ الشكمي لإلداساث وطمان الحماًت والعُادة
ومالءمت اإلالؼُاث ،كالوة كلى جىـُم معابلاث للملاوالث الىاؼئت ،وئػالق
اليسخت الشاهُت مً مىصت ..www.startuphub.maroc.ma
وججذس ؤلاؼاسة ئلى أن اإلاحزاهُت الفشكُت لىصاسة الخجاسة والصىاكت والاكخصاد
ألاخظش والشكمي بشظم العىت اإلاالُت  ،0302كذ بلغ غالفها اإلاالي2.460.332.333 7

دسهم مىصكت بحن محزاهُتي الاظدشماس1.022.436.333 7دسهم والدعُحر7
 244.000.333دسهم.
وهـشا ألهمُت اللشض الخلذًمي للعُذ الىصٍش هىسده مفصال طمً مدخىٍاث
الخلشٍش.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
خالٌ مىاكؽت مؽشوق اإلاحزاهُت الفشكُت لىصاسة الصىاكت والخجاسة والاكخصاد
ألاخظش والشكمي ،جمحزث مذاخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاسًٍ باظماكهم كلى
أهمُت هزه اللؼاكاث الحُىٍت ،وكلى ماخللخه مً ئهجاصاث غحر معبىكت اظخمشث
في ؿل جفش ي ظاةدت وىسوها كلى الصلُذ اللالمي جمخع كنها مىاخا مخىجشا اولىغ
كلى اإلاىاحي الاكخصادًت والاظخماكُت.
هما جم لفذ الاهدباه ئلى املجهىداث اإلابزولت مً ػشف الىصاسة للنهىض باللؼاق
الصىاعي والخجاسي كبر ئبذاق الحلىٌ والابخياس كلى سأظها مخؼؽ الدعشَم الصىاعي

الزي اسجىض كلى أظغ جىمىٍت مخياملت خفضث كلى ئخذار مىـىماث صىاكُت كىٍت
وفلالت ظاهمذ في خلم مىاػم ظزب الظخلؼاب صىاكاث مخخلفت جمخع كنها
الشفم مً كُمت ووعبت الصادساث ،وأًظا اإلاعاهمت في الشفم مً الىاجج الىػني بفظل
حلبئت مىاسد وئمياهُاث ظذ مهمت.
ئال أن مخؼؽ الدعشَم الصىاعي –خعب حلبحر العُذاث والعادة
اإلاعدؽاسًٍ -أصبذ في خاظت ماظت ئلى ئكذاد جلُُم مىطىعي ودكُم للىكىف كلى
ميامً اللىة ،والظلف لخجاوص ظمُم ؤلاهشاهاث والصلىباث معخلبال.
للذ اظخأزش مىطىق صىاكت العُاساث ببالدها باهخمام العُذاث والعادة
اإلاعدؽاسًٍ ،خُض أهذوا كلى أهمُخه الىاصهت ومعاهمخه في ؤلاكالق الصىاعي وئخذازه
لشىسة خلُلُت بفلل همىه اإلاظؼشد ،مىً بالدها مً اخخالٌ مشاهض مخلذمت مدخال
اإلاشجبت الشاهُت كلى الصلُذ اللاسي ،وخلم سكما ججاوص ول الخىكلاث اإلاللىت باهخاط
 433ألف مشهبت ظىىٍا ،هما جصذس كاةمت الصادساث ملضصا بزلً سكم اإلالامالث
الخجاسٍت سغم الـشوف والعُاكاث الشاهىت والصلبت ظشاء جفش ي الجاةدت.
هما أؼحر أًظا ئلى أهمُت الشفم مً ملذٌ ؤلادماط املحلي في صىاكت العُاساث
ببالدها الزي خلم وعبت مهمت كاسبذ  60%وخلف فشص ؼغل ،ألامش الزي ٌعخىظب
اللىاًت اللصىي بمجاٌ البدض والخؼىٍش ،والشفم مً ظىدة الشأظماٌ البؽشي.

هزا ،وجؼشق العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون ئلى ما محز كؼاق صىاكت
الؼاةشاث في بذاًاجه مً همى مخىاصل ،معخذسهحن أن الـشفُت الاظخصىاةُت
بفلل جفش ي ظاةدت وىسوها خالذ دون حعشَم وزحرة همى اللؼاق وفلا إلااهى
مشظى مما حعبب في اهخفاض ملمىط خىٌ سكم ملامالث هزا اللؼاق مم
اهخفاض في وعبت ؤلاهخاط وصلذ ئلى  50%بلذ انهُاس الؼلب اللالمي ،مما وان
له ألازش كلى اهخلاؼت اإلاحزان الخجاسي.
وفُما ًخللم بلؼاق اليعُج ،جم الخىىٍه باللمل الزؤوب مً ػشف
الىصاسة إلهلار اللؼاق مً الانهُاس ،ورلً كً ػشٍم جىكُم اجفاكُاث اظدشماسٍت
وحلبئت اإلاىاسد اإلاالُت اليافُت ( 1.32ملُاس دسهم) ،هزا اللؼاق الزي ؼيل
كاكذة أظاظُت لدؽغُل ًذ كاملت مهمت ،دون ئغفاٌ مبادسة الىصاسة لللمل
كلى جدىٍل أوؽؼت ملامل اليعُج وجىظيهها لصىاكت وئهخاط الىماماث الىاكُت.
وفي هفغ الاججاه ،جم الخأهُذ كلى طشوسة حعشَم كلىد هجاكت ألاداء
داخل مىـىمت كؼاق اليعُج كً ػشٍم ظً ئظشاءاث للمىاهبت في باقي ظهاث
اإلاملىت ،هما جمذ ؤلاؼادة بخىكُم الىصاسة كلى  204اجفاكُت اظدشماس مىز ًىهُى
مً العىت الجاسٍت ،منها  04اجفاكُت تهم مؽاسَم بمشابت كاػشة في اللؼاق ،و63
اجفاكُت همذ ملاوالث صغشي ومخىظؼت.

واسجباػا بأهمُت اللؼاق ،وظهذ الذكىة ئلى اللجىت كصذ كلذ للاء جىاصلي
وجفاكلي في اإلاعخلبل اإلاىـىس بغُت الىكىف كلى اإلاىجضاث والىخاةج املحللت ،وفدص
الصلىباث وؤلاهشاهاث التي جىاظه كؼاق اليعُج.
للذ ؼذد العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون كلى أهمُت اجخار الخذابحر الجمشهُت
الحماةُت ملحاصشة ئغشاق العىق الىػىُت بمىخىظاث أظىبُت ،ألامش الزي ٌعخىظب
طبؽ كملُت اإلاشاكبت كلى معخىي لىاةذ اإلاىخىظاث اإلاعخىسدة التي لها جأزحر مباؼش
كلى جىافعُت اإلاىخىظاث املحلُت.
هما جم الترهحز كلى أهمُت جأهُل الخجاسة الخاسظُت لخدلُم الاهذماط الخجاسي
الؽامل لبالدها كلى الصلُذ ؤلاكلُمي والذولي ،وسكمىت اللؼاق كلى معخىي الخىسٍذ
في ؿل الـشوف الاظخصىاةُت التي أفشصها جفش ي فحروط وىسوها اإلاعخجذ ،والتي ًيبغي
جدىٍلها ئلى فشصت واكذة إلكادة جىػحن وجشمحن اإلاىخىظاث اإلاغشبُت ميان اإلاىخىظاث
اإلاعخىسدة وفلا إلالاًحر الجىدة والخىافعُت.
وكً اجفاكُاث الخبادٌ الحش زمً العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون الخؼىاث
اإلاهمت التي أكذمذ كليها الىصاسة كلى سأظها مشاظلت وحلذًل اجفاكُت الخبادٌ الحش مم
جشهُا والتي وان لها أزش ئًجابي كلى اإلاىخىط الىػني ،مم الدؽذًذ كلى طشوسة مشاظلت

باقي الاجفاكُاث الخجاسٍت ألاخشي وجلُُمها بما ًخماش ى واإلاصلحت الىػىُت لحماًت
اإلاىخىظاث اإلاغشبُت.
هما اهبرث ئخذي اإلاذاخالث ئلى الاظخفعاس كً حجم معاهمت ملبر الىشهشاث
الخجاسي في اهخلاؼت اإلاحزان الخجاسي في اهخـاس ئخذار مىؼلت للخبادٌ الحش ؤلافشٍلي.
وكالكت بمىخب الدعىٍم والخصذًش ،جم الخىبُه ئلى طشوسة ظً ئظشاءاث
للمىاهبت كىذ خل هزا اإلاىخب ورلً بفخذ هلاػ وخىاس ظذي مم الؼبلت اللاملت به
كلى معخىي ظهت اللُىن مً أظل ػمأهتها خىٌ مصحرها معخلبال.
فُما خـي مىطىق الصىاكت الغزاةُت باهخمام العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون
الزًً الخـىا سغم الخؼىاث الشامُت ئلى النهىض بهزا اللؼاق ،ألهه الصاٌ في خاظت ئلى
اإلاضٍذ مً الاهخمام لجلله كؼاكا واكذا ورلً كً ػشٍم جىشَغ ؼشاهت مخياملت بحن
مخؼؼي الدعشَم الصىاعي ،والجُل ألاخظش ظلُا هدى جشمحن اإلاىخىظاث الفالخُت
كلى الصلُذ الجهىي بذون اظخصىاء في ؿل ماحؽهذه العىق الىػىُت مً وفشة في
كشض هزه اإلاىخىظاث ،التي ًيبغي لخشمُنها جىػحن وجىػُذ الصىاكت الغزاةُت في ول
ظهت مً ظهاث اإلاملىت.
وفي هفغ العُاق جم لفذ الاهدباه ئلى ئمياهُت معاهمت الصىاكت الغزاةُت في
ظلب اللملت الصلبت في ئػاس ملاًحر الجىدة والخىافعُت وحلىٍع اإلاىخىط ألاظىبي

الزي ٌغضو العىق الىػني ،هما جمذ ؤلاؼادة باإلظشاءاث اإلاخخزة كلى معخىي ظذ
سغشة ظبخت وملُلُت ملحاصشة ؿاهشة التهشٍب وخماًت الصىاكاث الىػىُت.
هما جم الخؼشق ئلى ماًدخله كؼاق الخجاسة الذاخلُت وألاظىاق مً مياهت
مشهضٍت في الاكخصاد الىػني ،وجشمحن اإلاععى الشامي ئلى ئخذار معاهمت مهىُت
مىخذة لفاةذة الخجاس اإلاعخللحن طمً كاهىن اإلاالُت بشظم ظىت .0302
وفي هفغ الاججاه جمذ الذكىة ئلى طشوسة ملالجت كذد مً الاخخالالث التي
حلتري اللؼاق مً بُنها ئدماط اللؼاق غحر اإلاهُيل ،وجمىحن الخجاس مً الاظخفادة مً
خلىكهم الاظخماكُت بما فيها حعشَم كملُت الخغؼُت الصحُت ،هما ػالب العُذاث
والعادة اإلاعدؽاسون بعً اظتراجُجُت وػىُت لإلكالق الخجاسي مىبشلت كً جىصُاث
اإلاىاؿشة الىػىُت للخجاس.
وفُما ًخص الاكخصاد ألاخظش جم الخأهُذ كلى أهمُت ظلىن وطبؽ ملاًحر
الىجاكت الؼاكُت باليعبت لىظاةل الىلل وئكادة جىظُه خُاس الاظدشماس مم ئكؼاء
ألاولىٍت للمؽاسَم راث البلذ البُئي وؤلاًيىلىجي ،وأًظا دكمها بخدفحزاث طشٍبُت.
وسغم املجهىداث اإلابزولت مً ػشف الىوالت الشكمُت ،هبهذ ظل اإلاذاخالث ئلى
أهمُت ملالجت الىىاكص والاخخالالث اإلاسجلت كلى معخىي الاكخصاد الشكمي التي
أباهذ كنها ظاةدت وىسوها مما ٌعخذعي ئػالق دفلت كىٍت للنهىض باللؼاق كبر سفم

كذد مً الخدذًاث هشكمىت ؤلاداسة اللمىمُت ،وجؼىٍش اإلاهاساث الشكمُت باليعبت
للخللُم بىىكُه اللمىمي والخاص ،وهزلً اللمل كلى حلمُم الشكمىت باللالم
اللشوي واإلاىاػم الجبلُت ،هما ًجب ئكذاد جلُُم دوسي للملُت ججزًل وسػ الشكمىت
كلى كمىم التراب الىػني.
وفُما ًخللم باالظدشماس وجىمُت الصادساث ،زمً العُذاث والعادة
اإلاعدؽاسون املجهىداث اإلابزولت مً ػشف الىصاسة الظخلؼاب اظدشماساث مهمت كلى
صلُذ كذد مً الجهاث هجهت فاط مىىاط وججاوص خصش الاظدشماساث بحن مدىس
ػىجت-اللىُؼشة -البُظاء ،مما مىً الجهت مً ظلب ؼشواث وجىػحن اظدشماساث
هامت ظدعاهم في خلم كذد مهم مً فشص الؽغل.
وجبلا لزلً ،جم الترهحز كلى أهمُت جدبم وجلُُم فظاءاث الاظخلباٌ الصىاعي
وجؼىٍشها داخل ول ظهت مً ظهاث إلاملىت ،خُض جمذ اإلاؼالبت بخىػحن الاظدشماس
بيل مً اإلاىاػم الصىاكُت اإلاخىاظذة باكلُمي ؼِؽاوة وآظفي.
هما حعاءٌ البلع كً الححز اإلاياوي لخدذًذ الخمىكم الجغشافي املخصص
إلوؽاء مىؼلت صىاكُت بجهت فاط-مىىاط التي جدذد معاختها في  233هىخاس.
ومً ظهت أخشي سجلذ مذاخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاسًٍ ملاهاة
الصىاق الخللُذًحن فُما ًخللم بصُاغت الفظت مً غضو مىخىظاث أظىبُت للعىق

الذاخلي جباق بأزمىت ظذ مىخفظت الجصل جيالُف اإلاىاد ألاولُت ،وراث ظىدة كالُت،
مما ٌعخذعي جذخل الىصاسة لىطم خذ لهزه اإلالظلت كً ػشٍم الخصذي إلاهشبي هزه
اإلاىخىظاث ،ودكم الصىاق الخللُذًحن اإلاغاسبت باإلاىاد ألاولُت.
هما جم الدعاؤٌ في خخام اإلاىاكؽت كً أظباب اظخغىاء الىصاسة كً الذكم اإلاالي
املحذد للىوالت اإلاغشبُت لخىمُت الصادساث طمً كاةمت اإلاحزاهُت اإلاخلللت باالظدشماس
بشظم العىت اإلاالُت .0302

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في معتهل ظىابه كلى مذاخالث العُذاث والعادة اإلاعدؽاسًٍ ،هىه العُذ
الىصٍش بأهمُت اإلاىاطُم والىلاغ التي جم ػشخها خالٌ اإلاىاكؽت والتي المعذ كذد
مً املحاوس اللؼاكُت الذاخلت طمً اخخصاصاث الىصاسة ،ئر حلهذ بمىافاة
العُذاث والعادة اإلاعدؽاسًٍ بلىاصش ألاظىبت الخفصُلُت والخىمُلُت مىخىبت.

ففُما ًخللم بالخجاسة الذاخلُت ،أوسد العُذ الىصٍش أن الخىصُاث اإلاىبشلت كً
اإلاىاؿشة الىػىُت أفشصث هخاةج ئًجابُت بلذ الخىاصل وؤلاهصاث لفئت الخجاس ،منها كلى
الخصىص طشوسة جىخُذ الظشاةب ،والخغؼُت الصحُت الؽاملت التي أكؼى صاخب
الجاللت هصشه هللا حللُماجه العامُت لخلمُمها في اللشٍب اللاظل.
أما باليعبت إلاىطىق الصىاكت الغزاةُت ،أوضح العُذ الىصٍش أن كؼاق
الصىاكت الغزاةُت ؿل ٌؽيل مىز كذة ظىىاث هلؼت اخخالف كؼاعي بحن وصاسي مما
فىث كلُه كذة فشص ،معخذسوا أهه مىز وطم مخؼؽ الدعشَم الصىاعي بادسث
الىصاسة ئلى وطم مىـىمت ظذًذة للخصيُم الغزاتي بخيعُم مم وصاسة الفالخت مما هخج
كىه سصذ اكخماداث مالُت خاصت مً ػشف صىذوق الخىمُت الصىاكت والاظدشماس،
وصىذوق الخىمُت الفالخُت ،لذكم اللؼاق وحشجُم الاظدشماس ومىاهبت اإلاعدشمشًٍ
في هزا الصذد ،مما مىذ الشلت لذي اإلاعدشمش اإلاغشبي ،هما ان كذدا مً اإلاعخىسدًً
أصبدىا مصىلحن.
وفي سده كلى طشوسة طبؽ ومشاكبت كملُاث التهشٍب للمىخىظاث ألاظىبُت ،أفاد
العُذ الىصٍش أن الىصاسة كملذ كلى ظً كذد مً ؤلاظشاءاث مً ظملتها جىكُف كذد
مً اإلاىخىظاث ألاظىبُت اإلاعخىسدة بعبب كذم مشاكاتها إلالاًحر الجىدة أو بعبب اهتهاء
صالخُتها.

واسجباػا بالصىاكت الغزاةُت أًظا ،أكلً العُذ الىصٍش أن بالدها حعخىسد
خىالي  250ملُاس دسهم باللملت الصلبت ،مما فشض الخفىحر في جللُصها بخلىٍع
حجم الىاسداث في خذود  01ملُاس دسهم مً اإلاىخىظاث اإلاغشبُت كبر دكم الخصيُم
مدلُا كىض الاظخحراد باللملت الصلبت مً ػشف معدشمشًٍ مغاسبت ًدملىن مؽاسَم
اظدشماسٍت ظخلمل الىصاسة كلى مىاهبتهم إلهجاصها ،وأطاف العُذ الىصٍش أن هىان
كذد مً اإلاؽاسَم الاظدشماسٍت جم حعؼحرها وظِخم الؽشوق في فيها ،منها مؽاسَم
خاصت بالصىاكاث الغزاةُت ؼملذ أسبلت ( )1مؽاسَم صىاكُت جدذ مىاهبت وجدبم
وصاسحي الفالخت والصىاكت والخجاسة مً خالٌ حؽىُل لجىت كؼاكُت مؽترهت.
أما كً كؼاق اليعُج ،أهذ العُذ الىصٍش أن هزا اللؼاق ًىاظه جىافعُت كىٍت
أمام الصحن ،وخالٌ جلذًم مخؼؽ الدعشَم الصىاعي أمام ظاللت اإلالً هصشه هللا
وأًذه ،ساهىذ الىصاسة كلى اكتراب جىافعُت صىاكت اليعُج الىػىُت مً جىافعُت
العىق الصِىُت بؽيل جذسٍجي وهزا ماًدصل آلان –خعب جىطُذ العُذ الىصٍش-
بفلل سفم الصحن مً هخلت أظىس الؼبلت اللاملت لشفم اللذسة الؽشاةُت ،أزش رلً كلى
كُمت وأظلاس مىخىظاث اليعُج الصِىُت بعبب اسجفاق جيلفت ؤلاهخاط ،ئال أهه بلذ
الجاةدت جللصذ صادساث اإلاىخىظاث اإلاغشبُت بفلل جأزش الضبىاء الخللُذًحن لبالدها
ظشاء هزه ألاصمت الصحُت.

وباليعبت للىلاػ اإلاشاس خىٌ ئكادة الىـش في مىطىق اجفاكُاث الخبادٌ الحش
اإلاىكلت مً ػشف بالدها مم كذد مً الؽشواء ،أكشب العُذ الىصٍش كً كذم ظذوي
مشاظلت اجفاكُت الخبادٌ الحش مم الاجداد ألاوسبي بعبب كىة اإلابادالث الخجاسٍت ملها
وحجم وػبُلت اإلاىخىظاث اإلاعخىسدة بما فيها الىاسداث الؼاكُت التي الًمىً
الاظخغىاء كنها ،بخالف اإلابادالث الخجاسٍت مم جشهُا.
أما فُما ًخللم بحجم اإلابادالث الخجاسٍت وسكم اإلالامالث اإلاخدصل مً ملبر
الىشهشاث الحذودي مم مىسٍخاهُا ،أكلً العُذ الىصٍش أن سكم اإلالامالث هاهض ()0
زالزت مالًحر دسهم مً اإلابادالث الخجاسٍت ،وباإلاىاصاة مم رلً جم ئخذار مشهض للمشاكبت
داخل اإلالبر ملحاصشة كملُاث تهشٍب العلم واإلاىخىظاث ألاظىبُت خماًت للعىق
الىػىُت مً ؤلاغشاق.
وبخصىص ملف كماٌ مىخب الاظخحراد والخصذًش الزي جم ػشخه مً ػشف
اخذ العادة اإلاعدؽاسًٍ ،حلهذ العُذ الىصٍش بدل هزا اإلاؽيل في ئػاس الحفاؾ كلى
خلىق ومىدعباث الؼبلت اللاملت.
وكً تهشٍب مىخىظاث الفظت وئغشاق العىق اإلاغشبُت ،أكش العُذ الىصٍش
بظشوسة جذكُم وطبؽ آلُاث اإلاشاكبت أمام جذفم الىاسداث ألاظىبُت مً هزه

اإلاىخىظاث ،خماًت للصىاق اإلاغاسبت مً غضوها لألظىاق الذاخلُت ،ورلً كً ػشٍم
الخيعُم والاؼخغاٌ مم ئداسة الجماسن خىٌ هزا اإلاىطىق.
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.I

اإلطار المرجعي

اإلطار المرجعي
مقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

» ]…[ وفي مقدمتها  :إطالق خطة طموحة لإلنعاش
االقتصادي تمكن القطاعات اإلنتاجية من استعادة عافيتها،
والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل ،والحفاظ على
مصادر الدخل«.
خطاب بمناسبة عيد العرش
 29يوليوز 2020

4
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اإلطار المرجعي
المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الخاصة بإعداد قانون المالية لسنة 2021
 3أولويات استراتيجية
دور أساسي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي في تفعيل مشروع قانون المالية لسنة 2021

5

1

تسريع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني

2

الشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية

3

تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
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.II

المخطط التشريعي

7

المخطط التشريعي
أهم منجزات 2020
متابعة  14مشروع قانون ،بما في ذلك ثالث ( )03قوانين تم نشرها بالجريدة الرسمية
وضعية تقدم النصوص القانونية

عناوين النصوص القانونية

3

تم نشرها في الجريدة
الرسمية

 القانون رقم  57.18بتغيير وتتميم القانون رقم  77.15القاضي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛
 القانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة
الطوارئ الصحية؛
 المرسوم بقانون رقم  2-20-690بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

1

في طور النشر بالجريدة
الرسمية

 مشروع القانون رقم  42.18المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال المزدوج المدني والعسكري ،والخدمات
المتصلة بها.

2

في طور المصادقة من
طرف البرلمان

 مشروع القانون رقم  08.19بتغيير وتتميم القانون رقم  38.12المتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
 مشروع القانون رقم  06.20القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.

8

في طور الدراسة من
طرف األمانة العامة
للحكومة

مشروع قانون رقم  88.18المتعلق باألنشطة البريدية؛
مشروع قانون  92.18بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95المتعلق بشركات المساهمة؛
مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق االستثمار؛
مشروع قانون يتعلق باإلدارة االلكترونية؛
مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  32.10المتعلق بآجال األداء؛
مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  19.94المتعلق بمناطق التصدير الحرة (مناطق التسريع الصناعي)؛
مشروع قانون رقم  19.20بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95المتعلق بشركات المساهمة؛
مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بانعقاد ومداولة جمعيات الشركات المنصوص عليها في القانون رقم  5.96خالل مدة
سريان حالة الطوارئ الصحية.

7
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المخطط التشريعي
برنامج العمل برسم سنة 2021
مواصلة تتبع مسطرة المصادقة على  08مشاريع قوانين وإعداد  12مشاريع قوانين جديدة

تتبع مسطرة المصادقة على
 08مشاريع قوانين
المبرمجة برسم سنة 2020










إعداد  12مشروع قانون
جديد














8

آجال األداء
مناطق التسريع الصناعي
ميثاق االستثمار
اإلدارة اإللكترونية
األنشطة البريدية
شركات المساهمة (األسهم لحاملها)
شركات المساهمة (تمثيلية الرجال/النساء ،شركات التوصية البسيطة الخ)
سن أحكام خاصة تتعلق بانعقاد ومداولة جمعيات الشركات المنصوص عليها في القانون رقم  5.96خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية

حماية المستهلك؛
التقييس والشهادة بالمطابقة واالعتماد؛
وحدات القياس؛
التجارة الداخلية والتوزيع؛
المناطق الصناعية؛
تعديل مدونة االنتخابات (الشق المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات)؛
تنظيم االبتكارات التقنية الرقمية؛
االقتصاد الرقمي؛
قاعدة المعطيات المفتوحة Open Data/Big Data؛
األرشفة والحفظ اإللكتروني؛
الولوجيات واإلدماج الرقمي لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة؛
مدونة التجارة (الشق المتعلق بالشيك).
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 .IIIتدبير جائحة كوفيد19-

كوفيد19-

تدبير جائحة كوفيد)1/2( 19-

تم اتخاذ مجموعة من االجراءات من أجل تدبير ناجع خالل فترة الحجر الصحي
1


التدابير المتخذة
من أجل مواجهة
جائحة كوفيد19-






3

تموين األسواق

التتبع اليومي لوضعية تموين األسواق الوطنية بالمواد
األساسية على مستوى  60.000نقطة بيع
التتبع اليومي ألسعار بيع  62منتج غذائي ومنتجات
النظافة
مواكبة مصنعي المنتجات الغذائية من أجل تتبع مخزونات
المنتجات الضرورية الالزمة لمواصلة إنتاج المواد
األساسية
مراقبة المحالت التجارية التي كان يجب أن تبقى مفتوحة
طيلة مدة الحجر

منتجات كوفيد19-

 إعادة تشغيل مصنع اإليثانول في فترة قياسية
بقدرة إنتاجية تبلغ  240هيكتولتر في اليوم
 مواكبة مصنعي النسيج في تحويل أدوات اإلنتاج
الخاصة بهم لتصنيع األقنعة وأدوات الحماية
 تتبع اإلنتاج اليومي للكمامات الواقية من النسيج و
النسيج الغير المنسوج في جل مصانع القطاع
10

4

2







دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 الدعم المالي ،من خالل مغرب المقاوالت ،لفائدة
المقاوالت الصغيرة المستثمرة في تصنيع
منتجات ومعدات كوفيد : 19-تم اختيار 69
مشروعًا
 تقديم االستشارة و المساعدة التقنية لفائدة
الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
الستئناف أنشطتها  :تم انتقاء  792شركة
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التدابير الصحية
وضع مسطرة لمراقبة اإلجراءات الصحية الوقائية في
الوحدات الصناعية العاملة وكذا في المساحات الكبرى
والمتوسطة
المشاركة في اللجان المختلطة الجهوية لمراقبة اإلجراءات
الصحية  4.960 :موقع صناعي وتجاري تمت مراقبته
إعداد دليل صحي ووصالت توعية بخصوص إعادة فتح
المراكز والمحالت التجارية
مراقبة احترام التدابير الصحية الوقائية في  7.533محل
تجاري و  505مركز تجاري

5

حماية المستهلك

 توحيد إنتاج الكمامات الواقية على أساس
المعايير الدولية :نشر مواصفتين قياسيتين
مغربيتين
 مراقبة ارتفاع أسعار المواد األساسية ومعدات
الحماية
 معالجة أكثر من  1783شكاية من المستهلكين

كوفيد19-

تدبير جائحة كوفيد)2/2( 19-

أهم منجزات الصناعة المغربية خالل فترة الحجر الصحي كوفيد19-
تجاوب العديد من الفاعلين الصناعيين بسرعة من أجل االستجابة لجل الطلبات العاجلة للوزارة لضمان حصول المواطنين المغاربة
على جميع المعدات الالزمة لمواجهة الوباء

األقنعة الواقية

 تعبئة قوية للمقاوالت الوطنية إلنتاج األقنعة الواقية ،حيث بدأت بهدف  3مليون قناع
واقي في اليوم ،لتبلغ حاليا القدرة اإلنتاجية  16مليون قناع واقي يوميا
 تم إنتاج  340مليون قناع خالل الفترة ما بين مارس وغشت 2020
 تسريع عملية اعتماد األقنعة بتعاون مع المعهد المغربي للتقييس والمراكز التقنية
)(IMANOR

أجهزة التنفس
االصطناعي

 تعبئة الفاعلين الصناعيين في قطاع الطيران بمساعدة مجموعة
من األطباء والخبراء من أجل تصميم جهاز تنفس 100%
مغربي متوافق مع المعايير الدولية
 إنتاج  500جهاز تنفس في وقت وجيز

األ أسرة الطبية

 تكوين فريق من الصناعيين والمهندسين من أجل تصميم
وتصنيع سرير إنعاش مغربي وفق المعايير الدولية من
حيث األمان واألداء بسعر تنافسي

11
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تطور المقاوالت المعتمدة
في فترة الحجر الصحي
118

2
مارس

يونيو

إنجازات أخرى
تطوير منتوجات وطنية بأثمنة تنافسية من أجل تعويض
الواردات

•
•
•
•
•
•
•
•

آالت إنتاج األقنعة
ع َدة أخذ العينات ((Kits de prélèvement
ُ
مقياس الحرارة باألشعة تحت الحمراء
كاميرات حرارية
أقنعة واقية
حافالت
أنفاق التطهير
محفظات /دفاتر

 .IVقطاع الصناعة

الصناعة

مخطط التسريع الصناعي 2020-2014

حصيلة مخطط التسريع الصناعي 2019-2014
دينامية مخطط التسريع الصناعي مكنت من إحداث أكثر من  504.000منصب شغل ما بين  2014و 2019
خلق  504.953منصب شغل خالل الفترة
2019-2014
)تحقيق  100%من أهداف المخطط(

94 691
92 548

500 000

504 953

أهداف المخطط
2020

مجموع
2019-2014

110 341
83 804
59 070
64 499
2019

2018

2017

2016

2015

2014
المصدر  / CNSS :تحليل MICEVN :
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الصناعة

تأثير جائحة كوفيد19-

تأثير الجائحة على مناصب الشغل بالقطاع الصناعي
تسجيل توقف مؤقت عن العمل بنسبة  %43خالل شهر ماي 2020

التوقف المؤقت عن العمل في المجال الصناعي
خالل فترة الحجر الصحي

تطور التوقف المؤقت عن العمل ببعض القطاعات الصناعية
قطاع السيارات

خالل فترة الحجر الصحي لكوفيد ،19-قامت المقاوالت الصناعية
بالتصريح بجزء من مستخدميها الذين تم توقيفهم عن العمل؛
تم تسجيل توقف مؤقت عن العمل بنسبة  %43خالل شهر ماي
2020؛
وبنهاية شهر يونيو  ،2020بلغت نسبة المستخدمين الذين تم
توقيفهم عن العمل  %20من المستخدمين المصرح بهم خالل شهر
فبراير .2020
43%
41%
29%

قطاع الطيران

59%

22%
50%

13%

28%

21%
يونيو

22%

3%
ماي

ابريل

مارس

النسيج و الجلد
81%

يونيو

ماي

ابريل

مارس

الصناعات الغذائية
82%

65%

16%

17%

12%

16%

38%

يونيو

ماي

ابريل

مارس

يونيو

ماي

ابريل

مارس

20%
الكهرباء و االلكترونيك

الصيدلة
0,6%

يونيو

ماي

ابريل

مارس

المصدر  / CNSS :تحليل MICEVN :
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0,6%
0,4%

0,3%

يونيو

29%

ماي

ابريل

مارس

32%
21%

16%

يونيو

ماي

ابريل

مارس

تأثير جائحة كوفيد19-

الصناعة

تطور الصادرات خالل الفترة الممتدة بين يناير و شتنبر 2020
انتعاش الصادرات الصناعية بسرعة أكبر من المتوقع
تطور الصادرات األساسية بالقطاع الصناعي خالل سنة  2020بمقارنة مع سنة 2019

الصادرات حتى نهاية شتنبر 2020
تأثرت الصادرات الصناعية المغربية بشدة بأزمة كوفيد19-؛

قطاع الطيران

قطاع السيارات

تم تسجيل تباطؤ ملحوظ خالل فترة الحجر الصحي؛
تم تأكيد استئناف الصادرات مع فتح األسواق الدولية الرئيسية
للمغرب.
مجموع صادرات قطاع الصناعة
2019 / -- 2020

شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

ينلير

النسيج و الجلد

الصناعات الغذائية

--

شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

ينلير

الصيدلة
شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

المصدر  :مكتب الصرف  /تحليل MICEVN :
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شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

ينلير
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شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

ينلير

الكهرباء و االلكترونيك

ينلير

شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

ينلير

شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

ابريل

ملرس

فبراير

ينلير

الصناعة

قطاع السيارات

منجزات قطاع السيارات في إطار مخطط التسريع الصناعي 2020-2014
تجاوز معظم االهداف الرئيسية لقطاع السيارات في نهاية سنة 2019

الطاقة االنتاجية

فرص الشغل

147 712

164%

*700.000
 /سنويا

إلى نهاية 2019

أهداف المخطط
2020

90 000

600.000
 /سنويا

33.5

نسبة اإلدماج المحلي

124

مشروع استثماري تم توقيعه في إطار مخطط التسريع

16

)(TIL

80.2
80%
الطموح لتحقيق نسبة 80%
من اإلدماج المحلي بالنسبة
ل  PSAفي أفق 2023

الصناعي
* عقود االستثمار الموقعة

الصادرات

تطلعات 65% : 2020

مليار درهم

 33.5مليار درهم * كاستثمار إجمالي في إطار مخطط
التسريع الصناعي

أهداف المخطط
2020

*المصدر  :المصنعين

*  / CNSSنهاية سنة 2019

االستثمار

117%

إلى نهاية 2019

* المصدر  :المصنعين

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

80%

مليار درهم *

* مكتب الصرف /نهاية 2019

60%
نسبة اإلدماج المحلي *2019

100

مليار درهم

هدف المخطط

إلى غاية شهر غشت  39.3 : 2020مليار درهم
 -23.2%مقارنة بنفس الفترة لسنة ( 2019مكتب الصرف)

الصناعة

قطاع السيارات

أهم منجزات (1/2) 2020
منظومات صناعية أكثر فعالة من أجل صناعة سيارات أكثر اندماجا
المنظومات الصناعية

 انتاج  394.902سيارة ( 303.558في مصنع رونو بطنجة و  91.344في
مصنع صوماكا (مع  ٪89من اإلنتاج موجه للتصدير)
 تحقيق أزيد من  1.28مليار يورو كحجم معامالت خاصة بالتوريد من المغرب
 خلق  11.000منصب شغل مباشر و  20.000منصب شغل غير مباشر



تحقيق معدل ادماج محلي يقدر ب 59%

 التصدير إلى اكثر من  +74وجهة في العالم
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تحقيق أكثر من  280مليون يورو من االستثمار
وضع طاقة إنتاجية تصل الى  100.000سيارة بالسنة
تحقيق معدل ادماج محلي بنسبة %60
خلق أكثر من  2.400منصب شغل في مجال البحث والتطوير
تحقيق أزيد من  850مليون يورو كحجم معامالت خاصة بالتوريد من المغرب
خلق أكثر من  1.500فرصة عمل مباشرة
استقطاب  66موردا لمكونات تصنيع السيارات ،منهم  29مصنعا جديدا تم
إنشاهم بالمغرب

قطاع السيارات

الصناعة

أهم منجزات (2/2) 2020
تميزت سنة  2020بتنفيذ مجموعة من المشاريع الهيكلية بقطاع السيارات
أهم المشاريع االستثمارية الكبرى التي تم توقيعها سنة 2020

TGSM
» صناعة القوالب «
بطنجة

» كابالت السيارات «
بطنجة

» أغطية المقاعد «
بالقنيطرة

» قطع بالستيكية،
تقطيع وخياطة الجلد »
بطنجة

« موصالت االسالك
الكهربائية »
بطنجة

» أغطية المقاعد
ومساند الرأس «
بطنجة

» األنظمة الهيدروليكية
للمحرك «
بالجديدة

» ختم المعادن «
بطنجة

منجزات أخرى 2020

تموضع المغرب
والتنقيب

 اجراء مفاوضات مع العديد من المستثمرين لتعزيز سلسلة
اإلنتاج بالمغرب :
‐ صانع القوالب Castool :
‐ مكونات الفرامل Contitech :
‐ اجزاء الكروم Plastics & Plating :
‐ بالستيك بروبيالن Lapo Compound :
 إطالق اوراش عمل الدولة/المصنعين )(Etat/Constructeurs
لتحسين القدرة التنافسية للمغرب على الصعيد العالمي
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منجزات
أخرى

 دعم المصنعين المحليين لالستفادة من الصفقات العمومية
المتعلقة بالعربات الثقيلة .في هذا االطار ،صنعت شركة
 IRIZARخالل سنة  200 - 2020حافلة لمدينة الدار البيضاء
 توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مركز اختبار السيارات
 مواصلة أعمال البنية التحتية الكهربائية في المنطقة الصناعية
للقنيطرة

الصناعة

قطاع الطيران

منجزات قطاع الطيران في إطار مخطط التسريع الصناعي 2020-2014
المنجزات  2020في سياق ظرفية عالمية صعبة نتيجة تأثير أزمة كوفيد19-

فرص الشغل

49.1%

رقم المعامالت الموجه للتصدير
23 000

65.4%

*17 MMDH

11 313

نسبة اإلدماج

المحلي )(TIL

117%

35%

 3.6مليار درهم*
كاستثمار إجمالي في
إطار مخطط التسريع
الصناعي

 26مليار درهم
أهداف المخطط

إلى نهاية 2019

أهداف المخطط
2020

*  / CNSSنهاية سنة 2019

129%

38%

* مكتب الصرف  /نهاية 2019

إلى غاية شهر غشت  8.33 : 2020مليار درهم
 -23.8%مقارنة بنفس الفترة لسنة ( 2019مكتب الصرف)

3.6

أهداف المخطط 2020

إلى نهاية 2019

المصدرGIMAS :

توقيع مذكرة تفاهم مع  Spirit Aerosystemsمن اجل استالم االلتزامات
المتفق عليها مع شركة BOMBARDIER

توقيع مذكرة تفاهم جديدة المتعلقة بمشروع قاطرة  SABENAخاص بإنتاج
هياكل الطائرات



استثمار إجمالي يصل إلى  200مليون دوالر



خلق  850فرصة شغل جديدة ومستقرة



استثمار إجمالي يصل إلى  169مليون درهم



خلق  150فرصة شغل جديدة ومستقرة

• مواصلة المفاوضات مع فاعلين اجنبيين لوضع منظومتين صناعيتين قاطرتين
• تفعيل مشروع صناعي في مجال تفكيك الطائرات )خلق  250فرصة شغل جديدة مباشرة و 1.000فرصة شغل غير مباشرة(
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مليار درهم
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* عقود االستثمار الموقعة

الصناعة

قطاع النسيج والجلد

أهم منجزات 2020
توقيع  19اتفاقية استثمار و خلق  18.422منصب شغل سنة 2019
تقدم منجزات قطاع النسيج و الجلد

فرص الشغل
76.74%

رقم المعامالت الموجه للتصدير
135 000

41 MMDH

103 612
90.73%

رقم المعامالت 2019 -

إلى نهاية * 2019

االستثمار

أهداف المخطط PAI

*  / CNSSنهاية سنة 2019

+20%

34 MMDH

رقم المعامالت 2013 -

5.11

مليار درهم

 5.11مليار درهم* كاستثمار إجمالي في إطار
مخطط التسريع الصناعي

الصادرات إلى غاية غشت  18.38 : 2020مليار درهم
 -26.3%مقارنة مع نفس الفترة لسنة ( 2019معطيات مكتب الصرف)

* عقود االستثمار الموقعة

أهم منجزات سنة 2020
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توقيع  19اتفاقية استثمار

 مشروعين من فئة قاطرة و 17مشروع لمقاوالت الصغرى والمتوسطة  349 :مليون درهم كاستثمار اجمالي و خلق أزيد
من  5.000فرصة عمل
 تحقيق  666مليون درهم كرقم معامالت إضافي للصادرات

جذب مشاريع مهمة من االستثمارات
المباشرة الخارجية

 التوقيع على مشروعين استثماريين و اتفاقية تفاهم  299 :مليون درهم كاستثمار اجمالي و خلق ما يقارب  1.241فرصة عمل
 جذب  3استثمارات أجنبية في قطاع الجلد واستثمارين في قطاع النسيج  340 :مليون درهم كاستثمار اجمالي و خلق 1.320
فرصة عمل

مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين
المغرب وتركيا

 المشاركة في المفاوضات مع الجانب التركي لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا ووضع القائمة السلبية لمنتجات
النسيج والجلد المصنعة محليا  :زيادة رسوم الجمارك بالنسبة  90في المئة

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

الصناعة

الصناعات الغذائية

أهم منجزات 2020
تأكيد دينامية قطاع الصناعات الغذائية بفضل عقد برنامج تطوير قطاع الصناعات الغذائية 2021- 2017
تقدم منجزات قطاع الصناعات الغذائية

رقم المعامالت الموجه للتصدير

فرص الشغل

82.781

أزيد من  6.5مليار درهم من االستثمارات بين  2014و 2020

32,4
MMDH

منصب شغل

االستثمار

23,4
MMDH

1 918
-

+38%

1 599
-

دخول عقد البرنامج
حيز التنفيذ

1 237

إحداث  82.781منصب شغل في قطاع
الصناعات الغذائية خالل الفترة -2014
2019

2019

2014

إلى غاية شهر غشت  20.99 : 2020مليار درهم
 -3.3%مقارنة بنفس الفترة لسنة ( 2019مكتب الصرف)

 / CNSSنهاية سنة 2019

454
-

352
-

400
-

2017

2016

2015

460
2020

2019

2018

توقعات نهاية 2020

204
2014

االستثمارات المصادق عليها

أهم منجزات سنة 2020

توقيع  19اتفاقية استثمار
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المصادقة ،خالل الثمانية أشهر األولى لسنة  ،2020على  19مشروعا ً استثماريا ،في إطار آليات تمويل مخطط التسريع
الصناعي ،منها  10مشاريع تهم القطاعات المدرجة في عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية : 2021-2017


مناصب الشغل المتوقع إحداثها  3.742 :منصب شغل مباشر و 1.577منصب شغل غير مباشر



مبلغ اإلستثمار اإلجمالي  :حوالي  460مليون درهم

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

الصناعات المختلفة

الصناعة

أهم منجزات (1/2) 2020
تقدم اإلنجازات مقارنة مع أهداف مخطط التسريع الصناعي

أهم منجزات 2020
فرص الشغل


مواكبة  23مشروعا (منها  4مشاريع من
فئة قاطرة) بقيمة استثمارية تبلغ 611
مليون درهم وستمكن من خلق 1882
منصب شغل



مواكبة  4مشاريع (منها مشروعين من
فئة قاطرة) بقيمة استثمارية تبلغ 179
مليون درهم وستمكن من خلق 338
منصب شغل



مواكبة  15مشروعا (منها مشروع من
فئة قاطرة) بقيمة استثمارية تبلغ 559
مليون درهم وستمكن من خلق 1514
منصب شغل

الكيمياء

فرص الشغل
72.8%

22

أهداف مخطط PAI
*  / CNSSنهاية سنة 2019

* مكتب الصرف

2014

2019

رقم المعامالت الموجه للتصدير

4 890

1,27
MMDH
+29%

أهداف مخطط PAI
*  / CNSSنهاية سنة 2019

* مكتب الصرف

9 400

أهداف مخطط PAI

0,98
MMDH

2014

2019

رقم المعامالت الموجه للتصدير
2,3
MMDH

7 013

إلى غاية *2019
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

+2%

3 560

فرص الشغل
74.6%

43
MMDH

43,75
MMDH

5 247

إلى غاية *2019

البالستيك

12 430

الكيمياء و الشبه الكمياء

42.16%

إلى غاية *2019

الصيدلة

*  / CNSSنهاية سنة 2019

رقم المعامالت الموجه للتصدير

* مكتب الصرف

2019

+77%

1,3
MMDH

2014

الصناعات المختلفة

الصناعة

أهم منجزات (2/2) 2020
تقدم اإلنجازات مقارنة مع أهداف مخطط التسريع الصناعي

أهم منجزات 2020
فرص الشغل

قطاع
الصناعات
التعدينية
والميكانيكية



مواكبة  5مشاريع ( 3منها من فئة
قاطرة) بقيمة استثمارية تبلغ 507,62
مليون درهم وستمكن من خلق 675
منصب شغل



مواكبة  5مشاريع (مشروعين منها من
فئة قاطرة) بقيمة استثمارية تبلغ
 219,8مليون درهم وستمكن من خلق
 798منصب شغل



مواكبة  3مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ
 50مليون درهم وستمكن من خلق
 199منصب شغل

10,8
MMDH

27 690

207.5%

+43%

13 340

إلى غاية *2019

فرص الشغل

مواد البناء

*  / CNSSنهاية سنة 2019

رقم المعامالت الموجه للتصدير

80%
13 441

إلى غاية *2019

فرص الشغل

أهداف المخطط PAI
*  / CNSSنهاية سنة 2019

* مكتب الصرف

*  / CNSSنهاية سنة 2019

1,89
MMDH

* مكتب الصرف

23

-5.5%

2014

2019

10,4
MMDH

4 546

+41%

اإللكترونيك
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

2 MMDH

رقم المعامالت الموجه للتصدير

5 648

الكهرباء
واإللكترونيك

2014

رقم المعامالت الموجه للتصدير

16 000

أهداف المخطط PAI

2019

الكهرباء

7,55
MMDH

* مكتب الصرف

2019

7,38
MMDH

2014

الصناعة

ترحيل الخدمات «األفشورين»

أهم منجزات 2020
مواصلة الدعم القوي للمشاريع االستثمارية في العديد من جهات المملكة

78.116

منصب شغل

خلق  78.116منصب شغل ما بين
 2014و 2019
 130.2%من هدف PAI

48%

1.33

 48%من مناصب الشغل تم إحداثهم
خارج منظومة تدبير العالقات مع
الزبناء )(hors CRM

 1.33مليار درهم كاستثمار إجمالي
في إطار مخطط التسريع الصناعي

مليار درهم

34%
 % 34من المشاريع داخل المنظومات
الصناعية المندمجة )(P2I

 87%من هدف PAI



مواكبة المستثمرين



مواكبة أزيد من  26مشروع استثماري في سنة  2020في  8جهات بالمملكة .ستمكن هذه المشاريع من خلق ما يفوق عن
 20.000منصب شغل
 250طلب مساعدة على شكل مساهمات في الضريبة على الدخل في حدود  20في المئة و 10في المئة ،الضريبة على الشركات،
منح االستثمار ،التكوين بمبلغ إجمالي قدره  300مليون درهم

الرقمنة والترويج
لعرض المغرب




تبسيط و رقمنة المساطر اإلدارية المتعلقة بالقطاع
انشاء النسخة األولى لبوابة ترحيل الخدمات outsource2morocco.com

تعديل منشور رئيس
الحكومة و دراسة اثار
كوفيد19-



إعداد مشروع ثاني لتعديل منشور رئيس الحكومة من أجل ضمان استمرارية العرض وإعطاء رؤية
واضحة للمستثمرين
إنجاز دراسة من أجل تقييم عرض المغرب حول ترحيل الخدمات وكذا تداعيات أزمة كورونا على
القطاع

24
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الصناعة

أولويات قطاع الصناعة لسنة 2021

برنامج العمل لسنة )1/2( 2021
إطالق مشاريع استثمارية جديدة و مواكبة الفاعلين الصناعيين في إطار استئناف األنشطة بعد كوفيد19-

صناعة السيارات






استمرار المفاوضات من أجل استقطاب مصنعي سيارات جدد
تطوير التنقل الكهربائي (السيارات الكهربائية)
تعزيز تموقع المغرب كمحور رئيسي للتوريد ألروبا
دعم الفاعلين المحليين في صناعة المركبات الثقيلة للتزود بقطع الغيار من المغرب

صناعة الطيران







متابعة تنفيذ عقود أداء المنظومة الصناعية للطيران والسعي إلى توقيع  5مشاريع استثمارية جديدة
توقيع اتفاقية إنشاء مركز للطباعة ثالثية األبعاد 3D
تنفيذ مشروع إنشاء أول مركز مغربي للصيانة العسكرية الثقيلة
إنجاز مشروعي منظومتين من فئة قاطرة
تنفيذ مشروع  ٪100مغربي من المرتبة األولى على غرار مشروع TDM



إطالق مشاريع استثمارية جديدة تخص قاطرات وطنية واستثمارات مباشرة خارجية وكذا مقاوالت صغيرة ومتوسطة في إطار
المنظومات الصناعية للنسيج والجلد
المصادقة على ملفات االستثمار األولى في المنطقة الصناعية الجديدة  CASA CITY SHOESالمخصصة لقطاع األحذية بالدار
البيضاء في إطار المنظومات الصناعية الخاصة بالجلد
إطالق أولى إجراءات الدعم في مجال االمتثال للمتطلبات البيئية والتنمية المستدامة لشركات النسيج واأللبسة ،في إطار برنامج
المساعدة التقنية  SwitchMedبشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة ) (AMITHومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية )(ONUDI


النسيج و الجلد
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الصناعة

أولويات قطاع الصناعة لسنة 2021

برنامج العمل لسنة )2/2( 2021
إطالق مشاريع استثمارية جديدة و مواكبة الفاعلين الصناعيين في إطار استئناف األنشطة بعد كوفيد19-

الصناعات الغذائية





مواصلة تتبع وتنفيذ التدابير الخاصة المنصوص عليها في عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية
مواصلة مواكبة المستثمرين والفاعلين الصناعيين من أجل استقطاب مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الغذائية
تتبع تنفيذ المشاريع والبرامج الموجهة لفائدة قطاع الصناعات الغذائية في إطار التعاون الدولي  :برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) / 2019-2023 (ONUDIبرنامج التعاون المغربي األلماني
تشجيع المقاوالت العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على التزود بالمواد األولية المنتجة محليا




مواكبة أزيد من  20مشروع استثماري في العديد من جهات المملكة ،مع الطموح إلى خلق ما يفوق عن  20.000منصب شغل
مواصلة دعم تطوير النظم الصناعية المتعلقة بترحيل خدمات تكنولوجيات اإلعالم ) ،(ITOترحيل الخدمات الهندسية ) (ESOوترحيل
معالجة المعطيات االستراتيجية )(KPO
إنشاء مراكز تكوين العاملين المستقلين ) (freelancersفي مهن ترحيل الخدمات لصالح العاملين في القطاع المتأثرين باألزمة
تشجيع األجراء ذوي الخبرة في القطاع من أجل خلق مقاوالت كفيلة بإحداث مناصب شغل






العمل على التنفيذ الفعلي لحظر تصدير متالشيات النحاس األحمر واأللومنيوم
متابعة مواكبة الشركات التي ستلتحق بالمنظومة الصناعية BSH
مواصلة صفقات DEAL-MAKING IDE
دعم مشاريع استبدال الواردات



ترحيل الخدمات
« األفشورين »

األنشطة الصناعية
المختلفة
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وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

الصناعة

مخطط اإلقالع الصناعي 2021-2023

استغالل اإلمكانيات الوطنية من أجل اإلقالع الصناعي بعد كوفيد19-
 3أوراش استراتيجية بعد كوفيد 19-من أجل تموقع أفضل للصناعة المغربية بالعالم

1

2

تأكيد تموقع الصناعة
المغربية من أجل ولوج
فرص و أسواق جديدة

تحسين تنافسية المملكة

توجيه الطلبيات العمومية كمحفز
للصناعة المحلية
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وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

تفعيل المرحلة الثانية من
االستراتيجية الصناعية من أجل جعل
المغرب قاعدة دولية اكثر تنافسية

3

جعل المغرب كقاعدة صناعية
خالية من الكربون

تعبئة جزء من الطاقات المتجددة
للمملكة في خدمة الصناعات النظيفة

 .Vقطاع التجارة

التجارة

التجارة الداخلية والتوزيع

أهم منجزات سنة 2020
اإلجراءات المتخذة لصالح قطاع التجارة الداخلية والتوزيع

استراتيجية قطاع التجارة والتوزيع



مراجعة محاور استراتيجية قطاع التجارة والتوزيع تماشيا مع تداعيات األزمة
الصحية لكوفيد.19-



اقتراح «مساهمة مهنية موحدة» في إطار مشروع قانون مالية .2021



تعديل قانون الجبايات المحلية إلدماج الضريبة المهنية في المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للتجار المستقلين
الخاضعين للنظام الجزافي.



التشاور مع غرف التجارة و الصناعة و الخدمات والنقابات المهنية األكثر تمثيلية للتجار حول تنزيل المساهمة
المهنية الموحدة.



اقتراح نماذج جديدة لتنمية التجارة بالعالم القروي بتشاور مع الوزارات المكلفة بالداخلية و الفالحة.



توقيع عقد برنامج لدعم قطاع الممونين والخدمات المرتبطة بالحفالت والتظاهرات بشراكة مع الوزارات المكلفة
بالمالية والشغل واالتحاد العام لمقاوالت المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات و المجموعة
المهنية لبنوك المغرب.

نظام التغطية االجتماعية للتجار المستقلين

تنمية التجارة في المجال القروي

دعم قطاع الممونين والخدمات المرتبطة
بالحفالت والتظاهرات
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وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

التجارة

غرف التجارة والصناعة والخدمات و حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

أهم منجزات سنة 2020

غرف التجارة
والصناعة والخدمات

تفعيل دور غرف التجارة والصناعة والخدمات
تعديل اإلطار
التشريعي والتنظيمي




المصادقة بالغرفة األولى للبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
التشاور مع وزارة الداخلية لمراجعة مدونة االنتخابات.

تنزيل مخططات
التنمية لغرف التجارة
والصناعة والخدمات
وجامعتها




تنفيذ مخططات التنمية الخاصة بالغرف (آليات الحكامة الجيدة وتنزيل الخدمات).
إطالق النسخة األولى من طلب إبداء االهتمام لتمويل المشاريع االقتصادية المدرة للدخل المقدمة من طرف الغرف (16
مشروعا مرشحا قيد التقييم).
تقاسم الممارسات الجيدة المشتركة بين الغرف قصد تجويد خدماتها.





مراقبة أزيد من  5000نقطة بيع ،مع تحرير أزيد من  300محضر.
تقليص مدة التخليص الجمركي ب  %50بفضل النظام الجديد للمراقبة.
إنجاز  120.000عملية مراقبة للمواد المستوردة (تسجيل  330عدم مطابقة).



دعم فدراليات جمعيات حماية المستهلك :إحداث  42شباك مهني للمستهلك على المستوى الوطني 19 ،منها برسم سنة
.2020
إعطاء االنطالقة إلعداد استراتيجية وطنية للجودة .

المترو لوجيا




القيام ب  400ألف عملية مراقبة ألدوات القياس المقننة.
الترخيص لـ  18هيئة تفتيش لـ  8أصناف من أدوات القياس.

االعتماد



إنجاز 118عملية تقييم لإلعتماد و منح االعتماد لـ  12هيئة جديدة خالل سنة 2020

حماية المستهلك ومراقبة
السوق والجودة

حماية المستهلك
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نشر الثقافة
االستهالكية
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التجارة

الحماية والتقنين التجاري

أهم منجزات سنة 2020
تعزيز منظومة الحماية التجارية وتسهيل مساطر التجارة الخارجية


تعزيز منظومة الحماية التجارية عبر القيام بتحقيقات مضادة لإلغراق (البولي كلوريد الفينيل والخشب المتعاكس الالطي واألنسولين
والسجاد) ،وتحقيقات وقائية (األنابيب واألعمدة وصفائح الصلب المدرفلة بالحرارة).

الحماية التجارية

التقنين و التسهيل
التجاري

تنمية الصادرات
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تعزيز تواجد المغرب على المستويين الجهوي والدولي في مجال الحماية التجارية.



الدفاع عن مصالح المغرب في النزاعات التجارية (الدفاتر مع تونس وقضية شولز بالنسبة لالستثمار).



مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال المزدوج.



مشروع المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالتجارة الخارجية في طور المصادقة.



تنفيذ خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية للفترة .2022-2019



منح  11.500ترخيص (تراخيص اإلعفاء الجمركي ورخص االستيراد أو التصدير).



مواكبة  200مقاولة لتطوير صادرتها عبر برنامج عقود التنمية عند التصدير وبرنامج المصدرين المبتدئين.



مواكبة الجمعيات المهنية القطاعية للترويج لقطاعاتها اإلنتاجية على الصعيد الدولي.



وضع وتحديد إطار لتنمية الصادرات.

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

التجارة

العالقات التجارية الدولية

أهم منجزات سنة 2020
استئناف المفاوضات التجارية و تحسين مردودية االتفاقيات التفضيلية

المفاوضات التجارية

تحسين مردودية اتفاقيات التبادل
الحر المبرمة



استكمال وضع اآلليات الضرورية التفاقية منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية.



االنضمام الى المشاورات المتعلقة بمبادرة تسهيل االستثمار بالمنظمة العالمية للتجارة.



التوقيع على ملحق متعلق باتفاقية التبادل الحر مع تركيا للحد من ارتفاع الواردات من السلع التركية .



وضع اللمسات األخيرة على االتفاقية األورومتوسطية الخاصة بقواعد المنشأ لتنويع شركاء المغرب من دول االتحاد األوروبي.



تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع الواليات المتحدة األمريكية.



استكمال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



ترؤس اللجنة التقنية المتخصصة في التجارة والصناعة التابعة لالتحاد اإلفريقي  :المساهمة في إعداد خطط االتحاد االفريقي للحد

من التبعات االقتصادية واالجتماعية ألزمة كوفيد .19

تطوير التعاون التجاري متعدد
األطراف ،الجهوي والثنائي



دراسة فرص وإمكانيات التوقيع على اتفاقيات تجارية مع بعض دول أسيا ( الصين وإندونيسيا) والشيلي.



إنجاز دراسة ،بشراكة مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية ،حول " فحص السياسة التجارية
المغربية بشأن تجارة الخدمات والتوزيع والخدمات القانونية ".
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التجارة

أولويات قطاع التجارة لسنة 2021

برنامج العمل لسنة )1/3( 2021
عصرنة التجارة الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك

التجارة الداخلية والتوزيع

الهيكلة اإلقليمية للتجارة
الداخلية والتوزيع

حماية المستهلك ومراقبة
السوق والجودة

الهيكلة اإلقليمية لحماية
المستهلك ومراقبة السوق
والجودة
33








تسريع تنزيل التغطية االجتماعية لفائدة التجار المستقلين.
تفعيل خطة إنعاش التجارة .2025-2021
إعطاء االنطالقة لمشاريع نموذجية لتطوير التجارة الداخلية والتوزيع.
تنزيل برامج لدعم ومواكبة التجارة اإللكترونية.
وضع مركز الحتضان وتسريع الوحدات الناشئة من أجل إبراز مقاوالت وطنية رائدة ذات قيمة مضافة.
وضع منصة مرجعية للتطبيقات الرقمية في مجال التجارة والتوزيع.



تنزيل وتتبع البرامج والمخططات الهادفة إلى تطوير النشاط التجاري ودعم الفاعلين في القطاع التجاري.



تتبع تطور النشاط التجاري بالجهة عبر قاعدة بيانات تضم كل المعطيات الخاصة بالقطاع التجاري.



تنسيق المشاورات مع الجمعيات المهنية فيما يخص التدابير التي تهم القطاع التجاري على المستوى الجهوي.








مراجعة اإلطار القانوني و المؤسساتي للبنية التحتية للجودة ،من أجل :
االعتراف دوليا بالنظام المغربي لالعتماد.
إعادة هيكلة النظام الوطني للمترولوجيا.
توسيع اإلطار التنظيمي لسالمة المنتوجات و الخدمات.
تنفيذ المخطط الوطني لمراقبة سالمة المنتجات والممارسات التجارية وأدوات القياس.
تحسين انسيابية و شفافية معالجة الشكايات المتوصل بها عبر البوابة االلكترونية للمستهلك.



المخطط الوطني للمراقبة  :وضع الخطة التنفيذية وإنجاز المخطط الوطني لمراقبة سالمة المنتوجات والممارسات التجارية.



المترو لوجيا  :تسليم التراخيص اإلدارية لمنتجي و مستوردي و مركبي أدوات القياس المقننة و فحص ومراقبة أدوات القياس.



حماية المستهلك  :تتبع أنشطة و إنجازات الشبابيك المهنية للمستهلكين.

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

التجارة

أولويات قطاع التجارة لسنة 2021

برنامج العمل لسنة )2/3( 2021
مواكبة تطوير القطاعات على المستوى الوطني والدولي
غرف التجارة والصناعة
والخدمات

الحماية التجارية

التقنين و التسهيل التجاري

تنمية الصادرات
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إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بتعديل النظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.



التعاقد مع الغرف إلنجاز المشاريع االقتصادية المنتقاة خالل النسخة األولى من طلب إبداء االهتمام.



تعزيز قدرات المغرب لمواجهة الزيادة الكمية والنوعية في التدابير وآليات الحماية التجارية.



الدفاع على ملف صادرات األسمدة الفوسفاطية المغربية نحو السوق األمريكية.



إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال المزدوج.



تنفيذ مشروع المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالتجارة الخارجية وتفعيل اإلجراءات التنظيمية الجديدة للتجارة الخارجية.



مواكبة المقاوالت التي تتوفر على إمكانيات للتصدير لتطويرها على الصعيد الدولي.



مواصلة مواكبة الجمعيات المهنية القطاعية للترويج لقطاعاتها اإلنتاجية على الصعيد الدولي.



توجيه أنشطة تنمية الصادرات الستهداف الصادرات نحو إفريقيا.



مالئمة اإلستراتيجية المتعلقة بتنمية الصادرات على ضوء تداعيات جائحة كوفيد .19
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التجارة

أولويات قطاع التجارة لسنة 2021

برنامج العمل لسنة )3/3( 2021
الطموح لتعزيز اندماج المغرب على الصعيد الجهوي والدولي



مواكبة تفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية عبر:
 التحضير االستباقي لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية حيز التنفيذ في فاتح يناير .2021
 تحديد مشاريع جهوية تستهدف استغالل التكامل وتنمية النظم االقتصادية الجهوية قصد تيسير اندماج المغرب ضمن
سالسل القيم القارية.

العالقات التجارية الدولية
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تفعيل ملحق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.



انعقاد اللجان المشتركة لتتبع اتفاقيات التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والدول األعضاء في اتفاقية
اكادير.



التحضير للفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب ،والمشاركة في اشغال المؤتمر الوزاري  12للمنظمة العالمية للتجارة.



التحضير لمشاركة المغرب في أشغال الدورة  15لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي – منجزات سنة  2020وبرنامج عمل سنة 2021

 .VIاالقتصاد االخضر

النجاعة الطاقية
أهم منجزات 2020
تخفيض الفاتورة الطاقية
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المخططات الوطنية في
مجال النجاعة الطاقية
2030

 إعداد الصيغة النهائية لهذه االستراتيجية وبلورة مخطط عمل متعلق بها:
تذكير بأهداف االستراتيجية:
تقليص الفاتورة الطاقية بما يقرب من  250مليار درهم ؛

خلق  150ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر ؛

تفادي انبعاث ما يناهز  125مليون طن من الغازات الدفيئة.


البرنامج الوطني لقطاع
البناء

• دعم تحسين الظروف المعيشية في  23مؤسسة اجتماعية في الشمال:
سخانات المياه بالطاقة الشمسية (توفير  337ميجاوات  /سنة) و  30مصباح شوارع بالطاقة الشمسية (إنارة عامة) ؛
• تحسين أداء الطاقة في جامعة أميرشيش بمراكش:
نظام اإلنارة والنظام الحراري :توفير طاقة  951ميجاوات ساعة  /سنة ؛
• تحسين أداء الطاقة في سجن الوداية المحلي بمراكش:
نظام اإلنارة والنظام الحراري :توفير طاقة  453ميجاوات ساعة  /سنة.

البرنامج الوطني للقطاع
الصناعي

 مساعدة المؤسسات الصناعية على وضع أنظمة إدارة الطاقة ) (ONUDI؛
 اعتماد معايير األداءات الطاقية الدنيا ووضع العالمات على المعدات المستهلكة للطاقة ؛
 إطالق دراسة تتعلق بوضع آليات التمويل واالجراءات التحفيزية.

البرنامج الوطني لقطاع
النقل

 تطوير تطبيق على الهواتف الذكية لمشاركة التنقل لموظفي المؤسسات العمومية باألحياء اإلدارية وكذلك التنقل لمستخدمي االحياء
الصناعية ؛
 تفعيل اثنتي عشرة محطة شحن للسيارات الكهربائية بمراكش مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة ؛
 القيام بالدراسات لتحديد المعايير التقنية إلدماج النجاعة الطاقية في قطاع النقل.
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النجاعة الطاقية
برنامج العمل لسنة 2021
تشجيع صناعة خالية من الكربون

إنتاج واستهالك نظيف
للطاقة



الدمج الكلي للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في اإلنتاج لدى ُ 120مصنع سنويا
كمرحلة اولى من خالل دعم لالستثمار في الطاقات الشمسية الكهروضوئية و الحرارية
بنسبة  ٪10؛
دعم صناعة تستخدم طرق صناعية توفر منتجات أقل ضررا على البيئة من خالل دعم
التدقيق البيئي والرقمي بنسبة  ٪50والتدقيق الطاقي بنسبة  ٪100لـ ُ 80مصنع ؛
جعل مثالية مؤسسات الدولة نقطة محورية في المرحلة االنتقالية مع توفير  ٪60من
الفاتورة الطاقية ؛
مواكبة قطاع الخدمات و الفندقة من خالل دعم التدقيقين الطاقي و البيئي و تقديم منحة
تعادل  ٪10من قيمة االستثمار مع توفير اكثر من  ٪40من الفاتورة الطاقية.



دعم انشاء  6مصانع لمنتجات العزل الحراري والزجاج المزدوج بنسبة  ٪30من قيمة
االستثمار كحد اقصى ؛
دعم تطوير مصانع إلنتاج معدات التدوير ولمعالجة النفايات والملوثات ؛
دعم تطوير صناعة محلية إلنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية الحرارية و الطاقة
الكهروضوئية بنسبة  ٪30من قيمة االستثمار؛
دعم تطوير مصنعين إلنتاج السيارات و الدراجات الكهربائية في حدود  1,5مليون درهم
لكل مشروع.





مساهمة اإلنتاج المحلي
في انعاش االقتصاد
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األكياس البالستيكية
أهم منجزات  2020و برنامج العمل لسنة 2021
تفعيل قانون  15-77الخاص باألكياس البالستيكية

أهم منجزات
2020

األعمال
الرئيسية
المخطط لها لعام
2021
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 1.149.135عملية مراقبة على المستوى الوطني منجزة من طرف وزارة الداخلية منذ  1يوليو
 2016حتى  19أكتوبر  2020؛



 9479مخالفة متعلقة بمراقبة السوق تمت إحالتها على وكيل الملك حتى  19أكتوبر  2020؛



حجز حوالي 1499.7طن من األكياس البالستيكية الممنوعة و المواد األولية على مستوى
التصنيع والتجارة حتى  19أكتوبر  2020؛



حجز حوالي  269.21طن من األكياس البالستيكية الممنوعة على مستوى المعابر الحدودية منذ
دخول القانون حيز التنفيذ حتى  19أكتوبر .2020



المصادقة على النظام المرجعي الجديد إلصدار شهادات محولي و مدوري األكياس البالستيكية المنصوص عليها في القانون
 77.15كما تم تعديله و تتميمه



إعداد إطار شراكة مع  ،IMANORلتأهيل مراقبي و مدققي بيانات محولي و مدوري المواد األولية البالستيكية  ،مع تمكين
مراقبي المصالح الالممركزة للوزارة من هذا التأهيل.



إطالق نظام المعلومات المخصص لرقمنة التصريح باألنشطة و عمليات البيع و تتبع استهالك المواد األولية.



تعزيز التنسيق مع هيئات المراقبة الشركاء  :وزارة الداخلية  ،الدرك الملكي  ،إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ،
المديرية العامة لألمن الوطني ،جهويا و مركزيا.
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 .VIIاالقتصاد الرقمي

االقتصاد الرقمي
أهم منجزات  2020و برنامج عمل 2021
مشاريع قوانين لمرافقة التحوالت التكنولوجية للقطاع

أهم منجزات 2020

االتصاالت
البريد
تكنولوجيا المعلومات
و الثقة الرقمية

 إعداد المواصفات التقنية لتهيئة المناطق الجديدة بوسائل وتجهيزات االتصاالت؛

 ابرام ومتابعة تنفيذ اتفاقيات االستثمار بين الدولة والمشغلين بهدف تعزيز االستثمار وخلق فرص العمل في قطاع االتصاالت.
 االنتهاء من إعداد عقد البرنامج الجديد بين الدولة ومجموعة بريد المغرب في أفق 2022؛
 مواكبة المديرية العامة للجماعات المحلية لتعميم مشروع رقمنة التراخيص الخاصة بالتعمير والرخص التجارية على كافة
الجماعات المحلية.
 إعداد مشروع لدعم المشاريع التجريبية لنشر بروتوكول االنترنت الجديد  IPv6مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ومركز
معلومات الشبكة األفريقية AfriNIC؛
 المشاركة في تفعيل منصة إحداث ومواكبة المقاوالت بطريقة إلكترونية.

برنامج عمل 2021

41

االتصاالت




االجراءات المتعلقة بإطالق محتمل لخدمات االتصاالت من الجيل الخامس ) (5G؛
مواصلة إنجاز التغطية في الدواوير والمناطق النائية والبيضاء بالبنيات التحتية وخدمات لالتصاالت ذات النطاق العريض.

البريد




تعميم وإطالق الرسمي للمشروع Easy Export؛
اعتماد القانون الجديد للنشاط البريدي ونصوصه التطبيقية.

تكنولوجيا المعلومات
الثقة الرقمية




استمرار دعم اإلدارات العمومية في عملية االنتقال إلى اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت IPv6؛
تحسيس ومواكبة المقاوالت المغربية حول القانون األوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ). (RGPD
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االقتصاد الرقمي
أهم منجزات سنة  2020و برنامج عمل سنة  2021لوكالة التنمية الرقمية
التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية

أهم منجزات 2020


الترويج الرقمي

منظومة الرقمنة
واالبتكار







تطوير منصة لتتبع توريد المنتجات األساسية من خالل التجميع الرقمي للمعلومات المتعلقة بمخزون هذه المنتجات
وإنتاجها وبيعها؛
تطوير منصة «منظومة المقاوالت الناشئة » التي تهدف إلى هيكلة وتنشيط هذه المنظومة؛
افتتاح أول مركز تفاعلي رقمي بالمغرب؛
تطوير منصة من أجل رقمنة مسار الزوار في المؤسسات السجنية؛
تنظيم ورشة توعية حول البيانات المفتوحة ،ورهاناتها االستراتيجية ،وتطورها وحكامتها؛
المشاركة في النسخة  13للجائزة الوطنية لإلدارة اإللكترونية امتياز .2019 e-mtiaz

 إطالق دراسة الجدوى التقنية المتعلقة بإحداث البلوكشين الخاص مع تقرير مفصل؛
 الحصول في شهر ماي  2020على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
 إطالق تطوير النسخة األولى من منصة »  « www.startuphubmaroc.maفي يناير .2020

برنامج عمل 2021
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الترويج الرقمي

 تطوير  5مشاريع رقمية من المصنع الرقمي من أجل مواكبة التحول الرقمي لإلدارات؛
 ضمان الحماية والسيادة وسالمة المعطيات خالل عملية الرقمنة؛
 تفعيل برامج التكوينات لورش الجيل الرقمي.

منظومة الرقمنة
واالبتكار

 تنظيم مسابقات للمقاوالت الناشئة من أجل تطوير البلوكشين الخاص؛
 إطالق النسخة الثانية من منصة » .« www.startuphubmaroc.ma
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 .VIIIمشروع التحول التنظيمي

مشروع التحول التنظيمي للوزارة
تقديم المشروع وأهدافه
مشروع تحول تنظيمي مبني على األداء المتميز في خدمة المواطن

رؤية موحدة لموظفي الوزارة

ترسيخ ثقافة جديدة مرتبطة باألداء
المتميز في خدمة المواطن
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أداء جماعي والبحث عن التحسين المستمر

مشروع التحول التنظيمي للوزارة
أهم منجزات سنة 2020
تحسن ملحوظ في الديناميكية الداخلية للوزارة بفضل مرجع القيم والمبادئ

إطالق قافلة ميثاق القيم على الصعيد
الجهوي من أجل نشر قيم الوزارة
( 12جهة)

تنظيم يوم حقوق المرأة تحت شعار « نساء
ورجاال معا في خدمة المواطن »
45
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إطالق ميثاق القيم وتكوين  16سفيرا للقيم
بالوزارة

توزيع  1300نسخة من ميثاق القيم ومدونة
السلوك (باللغة العربية والفرنسية)

مشروع التحول التنظيمي للوزارة
أهم منجزات سنة 2020
تحسين المساطر الداخلية للوزارة ووضع أدوات من أجل أداء فعال
 .2مثال حول أهداف تحسين المساطر

 21مسطرة تم تحديدها ؛
 15مسطرة تم تحسينها.
 .1مثال حول تأثير تحسين المساطر على تدبير جائحة كوفيد19-

أدى تحسين مسطرة منح الترخيص لتسويق اإليثانول إلى تسريع
تموين مجموع التراب الوطني بالمطهرات الكحولية
أدوات تدبير األداء الفعال
SIPOC

أدوات تطوير الكفاءات

Makigami

في نهاية أبريل  ،2020أطلقت األكاديمية المكلفة بالتدريب بالوزارة منصة
إلكترونية للتعلم عن بعد (المهارات الذاتية ،اإلعالميات المكتبية ،اللغات ،إلخ).
46
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مشروع التحول التنظيمي للوزارة
أهم منجزات سنة 2020
تحسين أدوات تكنولوجيا المعلومات من أجل التحول الرقمي في العمل داخل الوزارة

47

إحداث «مختبر رقمي» من أجل تسريع التحول الرقمي

رقمنة خدمات تدبير الموارد البشرية

اعتماد التوقيع االلكتروني

تصميم تطبيق لتتبع التموين الوطني
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مشروع التحول التنظيمي للوزارة
أهم منجزات سنة 2020
المساعدة على اتخاذ القرارات االستراتيجية للوزارة

تعزيزعدد األليات المساعدة على اتخاذ القرار

•
•
•
•

48

إنشاء لوحة تحكم استراتيجية (بشكل شهري)؛
تصميم لوحة تحكم استراتيجية قطاعية للصناعة والتجارة (بشكل
شهري)؛
إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمواكبة المشاريع التي تدعمها
الوزارة ومؤسساتها؛
إنشاء لوحات تحكم جهوية.
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أليات اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي

 .IXالالتمركز اإلداري
والتنمية الجهوية

الالتمركز اإلداري والتنمية الجهوية
أهم منجزات 2020
تفعيل دور المصالح الالممركزة للوزارة


إعداد التقريرالسنوي حول منجزات الوزارة في اطار تنزيل التصميم المديري لالتمركز اإلداري للوزارة



وضع برنامج تنقل الموظفين plan de redéploiement



تحضير نموذج جديد إلعادة هيكلة المصالح الالممركزة:
 مشروع هيكل تنظيمي للمديريات الجهوية واإلقليمية حسب خصوصيات كل جهة،

التصميم المديري
لالتمركز اإلداري

 تقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بالتنظيم الحالي للمندوبيات،
 تقرير عن األثر المالي لمشروع الهيكل التنظيمي الجديد
 اعداد مشروع قرار بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات الجهوية والمديريات اإلقليمية للوزارة
 اعداد مشروع تحيين المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

الشراكات مع الجهات
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أنجاز برقيات المهام الجديدة لفائدة المدراء الجهويين ،في اطار االختصاصات المنقولة و المفوضة



دراسة طلبات تمويل المشاريع التي تدخل في نطاق تدخل الوزارة والمندرجة في إطار برامج التنمية الجهوية والمندمجة.



التوقيع على عقد برنامج بين الدولة وجهة الداخلة-وادي الدهب والتي تعتبر الوزارة شريك من أجل إنجاز مشروع «إنجاز أشغال تطهير السائل خارج الموقع
للمواقع الصناعية الكائنة بحي المسيرة وشارع محمد الخامس بمدينة الداخلة» بمساهمة تبلغ  20مليون درهم،



وضع اللمسات األخيرة على عقد برنامج بين الدولة وجهة بني مالل خنيفرة والتي تعتبر الوزارة شريكا أساسيا من خالل أربع مشاريع مهيكلة بمساهمة تبلغ
100مليون درهم،



تتبع مستوى اإلنجاز الفعلي للمشاريع المندرجة ضمن االتفاقيات المبرمة بين الوزارة والفاعلين الجهويين،



انجاز مسطرة يتم من خالله توضيح كيفية معالجة طلبات الشراكة التي يتم التوصل بها من طرف الجهات واألقاليم.



تحضير دفتر التحمالت لوضع نظام معلوماتي لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة مع الجهات واألقاليم وكذا تتبع مستوى
إنجاز المشاريع.



تحضير قاعدة بيانات حول مؤهالت كل جهوية ،في أفق التحضير إلنجاز دراسة حول المنظومات الصناعية الجهوية.
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الالتمركز اإلداري والتنمية الجهوية
أهم األنشطة المرتقبة خالل سنة 2021
تعزيز الشراكات مع الجهات

مشروع الالتمركز اإلداري
وإعادة هيكلة المصالح
اللممركزة

الشراكات مع الجهات
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تفعيل الهيكلة الجديدة للمصالح الالممركزة



إعداد نسخ جديدة من العقود المبرمة بين المصالح الالممركز واإلدارة المركزية



اعتماد مقاربة جديدة للتعاقد بين اإلدارة المركزية والمصالح الالممركزة،



وضع نظام معلوماتي لتتبع منجزات المصالح الالممركزة وتتبع تفعيل التصميم المديري



معالجة طلبات الشراكة المتوصل بها في إطار تفعيل برامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهة،



تنسيق تنزيل االستراتيجيات القطاعية للوزارة على المستوى الجهوي،



تحضير االتفاقيات المزمع إبرامها مع الجهات والتي تهم القطاعات ذات الصلة بتدخالت الوزارة،



تتبع إنجاز االتفاقيات المبرمة مع الجهات والمشاريع المندرجة في إطارها،



وضع نضام معلوماتي قصد تتبع االتفاقيات والمشاريع.
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 .Xاألنشطة األفقية

البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير
أهم منجزات (1/3) 2020
البنية التحتية الصناعية
الحظيرة الصناعية المندمجة
ألكادير
35 ha





استكمال أعمال تجهيز الشطر األولى وتسلم المشروع من قبل بلدية دراركة ؛
انطالق عملية تسويق الشطر األول من المشروع ؛
صرف مساهمة الوزارة ).(MICEVN

الحظيرة الصناعية لعين
الشكاك 81 ha




التوقيع على اتفاقية تثمين المشروع بمعيّة مختلف الشركاء؛
انطالق األشغال.



تم االنتهاء من أشغال الربط خارج الموقع فيما يخص الكهرباء وشبكة الصرف ومياه
الشرب للنواة األولى للمشروع الممتدة على مساحة  100هكتار.

منطقة التسريع الصناعي
سوس ماسة أكادير
300 ha





تم نشر القرار القاضي بالموافقة على النظام الداخلي لمنطقة التسريع الصناعي سوس ماسة في الجريدة الرسمية؛
اتم االنتهاء من أشغال التهيئة وتسلم الشطر األول من المشروع الذي يمتد على مساحة  64هكتارا؛
انطالق تسويق الشطر المجهز.

منطقة التسريع الصناعي
لفاس مكناس 500 ha



إنجاز دراسة التموقع ودراسة السوق وانطالق الدراسات التقنية للمشروع.

مدينة محمد السادس
طنجة-تك
100 Ha

مشروع "إنتاجية العقار
الصناعي " بشراكة مع
هيئة تحدي األلفية
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 إطالق طلب عروض من أجل اختيار شريك ,أو شركاء ,من القطاع الخاص و الذي سيتولى تهيئة و تطوير و كذا تسيير
المناطق الصناعية النموذجي ؛
 صندوق المناطق الصناعية المستدامة :تم توقيع  9اتفاقيات تمويل بين وكالة تحدي األلفية بالمغرب و حاملي المشاريع ؛
 التوقيع على اتفاقية الشراكة بين وكالة تحدي األلفية بالمغرب و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل وضع
برنامج تعزيز القدرات وكذا وضع نظام إلكتروني حول العقار الصناعي كذلك تشخيص المناطق الصناعية بالمغرب
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البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير
أهم منجزات (2/3) 2020
تطوير البنية التحتية التكنولوجية واالبتكار


المراكــــز التقنية
الصناعية

تمويل ومواصلة دعم االجراءات المتعلقة بمخطط تنمية المراكز التقنية ومنح ما يزيد عن  250مليون درهم ،من أجل :
 تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية (اآلليات والمعدات التقنية والتكنولوجية ،إعادة هيكلة وتوسيع مباني المختبرات ،التأهيل
التنظيمي ،إلخ ).؛
 تمويل ازيد من  70مشروع تنموي ذوي المنفعة العامة بشراكة مع المهنيين (االبتكار والبحث والتطوير ،الدراسات ،المساعدة
التقنية ،تطوير المعايير ،إلخ ).؛
 وضع مسودة مخطط جديد ل  ,2025-2021من خالل تقييم المخطط الحالي لتنمية المراكز التقنية الصناعية
 دعم مشروع الشراكة بين شركة بوجو ) (PSAو المركز التقني لتجهيزات السيارات ) (CETIEVفيما يتعلق بتوسيع نشاط البحث
والتطوير في  ،PSAفي منطقة إفريقيا والشرق األوسط ؛
 مشاركة المراكز التقنية الصناعية في تطوير المنتجات و االجهزة الطبية ،مع اختبارها و فحصها ،وذلك في اطار المجهودات
الوطنية المبذولة من أجل مكافحة جائحة كوفيد ( 19كمامات ،قناع ،جهاز التنفس ،سرير االنعاش).

طلب مشروع استثنائي للمركز التقني للبالستيك و الكاوتشوك ) (CTPCفي ظل جائحة كوفيد:19

إنشاء مختبر لألقمشة الغير المنسوجة من اجل مراقبة ودراسة و تحسين جودة الكمامات الحامية ومنتجات اخرى للحماية ،خاصة كمامات
الترشيح ،الكمامات الطبية ومنتوجات طبية مصنوعة من اقمشة غير منسوجة (وزرة طبية ،وزرة العمليات الجراحية ،غطاء الحذاء ،إلخ).
(يعتبر هذا المختبر األول من نوعه الذي يتم إنشاؤه بالمغرب من أجل إجراء هذه االختبارات محليا عوض إرسالها إلى مختبرات أجنبية)

مجمعات االبتكار
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تدشين مجمع االبتكار سوس ماسة من طرف جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وإعطاء االنطالقة ألنشطته.
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البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير
أهم منجزات (3/3) 2020
تطوير البنية التحتية التكنولوجية واالبتكار



أقطاب التنافسية واالبتكار



منح ما يناهز  100مليون درهم ،حتى اآلن ،ألقطاب التنافسية واالبتكار من خالل صندوق دعم أقطاب التنافسية واالبتكار ؛
مواصلة دعم و تتبع  10أقطاب للتنافسية واالبتكار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية (المالحة الجوية ،اإللكترونيك
والميكاترونيك ،الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة ،الطاقات المستخرجة من الكتلة الحيوية ) (la biomasseوتثمين النفايات
الطبيعية ،النسيج (دينيم و المنسوجات التقنية) ،الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل ،تثمين المنتوجات البحرية ،تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ؛
انتقاء قطب جديد للتنافسية واالبتكار برسم سنة  2020في المجال الطبي و مجال الطب الحيوي من أجل االستفادة من الدعم في
إطار عقد برنامج مع الدولة ؛
التحضير إلطالق التقييم العام لبرنامج دعم ومساندة إحداث أقطاب التنافسية واالبتكار.

أمثلة لبعض المشاريع االبتكارية :
Cluster Solaire

MDC

AHP

CE3M

تطوير عملية معالجة جديدة صديقة للبيئة تسمى
 Green WATECHانطالقا من مصفاة
مركبة ،من أجل معالجة مياه الصرف المنزلية
بالمناطق الريفية ،مع جعلها قابلة إلعادة
االستخدام للزراعة.

تطوير تركيبة كيميائية للتطهير الفيروسي
السريع من أجل تعقيم األقنعة الواقية من
كوفيد ،19وذلك عن طريق غسيل الجاف
باستخدام تقنية األوزون.

تثمين الطحالب الدقيقة من أجل استخالص
خصائصها المميزة فيما يخص تقوية المناعة
ضد األمراض.

تطوير مجموعة من األجهزة الطبية ،مغربية
الصنع ،من أهمها جهاز للتنفس االصطناعي و
ميزان حرارة باألشعة تحت الحمراء لقياس
درجة الحرارة عن بعد.



تكنوبارك
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تدشين الحاضنة التكنولوجية "تكنوبارك" في جهة سوس ماسة من طرف جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وإطالق
أنشطتها ؛
إعداد إطالق مشروع بناء مركز تكنولوجي الحتضان ومواكبة الشركات االبتكارية الناشئة التابع ل" تكنوبارك" مدينة الدار
البيضاء ،و الذي يتم إنجازه بمركب المراكــــز التقنية الصناعية ؛
إطالق و متابعة دراسة استراتيجية حول تقييم إمكانية خلق الشركات االبتكارية الناشئة وتطوير مفهوم تكنوبارك في المغرب.
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التكوين في مهن الصناعة والتجارة و االقتصاد الرقمي و في مجال المبادرة المقاوالتية
اإلنجازات الرئيسية لسنة 2020

تطوير التكوين يشكل محورا استراتيجيا لمخطط اإلنعاش الصناعي

مالئمة التكوين مع متطلبات
سوق الشغل



في اطار مخطط التسريع الصناعي ،مكنت عروض التكوين (مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ،معاهد التكوين في مهن صناعة
السيارات ،معهد مهن الطيران ،جهاز المساعدة المباشرة في تكلفة التكوين )...من تأهيل  165.500متدرب الى غاية  2019في مقابل
 139.000من حاجيات التكوين في نفس الفترة ،و ذلك لمواكبة المنظومات الصناعية من حيث الكفاءات.



مواكبة بوجو سيتروين سيارات المغرب من خالل تكوين وادماج ما يقارب  3.300شخص الى غاية شتنبر .2019



مواكبة المنظومات الصناعية على مستوى جهة سوس ماسة من حيث الكفاءات ،من خالل إحداث  22مسلك تكوين ،إنشاء  4معاهد
تكوين جديدة (معهدين متعددي القطاعات ،معهد متخصص في صناعة الجلد واخر في الصناعة الغذائية) معهدين منهم في طور البناء.



إحداث جهاز كفاءات التسريع الصناعي  Cap Compétences Accélération Industrielleالذي مكن من إدماج  550شخص في
جهة الدار البيضاء  -سطات من خالل تتبع فردي للمترشحين والمقاوالت.



مشروع ( CAP Excellenceفي طور اإلعداد) يتمحور حول :
 حكامة بشراكة قطاع عام – قطاع خاص ألربع مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ( 1قطاع السيارات 1 ،قطاع
ترحيل الخدمات 2 ،قطاع النسيج واأللبسة) عن طريق تسيير خاص (مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل  -الجمعية المهنية ) و
ذلك على الخصوص بهدف إدماج  %90من الخريجين و تدريب  %100من طلبة هذه المعاهد داخل المقاوالت.

 إحداث أربع ( )4خطوط انتاج صناعية مصغرة بيداغوجية على مستوى  4مدن المهن و الكفاءات بجهات سوس-ماسة ،الشرق،
طنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات من أجل توفير بيئة تكوينية للمتدربين قريبة من واقع المقاولة.

مهن و كفاءات المستقبل
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تحديد خرائط التكوين المتعلقة ب  7مدن المهن و الكفاءات بشراكة ،خاصة مع الجمعيات المهنية (ما يقارب  12.000مقعد بيداغوجي
و  290مسلك تكوين) و ذلك لتلبية حاجيات قطاعات الصناعة و التجارة و المجال الرقمي من حيث الكفاءات ،مع االخذ بعين االعتبار
احداث مهن ومسالك تكوين جديدة (صيانة السيارات الهجينة  /الكهربائية ،التسويق الرقمي ،إدارة المشاريع الرقمية.)...،



التوقيع على الوثائق المتعلقة بمشروع إنشاء مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط التي تهدف الى مواكبة الصناعات المستقبلية .سيتم
إنشاء هذه المدرسة بتكنوبوليس-الرباط على مساحة تقدر ب  1,5هكتار كما ستمنح ديبلوم مهندس وديبلوم .Licence/Bachelor
ويتوقع أن يبلغ عدد الطلبة في طور التكوين سنويا أزيد من  1000طالب .يرتقب انطالق التكوين بالمدرسة سنة .2022
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الملكية الصناعية والتجارية
مؤشرات إلى نهاية شتنبر2020
بـراءات اإلخـتـراع

العالمات التجارية

16 254

14 500
8 700
5 800

توقعات نهاية
2020

14 141

13934
9 334

5 614
3 720

9 894
7492
6442

6 360

8أشهر 2020

7 859
6 282

12 844

2730
2538

2477
2267
1529

2019

إيداع الطلبات من أصل مغربي

2018

1663

1003

2016

192

134

توقعات نهاية
2020

8أشهر2020

مجموع الطلبات

186

2019

إيداع الطلبات من أصل مغربي

2019-2020

237

182

2018

2017

إيداع الطلبات من أصل أجنبي

1240

2016

مجموع الطلبات

األسماء التجارية المرتبطة بنوايا إنشاء المقاوالت
93 650
87 078

2019

2020

الفرق %

بـراءات االختراع

2.730

2.477

-9%

العالمات التجارية

16.254

14.500

-11%

األسماء التجارية

86.850

93.650

+8%

86 850
78 335
64 847
60 211

6 572
توقعات نهاية
2020

8 515

4 636
8أشهر
2020

الشعارات

57

1923

2105

7 211
5 633
210

2017

2509
2323
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2019

80 605
72 080

8 525

73 451
71 120
64 969
62 850

8 270

8 482
2018

األشخاص المعنويون

2017
المجموع

2016

الملكية الصناعية والتجارية
أهم منجزات 2020
مواكبة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لرقمنة المقاوالت المغربية
 الحفاظ على أنشطة المكتب من خالل تعزيز الخدمات عبر الخط واألداء اإللكتروني
 تعليق اآلجال القانونية للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية والتجارية وفقًا للمرسوم  -القانون رقم

التدابير المتخذة خالل حالة
الطوارئ الصحية

 2.20.292المتعلق بحالة الطوارئ الصحية
 دعم المخترعين واعتماد الفحص السريع لطلبات البراءات االختراع المتعلقة بمختلف المنتجات
المرتبطة بالوباء (تم إيداع  47طلب براءة اختراع(
 المساهمة في تصنيف  77شركة ناشئة مبتكرة

الخدمات المتعلقة بتطوير
منظومة االبتكار لذى الشباب
وفي جميع الجهات

 المواكبة المسبقة لـ  5غرف للتجارة والصناعة والخدمات ) (CCISفي مجال نقل المهارات واإلرساء
التدريجي لخدمات المكتب بها
 تطوير عرض جديد لألكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية للتكوين عن بعد والتكوين في عين
المكان ،من أجل تعزيز الملكية الصناعية في برامج تعليم الشباب وتنمية المهارات المهنية

رقمنة اإلجراءات وتبسيطها
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 تبسيط ورقمنة إجراءات إنشاء الشركات وعمليات ما بعد اإلنشاء
 إعادة تصميم منصة حجز االسماء التجارية بواجهة جديدة ومحرك بحث جديد
 إعادة تصميم منصة إيداع العالمات التجارية
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التقييس وشهادة المطابقة
أهم منجزات 2020
التقييس عنصر أساسي في التنمية االقتصادية

1 300
مواصفة قياسية

اعتماد مواصفات مغربية في مجال وسائل

ليصل العدد اإلجمالي للمواصفات المعتمدة
إلى  15 500مواصفة

الحماية الفردية كالكمامات واألقنعة الواقية

80

2

شهادة مطابقة للمواصفات المغربية

40

إنجاز عملية التدقيق ومنح شهادة المطابقة

إعداد تطبيقين جديدين لشهادة المطابقة

ISO 9001

للكمامات واألقنعة الواقية ألكثر من
دورة للتكوين منظمة في مجال المواصفات
والتقنيات المرتبطة بها
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400
وحدة صناعية مغربية

تجديد اعتماد أنشطة شهادة المطابقة ISO 9001
من طرف الهيئة المغربية لالعتماد

األنشطة األفقية
برنامج العمل لسنة (1/3) 2021
تطوير مناطق صناعية جديدة

البنيات التحتية
الصناعية والتجارية
والتكنولوجية والبحث
والتطوير

منطقة األنشطة االقتصادية
قصر ابجير
20,5 ha





التوقيع على اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ المشروع ؛
إطالق مسطرة تعبئة العقار؛
إطالق أشغال التهيئة.

مدينة محمد السادس
طنجة-تك
100 Ha





توقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتثمين المشروع ؛
نشر المرسوم القاضي بمنح شركة SATTاالمتياز لتطوير وإدارة المشروع ؛
انطالق عملية تسويق الشطر األول الذي تمت تهيئته على مساحة  100هكتار.

منطقة التسريع الصناعي
الدار البيضاء سطات
300 ha





إنجاز دراسات الجدوى لمنطقة التسريع الصناعي ؛
إعداد إطار شراكة من أجل تفعيل المشروع ؛
إطالق مسطرة تعبئة العقار.

منطقة التسريع الصناعي
لفاس مكناس
500 ha





إنهاء دراسات التموقع وإطالق الدراسات التقنية والمالية ؛
مباشرة المسطرة القانونية الخاصة بإحداث منطقة التسريع الصناعي ؛
إعداد وتوقيع الشراكة اإلطار من أجل تفعيل المشروع.

التوقعات المتعلقة بالبنيات التحتية الصناعية بالمملكة في أفق 2028
 .1مناطق التسريع الصناعي
•  10مناطق جديدة موجهة لالستثمار األجنبي المباشر وللتصدير

 .2المناطق الصناعية العامة
•

 12منطقة جديدة و 11مشروع توسعة لمناطق متواجدة

 .3عادة تأهيل مستهدفة
•
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هكتار + 1000
هكتار + 1400
هكتار 6300إلى 3500

األنشطة األفقية
برنامج العمل لسنة (2/3) 2021
تعزيز عروض التكوين وحماية الملكية الصناعية والتجارية

التكوين في مهن الصناعة،
التجارة و االقتصاد الرقمي و
في مجال المبادرة المقاوالتية

المكتب المغربي للملكية
الصناعية والتجارية



مخطط اإلنعاش الصناعي/التكوين  :مواكبة مشاريع االستثمار المتعلقة بتعويض االستيراد  ،وذلك عن
طريق تكوينات تستجيب لحاجيات هذه المشاريع من الكفاءات ؛
اإلطالق الفعلي لجهاز  CCAIكعرض من عروض المواكبة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
إطالق مشروع  Cap Excellence؛
إطالق مشروع) :(Futurs Freelancersالذي يهدف إلى إعادة توجيه فئة من أجراء قطاع تكنولوجيا
المعلومات و اإلتصاالت ( )TICالذين فقدوا وظائفهم على إثر جائحة كوفيد نحو العمل المستقل
( )freelancingو ذلك عن طريق تكوين أفقي مالئم لمساعدتهم على الحصول على فرص عمل مستقل
عن بعد على مستوى المنصات الرقمية السيما العالمية منها.




تعزيز التعاون مع الجامعات من خالل مساعدتها على وضع سياسة للملكية الصناعية ؛
تقديم المساعدة التقنية مجانا لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة وللمخترعين  ،في مجال حماية
براءات االختراع  ،من قبل مجموعة من الخبراء المتطوعين في اطار برنامج  BONOBO؛
دعم الجامعات ومراكز البحث والتطوير في مجال عملية النقل التكنولوجي البتكاراتها  ،من خالل ربطها
بالشركات وبعالم الصناعة ؛
تعزيز الخدمات عبر الخط واألداء اإللكتروني.








61

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  -منجزات  2020و برنامج عمل 2021

األنشطة األفقية
برنامج العمل لسنة (3/3) 2021
تعزيز مراقبة الجودة و مطابقة المعايير المغربية
 اعداد واعتماد حوالي  1400مواصفة قياسية مغربية جديدة؛

التقييس وشهادة المطابقة

 منح  90شهادة مطابقة جديدة للمواصفات المغربية في مختلف المجاالت؛


تنظيم  50دورة تكوينية في مجاالت مرتبطة بالتقييس واألنشطة ذات العالقة؛

 خلق تطبيقات لعالمة المطابقة لتشجيع استهالك المنتجات المصنعة في المغرب.
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 .XIمواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة
والمقاول الذاتي

مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي
حصيلة أنشطة سنة  – 2020نهاية شتنبر 2020

تحسين تنافسية المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق مناصب الشغل
حصيلة أنشطة
2014-09/2020

2 527
مشروع

10,75

مليار درهم

استثمار إجمالي

106 754

مناصب شغل ملتزم بها

55 245

من بينها
منصب شغل مباشر

 .1دعم االستثمار
منجزات 09/2020

التوقعات بالنسبة 12/2020

منجزات 09/2020

التوقعات بالنسبة 12/2020

151

180

356

340

مشروع

مقاولة صغرى ومتوسطة

مشروع

مقاولة صغرى ومتوسطة

 2مليار درهم
استثمار إجمالي

 490مليون درهم
الميزانية المرصودة

 47,5مليون درهم
مساهمة الدولة

 110مليون درهم
الميزانية المرصودة

 358مليون درهم
مساهمة الدولة

18 230

مناصب شغل ملتزم بها

من بينها 11 780
منصب شغل مباشر
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مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي
حصيلة  – 2015نهاية شتنبر 2020

تقوية منظومة المبادرة المقاوالتية ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين
التوقعات بالنسبة لشهر دجنبر 2020

263 K
المسجلون بنظام
المقاول الذاتي

26%

74%

هن نساء

هم رجال

+

الحرف %7
الخدمات %39

التجارة %44

الصناعة %10
حصيلة  – 2015نهاية شتنبر 2020

 1,93مليون درهم
الميزانية المرصودة

تطور عدد منظومات المبادرة المقاوالتية
و حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين

14 015

+ 2 226

11 789
من  2016الى شتنبر 2020

65

000

270عدد المسجلين في نظام المقاول
الذاتي

من  2016الى 2019
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000

 3حاملوا المشاريع والمقاولون الذاتيون
والمقاوالت الصغيرة جدا

الميزانية المرصودة  4مليون درهم

مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي
برنامج العمل 2021

دعم المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين
برامج دعم المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى
والمتوسطة
 600مقاولة صغيرة جدا
صغرى ومتوسطة

 20 Kمناصب شغل
مباشرة وغير مباشرة

 684مليون درهم الميزانية المرصودة

برنامج استثمار
(دعم االستثمار)

برنامج مواكبة
(الدعم التقني)

برنامج تطوير
(دعم االستثمار والدعم
التقني)
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مواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين – برنامج العمل 2021

190

مقاولة صغيرة جدا صغرى ومتوسطة

470

مليون درهم الميزانية المرصودة

350

مقاولة صغيرة جدا صغرى ومتوسطة

114

مليون درهم الميزانية المرصودة

60

مقاولة صغيرة جدا صغرى ومتوسطة

100

مليون درهم الميزانية المرصودة
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برنامج نواة
 8 000مستفيد

 40,1مليون درهم الميزانية
المرصودة

 4 000حاملوا المشاريع
والمقاولون الذاتيون

 18,7مليون درهم لحاملي
المشاريع والمقاولون الذاتيون

 4 000مقاوالت الصغيرة جدا

 21,4مليون درهم للمقاوالت
الصغيرة جدا

تقدر توقعات تسجيالت
المقاولين الذاتيين لسنة 2021
ب  330 000تسجيل

 .XIIاالستثمار وتنمية الصادرات

االستثمار وتنمية الصادرات

االستثمار

أهم منجزات 2020
لجنة االستثمارات  24( 2020يونيو )2020

 3.194منصب شغل مباشر
 5.406غير مباشر

 45مشروع مصادق عليه
 23.38مليار درهم
توزيع االستثمارات حسب القطاع

توزيع االستثمارات حسب الجهة

1,0%

2,0%

الدار البيضاء-سطات

البنيات التحتية الطاقية و الطاقات
المتجددة

سوس-ماسة

7,0%

االتصاالت

11,0%

33,0%

3,0%

الصناعة و التجارة

5,0%
طنجة-تطوان-الحسيمة

8,0%

مراكش-آسفي

10,0%
السياحة و الترفيه

16,0%

فاس-مكناس
عدة جهات

النقل

الرباط-سال-القنيطرة

الصحة

32,0%
العيون-الساقية الحمراء
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10,0%
10,0%

االستثمار

االستثمار وتنمية الصادرات

برنامج العمل لسنة 2021
لجنة االستثمارات و تتبع المشاريع

لجنة االستثمار ولجنة
اإلعداد التقني والمراقبة
)(CTPS

زيارات التتبع

تتبع ومراقبة التزامات
الشركات الموقعة على
اتفاقيات استثمار
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هدف لجنة االستثمار لسنة  15 : 2021مليار درهم كاستثمارات و  4.000وظيفة مباشرة ومستقرة
تكييف أدوات العمل مع سياق جائحة كوفيد 19-من خالل عقد اجتماعات هيئة االستثمار ولجنة اإلعداد التقني والمراقبة عن طريق
مؤتمرات الفيديو
انعقاد لجنة االستثمارات واللجنة التقنية لإلعداد والمتابعة حسب تدفق ملفات اتفاقيات االستثمار



تكييف برنامج الزيارات برسم عام  2021بالتركيز على القطاعات المتضررة من األزمة الصحية وخاصة قطاعات السياحة ،الطيران ،السيارات،
النسيج ،الصناعة الغذائية ،المطاعم ،القطاع السمعي البصري ،صناعة التظاهرات ،التجارة (استغالل العالمات)



رقمنة زيارات التتبع من خالل اجتماعات فيديو مع ممثلي الشركات .وسوف تستهدف العملية  60مقاولة في عام 2021



تعزيز دور مرصد زيارات التتبع على موقع األنترنيت للوكالة



تأمين تتبع المشاريع ومراقبة إنجاز التزامات الشركات الموقعة على اتفاقيات استثمار



تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة من طرف لجنة االستثمارات بخصوص حصيلة لجنة االستثمارات بين  1996و .2019



إنجاز التقرير المتعلق بالتحليل النهائي للكلفة والفوائد الحقيقية للمشاريع االستثمارية المنجزة كليا بتنسيق مع مختلف اإلدارات المعنية
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 .XIIIمشروع ميزانية 2021

مشروع ميزانية سنة 2021
تركيبة مشروع ميزانية االستثمار 2021

إجمالي ميزانية االستثمار 2021

 1.215.769.000درهم
توزيع ميزانية االستثمار  2021حسب البرامج
صندوق التنمية الصناعية
واالستثمارات

3%

االقتصادية *

1%

9%

استراتيجية المغرب التجاري

صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات
استراتيجية المغرب التجاري

 10مليون درهم

1%

انعاش مختلف االستثمارات القطاعية

انعاش مختلف االستثمارات
القطاعية

 1.000مليون درهم

النجاعة الطاقية

 100مليون درهم
 12مليون درهم

النجاعة الطاقية
86%
استراتيجية المغرب الرقمي
* باستثناء ميزانية الدعم والقيادة المذكورة في جدول الصفحة الموالية
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المغرب الرقمي

 35مليون درهم

مشروع ميزانية سنة 2021
ميزانية االستثمار :مشروع ميزانية  2021مقابل مشروع ميزانية 2020

إجمالي ميزانية االستثمار 2021

 1.215.769.000درهم
الميزانية

ميزانية 2021

الميزانية التعديلية 2020

ميزانية 2020

فرق 2021-2020

بالدرهم

بالدرهم

بالدرهم

)(%

صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

1 000 000 000

655 000 000

1 500 000 000

-33,33%

استراتيجية المغرب التجاري

10 000 000

9 197 910

341 690 000

-97,07%

انعاش مختلف االستثمارات القطاعية

100 000 000

-

200 000 000

-50,00%

دعم الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات

-

-

72 000 000

-100,00%

المغرب الرقمي

35 000 000

21 000 000

50 000 000

-30,00%

النجاعة الطاقية

12 000 000

-

-

-

دعم و قيادة

58 769 000

43 921 090

38 825 000

+51,36%

729 119 000

2 202 515 000

-44,80%

إجمالي ميزانية االستثمار
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مشروع ميزانية سنة 2021
ميزانية التسيير :مشروع ميزانية  2021مقابل مشروع ميزانية 2020

إجمالي ميزانية التسيير 2021

 577.232.000درهم
الميزانية
نفقات الموظفين

ميزانية 2021

الميزانية التعديلية 2020

ميزانية 2020

فرق 2021-2020

بالدرهم

بالدرهم

بالدرهم

)(%

240 912 000

225 750 000

260 268 000

-7,44%

-

34

34

-100%

336 320 000

297 013 000

328 421 000

+2,41%

44 000 000

30 000 000

44 000 000

-

40 900 000

40 900 000

45 375 000

-9,86%

دعم لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات 44 729 365

44 729 365

44 729 365

-

دعم لفائدة المعهد المغربي للتقييس
دعم المعهد العالي للتجارة و تسيير المقاوالت

9 000 000

9 000 000

9 000 000

-

37 989 200

37 989 200

39 500 000

-3,82%

دعم لفائدة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات

24 477 115

24 477 115

30 268 917

-19,13%

دعم لفائدة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
دعم آخر
دعم المهام

36 000 000

-

-

-

20 901 060
78 323 260

15 784 872
94 132 448

17 595 762
97 951 956

+18,87%
-20,04%

إجمالي ميزانية التسيير

577 232 000

522 763 000

588 689 000

-1,95%

إحداث المناصب المالية
المعدات والنفقات المختلفة
دعم لفائدة وكالة التنمية الرقمية
دعم لفائدة المدرسة المركزية بالدار البيضاء
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شكرا على حسن انتباهكم

تق ـ ــريـر

حـ ـ ـ ـ ـ ــول
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

برسم السنة المالية 0202

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
ٌؽشفني ؤن ؤِشك ِلى املجلغ اإلاىكش جلشٍش لجىت اللىاِاث الاهخاجُت خىٌ
خىٌ مىاكؽت مؽشوُ اإلاحزاهُت الفشُِت لىصاسة العُاخت والفىاِت الخللُذًت والىلل
الجىي والاكخفاد الاجخماعي بشظم العىت اإلاالُت .2021
جذاسظذ اللجىت مؽشوُ هزه اإلاحزاهُت بخاسٍخ  25هىهبر  ،2020بشئاظت العُذ
ؤبىبىش اِبُذ سئِغ اللجىت ،وبدمىس العُذة هادًت فخاح الّلمي وصٍشة العُاخت
والفىاِت الخللُذًت والىلل الجىي والاكخفاد الاجخماعي  ،التي ؤللذ ِشلا رهشث
فُه بذاًت بإهمُت القطاع السياحي ببالدها باِخباسه ٌؽيل بخذي الذِاماث
ألاظاظُت للخىمُت الؽاملت واإلاعخذامت ليىهه ٌعاهم في اظخلشاس الخىاصهاث الخاسجُت
وخلم فشؿ الؽغل ،وَّضص الىمى الاكخفادي ،وَعاهم بيعبت  7%مً الىاجج الىوني
ؤلاجمالي.
وؤوضحذ العُذة الىصٍشة ؤن اللىاُ العُاحي ِشف حّثرا مفاجئا بعبب
جفش ي جائدت وىسوها وىفُذ  ،19التي فشلذ اجخار مجمىِت مً ؤلاجشاءاث والخذابحر
الاختراصٍت الغحر معبىكت مجها بغالق الحذود البدشٍت والبرًت ،وحّلُم سخالث الشواب،

وبغالق ؤماهً الترفُه ،)...وؤلافذ ؤن ِذد العُاح الىافذًً ِبر الحذود اإلاغشبُت
ِشف جشاجّا بيعبت  77%نهاًت ؼهش غؽذ  2020ملاسهت بىفغ الفترة مً ظىت
 ،2019وجشاجّذ مذاخُل ألاظفاس بيعبت  55.3%بشظم الفترة مابحن ًىاًش وغؽذ
مً ظىت  2020ملاسهت بىفغ الفترة مً ظىت .2019
ومً ؤجل اظخئىاف وججاوص الخذاُِاث الاكخفادًت اإلاباؼشة وغحر اإلاباؼشة
لالصمت الصحُت ليىفُذ ِ 19لى الاكخفاد الىوني ،ؤوضحذ العُذة الىصٍشة ؤن
الحيىمت ؤخذزذ لجىت الُلٍت الاكخفادًت إلاىاهبت اللىاِاث اإلاخمشسة والحفاً
ِلى مىاـب الؽغل ودِم اإلالاولث التي ِشفذ ـّىباث هدُجت ألاصمت ،وؤلافذ اهه
في هزا ؤلاواس ومً ؤجل بِىاء دفّت واهخّاؼت للىاُ العُاخت ،جم الخىكُْ بخاسٍخ
 06غؽذ  2020بحن الذولت واملجمىِت اإلاهىُت لبىىن اإلاغشب واليىهفذسالُت الىوىُت
للعُاختِ ،لى "ِلذ بشهامج" ًخممً خضمت مً الخذابحر الاكخفادًت واإلاالُت لفائذة
مهىيي كىاُ العُاخت ،جخمدىس باألظاط خىٌ:
 الحفاً ِلى مىاـب الؽغل؛
 الذِم الاكخفادي واإلاالي لإلوّاػ؛
 جفُّل وحّضٍض الىلب العُاحي؛
 جذابحر ؼمىلُت ِلى ألامذ الىىٍل.

وفي بواس اظخىماٌ ألاوساػ والبرامج التي جباؼشها الىصاسة ؤهذث العُذة
الىصٍشة ِلى ؤهمُت مىاـلت جىىَْ مدفٍت اإلاىخى العُاحي الىوني ،والؽشوُ في
جىفُز مؽاسَْ جذًذة بؽشاهت مْ الجهاث ،لخىمُت اإلاىخى الثلافي واإلاىخى اللشوي
والجبلي واإلاىخى الؽاوئي ،مْ مىاـلت الجهىد لذِم الاظدثماس العُاحي مً
خالٌ مىاهبت اإلالاولث بدُث بلغذ الاظدثماساث العُاخُت اإلابرمت في بواس
اجفاكُاث الاظدثماس بحن الذولت والخىاؿ  1600ملُىن دسهم.
هزا بلافت بلى مىاـلت بهجاص دساظاث ألاظىاق الخاسجُت والذاخلُت للعُاخت.
الصناعة التقليدًة:
فُما ًخق كىاُ الفىاِت الخللُذًت ،ؤؼاسث العُذة الىصٍشة ؤن خىالي 85%
مً الفىاُ الخللُذًحن جىكفىا جماما ًِ الّمل ،بعبب بغالق فماءاث الدعىٍم
والخىكف الؽبه اليامل لإلهخا  ،وؤهه بفمل هٍام اإلاعاِذة الزي كذمخه الذولت
جمىً  52%مً الفىاُ الخللُذًحن مً الاظخفادة مً الذِم.
وللجهىك بلىاُ الفىاِت الخللُذًت ؤؼاسث العُذة الىصٍشة بلى مىاـلت جىفُز
الخىت الحيىمُت اإلاّخمذة في هزا اللىاُ مً خالٌ:
 مىاـلت ؤؼغاٌ مؽاسَْ البيُاث الخدخُت التي في وىس الاهجاص ؛

 مىاـلت بهجاص مؽاسَْ بخذار ماظعاث للخيىًٍ ،للشفْ مً الىاكت
الاظدُّابُت؛ واإلاؽاسَْ اإلاىذسجت في بواس بشامج جىمُت الجهاث ،ؤو في بواس
الاجفاكُاث اإلاخّللت ببرامج الخىمُت املحلُت اإلاىذمجت؛
 مىاـلت ولْ اظتراجُجُت جذًذة لخىىٍش كىاُ الفىاِت الخللُذًت للفترة
2030-2021؛
 بوالق الذساظت الخاـت بىلْ مخىي للمىاهبت في مجاٌ الّالماث لفائذة
وخذاث ؤلاهخا

فمال ًِ اظخمشاس جىفُز بشهامج الخلُِغ والخفذًم ِلى

الجىدة.
وؤلافذ ؤن الحيىمت ظخىاـل الّمل ِلى دِم غشف الفىاِت الخللُذًت
والجمُّاث اإلاهىُت لخّضٍض مىاسدها اإلاالُت ،بىاءا ِلى مؽاسَْ الخىمُت املحلُت اإلاىجضة
لفائذتها ،وجإهُل فشوُ الفىاِت الخللُذًت وجلذًم الذِم الخلني للفىاُ الخللُذًحن.
النقل الجوي:
رهشث العُذة الىصٍشة بمذي جإزش كىاُ الىلل الجىي مً جذاُِاث ؤصمت
وىفُذ ِ ،19لى معخىي بغالق الحذود واإلاىاساث وحّلُم الشخالث الجىٍت الخجاسٍت
وجىكُف الىائشاث واإلاعخخذمحن ،مما دفْ بالىصاسة بلى الخّبئت الّامت مىز بذء ألاصمت
للحذ مً جذاُِاتها ِلى مىٍىمت الىلل الجىي ،وؤؼاسث بلى ؤن الصحً الجىي لم

ًخىكف خالٌ الجائدت وؤهه جمذ مىاهبت الفاِلحن لممان اظخمشاسٍت العلعلت
اللىجعدُىُت هما ظهشث الىصاسة ِلى اظخئىاف الشخالث الجىٍت الذولُت بؽيل
جذسٍجي واظخئىاف الشخالث الجىٍت الذاخلُت هزلً ،هما جم اجخار مجمىِت مً
ؤلاجشاءاث الخدفحزًت وبجشاءاث اإلاىاهبت مً ؤجل بِادة الاهىالكت ملجالي الىلل الجىي
لّذد مً الفاِلحن باإللافت بلى مىاـلت مؽاسَْ البيُاث اإلاىاسٍت التي في وىس
ؤلاهجاص.
وؤلافذ ؤن الىصاسة ؤوللذ مخىىا إلوّاػ الىلل الجىي ٌعخجُب لثالزت
ؤهذاف سئِعُت:
 .1لمان اظخمشاسٍت الىلل الجىي؛
 .2لمان الصحت الّامت في مجاٌ الىحران اإلاذوي؛
 .3الاظخّذاد لظخئىاف اإلاىافعت الّاإلاُت في مجاٌ الىحران اإلاذوي وؤلاظشاُ في
ججزًل الترظاهت اللاهىهُت مً ؤجل جىىٍش مّاًحر الىحران اإلاذوي ببالدها.
الاقتصاد الاجتماعي:
ؤؼاسث العُذة الىصٍشة بلى جإزش الاكخفاد الاجخماعي بإصمت وىفُذ  19بدُث جم
حّلُم وبلغاء اإلاّاسك وبلغاء وجشاجْ الىلبُاث وبشوص ـّىباث في الخمىًٍ وؤلاهخا
والخمىٍل ،ولخجاوص هزه الىلُّت ؤفادث ؤن الىصاسة كامذ بمجمىِت مً اإلابادساث

اإلابخىشة لذِم اللىاُ الخّاووي بؽيل خاؿ مً خالٌ دِم الخّاوهُاث في الدعىٍم
اإلاباؼش وؤلالىترووي ،ودِم الخمىٍل لخمىحن الخّاوهُاث مً الاظخفادة مً اإلاىخىجاث
البىىُت اإلاخىفشة هممان ؤوهسجحن ولمان بكالُ وجىفحر الخيىًٍ ًِ بّذ للخّاوهُاث
لذِم كذساث ؤِمائها ومعحرتها ،هما واـلذ الىصاسة دِم ومىاهبت مخخلف ميىهاث
الاكخفاد الاجخماعي مً خالٌ ِلذ الؽشاواث مْ الفاِلحن الىوىُحن والذولُحن.
هما جىشكذ العُذة الىصٍشة ملخىي ؤلاوّاػ الزي ولّخه الىصاسة وؤؼاسث
بلى ؤن هزا اللىاُ ٌعخجُب ألسبّت ؤهذاف سئِعُت:
 .1الشفْ مً معاهمت الاكخفاد الاجخماعي في الىاجج الذاخلي الخام؛
 .2دِم ومىاهبت اإلاهىُحن وخاملي اإلاؽاسَْ الخىمىٍت في مجالث الخيىًٍ والخمىٍل
والدعىٍم؛
 .3اإلاعاهمت في بؼّاُ اللىاُ ِلى اإلاعخىي اإلااظعاحي والترابي والّمل ِلى
بلخلائُت العُاظاث الّمىمُت اإلاىجهت لخىمُخه؛
 .4جشظُخ زلافت وكُم الخمامً الاجخماعي وبلفاء الىابْ اإلااظعاحي ِلحها.

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
في بذاًت اإلاىاكؽت الّامت جلذم العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون للعُذة الىصٍشة
بالؽىش ِلى الّشك اللُم الزي كذمخه هما زمىىا ول الخىىاث واإلابادساث التي
كامذ بها الىصاسة مً اجل الخخفُف مً الاوّياظاث والحذ مً ألالشاس الىاججت ًِ
جائدت وىفُذ ِ 19لى اللىاِاث التي حؽشف ِلحها الىصاسة.
وؤؼاسوا بلى ؤن هزه الجائدت فشلذ مجمىِت مً الخدىلث حعخذعي اكخىاؿ
الفشؿ واظخغاللها بالؽيل الجُذ في اججاه بِىاء دفّت كىٍت لللىاُ العُاحي
الىوني خفىـا وؤن بالدها جخمحز بالّذًذ مً اإلااهالث واللذساث الىبُُّت
والثلافُت التي ججّل مجها وجهت واِذة.
ودِا العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون بلى الجهىك بالعُاخت الثلافُت مً خالٌ
بخُاء اإلاىاكْ ألاسهُىلىجُت الىثحرة اإلاخىىِت التي جخىفش ِلحها بالدها ،فمال ًِ جىمُت
العُاخت البُئُت وظُاخت اإلااجمشاث واإلالخلُاث واإلاّاسك ،ودِم اإلاىخى العُاحي
الىوني لجّله كادسا ِلى مىاجهت اإلاىافعت الؽشظت التي ٌّشفها اللىاُ العُاحي ِلى
الفُّذ الذولي ،مً خالٌ جلذًم مىخى ظُاحي رو جىدة ِالُت وبدشفُت ؤهبر.
هما سجلىا ؤن مجاٌ الخيىًٍ في اإلاُذان العُاحي لصاٌ لم ًدلم الىخائج
اإلاشجىة مىه ِلى ـُّذ جدذًث ومعاًشة الخّلُم والخيىًٍ اإلاّمىٌ به في الذوٌ
اإلاخلذمت ،هزلً ِلى ـُّذ بخماُ الّملُت التربىٍت للمشاكبت والخدبْ واإلاىاهبت ِلما

ؤن الّمل في اإلااظعاث العُاخُت ًخىلب خشفُت ِالُت ومهاساث جىاـلُت وكذساث
هامت في الخذبحر والدعُحر.
ولخَ العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون ؤن ألاصمت الصحُت اإلاشجبىت بجائدت
فحروط وىسوها ،والتي ؤلحلذ ؤلشاسا جعُمت بالعُاخت ًمىً ؤن حؽيل هلىت جدىٌ
خاظمت للعُاخت الذاخلُت ،هدى اإلاضٍذ مً الاظخذامت وؤلادما خاـت في اإلاىاوم
اللشوٍت والجبلُت لظُما مً خُث الجهىك بالكخفاد املحلي وخلم فشؿ الؽغل مْ
ما ًخىلبه ألامش مً دِم وجىجُه وبسؼاد للعاهىت اللشوٍت التي جيؽي في املجاٌ
العُاحي ،هما والبىا في بواس جفُّل بشهامج اهىالكت ب:
 الّذالت املجالُت في جىصَْ اإلاىذوبُاث ؤلاكلُمُت للعُاخت ِبر التراب الىوني؛
 اِخماد بشامج للخيىًٍ خعب اإلاهً والفئاث؛
 حّذًل كاهىن ؤلاسؼاد العُاحي ،وبًجاد خلىٌ للمشؼذ العُاحي الجبلي.
وبخفىؿ كىاُ الفىاِت الخللُذًت ،لخَ العادة اإلاعدؽاسون ؤهه مً ؤهثر
اللىاِاث جمشسا مً جائدت وىفُذ  19وبجمُْ ؤـىافه الخذماجُت والفىُت وؤًما
ؤلاهخاجُت بعبب بغالق مدالث الحشفُحن واإلاهىُحن والخىكف ؼبه الخام ألوؽىتهم
باإللافت بلى جىكف ِملُاث الخفذًش ،ووالبىا بالخفاجت لهزه الفئت الّشٍمت،
وبِىاء هزا اللىاُ اإلاياهت الالئلت به في اليعُج الاكخفادي الىوني.
هما ؤزاس العُذاث والعادة اإلاخذخلىن ،جملت مً ؤلاؼيالث والخدذًاث التي
ٌّاوي مجها كىاُ الفىاِت الخللُذًت في ملذمتها لّف حعىٍم اإلاىخى  ،ومؽيل
الخفاؿ الحاـل في اإلاىاد ألاولُت واسجفاُ ؤزمىتها مما ٌعاهم بؽيل هبحر في اسجفاُ

جيالُف ؤلاهخا في ٌل اسجفاُ الشظىم الجمشهُت ِلى هزه اإلاىاد المشوسٍت وألاظاظُت
للفاوْ الخللُذي.
وِالكت بةؼيالُت الخمىٍل ،جىشق العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون بلى ـّىبت
الحفىٌ ِلى اللشوك البىىُت ،بدُث جفشك ألابىان ؼشووا ووعب فائذة
لٌعخىُْ ؤغلب الفىاُ الخللُذًحن الاظخجابت لها خاـت الفىاُ الفشادي ،وفي هزا
ؤلاواس جم اكتراح بخذار ـىذوق خاؿ لخمىٍل الفىاِت الخللُذًت ؤو بذًل جذًذ
للخمىٍل.

النقل الجوي:
لخَ العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون ؤن هزا اللىاُ الحُىي لٌعاًش حجم
الاهخٍاساث اإلاّلىدة ِلُه بفّل اإلاؽاول البيُىٍت التي ٌّاوي مجها ،في ٌل مىجت ِذم
الشض ى التي ٌّبر ِجها الّذًذ مً الضبىاء مً كبُل غالء الخزاهش وجشدي الخذماث التي
جلذمها ؼشهت الخىىه اإلالىُت اإلاغشبُت.
وؤلافىا ؤن مؽيل الخىجشاث الاجخماُِت التي حّشفها ؼشهت الخىىه اإلالىُت
اإلاغشبُت صٍادة ِلى مؽيل جإخش الشخالث الجىٍت ًىّىغ ظلبا ِلى كىاُ العُاخت.
هما جىشكىا بلى بيُت الاظخلباٌ باإلاىاساث التي جفخلذ بلى الىابْ الخللُذي اإلاغشبي
مً خُث الخجهحزاث.

الاقتصاد الاجتماعي:
ؤهذ العُذاث والعادة اإلاعدؽاسون ِلى ؤهمُت الاكخفاد الخمامني
والاجخماعي باِخباسه كاوشة للخىمُت املحلُت وؤخذ الحلىٌ اإلامىىت للخللُق مً
الفىاسق الاجخماُِت واملجالُت .
وفي هزا العُاق جمذ الذِىة بلى حّضٍض الاظدثماس في اإلاىسور الثلافي املحلي والتروٍج
للمىخجاث املحلُت وجدفحز الؽباب اإلاخّلم لالهخشاه في هزا الاكخفاد الىاِذ،
بالخىجُه وؤلاسؼاد والخإوحر ،واِخماد جيىٍىاث ؤظاظُت لفائذة معحري الخّاوهُاث
اإلاعخدذزت وجيىٍىاث معخمشة لفائذة اإلاعحرًً الذائمحن للخّاوهُاث.

أجوبة وزارة السياحة والصناعة التقليدًة والنقل الجوي والاقتصاد
الاجتماعي على مداخالت السيدات والسادة املستشارين خالل مناقشة
مشروع امليزانية الفرعية للوزارة برسم السنة املالية 2021
القطاعاتالعُاخت
لجنةؤول  :كىاُ
الانتاجية

 25 -نونبر- 2020

العُاخت الذاخلُت
ٌؽيل اإلاىاوً اإلاغشبي ؤوٌ صبىن إلااظعاث ؤلاًىاء العُاحي في اإلاغشب خُذ
ٌعاهم بيعبت  % 34مً مجمىُ لُالي اإلابِذ ِلى الفُّذ الىوني ،هما ؤن العُاخت
الذاخلُت مثلذ خالٌ ظىت  2019زلث (  ) 1 /3مجمىُ اإلاذاخل العُاخُت ،بمبلغ
كذسه  41ملُاس دسهم.
وكذ ولّذ الىصاسة خىت ِمل إلوّاػ العُاخت الذاخلُت وبِىائها اإلاياهت
الالئلت بها ورلً اظخجابت لهخٍاساث ومخىلباث اإلاىاوىحن اإلاغاسبت خُذ جم اللُام
بذساظت مففلت مىذ ؼهش ًىاًش  ،2020جشوم مشاجّت الّشك وجىُُفه مْ ولب
العُاح املحلُحن .
وفي هزا ؤلاواس ،جم جىثُف ِمل اللشب مْ الؽشواء املحلُحن واإلاهىُحن ،خُذ
جمذ اإلابادسة بؽشاهت مْ املجالغ الجهىٍت وؤلاكلُمُت للعُاخت بةِذاد فُذًىهاث
جشوٍجُت جبرص اإلااهالث العُاخُت لبالدها بما فحها الّالم اللشويً ،مىً للعُاح
اإلاغاسبت مؽاهذتها ِلى ؼبىت الاهترهِذ ومىاكْ الخىاـل ؤلاجخماعي .
وكذ ؤِىى ِلذ البرهامج إلِادة بكالُ اللىاُ العُاحي الزي جم جىكُّه في 6
غؽذ  2020خحزا هاما للعُاخت الذاخلُت ،خُذ هق ِلى ِذة بجشاءاث هزهش مجها
ِلى ظبُل اإلاثاٌ :
 بخذار ؼُياث ظُاخُت مّفُت مً المشائب ؛ ـُاغت مىخىجاث ظُاخُت جخجاوب مْ خاجُاث العائذ اإلاغشبي؛ -ولْ بشامج إلوّاػ وحعىٍم العُاخت الذاخلُت .

وفُما ًخق الؽُياث العُاخُت ،فعِخم حعىٍم هزه آلالُت مً كبل مهىيي
كىاُ العُاخت ِلى معخىي التراب الىوني ،جإخز ؼيل كعائم غحر مادًت مضودة
بمبلغ ًمىده اإلاؽغل ،مّفى مً المشٍبت ِلى الذخل واإلاعاهماث الاجخماُِت.
ًمىً ألجشاء اإلالاولث الّمىمُت والخاـت ومىٌفي ؤلاداساث واإلااظعاث
الّمىمُت الخالّت للاهىن الؽغل الاظخفادة مً امخُاصاث ؤو ِالواث ِلى ؼيل
ؼُياث ظُاخُت لدعذًذ الىفلاث العُاخُت ،هما ًمىً إلاىٌفي الجماِاث الترابُت
الاظخفادة ً
ؤًما مً الؽُياث العُاخت ًِ وشٍم ماظعت ألاِماٌ الاجخماُِت.

الىلل العُاحي
ِشف كىاُ الىلل العُاحي الزي ٌّذ ؤخذ اإلايىهاث الشئِعُت في اإلاىٍىمت
العُاخُت جىكفا ؼبه جام بعبب جذاُِاث جائدت وىسوها وىفُذ  ،19وكذ بادسث
الحيىمت بلى اجخار ِذة جذابحر وبجشاءاث إلاعاِذة الّاملحن به والحفاً ِلى كذسجه
الخىافعُت ،خُث اظخفاد الّاملىن به مً ؤلاجشاءاث التي جم اجخارها مً وشف لجىت
الُلٍت الاكخفادًت مجها جذابحر اجخماُِت للحفاً ِلى الىٌائف واللذسة الؽشائُت
للمعخخذمحنِ ،بر جخفُق دِم لألظش الّاملت في اللىاِحن اإلاهُيل وغحر اإلاهُيل،
وجإجُل ؤداء اإلاعاهماث ؤلاجخماعي ،وجإجُل ظذاد اللشوك البىىُت ،باإللافت بلى
جإجُل ولْ الخفشٍداث المشٍبُت .

هما جم بـذاس اللاهىن سكم  30.20بعً ؤخيام خاـت جخّلم بّلىد ألاظفاس
واإلالاماث العُاخُت وِلىد الىلل الجىي للمعافشًٍ .الزي ٌعمذ إلالذمي الخذماث
بما فحهم ؤسباب النقل السياحي ،بخّىٍن اإلابالغ اإلاعخدلت لضبىائهم ًِ وشٍم
وـل بالذًً ،ورلً ِلى ؼيل اكتراح خذمت ممازلت ؤو مّادلت دون ؤي صٍادة في
العّش .
و جفُّال للخىجحهاث اإلالىُت العامُت بمىاظبت خىاب ُِذ الّشػ املجُذ
بخاسٍخ ً 29ىلُىص  ،2020جم الخىكُْ ِلى ِلذ بشهامج لذِم وبوّاػ كىاُ العُاخت
. 2022-2020
ومً بحن ؤهم ؤلاجشاءاث التي ظِعخفُذ مجها مهىُى الىلل العُاحي هزهش:


مىذ حّىٍن جضافي ؼهشي ملذاسه  2000دسهم خالٌ الفترة اإلامخذة مً ًىلُىص
 2020بلى  31دٌعمبر  2020؛



جإجُل ؤداء الاؼتراواث اإلاعخدلت للفىذوق الىوني للممان ؤلاجخماعي خالٌ
الفترة اإلامخذة مً ًىلُىص  2020بلى  31دٌعمبر  2020؛



جمذًذ ؤلاِفاء مً المشٍبت ِلى الذخل باليعبت للخّىٍماث ؤلالافُت؛



ؤلاظخفادة مً آلُاث الخمىٍل التي ظِخم ولّها ومً ؤلاجشاءاث المشٍبُت التي
ظِخم جدذًذها و رلً مً ؤجل الحفاً ِلى خضٍىت اإلالاولث والفاِلحن
العُاخُحن وجمىُجهم

مً الخىفش ِلى اإلاىاسد اإلاالُت المشوسٍت لظخئىاف اليؽاه العُاحي ولمان بِادة
بكالِه.

وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن كىاُ الىلل العُاحي الىشقي ملجن بذفتر جدمالث جم
ولّه ظىت  ،2009وجم جدُِىه مشجحن ظىـتي  2012و ،2014مما خىٌ جبعُي
ؼشوه ومعاوش ؤلاظدثماس وؤلاظخغالٌ الخاـت بهزا اليؽاه ؤلاكخفادي ،وجللُق
آجاٌ الحفىٌ ِلى الشخق وججذًذها وجلشٍب ؤلاداسة مً اإلاعدثمشًٍ في بواس
ظُاظت وخذمت اللشب .
هما ؤن الىصاسة بخيعُم دائم مْ العلىت الحيىمُت اإلايلفت بالىلل لخدبْ خالت
الىلل العُاحي واجخار الاجشاءاث الالصمت للجهىك به.

العُاخت اللشوٍت

ًضخش اإلاغشب بماهالث ظُاخُت هامت ومخىىِتً ،خذاخل فحها املجاٌ البدشي
بالجبلي بالصحشاوي ،وبمىكْ جغشافي مخمحز جىفشد به اإلاملىت اإلاغشبُت .
وهىا ل بذ مً اظخدماس الخىجحهاث اإلالىُت العامُت الىاسدة في الخىاب اإلاليي
بمىاظبت الزهشي العادظت والعخىن (  ) 66لثىسة اإلالً والؽّب بخاسٍخ  20غؽذ
 ،2019خُث خث جاللخه هفشه هللا ِلى اظخغالٌ الفشؿ وؤلامياهُاث التي جدُدها
العُاخت اللشوٍت.
لزلً حّمل الىصاسة بىثافت وجيعُم وامل مْ جمُْ الفاِلحن في اللىاُ خاـت
الجماِاث املحلُت والؽشواء املحلُحن ِلى جإهُل اإلاىخى املحلي ،وجشوٍجه وحعىٍله

ِلى ؤخعً وجه ،وهزا حصجُْ مبادساث اللىاُ الخاؿ والدؽغُل الزاحي في مجاٌ
العُاخت اللشوٍت بما فحها الجبلُت والصحشاوٍت.
ومً جهت ؤخشي ،فةن اظتراجُجُت الىصاسة للجهىك بإولاُ العُاخت اللشوٍت
خاـت في اإلاىاوم الجبلُت والصحشاوٍت ،جيبني ِلى جىىٍش مىخى وبُعي ،مخىىُ
وغنيً ،برص اإلااهالث الثلافُت والىبُُّت لبالدها.
وظِخم الترهحز ِلى جشد اإلااهالث الىبُُّت والثلافُت التي وجب جدىٍلها بلى
مىخى ظُاحي وبُعي ًخماش ى مْ الىلب ،ورلً كفذ خلم معاساث ظُاخُت جمىً
الضائش مً كماء ِىلخه في اإلاىاوم الجبلُت ؤو الصحشاوٍت والاظخمخاُ بهزا اإلاىخى
العُاحي الفشٍذ مً هىِه.
هما ظىّمل ِلى حعشَْ وزحرة بهجاص اإلاؽاسَْ التي هي في وىس ؤلاهجاص مثل جثمحن
اإلاىاكْ واإلاىتزهاث العُاخُت وجشمُم وجإهُل اإلاأزش الخاسٍخُت وبكامت ألاوؽىت
الترفحهُت.
اإلاشؼذون العُاخُىن

خلفذ جائدت وىسوها آزاسا ظلبُت هبحرة ِلى كىاُ العُاخت بففت ِامت و ِلى
اإلاشؼذًً العُاخُحن بففت خاـت هدُجت جىكف وؽاوهم جشاء جذاُِاث هزه
الجائدت.

وإلاىاجهت هزه الجائدت ،اجخزث بالدها مجمىِت مً الاجشاءاث مً بُجها بخذار
ـىذوق خاؿ بخذبحر جائدت فحروط وىسوها "وىفُذ  "19جىفُزا للخّلُماث اإلالىُت
العامُت لفاخب الجاللت اإلالً دمحم العادط هفشه هللا ،خُث مىً هزا الفىذوق
مً جىفحر ؼشوه جمىٍل ؤلاجشاءاث الىكائُت إلاىاجهت فحروط وىسوها والحذ مً آزاسه و
الخخفُف مً جذاُِاجه لظُما ِلى اإلاعخىي الاجخماعي ،ورلً مً خالٌ جىفحر الذِم
و مىذ حّىٍن لألشخاؿ اإلاخمشسًٍ والزًً جم جلعُمهم بلى زالر فئاث :
 .1فئت ألاجشاء اإلاسجلحن في الفىذوق الىوني للممان الاجخماعي؛
 .2فئت ألاظش اإلاعخفُذة مً خذمت الشامُذ و الّاملت في اللىاُ الغحر اإلاهُيل؛
 .3فئت ألاظش الغحر اإلاعخفُذة مً خذمت الشامُذ و الّاملت في اللىاُ الغحر
اإلاهُيل.
وكذ اظخفاد اإلاشؼذون العُاخُىن مً هزه الخّىٍماث وفم هزا الخلعُم.
مً جهت ؤخشي ،فلذ ـادق املجلغ الحيىمي في اجخماِه اإلاىّلذ بخاسٍخ 17
ظبخمبر ِ 2020لى مؽشوُ مشظىم سكم  2.20.659بخىبُم اللاهىن سكم 98.15
اإلاخّلم بىٍام الخإمحن ؤلاجباسي ألاظاس ي ًِ اإلاشك واللاهىن سكم  99.15بةخذار
هٍام اإلاّاؼاث الخاـحن بفئاث اإلاهىُحن والّماٌ اإلاعخللحن وألاشخاؿ غحر ألاجشاء
الزًً ًضاولىن وؽاوا خاـا ،فُما ًخّلم باإلاشؼذًً العُاخُحن ،وكذ جم وؽش هزا
اإلاشظىم بالجشٍذة الشظمُت.

مؽشوُ جفىٍذ مّاهذ الخيىًٍ الفىذقي والعُاحي

ججعُذا لإلسادة العامُت لفاخب الجاللت اإلالً دمحم العادط هفشه هللا ،في
جّل كىاُ التربُت والخيىًٍ ؤظبلُت ووىُت ،واظدىادا بلى جىجهاث الشئٍت
الاظتراجُجُت لإلـالح  ،2030-2015ولظُما ما ًخّلم بخّضٍض الؽشاواث بحن الذولت
وماظعاتها ،وهزا جىظُْ الّشك التربىي وجىىَْ معالىه ،ؼشِذ وصاسة العُاخت
والفىاِت الخللُذًت والىلل الجىي والاكخفاد الاجخماعي -كىاُ العُاخ ــت -بىلْ
اجفاكُت بواس للؽشاهت والخّاون مْ وصاسة التربُت الىوىُت والخيىًٍ اإلانهي والخّلُم
الّالي والبدث الّلمي -كىاُ التربُت الىوىُت  -جشوم الخدىٍل الىلي والجضئي
إلااظعاث الخيىًٍ الفىذقي والعُاحي و جدىٍلها بلى زاهىٍاث جلىُت خعب الفُغت
الخالُت:
ماظعاث الخيىًٍ الفىذقي والعُاحي التي ظِخم جدىٍلها ولُا بلى كىاُ التربُت
الىوىُت

الشكم الترجُبي

اإلااظعاث

1

مشهض الخإهُل اإلانهي الفىذقي والعُاحي بالذاس البُماء

2

مشهض الخإهُل اإلانهي الفىذقي والعُاحي ببيعلُمان

3

مشهض الخإهُل اإلانهي الفىذقي والعُاحي بإـُال

4

مّهذ الخىىىلىجُا الفىذكُت والعُاخُت بفاط-ؤولغ

5

مّهذ الخىىىلىجُا الفىذكُت والعُاخُت بعال

6

مّهذ الخىىىلىجُا الفىذكُت والعُاخُت بإسفىد

7

اإلاّهذ اإلاخخفق للخىىىلىجُا الخىبُلُت الفىذكُت والعُاخُت
باملحمذًت
اإلاّهذ اإلاخخفق للخىىىلىجُا الخىبُلُت الفىذكُت والعُاخُت

8

بالعُّذًت
اإلاّهذ اإلاخخفق للخىىىلىجُا الخىبُلُت الفىذكُت والعُاخُت

9

بالجذًذة

ماظعاث الخيىًٍ الفىذقي والعُاحي التي ظِخم جدىٍلها للىاُ التربُت الىوىُت
باظخثىاء البيُت الخدخُت
الشكم الترجُبي
1

اإلااظعاث
اإلاّهذ اإلاخخفق للخىىىلىجُا الخىبُلُت الفىذكُت
والعُاخُت بفاط –ؤوغ

2

اإلاّهذ اإلاخخفق للخىىىلىجُا الخىبُلُت الفىذكُت
والعُاخُت بمشاهؾ

3

اإلاّهذ اإلاخخفق للخىىىلىجُا الخىبُلُت الفىذكُت
والعُاخُت بإوادًش

وٍجب الخإهُذ ِلى ؤن هزا ؤلاـالح ًشمي الى جدعحن اإلاماسظاث البُذاغىجُت
وجىىَْ الّشك الخيىٍني بالخّلُم الثاهىي وجلىٍت اإلاعاس اإلانهي مْ لمان الجعىس بحن
هزا ألاخحر واإلاعاس الخّلُمي الّام والاظخجابت لحاجُاث اإلاهىُحن والخالمُز الشاغبحن
في ولى اإلاعاس اإلانهي مً خالٌ اظتهذاف الشئٍت الاظتراجُجُت للجىدة ومجالتها راث
الفلت.
زاهُا  :كىاُ الفىاِت الخللُذًت

حعىٍم مىخىجاث الفىاِت الخللُذًت

خالٌ هزه العىت كامذ الىصاسة بمجمىِت مً ؤلاجشاءاث مجها :
 ؤلاِالن ًِ هذاء للخىىُ مً ؤجل دِم الخّاوهُاث في بِذاد هىٍت مشئُت و دِم
كذساتها الدعىٍلُت مً ؤجل جإهُلها لىلى مجاٌ الدعىٍم ؤلالىترووي (300
ولب جىىُ ،مً ؼشواث وجمُّاث وؤظاجزة وخبراء ،و  870ولب اظخفادة مً
هاجه الخذماث املجاهُت جلذمذ به الخّاوهُاث؛
 بوالق مبادسة "مخمامىىن مْ الخّاوهُاث" وىظُلت إلًجاد مىافذ للدعىٍم
خالٌ هزه الفترة الاظخثىائُت خاـت بّذ بلغاء اإلاّاسك ،بؽشاهت مْ فاِلحن في
املجخمْ اإلاذوي وخىاؿ ،واهذ هخائجها جذ مفُذة للخّاوهُاث اإلاعخفُذة؛
 جمىحن الخّاوهُاث الحشفُت للخُاوت مً الحفىٌ ِلى ؼهادة الخفذًم
اإلاىلىبت بففت مجاهُت مً ؤجل اإلاعاهمت في بهخا الىماماث الىاكُت وبلا

للمّاًحر الىوىُت اإلاّخمذة ،ورلً بالخيعُم مْ الىصاسة اإلايلفت بالخجاسة
والفىاِت واإلاّهذ اإلاغشبي للخلُِغ " "IMANORواإلاّهذ الّالي لفىاِت
اليعُج وألالبعت؛
 بِذاد هبعىلث مىجهت للخّاوهُاث ،في مجاٌ اإلاىاهبت والذِم والدعىٍم
والدصجُْ ِلى بخذار الخّاوهُاث؛
 جىفحر فماءاث للّاملحن باللىاُ لدعىٍم مىخىجاتهم ،ورلً ِلى معخىٍحن :
  1معخىي سكمي: جىفحر مىفاث الىتروهُت ِبر اظخغالٌ اإلاخىاجذة مجها ِلى الفُّذالىوني ،خُث كامذ الىصاسة ِبر ماظعت داس الفاوْ ،بخاسٍخ  3ؼدىبر
 2020بخىكُْ  7اجفاكُاث للؽشاهت مْ مخخلف الفاِلحن في مجاٌ
الخجاسة ؤلالىتروهُت همشخلت ؤولى ظخلحها اجفاكُاث ؤخشي في اإلاعخلبل
اللشٍب ،الهذف مجها اظخغالٌ ؤلامياهاث والفشؿ التي جدُدها مىفاث
الدعىٍم الشكمي مً خالٌ تهُئت ؤسلُت الخىاـل والخيعُم بحن
البائّحن واإلاعتهلىحن والّمل ِلى حعهُل مّامالتهم؛
 جدعِغ ومىاهبت الفاوّاث والفىاُ الخللُذًحن لِخماد كىاةالدعىٍم ؤلالىترووي ،وألُت جدُذ لهم الىلى بلى مخخلف ألاظىاق
الىوىُت والذولُت؛
 جىٍُم دوساث جيىٍيُت خمىسٍت ًِ ،بّذ ؤو هما مّا في مجاٌ الدعىٍمؤلالىترووي؛

 بوالق خمالث جىاـلُت وجدعِعُت حعتهذف الفىاُ الخللُذًحنواإلاعتهلىحن لالهخشاه في هزا الىسػ وهزلً للتروٍج إلاىخىجاث
الفىاِت الخللُذًت مدلُا ودولُا؛
 مىاهبت الفىاُ الخللُذًحن إلوؽاء مخاجش سكمُت وهخالىواث خاـتبمىخىجاتهم.
  2الدعىٍم الىالظُيي: الخفاوك مْ فماءاث اإلاعاخاث وؼبياث الخىصَْ الىبري الىوىُت،مً ؤجل لمان حعىٍم اإلاىخىجاث داخلها بدعهُالث مالئمت؛
 اظخغالٌ فماءاث الّشك اإلاخىاجذة بالبيُاث الخدخُت الخابّت للىصاسة،بىاء ِلى جفىس ًممً اظخفادة ؤهبر ِذد ممىً مً اإلاعخفُذًً ،وِلى
سؤظهم الخّاوهُاث بما فحها الخّاوهُاث اللشوٍت.
الدصجُْ ِلى اظتهالن مىخىجاث الفىاِت الخللُذًت

 دِىة وخث جمُْ ميىهاث ؤلاداساث اإلاشهضٍت والترابُت ،وهزلًاإلااظعاث الّمىمُت ِلى دِم اظتهالن مىخجاث الفىاِت الخللُذًت
اإلاغشبُت ،مً خالٌ الىلبُاث الّمىمُت التي ًمىً ؤن حؽيل سافّت
خلُلُت لخخفُف ؤزاس ألاصمت وجدفحز الىلب الذاخلي .وٍمىً ؤن جخم
هزه الىلبُاث؛

 ؤول  :مً خالٌ جخفُق جضء مً محزاهُت الاظدثماس وبىاء اإلايؽأثالّمىمُت ،للفىاِت الخللُذًتِ ،بر دمج ِىاـش مً اإلاّماس الخللُذي
فحها؛
 زاهُا  :مً خالٌ ججهحزها وجإزُثها مً الفىاِت الخللُذًت اإلاغشبُت؛ زالثا  :مً خالٌ اإلاىاد ؤلاؼهاسٍت والتروٍجُتِ ،بر جفمُل اظخخذاممىخجاث للفىاِت الخللُذًت في اإلاىاظباث والاخخفالُاث والهذاًا التي
جلذم للىفىد ألاجىبُت وهزا خفالث الاظخلباٌ؛
 ؤلاِذاد إلوالق خمالث جىاـلُت ووـالث بؼهاسٍت لدصجُْ اظتهالناإلاىخىجاث الخللُذًت الىوىُت.
جمىٍل كىاُ الفىاِت الخللُذًت
حّمل الىصاسة ِلى مىاهبت الفاِلحن في كىاُ الفىاِت الخللُذًت مً ؤجل
الاظخفادة مً اإلاىخىجاث الخمىٍلُت ،مً خالٌ ولْ وجىفُز بشهامج لّلذ للاءاث
جىاـلُت ودوساث جيىٍيُت ًِ بّذ لفائذة الخّاوهُاث ،مً ؤجل جدعِعها وجإوحرها،
خىٌ مجالث مخخلفت والدعىٍم والشكمىت واظخّماٌ وظائل الخىاـل ومخىىاث
الّمل والذساظاث وبشامج الذِم ،خفىـا جلً اإلاخّللت بمخخلف الّشوك البىىُت
اإلاخاخت .وفي هزا الاواس ،جم بلى نهاًت ؼهش ًىهُى اإلاىفشم جىٍُم  240خفت جيىٍيُت
ًِ بّذ مً وشف داس اإلالاوٌ بخيعُم

مْ مىخب جىمُت الخّاون واإلاذًشٍاث الترابُت اإلاّىُت ،اظخفاد مجها ؤهثر مً 1650
حّاوهُت ِبر جشاب اإلاملىت ،همذ مخخلف املجالث العالفت الزهش ،هما جم ولْ
بشهامج ممازل مىجه للفىاُ الفشادي واإلالاولث الفغحرة والفغحرة جذا بؽشاهت مْ
اإلااظعاث البىىُت .وكذ اهىللذ ِملُت همىرجُت ِلى معخىي مذًىت فاط في ؤفم
حّمُمها ِلى باقي الجهاث.
زالثا  :كىاُ الىلل الجىي
جىىٍش البيُاث الخدخُت للمىاساث

جمذ مباؼشة بشهامج اظدثماسي هام للشفْ مً الىاكت الاظدُّابُت للبيُاث
الخدخُت اإلاىاسٍت ورلً وفم ملخمُاث املخىي اإلاذًشي للمىاساثً ،شمي بلى بىاء
مدىاث جىٍت جذًذة وجىظُْ وـُاهت مخخلف اإلايؽأث اإلاىاسٍت لخىاهب الىمى
اإلاشجلب لحشهت الىلل الجىي ،خُث ًخىفش اإلاغشب خالُا ِلى ؼبىت مً اإلاىاساث
جخيىن مً  26ميؽإة مجها  19مىاسا دولُا.
وكذ حّضصث هزه الؽبىت بخذؼحن املحىت الجىٍت الجذًذة إلاىاس مشاهؾ
اإلاىاسة خالٌ ظىت  ،2016التي سفّذ واكخه الاظدُّابُت العىىٍت بلى  9ملُىن معافش
وهزلً املحىت الجىٍت الجذًذة إلاىاس فاط ظاٌغ في ظىت  2017التي سفّذ واكخه
الاظدُّابُت العىىٍت بلى  2,5ملُىن معافش.

هما جفمل ـاخب الجاللت اإلالً دمحم العادط هفشه هللا ًىم الثالزاء ً 22ىاًش
 2019بخذؼحن اظخغالٌ املحىت الجىٍت ألاولى الجذًذة إلاىاس دمحم الخامغ التي سفّذ
واكخه الاظدُّابُت العىىٍت بلى  14ملُىن معافش.
وكذ جم خالٌ هزه اإلاىاظبت بِىاء الاهىالكت لظخغالٌ املحىت الجىٍت
الجذًذة إلاىاس ولمُم واملحىت الجىٍت الجذًذة إلاىاس صاوىسة واملحىت الجىٍت
الجذًذة إلاىاس الشؼُذًت مىلي ِلي الؽشٍف ،وهزا اإلاشهض الثاوي إلاشاكبت ظالمت
اإلاالخت الجىٍت الزي ؤكُم بجىاس مىاس ؤوادًش اإلاعحرة.
هزا باإللافت بلى مىاـلت الجهىد مً ؤجل اظخىماٌ ِذد مً مؽاسَْ
الخىظّت ،مجها ِلى وجه الخفىؿ بوؽاء مدىت جىٍت جذًذة بمىاس الشباه  -ظال،
جفمل ـاخب الجاللت بىلْ حجشه ألاظاط بخاسٍخ  19هىهبر  ،2018وهي ميؽإة
ِفشٍت جىاصي اإلاياهت اإلاشمىكت للّاـمت ؤلاداسٍت للمملىت ،وهزا جىظُْ وبِادة تهُئت
مىاس الىالىس ،بلافت بلى مؽشوُ جىىٍش اإلاىىلت الىظىى إلاىاس دمحم الخامغ .
ومْ اظخىماٌ هزه ألاوساػ ظترجفْ الىاكت الاظدُّابُت للؽبىت الىوىُت بلى
 50ملُىن معافش ،وهى ما ظُمىً مً مىاهبت الىمى اإلاشجلب لحشهت الىلل الجىي في
ؤفم  2030التي خذدها املخىي اإلاذًشي للمىاساث.

دِم ؼشهت الخىىه اإلالىُت اإلاغشبُت

ِلى غشاس الّذًذ مً الؽشواث الّاإلاُت ،جإزشث ؼشهت الخىىه اإلالىُت
اإلاغشبُت بؽيل مباؼش وملمىط مً آلازاس العلبُت اإلاترجبت ًِ وباء وىسوها ،هٍشا
للخىكف الخام لحشهت الىحران بعبب حّلُم ؤغلبُت ؤظىىلها.
وهدُجت لهزا الىلْ ،فلذ اظخفادث ؼشهت الخىىه اإلالىُت اإلاغشبُت مً دِم
مالي ملذم مً وشف الذولت ًبلغ  6ملُاس دسهم إلاعاِذتها ِلى اهلار ألاظىىٌ الىوني
والخخفُف مً جذاُِاث جائدت وىسوها مْ التزام الؽشهت بخجزًل خىت مالئمت وبِادة
هُيلت جزسٍت حؽمل بِادة الىٍش في حجم الشخالث واإلاعخخذمحن في الؽشهت وبِادة
جمىكّها في العىق الذولُت.

عرض السيدة الوزيرة

المملكة المغربية
---------------

وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي

Royaume du Maroc
--------------Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien
et de l’Economie Sociale

مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021

اإلنجازات و برامج العمل

عرض أمام لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمجلس املستشارين
الرباط ،األربعاء  25نونبر 2020
0

التوجهات واملبادئ العامة
تنبثق هذه التوجهات واملبادئ
من التوجيهات امللكية السامية ،القائمة على تنزيل خطة طموحة إلنعاش االقتصاد
الوطني والتأسيس لعقد اجتماعي جديد
وذلك بمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل خطة طموحة إلنعاش االقتصاد بهدف تجاوز
آثار جائحة كوفيد 19-وتوفير الظروف املالئمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد ورفع
مختلف التحديات والرهانات التي حددها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا في
خطبه السامية االخيرة ،وخاصة :
 التحلي باليقظة وااللتزام،
 املحافظة على صحة وسالمة املواطنين ،ومواصلة دعم القطاع الصحي،
 العمل على تنشيط االقتصاد،
 تقوية الحماية االجتماعية.
1

الرهانات القطاعية
تعتبر السياحة و الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والنقل الجوي قطاعات حيوية بالنسبة
لالقتصاد الوطني ،تساهم في خلق مناصب الشغل و جلب العملة الصعبة و تساهم في التنمية االقتصادية
واالجتماعية و الترابية للمملكة

الصناعة التقليدية

السياحة
7%

من الناتج الداخلي الخام

 223.9مليار درهم من العملة
 €/$الصعبة بين 2017و 2019
(منها 78.8مليار درهم في سنة
)2019
بلغ متوسط معدل النمو
السنوي  ٪8ما بين سنة
 2016و 2019
~  19%من صادرات السلع
والخدمات

7%

من الناتج الداخلي الخام
 2,4مليون منصب شغل منها :
•  1,1مليون  :الصناعة التقليدية اإلنتاجية
( %70في الوسط الحضري و %30في
الوسط القروي)
•  1,3مليون  :الصناعة التقليدية الخدماتية
مع مساهمة مهمة في االقتصاد الوطني :
 73 +مليار درهم رقم معامالت ()1( )2018
 36 +مليار درهم قيمة مضافة ()1( )2018
 800مليون درهم صادرات ()1( )2019

( )1أرقام خاصة بالصناعة التقليدية اإلنتاجية (ذات الحمولة الثقافية  +النفعية

االقتصاد االجتماعي النقل الجوي
2%

5%

من الناتج الداخلي الخام
النسبة في الساكنة
النشيطة
 34.500 +تعاونية + /
 608.000متعاون

 25مليون مسافر

 447000حركة
الطائرات

~  210.000جمعية
(جميع القطاعات)

2

الفهرس

01

02

تداعيات االزمة،
اإلنجازات وبرامج
االنعاش

امليزانية املرتقبة
لسنة 2021

3

السياحة

التذكير بتداعيات كوفيد 19
اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
مخطط إنعاش وتنمية القطاع

4
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تداعيات أزمة كوفيد 19
على املستوى العالمي
عرفت مؤشرات السياحة العاملية تراجعا ملحوظا ،حيث انخفض عدد السياح الوافدين بمختلف الوجهات السياحية
تطور عدد السياح خالل النصف األول من سنة 2020
(يناير  -يونيو)

 2,05مليون
1,99مليون
1,03مليون
 4,47مليون
1,31مليون
2,56مليون
2,07مليون
2,76مليون
المصدر :بيانات المنظمة العالمية للسياحة

ما يعادل

-73%
ما يعادل

-78.84%
ما يعادل

-81.49%
ما يعادل

-75.02%
ما يعادل

-65.16%
ما يعادل

-84.31%
ما يعادل

-71.95%
ما يعادل

-58.2%
5
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تداعيات أزمة كوفيد 19
على املستوى العالمي

ً
تعيش أهم البلدان املصدرة للسياح ظروفا استثنائية من جراء وباء كوفيد 19
يقوم املركزاألوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها بتتبع الحالة الوبائية في العالم عبر
حساب نسبة مجموع الحاالت لكل  100000ساكن خالل  14يوم كمؤشررئيس ي.

المصدر :
• أرقام المنظمة العالمية للسياحة في نهاية شتنبر 2020
• المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها ((ECDC

وضع وزراء الشؤون األوروبية خريطة مشتركة لتحديد املناطق املعرضة
للخطرداخل االتحاد األوروبي
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تداعيات أزمة كوفيد 19
على املستوى الوطني
أما على املستوى الوطني ،فإن النشاط السياحي عرف بدوره انخفاضا كبيرا جراء هذه األزمة ،مسجال األرقام التالية ...

الوضعية
يناير – شتنبر
2020

عدد السياح بمراكز الحدود

ليالي المبيت بمؤسسات اإليواء
السياحي المصنفة

نسبة الملء

 2.21مليون

 5.87مليون

 ٪13نهاية غشت 2020

 24.33مليار درهم

أي %78-

أي %69-

 ٪48نهاية غشت 2019

أي %60-

الوضعية

يوليوز  -غشت
2020

عدد السياح بمراكز الحدود
158 324
أي %95-

ليالي المبيت بمؤسسات اإليواء
السياحي المصنفة
587

 50السياح الغير القاطنين
أي %98-

 1.02مليون

ليالي السياح المغاربة القاطنين

أي %56-
* مقارنة بمستويات 2019
املصدر  :قطاع السياحة

اإليرادات السياحية

اإليرادات السياحية

 1.6مليار درهم
أي %*92-
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تداعيات أزمة كوفيد 19
على املستوى الوطني

وتجلت هذه التداعيات كذلك على مهنيي القطاع بشكل كبير و مستدام

80%

من رقم املعامالت ضائع
من املهنيين املستجوبين %حسب63

90%

2020مقارنة2019

من رقم املعامالت ضائع
خالل شهريوليوز
من املهنيين املستجوبين %حسب63
2020مقارنة2019

غياب أي فصل مباشرعن العمل
من املهنيين  %بالنسبة ل75

87%

من املهنيين استفادوا من
تعويضات صندوق الضمان
االجتماعي

90%

من العاملين في حالة توقف
عن العمل
من املهنيين%بالنسبة ل 57

*حسب دراسة ميدانية قامت بها الوزارة و مرصد السياحة ما بين  30يونيو و  3غشت مع مجموعة من  400شركة/عامل

8

السياحة

التذكير بتداعيات كوفيد 19

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
مخطط إنعاش وتنمية القطاع
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
منذ بدء ازمة كوفيد  ،19تعبئت الوزارة من أجل الحد من تداعيات األزمة على الفاعلين املهنيين،
وذلك من خالل ...
التتبع واليقظة

تدابيرالصحة
والسالمة



خلق خليات للتتبع واليقظة من أجل تتبع الوضعية عن قرب منذ بداية االزمة ورصد آثار الجائحة على
الفاعلين ومواكبة استئناف االنشطة بعد رفع إجراءات الحجر الصحي.



بلورة كتيبات ديداكتيكية لتدبير الحجر الصحي ،ودالئل حول توصيات السالمة الصحية ،موجهة ملهنيي
مختلف القطاعات كل حسب خصوصياته
تحسيس الفاعلين بشكل مكثف حول التدابير العامة للحد من انتشار الجائحة ،وكذا التدابير القطاعية
الخاصة بمختلف املؤسسات (اإليواء السياحي ووحدات الصناعة التقليدية ومؤسسات التكوين املنهي )
السهر على تنفيذ التدابير املتعلقة بسالمة الطيران (صيانة الطائرات و املعدات) وصحة املسافرين
واملستخدمين وأمن وتسهيالت النقل الجوي (استخدام "نموذج تحديد موقع الراكب ألغراض الصحة العامة" لضمان





تحديد هوية الركاب وامكانية تتبعهم)

مواكبة الفاعلين



مواكبة الفاعلين لالستفادة من اإلعانات املباشرة للدولة (صرف مستحقات املستخدمين من طرف
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و االعانة املالية للعاملين في القطاع الغير مهيكل)
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
باإلضافة الى التدابيرالعامة ،قامت الوزارة بتدابير خاصة ذات طابع استثنائي للحد من تداعيات األزمة
على الفاعلين


املصادقة على القانون رقم  30.20الذي يسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية
وعقود النقل الجوي للمسافرين ،ويسمح ملقدمي الخدمات في قطاع السياحة بتعويض املبالغ
املستحقة لزبنائهم ،بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة ،دون أي زيادة في السعر.



وضع مراكز التكوين الفندقي والسياحي رهن إشارة السلطات املحلية لصالح األطقم الطبية في ظل الجائحة



تعزيز االستمرارية البيداغوجية عبر وسائل التعليم عن بعد



تعميم منصة التسيير و التدبير البيداغوجي "هيليسا" على جل مراكز التكوين الفندقي و السياحي



تنظيم عمليات اإليواء وعمليات اإلطعام بمراكز التكوين الفندقي و السياحي



تفعيل مشاريع تنظيمية مختلفة :
 قرار خلق مجالس املعاهد بالنسبة للمشاريع املنتقاة في إطار "صندوق شراكة" -قرار لتحديد أعضاء مجالس املعاهد بالنسبة للمشاريع املنتقاة في إطار "صندوق شراكة"



تطوير منصة رقمية ملواكبة مهنيي القطاع عبر تكوينات رقمية في عدد من املجاالت (الجودة ،االبتكار،
القدرة التجارية).

املجال التشريعي

االستمرارية
البيداغوجية

تقوية قدرات الفاعليين
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
 ...مع مواصلة الجهود لدعم االستثمارالسياحي وتحسين املنتوج
املنتوج الثقافي

املنتوج القروي والجبلي

املنتوج الشاطئي

مواكبة املقاوالت

دعم الجهات من أجل خلق
منتوج سياحي ثقافي يتماش ى
مع الطلب  :املواكبة التقنية
واملالية إلنجاز مشاريع
التثمين السياحي للمدن
العتيقة

دعم الجهات بهدف خلق منتوج
سياحي جبلي وصحراوي مالئم :
املواكبة التقنية واملالية لتطوير
املنتوج السياحي باملناطق الصحراوية

مواصلة الدعم ومواكبة
الجهات التي تتوفر على
املوارد الشاطئية (مثل

وضع برنامج ملواكبة استثمار
املقاوالت الصغرى و املتوسطة

(كلميم واد نون ،الداخلة وادي الذهب
والعيون الساقية الحمراء) والجبلية
(جهة بني مالل خنيفرة )

تاغازوت وأغروض)

(خلق منظومة رقمية للتعريف
بفرص االستثمار واستقطاب حاملي
مشاريع اإليواء والتنشيط)

بلغت االستثمارات السياحية املبرمة ) في اطار اتفاقيات االستثمار( بين الدولة والخواص  1600مليون درهم
)تهم مدن طنجة ،الدار البيضاء ،مراكش ومكناس) ،رغم الظرفية الحالية.

باإلضافة الى مواصلة إنجازدراسات األسواق الخارجية والداخلية للسياحة

12
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مخططات اإلنعاش القطاعية
تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية بمناسبة خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز  ،2020والذي أكد فيه صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا ،على ضرورة "  ...إطالق خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي تمكن القطاعات اإلنتاجية من استعادة
عافيتها ،والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل ،والحفاظ على مصادر الدخل ،"...

تم اقتراح مخططات إنعاش قطاعية ،تروم اإلقالع االقتصادي واستئناف األنشطة
ومن جهة أخری ،أكد الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى للبرملان بتاريخ  10أكتوبر الجاري ،علی ضرورة
مواصلة الجهود ملواكبة االقتصاد الوطني ،حيث اعطى جاللته تعليماته السامية إلحداث صندوق خاص لالستثمار االستراتيجي
ووجه بتخويله الشخصية املعنوية ،وتمكينه من اليات التدبير املالئمة ،وأن يكون نموذجا من حيث النجاعة والحكامة
والشفافية؛ مع االرتكاز على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له منها السياحة

14
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مخطط اإلنعاش القطاعي

البرنامج  -العقد

تم توقيع البرنامج – العقد  2022-2020الخاص باملخطط ،يوم  6غشت ،2020
والذي يؤطرالتزامات القطاع العام والقطاع الخاص
تم اعتماد  21تدبير و هيكلة هذه االلتزامات حول  5محاور :
 .1الحفاظ على مناصب الشغل  :ضمان دخل أدنى ملستخدمي القطاع و تسريع إدماج املستخدمين في وضعية هشة في القطاع املهيكل
 .2الدعم االقتصادي واملالي لإلنعاش  :الحفاظ على خزينة املقاوالت و التوفر على املوارد املالية الضرورية الستئناف األنشطة و ضمان
استئناف األنشطة في ظروف اقتصادية سليمة ومستدامة
 .3تحفيز االستثمارات وتحويل أداة اإلنتاج  :اغتنام الفرص املتاحة من طرف السياق الجديد و تلبية الحاجيات املتعلقة برؤوس األموال
الذاتية (إعادة الهيكلة والتحويل والتنويع)
 .4تفعيل وتعزيز الطلب السياحي  :تأهيل املنتوج السياح املغربي على جميع املستويات ،والسيما على مستوى السالمة الصحية و وضع
السياحة الداخلية كمحور رئيس ي من أجل تقوية تنافسية و صمود القطاع
 .5تدابير شمولية على األمد الطويل  :تحديث التجربة السياحية و الرفع من مهنية نسيج الفاعلين

15
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مخطط اإلنعاش القطاعي

أولى أهم اإلنجازات و التدابيرفي إطار البرنامج التعاقدي
املجال االجتماعي
نشر بالجريدة الرسمية للمرسوم رقم  2.20.659بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن
املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين و العمال املستقلين و األشخاص غير األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باملرشدين السياحيين.

إجراءات السالمة الصحية
وضع الشارة " مرحبا بكم بأمان " ) )Welcome Safelyو التي تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسسات اإليواء السياحي و جعلها تنخرط
في دينامية تمكنها من تلبية انتظارات السياح املغاربة و األجانب خاصة منها ذات الصلة بحفظ الصحة والسالمة الصحية
وستشكل كذلك هذه الشارة فرصة لتمييز و تثمين مؤسسات اإليواء السياحي التي تمتثل لهذه املتطلبات.
و قد تم وضع املنصة الرقمية  www.welcomesafely.maفي خدمة مؤسسات اإليواء السياحي املغربية بهدف مواكبتها
ومساعدتها للحصول على هذه الشارة التي تعتمد على مبدأين أساسيين و هما االمتثال ملرجع السالمة الصحية و تكوين وتقوية
قدرات املستخدمين.

إجراءات اقتصادية







منح تعويض جزافي شهري لفائدة األجراء العاملين بالقطاع و املرشدين السياحيين املستقلين للفترة ما بين فاتح يوليوز
و  31دجنبر 2020
تأجيل أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
تمديد آجال سداد القروض البنكية
تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات اإلضافية لفائدة األجراء
تمديد آجال سداد الديون املتعلقة ب”ضمان أكسيجين“ لفائدة املقاوالت السياحية
إرساء ثالثة آليات جديدة للضمان.
16
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مخطط اإلنعاش القطاعي

أولى أهم اإلنجازات و التدابيرفي إطار البرنامج التعاقدي

معطيات حول آليات الضمان املحدثة

"إقالع املقاوالت الصغيرة جدا "
السياحة /الفندقة
)(Relance TPE
”ضمان إقالع "
السياحة /الفندقة
)(Damane Relance
”ضمان إقالع "
الفندقة
)(Damane Relance Hôtellerie

عدد املستفيدين

مبلغ القروض
)مليون درهم(

مبلغ القروض املضمونة
)مليون درهم(

الفندقة

145

35,32

33,56

السياحة (غير الفندقة)

924

148,15

140,74

املجموع

1 069

183,47

174,30

الفندقة

12

19,37

17,43

السياحة (غير الفندقة)

100

244,26

219,34

املجموع

112

263,63

236,77

مجموع الفندقة

17

317,75

273,24

مجموع اآلليات
الثالث

1 198

764,85

684,30

املصدر  :صندوق الضمان املركزي  /أرقام نهاية شتنبر 2020
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مخطط اإلنعاش القطاعي

أولى أهم اإلنجازات و التدابيرفي إطار البرنامج التعاقدي
تحسين و تجويد منظومة التكوين الفندقي و السياحي
تعمل هذه الوزارة على وضع إطار عام للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية يهدف إلى تحيين جودة التعليم
املنهي الفندقي والسياحي :




ترشيد النفقات
تحسين نجاعة األداء
الحكامة الجيدة

وذلك عبر مجموعة من التدابير تخص عدد من وحدات التكوين الفندقي و السياحي ببالدنا نذكر منها :



.

وضع املناهج الدراسية و إدخال املستجدات الالزمة
وضع شراكة مع القطاع الخاص
تسهيل اإلدماج مع الخريطة املدرسية و النظم املعلوماتية

18
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تداعيات االزمة ،اإلنجازات وبرامج االنعاش
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تداعيات أزمة كوفيد 19
تأثرقطاع الصناعة التقليدية كذلك بشكل كبيربأزمة كوفيد 19

 إغالق فضاءات التسويق واملراكز
التجارية ومركبات الصناعة التقليدية

معاناة صادرات القطاع خالل فترة الحجر الصحي

 تراجع أو إلغاء الطلبيات من طرف
الفاعلين الوطنيين واألجانب
 إلغاء املعارض والتظاهرات التي
تساعد على تسويق وترويج منتوجات
الصناعة التقليدية

 غياب السياح واملغاربة القاطنين
بالخارج الذين يمثلون حوالي  %40من
استهالك الصناعة التقليدية باملغرب.

40%
20%
0%

شتنبر

غشت

يوليوز

يونيو

ماي

أبريل

مارس

فبراير

يناير

-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
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تداعيات أزمة كوفيد 19
 ...ويظهر هذا التأثر السلبي في نتائج البحثين امليدانيين الذين تم إنجازهما مع الصناع
التقليديين خالل الحجر الصحي و بعد استئناف االنشطة ()1

البحث الثاني
بعد استئناف النشاط
شهر شتنبر

البحث األول
خالل الحجر الصحي
شهر ماي

التوقف التام
للنشاط

املعاناة من
مشكل كبير في
السيولة

عدم القدرة على
الوفاء
باملصاريف

املعاناة من
مشاكل كبيرة في
التسويق

االستفادة من
االعانة املالية
للدولة

 %35من
الصناع

 %79من
الصناع

 %54من
الصناع

 %43من
الصناع

 %64من
الصناع

%85

%75

( )1تم إنجاز البحث األول خالل شهر ماي والثاني خالل شهر شتنبر و سيتم انجاز بحث ثالث بداية دجنبر

%57

%81

%52
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
 ...باإلضافة الى التدابيرالعامة ،قامت الوزارة بمجموعة من التدابيراالنية بالتنسيق مع كل الفاعلين،
للحد من أثرالجائحة

 املرحلة األولى  :التفاوض مع املساحات الكبرى
وشبكات التوزيع لتمكين الفاعلين من تسويق
منتوجاتهم داخلها ،وفق شروط تفضيلية
 املرحلة الثانية  :التوقيع على اتفاقيات شراكة
مع  7منصات للتسويق االلكتروني ( Chic
Intemporel, Jumia, Epicerie verte, My tindy ,
)Tribaliste , Anou et Gold In.

 تعبئة جميع املصالح الخارجية للوزارة لتشجيع
الصناع والتعاونيات للولوج لهذه املنصات
 تحديث املوقع اإللكتروني «املعلم» واعتماده
كمنصة معلوماتية للتكوين عن بعد (استكمال
تكوين أكثر من  16,000شابا وشابة برسم -2019
)2020

 التحسيس واملواكبة للفاعلين بالقطاع حول
املنتوجات التمويلية الجديدة التي تم
وضعها للحد من تداعيات االزمة الصحية
 تنظيم حصص تكوينية عن بعد لفائدة
الصناع الفرادى واملقاوالت الصغيرة جدا
حول التمويالت الجديدة وأهمية الولوج الى
القطاع املهيكل (بشراكة مع بعض املؤسسات
البنكية)

 تطوير نظام معلوماتي لتدبير منظومة
التكوين االولي «املتعلم»،

23
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
 ...وباملوازاة مع هذه التدابير ،واصلت الوزارة جهودها فيما يخص القانون رقم  17-50املتعلق بممارسة
أنشطة الصناعة التقليدية ،فتم استصداره خالل الحجرالصحي ،بمساعدة الفاعلين املعنيين
سيمكن هذا القانون من :



وضع السجل الوطني للصناع التقليديين،

 تسهيل تعميم التغطية الصحية على جميع الصناع التقليديين،



هيكلة الهيئات الحرفية وطنيا وجهويا وإقليميا،



التنصيص على تدبير القطاع من خالل إطارتعاقدي استراتيجي،



إحداث نظام لتحفيز و تطويرالكفاءات املهنية،



الحفاظ على جودة املنتوج التقليدي الوطني وحماية الصانع واملستهلك في ان واحد،



املساعدة على إدخال الصناع في القطاع املهيكل ،الش يء الذي سيقوي قدراتهم على الصمود في وجه االزمات.
تم إعداد جميع النصوص التطبيقية املتعلقة بهذا القانون والتي توجد حاليا في طور املصادقة.
24

2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
كما تعمل الوزارة ،تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية ،على تفعيل الورش االستراتيجي الخاص
بالتغطية الصحية للصناع التقليديين ،بالتنسيق مع جميع الفاعلين املعنيين
(في إطار القانون رقم  98.15الخاص بنظام التأمين اإلجباري عن املرض والقانون  99.15املؤسس لنظام معاشات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء بما فيهم الصناع التقليديين)

 تم فتح باب املشاورات مع املهنيين من خالل عقد لقاء وطني مع غرف الصناعة التقليدية وكذا
لقاءات مع بعض الفاعلين.

 الوزارة بصدد إعداد برنامج للمشاورات مع ممثلي مختلف فروع الصناعة التقليدية ،لتحديد
التصورات التي من شأنها املساعدة على التطبيق السليم ملقتضيات القانونين املذكورين

25
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 ...باإلضافة الى مختلف املشاريع االعتيادية التي تقوم بها الوزارة ملواكبة وتنمية القطاع
والتي لم تمنعها إجراءات الحجر الصحي ،منها :



مواصلة مشاريع البنيات التحتية التي في طور اإلنجاز ،خاصة املشاريع املندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل
املدن العتيقة بكل من مراكش ،فاس ،مكناس ،تطوان ،الصويرة وسال،



مواصلة مشاريع إحداث مؤسسات للتكوين ،للرفع من الطاقة االستيعابية ،خاصة تلك التي تندرج في إطار :

-

أقطاب الصناعة التقليدية بمدن املهن والكفاءات مع الشركاء ،حيث تم إطالق أشغال مدن أكادير والعيون
وبني مالل،

-

برامج التنمية املندمجة لألقاليم الجنوبية للمملكة ،حيث توجد املشاريع الثالثة إلحداث معاهد الفنون
التقليدية بالعيون وكلميم والداخلة ،في مراحلها النهائية،



الشروع في إرساء منظومة للتصديق على املكتسبات املهنية ،من خالل انجاز عملية نموذجية لفائدة  350صانع
تقليدي بشراكة مع قطاع التكوين املنهي وغرفتي الصناعة التقليدية بالرباط  -سال  -القنيطرة ومراكش – اسفي،



إعداد وتحيين برامج للتكوين (منها  8خاصة بمدن املهن والكفاءات).
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مخطط اإلنعاش القطاعي

االستراتيجية الجديدة

االستراتيجية الجديدة ( )2030-2021للصناعة التقليدية الزالت في طور اإلعداد من طرف الوزارة

 ...باإلضافة الى الورشين املهمين الخاصين بالحماية االجتماعية للصناع وتفعيل مضامين قانون  ،17-50تم تحديد
 4أوراش ذات األولوية والوقع املباشر من أجل إنعاش القطاع ،مدعومة ب  2أوراش أفقية
استراتيجيات حسب فروع الصناعة التقليدية ،بدءا بالفروع الواعدة لتعميمها
تدريجيا على باقي الفروع
إعادة النظرفي
نموذج االعمال
لفرع الفخار -
الخزف

1

إعادة النظرفي
نموذج االعمال
لفرع الزربية
القروية

2

ضرورات تنظيمية

3
تنشيط وتحديث
فرع الصياغة

أوراش أفقية
التكوين بالتدرج املنهي
التمويل

4
إعادة نظرتنظيمية
ومؤسساتية لدار
الصانع

5
6
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مخطط اإلنعاش القطاعي

3

1

2

3

االوراش والتدابيرذات األولوية ()1/2

إعادة تصميم «نموذج األعمال» لفرع الفخاربأسفي
1

الرفع من الجودة وتحسين الولوج إلى مادة أولية ذات جودة عالية (الطين ومنتوجاته الشبه مصنعة)

2

تحسين اإلنتاج (إحداث مركز التميز للفخار بأسفي لتطوير املنتوج املحلي)

3

تطوير الهياكل التسويقية الرقمية والكالسيكية وتشجيع التصدير والتصديق وتثمين العالمات

إعادة تصميم «نموذج األعمال» لفرع الزربية القروية
1

الرفع من الجودة وتحسين الولوج إلى مادة أولية ذات جودة عالية (خيوط الصوف)

2

تحسين اإلنتاج  :تحسين جودة الزرابي و تسهيل عمل الصانعات و إحداث مركز التميز للزربية

3

تحفيز الطلب املحلي عبر الطلبيات العمومية

4

تحسين التسويق عبر تنظيم فضاءات البورصات /الداللة وتحفيز الطلب من املشترين الدوليين والوطنيين وتطوير الهياكل التسويقية خاصة في مجال التصدير

تنشيط وتطويرفرع الصياغة واملجوهرات
1

تحديد املتطلبات األساسية املتعلقة ببيئة األعمال ،خاصة الولوج إلى املادة األولية ( دراسة اإلصالحات املمكنة فيما يخص االطار الضريبي والجمركي)

2

وضع تدابير املواكبة (تطوير فاعلين مرجعيين على املستوى الدولي ،التأهيل التقني واملعياري ،تحفيز البحث والتنمية واالبتكار ومحاربة القطاع غير املهيكل)

3

وضع تدابير للمواكبة األفقية (دعم االستثمار املادي وغير املادي ،دعم التصدير ،تعزيز التنظيم الحرفي)

4

تحويل املراكز الحالية للمجوهرات إلى مراكز للتميز مجهزة بالوسائل واملعدات التقنية
29

مخطط اإلنعاش القطاعي

3

االوراش والتدابيرذات األولوية ()2/2

إعادة الهيكلة التنظيمية لدارالصانع

4

1

وضع برامج رائدة ومبتكرة للدعم «الشامل» للفاعلين املهيكلين (من التزود باملواد األولية  ،اإلنتاج إلى التسويق)

2

تحسين األداء العملياتي فيما يخص التدابير املتعلقة بالترويج التجاري

3

إجراءات التسويق االستراتيجي  /التواصل (دراسات األسواق واليقظة االستراتيجية ،حمالت التواصل/الترويج الرقمي)

التكوين بالتدرج املنهي

5

1

تعزيزالقدرات
 الرفع من الطاقة االستيعابية ملنظومة التكوين
 مالئمة عرض التكوين من حيث الفروع ،مع القدرة على األداء واالندماج االقتصادي في السوق

2

تحسين جودة التكوين من خالل تحديث برامج التكوين وتحسين تأطير املتدرجين واختيار وحدات االستقبال

3

ترشيد تدبيرو إدارة التكوين ،من خالل اللجوء إلى شراكات بين القطاع العام والخاص ( )PPPوتحديث اليات التتبع والقيادة

تمويل فاعلي القطاع

6

1

املقاوالت «القاطرات» (رقم املعامالت أكثرمن  10م.د)
 منح االستثمار ( عرض مغرب املقاوالت –  ،)Maroc PMEالولوج ‘إلى التمويل البنكي (مع ضمانات صندوق الضمان املركزي) والولوج إلى تمويل رأس املال

2

املجمعون ( : )Agrégateursفاعلون متخصصون في التسويق برقم معامالت مدمج يفوق  10م.د.
 الولوج إلى التمويل البنكي (مع ضمانات صندوق الضمان املركزي) والولوج إلى التمويل عبر منصات التمويل الجماعي

3

وحدات القطاع املهيكل :فاعلون مهيكلون صغار(رقم املعامالت أقل من  10م .د).
 الولوج إلى عرض «انطالقة» وعرض « انطالقة املقاوالت الصغيرة جدا» والولوج إلى التمويل عبر منصات التمويل الجماعي

4

وحدات القطاع غيراملهيكل :الصناع الفرادى الغيرمهيكلين
 مواكبة الحرفيين للولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع االعتماد على الدفع بواسطة الهاتف النقال والولوج إلى مبادرات التمويل املحلية (القروض الشرفية)
30
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1

تداعيات أزمة كوفيد 19
في مجال النقل الجوي ،بدى التأثرمن االزمة واضحا على مستوى ...
 إغالق الحدود و املطارات
 تعليق الرحالت التجارية و توقيف الطائرات واملستخدمين
 استئناف تدريجي لحركة النقل الجوي مع رحالت عودة
املغاربة في شهر يونيو و الرحالت الخاصة منذ شهر يوليوز

الحركة الجوية

 5،7مليون مسافرإلى متم
شهرشتنبر
أي %-69،5

تداعيات األزمة على القارة اإلفريقية حسب الجمعية العاملية لشركات الطيران ((*) (IATA

 -5مليون منصب شغل

-70%
حركة املسافرين

 - 37ملياردوالر
خسائر في الناتج الداخلي الخام

(*) حسب معطيات الجمعية العاملية لشركات الطيران إلى متم شهر شتنبر 2020
32
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2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
 ...مما دفع الوزارة الى التعبئة التامة منذ بدء االزمة ،للحد من تداعياتها على
منظومة النقل الجوي
الرحالت املتعلقة
بالشحن الجوي

الرحالت الجوية
الدولية للركاب

اإلجراءات
واكبة
التحفيزية امل ِ

الرحالت الجوية
الداخلية

ُ

34

2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية

لم يتوقف الشحن الجوي خالل الجائحة وتمت
مواكبة الفاعلين لضمان استمرارية السلسلة
اللوجستية

الرحالت املتعلقة
بالشحن الجوي

الرحالت الجوية
الدولية للركاب

جراءات
التحفيزية املواكبة

الرحالت الجوية
الداخلية

رغم األزمة ،تم شحن  44.261طن مقابل
 69.856طن سنة  ،2019أي بنسبة
انخفاض %37
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2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية

الرحالت املتعلقة
بالشحن الجوي

جراءات
التحفيزية املواكبة

الرحالت الجوية
الدولية للركاب

الرحالت الجوية
الداخلية

كما سهرت الوزارة على استئناف الرحالت الجوية الدولية بشكل
تدريجي ،مكنت من تأمين عمليات :
 إجالء األجانب العالقين باملغرب،
 عودة املغاربة الى أرض الوطن،
 نقل الركاب عبر رحالت استثنائية.

 9.414رحلة جوية
 895.454مسافر
خالل الفترة املمتدة من  15مارس إلى  25أكتوبر 2020
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2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية

الرحالت املتعلقة
بالشحن الجوي

الرحالت الجوية
الدولية للركاب

جراءات
التحفيزية املواكبة

الرحالت الجوية
الداخلية

 ...واستئناف الرحالت الجوية الداخلية كذلك
ابتداء من  25يونيو  2020بشكل تدريجي بهدف
الوصول في النهاية إلى عدد الرحالت األسبوعية التي
كانت سارية قبل تعليق الرحالت.
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2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
الرحالت املتعلقة
بالشحن الجوي

 ...كما تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التحفيزية
وإجراءات املواكبة من اجل إعادة االنطالقة ملجال النقل
الجوي لعدد من الفاعلين

شركات الطيران
 تمديد آجال األداء لشركات الطيران
 االعفاء من واجبات الوقوف بالنسبة لطائرات الخطوط
امللكية وطيران العربية الى غاية استئناف الرحالت الدولية
 مراجعة مخطط التحفيزات بالنسبة للحسابات الكبرى عن
طريق الحفاظ على نفس معدل التحفيزات املمنوحة
لشركات الطيران ذات الحسابات الكبرى واملطبق سنة
 ،2019فيما يخص صيف  2020وخريف 2021-2020
وكذلك صيف . 2021

جراءات
التحفيزية املواكبة

الرحالت الجوية
الدولية للركاب

الرحالت الجوية
الداخلية

الشركات املزاولة للنشاطات التجارية و الخدمات باملطارات
والتي لها عالقة بحركة املسافرين





تأجيل أداء الفواتير ملدة  3أشهر وتمديد فترة االتفاقيات ذات االجل
املحدود
الغاء االتاوات التجارية الثابتة انطالقا من  16مارس  2020الى غاية
استئناف الرحالت الدولية
التخفيض ب  %50كحد أقص ى لإلتاوات التجارية الثابتة بالنسبة
لألشهر املتبقية من  2020والتي ستعرف استئناف الرحالت الدولية.
مراجعة الحد األدنى السنوي لإلتاوات املضمون واملتعاقد عليه
لسنة  2020مع مراعاة حركة املسافرين املسجلة
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2

اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
 ...باإلضافة الى مواصلة مشاريع البنيات املطارية التي في طور االنجاز
توسيع و إعادة تهيئة مطارالناضور
 طاقة استيعابية إضافية  2 :مليون مسافر سنويا
 حجم االستثمار  402 :مليون درهم
 انتهاء األشغال
انشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سال
 طاقة استيعابية إضافية  4 :مليون مسافر سنويا
 حجم االستثمار  1639 :مليون درهم
 تقدم األشغال 12% :
مشروع تطوير املنطقة الوسطى ملطارمحمد الخامس
 الهدف  :تزويد املطار بمنطقة وصول مشتركة جديدة تقع بين املحطتين  ،ومجهزة
بموارد تسمح بمعالجة املسافرين في أفضل الظروف.
 حجم االستثمار  280 :مليون درهم
 تقدم األشغال :
 وحدة الرحالت الداخلية 98% : وحدة املنطقة الوسطى 15% : -التقدم اإلجمالي 30% :
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مخطط اإلنعاش القطاعي

االهداف

مخطط إنعاش النقل الجوي يستجيب لألهداف التالية:
2

1
ضمان استمرارية النقل الجوي

ضمان الصحة العامة في مجال الطيران املدني

 التنسيق الوثيق مع مختلف الفاعلين

 اتخاذ إجراءات منسقة و مرنة لضمان

في القطاع لضمان رحالت جوية امنة
 ضمان الربط الجوي األساس ي

الصحة العامة في مجال الطيران املدني
 استعادة ثقة املسافرين
3

 االستعداد الستئناف املنافسة العاملية في مجال الطيران املدني واإلسراع في تنزيل الترسانة
القانونية من أجل تطوير معايير الطيران املدني ببالدنا
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مخطط اإلنعاش القطاعي

املخطط

 أوراش تم إطالقها

يضم املخطط مجموعة من البرامج واالوراش
توفيرظروف مالئمة الستئناف نشاط النقل الجوي
ضمان استمرارية النقل
الجوي و العودة إلى مستويات
الحركة الجوية السابقة
الحفاظ على سالمة
الطيران

تنمية الربط الجوي



الحفاظ على الصحة 





العامة في مجال الطيران

إجراءات األمن
والتسهيالت

مخطط شامل لتحسين تنافسية القطاع
واستقراره مع مراعاة أهداف التنمية املستدامة

تعزيزآليات اليقظة
والرصد



تعزيزالربط
الداخلي




ورش أفقي
التسريع في تفعيل االطارالقانوني ال
منظم للقطاع
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مخطط اإلنعاش القطاعي

التدابير

تنمية الربط الجوي

مخطط شامل لتحسين تنافسية
القطاع واستقراره مع مراعاة
أهداف التنمية املستدامة
تعزيزالربط الداخلي

تعزيزآليات اليقظة والرصد

 وضع استراتيجية جديدة لتطوير النقل الجوي مع األخذ باالعتبار سياسة التحرير ما قبل  COVIDوآثار ما بعده على
القطاع (إنجاز دراسة(
 مواصلة سياسة التحرير من خالل تنفيذ خطة العمل املتعلقة بسوق النقل الجوي املوحد في أفريقيا MUTAA
 تعزيز منظومة الرحالت الجوية بين جهات و مناطق اململكة
 دعم الجهات في تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية من خالل تأهيل االمكانيات السياحية لجهات اململكة وتيسير
تنقل املواطنين



توفيرظروف مالئمة الستئناف انشاط



ضمان استمرارية النقل الجوي
و العودة إلى مستويات الحركة
الجوية السابقة
الحفاظ على الصحة العامة في
مجال الطيران املدني





تعزيز اليات اليقظة االستراتيجية
تفعيل وتعزيز دور مرصد النقل الجوي والجودة
دعم فتح أسواق و خطوط جوية من طرف شركات الطيران املغربية من خالل العمل على تنسيق الجهود مع سلطات
الدول األجنبية و رفع جميع العقبات اإلدارية التي تواجهها في هذه الدول
تعزيز الخطوط نقطة  -نقطة  ،بالتعاون مع الشركاء  ،في إطار إنعاش الوجهات السياحية
استئناف نشاط مطار الدار البيضاء كقطب جهوي
تعزيز التدابير املتخذة الستعادة ثقة املسافرين



مواصلة تنزيل التدابير واإلجراءات االحترازية والوقائية باملطارات لضمان السالمة الصحية للمسافرين،

الحفاظ على سالمة الطيران



مواصلة تنزيل التدابير املتعلقة بسالمة الطيران

إجراءات األمن و التسهيالت



مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية املعنية في إطار اعمال اللجنة الوطنية لتسهيالت النقل الجوي



الرفع من وثيرة إخراج النصوص التنظيمية للقانون  13- 40الى حيز التنفيذ

التسريع في تفعيل االطارالقانوني املنظم
للقطاع
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تداعيات أزمة كوفيد 19

1

على مستوى االقتصاد االجتماعي ،أدت األزمة إلى ...


تعليق وإلغاء املعارض وخصوصا املعرض الدولي للفالحة واالسبوع الوطني للصناعة التقليدية واملعرض الوطني
لالقتصاد االجتماعي

 إلغاء و تراجع الطلبيات من داخل الوطن وخارجه
 بروز صعوبات في التموين واالنتاج والتمويل



تأثر القطاعات اإلنتاجية ذات الصلة بمنظمات االقتصاد االجتماعي.
 ...خاصة وأنها تزامنت مع مناسبات دينية كانت تمثل فرصة مهمة لترويج منتجات التعاونيات

هذا التأثر أظهرته نتائج البحث الذي تم إنجازه مع وحدات االقتصاد االجتماعي  -أبريل 2020
 %71من الوحدات سجلت انخفاضا
ملستوى إنتاجها بنسبة % 100

 % 77من الوحدات سجلت انخفاضا
في رقم معامالتها بنسبة % 100

خسارة بقيمة  +من  50مليون درهم،
نتيجة عدم تنظيم املعرض الوطني
لالقتصاد االجتماعي هذه السنة

 +من  % 73من التعاونيات املصدرة
تضررت صادراتها بنسبة %100

 % 20من الوحدات صرحت
بأن مخزون منتجاتها قابل
للتلف.
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2

 ...قامت الوزارة بمجموعة من املبادرات املبتكرة لدعم القطاع التعاوني بشكل خاص ،خالل وبعد الحجرالصحي
دعم التعاونيات في التسويق (املباشر وااللكتروني)












مبادرة ”متضامنون مع التعاونيات“ القتناء قفف
تضامنية ممولة  100 %من منتوجات التعاونيات
اقتناء بدالت عمل ملستخدمي القطاع الخاص من
تعاونيات الخياطة
تخصيص فضاءات أكبر للتعاونيات باملحالت التجارية
الكبرى (ارتفاع املبيعات ب ) %60
دعوة الجامعات واملعاهد لدعم التعاونيات في مجال
التسويق االلكتروني
انخراط متطوعين في تمكين التعاونيات من هويات
بصرية وتقوية قدراتها في مجال التسويق
التشجيع على استهالك منتوجات التعاونيات من قبل
املستهلك وكذا اإلدارات واملؤسسات العمومية



ربط االتصال باملؤسسات البنكية وبصندوق الضمان
املركزي من أجل تمكين التعاونيات من االستفادة من
املنتوجات البنكية املتوفرة كضمان أوكسجين وضمان
إقالع حاليا

توفير التكوين عن بعد للتعاونيات لدعم قدرات
أعضائها ومسيريها عبر تقنية الواتساب بتنسيق مع
الشركاء في مواضيع مختلفة (التسويق ،املحاسبة،
الرقمنة ،االطار القانوني للتعاونيات ،مخططات
العمل )...
 oحوالي  3700تعاونية مستفيدة،
 oحوالي  11.600مشارك،
 400 oحصة تكوين

مواكبة التعاونيات


دعم التمويل


التكوين ودعم القدرات



إطالق الدورة األولى لجائزة احسن مشروع تعاوني نسائي
« لال املتعاونة »
ن
إعداد فضاء افتراض ي رقمي ”فضاء املتعاو “ سيتم
وضعه رهن إشارة التعاونيات وحاملي املشاريع التعاونية
من أجل توفير املعلومات واإلنصات وتحديد املشاكل
وإيجاد الحلول املناسبة في الوقت املناسب (بشراكة مع
املعهد الوطني للبريد واملواصالت(

 ...باإلضافة الى مواكبة التعاونيات من أجل الحصول مجانا على الشهادات الضرورية للمساهمة في إنتاج
الكمامات الواقية ( 50000وحدة يوميا) باإلضافة إلى املالبس الطبية الواقية
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 ...كما واصلت الوزارة دعم ومواكبة مختلف مكونات االقتصاد االجتماعي من خالل عقد الشراكات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين

الشراكة مع مجالس الجهات




توقيع املخطط الجهوي للتنمية بجهة فاس
مكناس.
توقيع ملحق تعديلي لالتفاقية املبرمة مع جهة
طنجة -تطوان -الحسيمة.

مع كندا :
توقيع اتفاقية تعاون حول التمكين االقتصادي وريادة األعمال النسوية املستدامة بالعالم القروي،
بجهة مراكش -آسفي ( 7500مستفيدة بصفة مباشرة  ،و  20000شخص بصفة غير مباشرة ،
بغالف مالي قدره  5.5مليون دوالر كندي)
تم إنجاز املرحلة األولى منه بإحداث  16جمعية قروية لالدخار والتمويل ،لفائدة  379منخرطة
وإحداث  72نشاطا مدر ا للدخل و مواكبة  15تعاونية نسوية تضم  161امرأة.

إنجاز النسخة األولى من برنامج "مؤازرة"،
بغالف مالي يبلغ  2مليون درهم ،للمساهمة في
تمويل ما يفوق  40مشروعا تنمويا مقدما من
طرف املؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات
العاملة في مجاالت مختلفة من االقتصاد
االجتماعي ( التمكين االقتصادي للمرأة ،سيما
في العالم القروي ،التجارة اإللكترونية ،املنصات
الرقمية للتواصل والتكوين عن بعد)... ،

مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ))AECID
توقيع اتفاقية تعاون تتعلق بالتمكين االقتصادي للنساء والشباب ،من خالل ريادة األعمال في مجال
االقتصاد االجتماعي بجهات الدار البيضاء – سطات و سوس ماسة والشرق وطنجة -تطوان –
الحسيمة (  600.000أورو  /مدة 36شهرا)

الشراكة مع الجمعيات


الشراكات الدولية

مع الوكالة الفرنسية للتنمية ):(AFD
تتعلق االتفاقية التي توجد في طور املصادقة النهائية ،بتجويد نص مشروع القانون اإلطار رقم
 ،16/65املتعلق باالقتصاد االجتماعي ،في إطار برنامج دعم وهيكلة اإلطار التنظيمي ومواكبة إحداث
أقطاب االقتصاد االجتماعي على املستوى الجهوي ،بغالف مالي يبلغ  1،5مليون أورو.
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مخطط اإلنعاش القطاعي

األهداف

مخطط إنعاش يستجيب ألربعة أهداف رئيسية
الرفع من مساهمة االقتصاد االجتماعي ،خصوصا القطاع التعاوني في الناتج الداخلي الخام عبر
إحداث فرص التشغيل الذاتي  ،وخلق الثروات وإدماج الشباب والنساء  ،خاصة في العالم القروي.
دعم ومواكبة املهنيين وحاملي املشاريع التنموية في مجاالت التكوين والتمويل والتسويق ،لتطوير
مقاوالتهم وتحسين مستوى عيشهم ،السيما من خالل ضمان تغطية اجتماعية مالئمة.

املساهمة في إشعاع القطاع على املستوى املؤسساتي والترابي والعمل على إلتقائية السياسات
العمومية املوجهة لتنميته.
ترسيخ ثقافة وقيم التضامن االجتماعي وإضفاء الطابع املؤسساتي عليها.
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املخطط

يرتكزاملخطط على  3دعامات أساسية
3
2
1

إعطاء دفعة لالقتصاد
االجتماعي




التشجيع واملواكبة إلحداث تعاونيات ومقاوالت
اجتماعية من جيل جديد.
التحسيس بدور االقتصاد االجتماعي في تحسين
املستوى االقتصادي واالجتماعي لصغار الفاعلين،
تشجيع منظمات االقتصاد االجتماعي على اعتماد
تقنيات التصديق والترميز لتثمين منتجاتها,

1

2



تنويع مجاالت التدخل واالستجابة
للتحديات الجديدة التي تواجه املغرب

هيكلة الفاعلين ومواكبتهم عبر استغالل
املؤهالت املتاحة على الصعيد الترابي

إدماج فاعلين جدد



الهيكلة والتنظيم





التنويع والتوجيه



تثمين املوارد البشرية والطبيعية املحلية عبر مكونات
القطاع.
تأهيل الفاعلين والعاملين في هذا املجال,
التشجيع على التكتل وإحداث شبكات العاملين بالقطاع.
إحداث آليات مشجعة لالستثمار والتمويل في جميع
مراحل املشروع




التعريف باملجاالت االستثمارية الواعدة ذات
مؤهالت وقيمة مضافة عالية اقتصاديا
واجتماعيا وبيئيا.
تطوير الشراكات بين املؤسسات العمومية وبين
القطاع العام والخاص وكذا التعاون الدولي
مواكبة إحداث فاعلين مرجعيين خاصة في
امليدان التعاوني ،كرافعة إلحداث مناصب شغل.

 ...و  6محاور أفقية
الحكامة الجيدة

تعزيز الترسانة 3
القانونية

اليقظة والتتبع

4

التمويل

5

الحماية
االجتماعية

6

الشراكة
والتنزيل الترابي
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3

التدابير
اعتماد برامج مواكبة للتعاونيات






برنامج انطالق املتعاون  :تقديم الدعم لحاملي املشاريع ومواكبتهم في
إعداد مخططات عمل والتوجيه نحو مصادر التمويل.
برنامج مرافقة ملواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس  :إنجاز عمليات
التشخيص االستراتيجي والتكوين الجماعي والفردي بخدمات محسنة.
برنامج انفتاح املتعاون  :مواكبة التعاونيات لتسويق منتجاتها عبر
توسيع قاعدة زبنائها واالنفتاح على أسواق خارجية خاصة اإلفريقية.
تعزيزالتدبير الالمادي عبر رقمنة مسطرة تأسيس التعاونيات
وتبسيطها ،وتوسيع تجربة التكوين عن بعد لفائدة التعاونيات،

دعم املشاريع التنموية للتعاونيات والجمعيات
 تنظيم الدورة الثانية للجائزة الوطنية ألحسن فكرة تطوير مشروع
تعاوني نسوي ”اللة املتعاونة“.
 إطالق النسخة الثانية من برنامج مؤازرة للمساهمة في تمويل مشاريع
تنموية لفائدة منظمات االقتصاد االجتماعي.

تنفيذ برامج التعاون الدولي
 الشراكة مع كندا  :تفعيل اتفاقية التعاون املتعلقة بالتمكين االقتصادي
وريادة األعمال النسوية املستدامة بالعالم القروي
 الشراكة مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
) : ( AECIDتفعيل االتفاقية الخاصة بالتمكين االقتصادي للنساء
والشباب ،من خالل ريادة األعمال في مجال االقتصاد االجتماعي
 الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (: (AFDالتوقيع وتفعيل
االتفاقية الخاصة بتجويد نص مشروع القانون اإلطار املتعلق باالقتصاد
االجتماعي،

إبراز مكانة االقتصاد االجتماعي على املستوى الترابي
 تنفيذ املشاريع املدرجة في إطار االتفاقيات املوقعة بين الوزارة ومجالس
الجهات (دعم إحداث دور وفضاءات وحاضنات االقتصاد االجتماعي
والتشجيع على تسويق وترويج منتوجات التعاونيات)
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الفهرس

01

02

تداعيات االزمة،
اإلنجازات وبرامج
االنعاش

امليزانية املرتقبة
لسنة 2021
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امليزانية املرتقبة لسنة 2021

توزيع امليزانية االجمالية للوزارة حسب القطاعات (بالدرهم) )*(
السياحة والنقل الجوي

594 226 000

الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي

321 495 000

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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امليزانية املرتقبة لسنة 2021
ميزانية قطاعي السياحة والنقل الجوي (بالدرهم) )*(
%

التسيير (العتاد و مصاريف مختلفة)

10

60 110 000

اإلستثمارات

90

534 116 000

594 226 000

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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امليزانية املرتقبة لسنة 2021
ميزانية قطاعي الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي (بالدرهم) )*(
%

التسيير (العتاد و مصاريف مختلفة)

45

145 863 000

اإلستثمارات

55

175 632 000

321 495 000

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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امليزانية املرتقبة لسنة 2021
توزيع ميزانية قطاعي السياحة والنقل الجوي (بالدرهم) )*(
التسيير واإلستثمارات
2020

التسيير واإلستثمارات
2020

التسيير واإلستثمارات
2021

اإلدارة املركزية

302 309 462

138 706 392

142 621 462

-52

مؤسسات التكوين

61 377 538

49 275 538

16 904 538

-72

إعانة املكتب الوطني املغربي
للسياحة

300 000 000

300 000 000

300 000 000

-

إعانة الشركة املغربية للهندسة
السياحية

164 700 000

134 700 000

134 700 000

-18

املجموع
*

828 387 000

622 681 930

594 226 000

-28

(قانون املالية التعديلي)

21/20

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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امليزانية املرتقبة لسنة 2021
توزيع ميزانية قطاعي الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي (بالدرهم) )*(
التسيير واإلستثمارات
2020

التسيير واإلستثمارات
2020
(قانون املالية التعديلي)

التسيير
واإلستثمارات
2021

اإلدارة املركزية

311 521 000

223 750 000

220 485 000

-29%

إعانة مكتب تنمية التعاون

36 000 000

20 000 000

33 000 000

-8%

إعانة دارالصانع

93 454 000

46 454 000

40 000 000

-57%

إعانة لفائدة غرف الصناعة التقليدية
وجامعتها

25 036 000

25 036 000

26 300 000

5%

إعانة لفائدة مرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة (مؤسسات التكوين املنهي)

2 383 000

1 534 000

1 710 000

-28%

468 394 000

316 774 000

321 495 000

-31%

املجموع

21/20

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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شكرا على حسن تتبعكم
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تق ـ ــريـر

حـ ـ ـ ـ ـ ــول
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة

برسم السنة المالية 0202

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
ٌكغفني أن أجلضم أمام مجلؿىا اإلاىكغ بالخلغٍغ الظي أعضجه لجىت
اللُاعاث ؤلاهخاحُت بمجلـ اإلاؿدكاعًٍ بمىاؾبت صعاؾتها إلاكغوع اإلايزاهُت
الفغعُت لىػاعة الُاكت واإلاعاصن والبِئت بغؾم الؿىت اإلاالُت .0202
جضاعؾذ اللجىت مكغوع هظه اإلايزاهُت في احخماعها اإلاىعلض بخاعٍش  02هىهبر
 ،0202بغئاؾت الؿُض أبىبىغ اعبُض عئِـ اللجىت ،وبدًىع الؿُض عؼٍؼ الغباح
وػٍغ الُاكت واإلاعاصن والبِئت.
زالٌ هظا الاحخماع جفًل الؿُض الىػٍغ بخلضًم عغى جُغق فُه ئلى أهم
ؤلاهجاػاث التي كامذ بها الىػاعة و بغهامج عملها اإلاؿخلبلي في كُاعاث الُاكت
واإلاعاصن والبِئت.
وكض اؾتهل الؿُض الىػٍغ عغيه إلاكغوع اإلايزاهُت الفغعُت باإلقاعة ئلى حجم
الفاجىعة الُاكُت التي جيلف ميزاهُت الضولت خىالي  62ملُاع صعهم ،هما جُغق ئلى أهم
اإلاإقغاث الُاكُت واإلاعضهُت والجُىلىحُت عهؼ مً زاللها على املحاوع الخالُت :

مجال الطاقة:
أقاع الؿُض الىػٍغ ئلى أن الُاكاث اإلاخجضصة بأهىاعها الثالر الكمؿُت
واإلاائُت والغٍدُت حؿاهم بدىالي  %02مً ئهخاج الىهغباء في اإلاىٓىمت الىهغبائُت
الىَىُت.
وان بالصها خللذ فائٌ  %02في املجاٌ الىهغبائي وأنبدذ لضًىا ئمياهُت
لالؾخجابت لُلب الؿىق الضازلي مع ئمياهُت الخهضًغ للخاعج.
أما فُما ًسو الهُضعوهغبىهاث فلض أهض الؿُض الىػٍغ على وحىص عضص مً
الترازُو لالؾخىكاف على مؿخىي البر وعلى مؿخىي البدغ ،ولحض آلان لِـ هىان
ئهخاج هبير بدُث ال ًخجاوػ وؿبت  22ملُىن متر مىعب.
وأقاع ئلى التراحع الظي عغفه حجم الاؾدثماعاث في مجاٌ الاؾخىكافاث على
اإلاؿخىي العالمي هٓغا لتراحع حجم الُلب على البتروٌ ،ئيافت ئلى جىحه اإلاؿدثمغًٍ
في املجاٌ ئلى اإلاىاَم التي لها خٓىّ هبيرة في الخىفغ على البتروٌ والغاػ.
وبسهىم اإلاعاصن ،أوضح مىانلت بالصها الغٍاصة في مجاٌ الفىؾفاٍ
وأياف أن املخُِ الجضًض اإلاعضوي الظي ؾخعخمضه بالصها في أفم ،0202ؾُفخذ
آفاكا حضًضة فُما ًخعلم باإلاعاصن مع ألازظ بعين الاعخباع اإلاىافؿت واملحافٓت على
البِئت والخىػَع الجغغافي لالؾدثماع في اإلاعاصن ،والكغواث الهغغي واإلاخىؾُت
والىبيرة ،وجُىٍغ الخدىٍل في املجاٌ اإلاعضوي ،وأزظا بعين الاعخباع هظلً اإلاعاصن
الاؾتراجُجُت التي جدخاحها الهىاعت الىَىُت بهفت زانت أو اإلاعاصن التي ًدخاحها
الاكخهاص العالمي هيل.

وأفاص الؿُض الىػٍغ أن هظه اللُاعاث جدخاج صائما ئلى جأَير حكغَعي مؿخمغ
هٓغا للخُىع الحانل في هظا املجاٌ ،وطهغ في هظا ؤلاَاع باإلنالخاث الدكغَعُت
والخىُٓمُت واإلاإؾؿاجُت في مجاٌ الىهغباء وٍخعلم ألامغ باللىاهين الخالُت :
 مكغوع اللاهىن عكم ٌ 92.24غير وٍخمم اللاهىن عكم  20.24اإلاخعلم
بالُاكاث اإلاخجضصة والظي يهضف ئلى جدؿين مىار ألاعماٌ ويمان
اهفخاح أهبر على اللُاع الخام للمؿاهمت في الغفع مً خهت
الُاكاث اإلاخجضصة في اللضعة الىهغبائُت اإلايكأة لبالصها.
 مكغوع اللاهىن اإلاخعلم باإلهخاج الظاحي للىهغباء ،باإليافت ئلى
ؤلانالخاث الدكغَعُت اإلاغجبُت بًبِ كُاع الىهغباء ،واإلاؿُغة
الدكغَعُت الخانت بنزع اإلالىُت ألحل اإلاىفعت لهالح اإلاىخب الىَني
للىهغباء واإلااء الهالح للكغب ومىذ الهفت الًبُُت ألعىان اإلاىخب،
وؤلانالح اإلاغجبِ بمضوهت الكبىت الىهغبائُت الىَىُت ،وهظلً
ؤلاحغاءاث اإلاغجبُت بىلل ألاوكُت اإلاخعللت بالُاكاث اإلاخجضصة مً
اإلاىخب الىَني للىهغباء واإلااء الهالح للكغب ئلى الىوالت اإلاغغبُت
للُاكت اإلاؿخضامت.
هما أبغػ الؿُض الىػٍغ املجهىصاث اإلابظولت مً أحل حعؼٍؼ اللضعاث ؤلاهخاحُت
الىهغبائُت في مجاٌ الُاكاث اإلاخجضصة مً زالٌ مخابعت وجُىٍغ وئهجاػ مسخلف
الحلىٌ الغٍدُت اإلاغزهت في ئَاع اللاهىن  20.24اإلاخعلم بالُاكاث اإلاخجضصة
ئيافت ئلى مخابعت أقغاٌ جُىٍغ  02مكغوع مدُت ههغومائُت نغغي ،والعمل على
حشجُع الفاعلين الخىام لخىفُظ مكاعَع الُاكت الكمؿُت.

ولًمان اؾخضامت اإلاؼٍج الُاقي الىَني أهض الؿُض الىػٍغ على :
 يغوعة جدُين املخُِ اإلاخعضص الؿىىاث للخجهيز الىهغبائي؛
 ئعضاص مكغوع زاعَت الُغٍم الىَىُت للُاكت الهُضعوحُيُت؛
 الاهتهاء مً الضعاؾت اإلاخعللت ببلىعة مكغوع اؾتراجُجُت وَىُت للخثمين
الُاقي للىخلت الحُىٍت؛
 العمل على جُىٍغ بغهامج لتزوٍض اإلاىاَم الهىاعُت بُاكت ههغبائُت
جىافؿُت مً أنل مخجضص؛
 جفعُل مكغوع الغؤٍت الاؾتراجُجُت للمغهؼ الىَني للُاكت والعلىم
والخلىُاث الىىوٍت في أفم ؾىت  0202وطلً في ئَاع الاؾخعماٌ الؿلمي
للخلىُاث الىىوٍت؛
 العمل على جدُين الاؾتراجُجُت الُاكُت الىَىُت.
فُما ًخعلم بالنجاعة الطاقية ،أفاص الؿُض الىػٍغ أهه جم العمل على بلىعة
بغهامج للىجاعت الُاكُت في ؤلاصاعاث والبىاًاث واإلاإؾؿاث العمىمُت في ئَاع مثالُت
ؤلاصاعة العمىمُت ،ئيافت ئلى الكغوع في جفعُل ؤلاحغاءاث ألاولُت لخاعَت الُغٍم
اإلاىبثلت عً اللجً الخلىُت الىَىُت لخُىٍغ الىجاعت الُاكُت في مجاٌ الهىاعت
والفالخت والبىاء وؤلاهاعة العمىمُت والعمل على مىاهبت الجهاث والجماعاث الترابُت
مً زالٌ ئبغام اجفاكُاث الكغاهت لخُىٍغ الىجاعت الُاكُت واؾخعماٌ الُاكاث
اإلاخجضصة وطلً جفعُال إلابضأ مثالُت ؤلاصاعاث العمىمُت.
وفي مجاٌ الجيولوجيا أوضح أن الىػاعة عملذ على صعم مجمىعت مً الاوكُت
الاكخهاصًت والاؾدثماع مً زالٌ:

 عفع وؿبت الخسغٍِ الجُىلىجي؛
 وكغ اإلاعلىمت الجُىعلمُت الغكمُت وويعها جدذ جهغف اإلاؿخعملين؛
 حعؼٍؼ خماًت الترار الجُىلىجي؛
 الخعاون الىَني والضولي عً َغٍم ئبغام اجفاكُاث الكغاهت والخعاون الضولي
مع حمهىعٍت الهين الكعبُت في املجاٌ الجُىعلمي.
أما فُما ًسو قطاع البيئة،أقاع الؿُض الىػٍغ ئلى مخابعت جنزًل الاؾتراجُجُت
الىَىُت للخىمُت اإلاؿخضامت وفي هظا ؤلاَاع جم ئخضار هُئاث الحيامت الخالُت:
 اللجىت الىَىُت للخىمُت اإلاؿخضامت ) (CNDDالتي جلعب صوع الخىحُه
الاؾتراجُجي.
 لجىت جدبع ومىاهبت الاؾتراجُجُت الىَىُت للخىمُت اإلاؿخضامت )(CS-SNDD
التي جلىم بخيؿُم وجدبع أقغاٌ مًامين الاؾتراجُجُت الىَىُت للخىمُت
اإلاؿخضامت.
 لجىت جدبع ومىاهبت أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ) (CS-ODDالتي جلىم بخدبع
جدلُم أهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت.
وأياف أهه جم اعخماص مجمىعت مً املخُُاث اللُاعُت للخىمُت اإلاؿخضامت
بهضف حعؼٍؼ الاهخلاٌ هدى الاكخهاص ألازًغ في أفم .0202
وطلً مً زالٌ:
 مىاهبت مسُُاث العمل اللُاعُت للخىمُت اإلاؿخضامت.
 مىاهبت اللُاعاث الىػاعٍت لدؿغَع جنزًل الاؾتراجُجُت الىَىُت للخىمُت
اإلاؿخضامت للفترة .0202

و أهض الؿُض الىػٍغ على مىانلت الىػاعة جىفُظ مجمىعت مً الاوعاف والبرامج:
 البرهامج الىَني لخُهير الؿائل اإلاىضمج؛
 البرهامج الىَني لخضبير الىفاًاث اإلانزلُت واإلامازلت لها؛
 البرهامج الىَني لخثمين الىفاًاث؛
 البرهامج الىَني للىكاًت وميافدت الخلىر؛
 بغهامج جثمين ألاوؾاٍ الُبُعُت وخماًت الخىىع البُىلىجي؛
 الخضبير اإلاىضمج للؿاخل؛
 ميافدت حغير اإلاىار؛
 حعؼٍؼ ؤلاَاع اللاهىوي واإلاإؾؿاحي؛
 حعؼٍؼ اإلاغاكبت والغنض والخلُُم البُئي؛
 حعؼٍؼ الغنض البُئي؛
 حعؼٍؼ الخعاون الضولي؛
 الكغاهت مع مسخلف الفاعلين؛
 حعؼٍؼ ؤلاعالم والتربُت البُئُت.

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
عبر الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون في مؿتهل مضازلتهم عً اقاصتهم بالعغى
الهام واللُم للؿُض الىػٍغ ،والظي بؿِ مً زالله مجمىعت مً اإلاإقغاث وألاعكام
خىٌ خهُلت الاهجاػاث  ،وبغامج العمل اإلالغعة مؿخلبال.
وزمىىا اهسغاٍ الىػاعة بخيؿُم مع الؿلُاث املحلُت في جىفير كىِىاث الغاػ
(غاػ البىَان) بالؿىق الضازلي باللغي واإلاضن ويمان التزوص بالىهغباء َُلت فترة
الحجغ الهحي وما بعضها في ْل حائدت وىعوها التي أللذ بخضاعُاتها على اإلاؿخىي
الاكخهاصي والاحخماعي.
وأبضوا بعٌ اإلاالخٓاث اإلاغجبُت بلُاع الُاكت ًمىً ئحمالها في الىلِ
الخالُت:
 مكيل غالء فىاجير الىهغباء زهىنا وان الجائدت أزغث بكيل هبير على
اللضعة الكغائُت للمىاَىين؛
 عضم اؾخفاصة مجمىعت مً الضواوٍغ واإلاضاقغ مً الىهغبت اللغوٍت بالغغم
مً أن الخغُُت هاهؼث 98%؛
 مكيل اهلُاع الخُاع الىهغبائي في العضًض مً الضواوٍغ بؿبب ؾلىٍ
ألاعمضة؛

 مكيل ألاؾالن العاعٍت زهىنا طاث الجهض العالي وما حؿببه مً زُغ
على ؤلاوؿان؛
 مكيل اؾخفاصة بعٌ ألاخُاء العكىائُت مً الىهغباء بُغٍلت غير كاهىهُت.
وجم الدؿاؤٌ عً أهمُت زلم الهُئت الىَىُت لًبِ الىهغباء في ْل ؾىق
مدغعة بيؿبت  ، 3%في الىكذ الظي الوحىص إلاثل هظه الهُئت في كُاع املحغوكاث
املحغع بكيل وامل.
واؾخفؿغ أخض الؿاصة اإلاؿدكاعًٍ عً حضوي صمج اإلاىخب الىَني للىهغباء
واإلاىخب الىَني للماء الهالح للكغب ،والظي عغم اؾخهضاع كاهىهه مىظ حؿع
ؾىىاث لم ًسغج بعض ئلى خيز الىحىص ،مىبها ئلى وحىص هىع مً الاعجبان بهظا
الخهىم فدتى على اإلاؿخىي الحيىمي اللُاعين ًىحضان جدذ وناًت وػاعجين
مسخلفخين( ،كُاع الىهغباء  :وػاعة الُاكت ،وكُاع اإلااء  :وػاعة الخجهيز).
وعالكت بخىكُع اجفاكُت جفىٍذ جضبير جىػَع الىهغباء بمدُِ الضاع البًُاء ئلى
قغهت في ئَاع الخضبير اإلافىى ،جم الدؿاؤٌ عً مضة هجاعت جضبير هظا اإلالف زانت
وأن الضولت جسُِ إلخضار قغواث حهىٍت للخىػَع.
فُما ًسو كُاع اإلاعاصن ،هىه الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون بالضًىامُت التي
زللها الخُىع الدكغَعي في هظا املجاٌ ،و جلضم ـ ـ ــىا باكتراخ ـ ـ ــاث جغوم ئلى:
 جىىَع هظا اللُاع الحُىي زانت أن بالصها جؼزغ ببيُت حُىلىحُت
ومعضهُت مغهبت ومخىىعت؛
 حؿغَع الاؾدثماعاث وجىحيهها لالؾخىكاف والخىلُب على اإلاعاصن التي لها
كُمت حؿىٍلُت مالُت؛

 حشجُع الاؾدثماع ومىذ الفغنت لالؾدثماع الىَني وجأهُل اإلالاوالث
الهغغي واإلاخىؾُت والفاعلين الخىام؛
 جبؿُِ اإلاؿاَغ وحؿغَع وزيرتها؛
 حشجُع الىلىج للخمىٍل؛
 الاهخمام بالخيىًٍ.
وبسهىم الىٓام اإلاىجمي الخللُضي فلض جمذ الضعىة ئلى جأهُله والاعجلاء به
لُهبذ اؾخغالال عهغٍا ونىاعُا ومداعبت الاؾخغالٌ العكىائي للمىاحم وئعاصة
الىٓغ في اإلاعاًير اإلاعمىٌ بها في جفىٍذ الغزو ومغاكبت مضي اخترام صفتر الخدمالث.
هما جم الخأهُض على يغوعة جىؾُع وحعمُم الخسغٍِ الجُىلىجي ،وصعم
وحؿغَع الخىلُب مً زالٌ اؾخعماٌ الخلىُاث الحضًثت التي قهضث َفغة هىعُت على
الهعُض الضولي.
اما فُما ًخعلم بلُاع البِئت ،سجل الؿُضاث و الؿاصة اإلاؿدكاعون بيل
ئًجابُت اهسغاٍ بالصها في جنزًل الاؾتراجُجُت الىَىُت للخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ
عضص مً البرامج التي جخجلى أؾاؾا في:
 البرهامج الىَني للىكاًت وميافدت الخلىر؛
 البرهامج الىَني لخثمين الىفاًاث؛
 البرهامج الىَني لخضبير الىفاًاث اإلاىضمج؛
 بغهامج جثمين ألاوؾاٍ الُبُعُت وخماًت الخىىع البُىلىجي.
وهىه الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعون بعمل الىػاعة في ئَاع جىفُظ الؿُاؾت
الىَىُت في مجاٌ ميافدت الخغير اإلاىاخي ،وصعىا ئلى يغوعة حشجُع الاكخهاص

ألازًغ والاكخهاص الضائغي ،واإلاؿاهمت الفعلُت في جضبير اإلاُاعح العكىائُت أو
اإلاُاعح اإلاغاكبت التي جلحم يغعا بالؿاهىت أو بالبِئت ،وخماًت خضائم الىسُل بمضًىت
مغاهل.

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون
في معغى حىابه على أؾئلت ومالخٓاث الؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعًٍ ،أقاص
الؿُض الىػٍغ بالخضزالث اللُمت والبىاءة للؿُضاث والؿاصة اإلاؿدكاعًٍ والضالت في
عملها على الغغبت ألاهُضة في جضعُم هظه اللُاعاث الهامت .
وأبغػ أن الىمىطج الخىمىي الحالي ونل مضاه ،مىضحا خاحت بالصها ئلى همىطج
جىمىي حضًض في ئَاع حُل حضًض مً ؤلانالخاث ًخم فُه اؾخدًاع كُاعاث
الُاكت و البِئت واإلاىار و اإلااء بلىة.،
وعالكت باإلاكاول البُئُت ،أقاع الؿُض الىػٍغ ئلى أؾبابها واإلاغجبُت أؾاؾا
بالخغيراث اإلاىازُت ،الجفاف ،الُلب اإلاتزاًض على اإلااء ،وؾلىن ؤلاوؿان  ،مع يعف
ئمياهُاث الجماعاث الترابُت و أهض على أهمُت ويع ملاعبت حضًضة بخيؿُم مع وػاعة
الضازلُت.

وأوضح أن مىيىع الىفاًاث واإلاُاعح العكىائُت ًضزل يمً ازخهام
الجماعاث الترابُت.
وبسهىم اإلاكاول البُئُت اإلاغجبُت باإلاىخب الكغٍف للفىؾفاٍ اكترح
الؿُض الىػٍغ اللُام بضعاؾت خىٌ الىيعُت البُئُت للمضن واإلاىاَم الفىؾفاَُت ،
وأهض أن اإلاىخب الكغٍف للفىؾفاٍ  OCPمإؾؿت عائضة في زلم جىمُت مؿخضامت
وطهغ بمجهىصاجه والتزاماجه البُئُت.
وعً الضمج بين اإلاىخب الىَني للىهغباء واإلاىخب الىَني للماء الهالح للكغب،
أفاص الؿُض الىػٍغ أهه جم ئحغاء آزغ الترجِباث لخدلُم هٓام مىخض للعمل باإلاىخب
الىَني للماء والىهغباء ،عً َغٍم هُيلت مىخضة ججمع اللُاعين ،وأياف أن أي
ئنالح الًمىً أن ًيىن على خؿاب الكغُلت.
هما أهض الؿُض الىػٍغ على آلافاق الىاعضة ملجاٌ اإلاعاصن ببالصها  ،بالىٓغ
لحجم الاؾدثماعاث اإلاعغويت خالُا ،وأن حجم اؾدثماع اإلاىخب الكغٍف للفىؾفاٍ
في ماصة البىجاؽ بمضًىت الخمِؿاث ًهل ئلى  22ملُاع صعهم.
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الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة
برسم سنة 2021

أهم المؤشرات الطاقية
الكهرباء

المواد البترولية


حجم الطلب:
 11,45مليون طن

 الدعم المباشر لغاز البوطان:
 10,4مليار درهم

 الطلب الصافي على الكهرباء:
 38,8طيراواط ساعة
 القدرة الكهربائية المنشأة:
 10,6جيغاواط

 نسبة الكهربة القروية:
% 99,72

الطاقات المتجددة
الغاز الطبيعي
 حجم إمدادات الغاز الطبيعي:
 988مليون متر مكعب

 الحصة في الباقة الطاقية:
% 4,4

 الحصة في إنتاج الطاقة الكهربائية:
%19,5
 القدرة الكهربائية المنشأة:
 3701ميغاواط

أهم المؤشرات المعدنية والجيولوجية
البحث عن الهيدروكربورات

المعادن

 عدد الشركات العالمية في المجال :



 عدد امتيازات االستغالل الممنوحة :



 عدد تراخيص االستكشاف :



 عدد رخص البحث الممنوحة:



 المساحة اإلجمالية:
 اإلنتاج:

 حجم االستثمارات:

الجيولوجيا
 معدل التغطية الجيولوجية :
% 44,95
 معدل التغطية الجيوفيزيائية:
% 47,67
 معدل التغطية الجيوكميائية:
% 11,93

إنتاج الفوسفاط الموجه لألسواق:
 35,3مليون طن
إنتاج مشتقات الفوسفاط:
 16,74مليون طن
إنتاج المواد المعدنية األخرى:
 2,95مليون طن
اإلنتاج المعدني التقليدي:
 563 687طن

 عدد رخص البحث :
3696
 عدد رخص االستغالل :
1055
 حجم االستثمارات:
 16,36مليار درهم
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اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية في مجال الكهرباء
إصالح اإلطار التشريعي للطاقات المتجددة
مشروع القانون رقم  40.19يغير ويتمم القانون رقم  13.09المتعل بالطاقات المتجددة قيد مسطرة المصادقة بعد دجاوز مرحلرة النشرر للعمروا والتشراور مرع كافرة الفراعلين ،يهردف إلرى دحسرين منرا األعمرال
و مان انفتاح أكبر على القةاع الخاص للمساهمة في الرفع من حصة الةاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة لبادنا لتتجاوز  % 52في أفق سنة .2030
اإلنتاج الذاتي للكهرباء
مشروع القانون المتعل باإلنتاج الذاتي للكهرباء  ،بهدف دنظيم نشاط اشنتاج الذادي عن طريق دحديد شروطه وأحكامه ،و مان معاملة عادلة وغير دمييزية بين جميع الفراعلين المعنيرين بالكهربراك ،وكرذا دحديرد
دور مختلف المتدخلين ،قيد مسطرة المصادقة.
مسطرة خاصة بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
مشروع قانون يتمم ويغير القانون رقم  40.09المتعلق بالمكتقب القوطني للكهربقاء والمقاء الصقالح للشقرب وذلر مرن أجرل دسرريع و يررة دعبئرة األوعيرة العقاريرة الازمرة شنجراز المشراريع المبرمجرة المتعلقرة
بالكهرباك والماك والتةهير في اآلجال المحددة ،قيد مسطرة المصادقة.
منح الصفة الضبطية ألعوان المكتب
مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم  40.09السالف الذكر ،إلعطاء الصفة الضبطية ألعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجرل دحريرر المحا رر واشبرا عرن التجراوزات التري دلحرق
أ رارا مادية بالمعدات المتعلقة بالكهرباك والماك والتةهير أو دؤدي إلى استعمالها غير المشروع ،قيد مسطرة المصادقة.
مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الرب بالشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوس والولوج إليها وكذا القواعد المتعلقة باستعمالها ،قيد مسطرة المصادقة.
ضبط قطاع الكهرباء (قيد اإلعداد)
 −مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم  48.15من أجل االرتقاء بتمثيلية المرأة في تشكيلة أعضاء أجهزة الهيئة (المجلس ولجنة فض النزاعات) ولتشمل كل من المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الررب
بالشبكات الكهربائية للتوزيع والولوج إليها وقواعد استعمالها ،ومؤشرات الجودة ومدونة حسن السلوك ،والشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المنخفض بدل االقتصار على الجهد المتوس .
 −مشروع مرسوم لتحديد الفترة االنتقالية التي سيتولى فيها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقرل ،دردبير عقرود شرراك الكهربراك المبرمرة برين المكتر الروطني للكهربراك والمراك الصرال للشررو ومنتجري الةاقرة
الكهربائية ،ولتحديد سقف نسبة مساهمة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات دوزيع الكهرباك في مداخيل الهيئة وسقف مبلغ مساهمة األطراف التي أحالت النزاع على الهيئة.
 −مشروع مرسوم لتحديد دعريفة الةاقة الكهربائية التكميلية وكيفيات احتسابها ،ويوجد حاليا في طور إعداد صيغته النهائية.
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تعزيز القدرات اإلنتاجية الكهربائية في مجال الطاقات المتجددة


تشغيل المحطتين الشمسيتين نور  2و 3بقدرة إجمالية تقدر ب  350ميغاواط وباستثمار إجمالي
ناهز  16,3مليار درهم وخلق ما يناهز  200منصب شغل ،وكذا مشروع الطاقة الشمسية «نور
فوتو ضوئي  »1بقدرة  170ميغاواط (يضم نور ورزازات  4بقدرة  70ميغاواط و نور العيون
بقدرة  80ميغاواط ونور بوجدور بقدرة  20ميغاواط) وباستثمار إجمالي ناهز  775مليون وخلق
ما يناهز  30منصب شغل.



مواصلة إنجاز المحطات الشمسية الفتوضوئية بأطراف الشبكة لمشروع "نور تافياللت" بكل من
ميسور وأرفود وزاكورة ،بقدرة إجمالية تناهز  120ميغاواط ،وباستثمار إجمالي يناهز  1,2مليار
درهم ،والتي توجد في المراحل األخيرة لإلنجاز.



الترخيص لشركة " ،"GREEN POWER MOROCCO 1في إطار القانون رقم  13.09المتعلق
بالطاقات المتجددة ،إلنجاز مشروع للطاقة الشمسية الفتوضوئية بقدرة تناهز  30ميغاواط
وباستثمار يناهز  240مليون درهم وخلق ما يناهز  50منصب شغل.



الترخيص سنة  2019لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط " "GROUPE OCPلتطوير مشروع
للطاقة الشمسية الفتوضوئية بقدرة تتراوح ما بين  10و 18ميغاواط بالموقع المنجمي للفوسفاط
"ابن جرير" ،وذلك في إطار اإلنتاج الذاتي وباستثمار يناهز  100مليون درهم وخلق ما يناهز 10
منصب شغل.



قامت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بتنسيق مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ) ،(Masenفي
 30يناير  ،2020باإلعالن عن طلبات إبداء االهتمام تتعلق بتطوير المرحلة األولى من برنامج
نور فوتوضوئي ) ،(PV IIالذي تبلغ قدرته اإلجمالية حوالي  400ميغاواط وذلك في إطار القانون
رقم  .13.09وسيتم تطوير هذه المرحلة األولى من هذا البرنامج بتسعة مواقع وهي :العيون
وبوجدور وتارودانت وقلعة السراغنة والحاجب وجرسيف ولخطاطبة وميدلت وأبي الجعد ،وسيتم
الشروع في استغالل هذه المشاريع في سنة .2022-2021

الطاقة الشمسية
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تعزيز القدرات اإلنتاجية الكهربائية في مجال الطاقات المتجددة


متابعة إنجاز البرنامج المغربي للطاقة الريحية  1000ميغاواط باستثمار يناهز 17,1مليار درهم:
(المشروع الريحي المندمج  850ميغاواط ،والحقل الريحي لتازة  150ميغاواط).



إطالق طلب العروض الختيار شركة مصنعة (الهندسة ،والمشتريات والبناء) من أجل توسيع قدرة
الحقل الريحي عبد الخالق الطريس من  50إلى  120ميغاواط.



االنتهاء من أشغال إنجاز الحقل الريحي "جبل خالدي" ،بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،بقدرة 120
ميغاواط وباستثمار يعادل  1.7مليار درهم ،والذي تم إنجازه من طرف الخواص في إطار القانون
 ،13.09ويوجد المشروع حاليا في مرحلة التجارب من أجل الحصول على الترخيص النهائي قبل
دخوله حيز التشغيل الرسمي.



الترخيص ،في إطار القانون  ،13.09إلنجاز قدرة إضافية ريحية ،من طرف الخواص ،تناهز 560
ميغاواط وباستثمار يناهز  8,9مليار درهم مما سيمكن من خلق أزيد من  115منصب شغل مباشر
والعديد من مناصب الشغل الغير المباشرة.



الطاقة الكهرومائية
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الطاقة الريحية

انطالق أشغال بناء محطة تحويل الطاقة عبر الضخ «عبد المومن» بقدرة  350ميغاواط
وباستثمار يناهز  3,2مليار درهم .ومن المرتقب ان تدخل حيز التشغيل سنة  .2022وقدرت نسبة
تقدم األشغال في يونيو  2020بحوالي  .40%مما سيمكن من إحداث حوالي  200منصب شغل
مباشر وغير مباشر.
الترخيص إلنجاز  11محطة كهرومائية صغرى بقدرة إجمالية تقدر بحوالي  192ميغاواط من
طرف الخواص ،في إطار القانون رقم  13.09المتعلق بالطاقات المتجددة ،وباستثمار إجمالي
يفوق  5ماليير درهم .مما سيمكن من إحداث حوالي  100منصب شغل.

تصريف ونقل الكهرباء والكهربة القروية


تصريف الطاقة المنتجة للمحطات الحرارية لجرادة وآسفي ،للمركب الشمسي لورززات من  1إلى  ،4وكذا محطات إنتاج
الكهرباء من مصادر متجددة (نور العيون ونور بوجدور).



ربط مدينة الداخلة بشبكة النقل الوطنية بكلفة إجمالية تقدر ب  2,37مليار درهم ،حيث تم إنجاز خطين من فئة 400
ك.ف أحدهما يربط العيون ببوجدور )تم تشغيله في  26فبراير ( 2018واآلخر يربط بوجدور بالداخلة (تم تشغيله في
فبراير . )2019



تم إنجاز أزيد من  1536كيلومتر من خطوط الجهد العالي وجد العالي خالل الفترة  2019 – 2017في إطار برنامج
تقوية شبكة النقل بغالف مالي يقدر ب  2,5مليار درهم.



تحسن جودة الخدمة الخاصة بالنقل الكهربائي والتي يتم قياسها بوقت االنقطاع المكافئ بالدقيقة ،وقد عرف هذا المؤشر
تحسنا خالل الفترة .2019- 2017
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في مجال الولوج إلى الكهرباء  ،تم خالل الفترة الممتدة من شهر أبريل  2017إلى شهر شتنبر  ، 2020كهربة
 1459دوارا تضم  37406مسكنا بغالف مالي يبلغ  1150مليون درهم .و بذلك انتقلت نسبة الكهربة القروية خالل
هذه الفترة من  99,45%إلى . 99,76%



من أجل تعميم الولوج إلى الكهرباء بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة عن شبكة التوزيع الكهربائية ،تم إعداد مشروع
البرنامج الوطني لكهربة المناطق البيضاء ،و يتعلق األمر بكهربة  486دورا ( 6 691مسكنا) ،تفوق تكلفة كهربة
المسكن الواحد بها  80 000,00درهم ،في إطار اتفاقية شراكة تحدد االلتزامات التقنية لجميع األطراف المعنية.

ضمان استدامة المزيج الطاقي الوطني
دحيررين المخة ر المتعرردد السررنوات للتجهيررز الكهربررائي وبرمجققة إنجققاز قققدرة إضققافية تصققل إل ق  5008ميغققاواط خققالل الفتققرة ،2024-2020
 %100من مصادر متجددة ،كما يتم حاليا إعداد مخطط التجهيز الكهربائي لالستجابة للطلب عل الكهرباء إل غاية .2040
مواكبة دنفيذ هذا المخة ببرنامج استثماري وذلك لتقوية قدرة شبكة النقل الكهربائية ولتصقريف الكهربقاء المنتجقة مقن المحطقات الكهربائيقة
وكذا تعزيز الربط بين المغرب وإسبانيا للفترة ما بين  2020و 2024بمبلغ يقدر ب  12مليار درهم.
إعداد مشروع خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية والتي دروا درأطير اشنتراج واللوجسرتي ودصردير الهيردروجين ،حيرث أن المغررب
يمكنه استقطاب ما يناهز  % 4من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية .وكذا إعداد مشروع قانون لتأطير إنتاج وتخزين الهيدروجين.
االنتهاك من الدراسة المتعلقرة ببلرورة مشرروع اسرتراتيجية وطنيرة للتثمرين الطراقي للكتلرة الحيويرة ،وذلر نظررا للمرؤهات المهمرة التري دتروفر
عليها بادنا من الةاقة الحيوية والمتمثلة في وجود مكمن طاقي هام يناهز  20مليون ميغاواط ساعة في السنة.
دشكيل لجنة متخصصة لوضع خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية.
العمل على دةوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد من أجل تحقييق اإلقالع الصناعي ،حيث دعتبرر
المنةقة الصناعية لمدينة القنيةرة المرحلرة األولرى مرن هرذا المشرروع (الشرةر األول  160جيغراواط سراعة مرن أصرل طراقي و  250جيغراواط
ساعة .وباقي المناطق الصناعية ذات األولوية في المرحلة الثانية بةاقة دقدر و  800جيغاواط ساعة).
دفعيل مشروع "الرؤية االسرتراتيجية للمركرز الروطني للطاقرة والعلروم والتقنيرات النوويرة فري أفرق سرنة  "2030وذلر فري إطرار االسرتعمال
السلمي للتقنيات النووية.
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العمل على تحيين االستراتيجية الطاقية الوطنية

تقوية القدرات و تطوير صناعة محلية في مجال الطاقات المتجددة











تكوين حوالي  220تقني (معهد التكوين في مهن الةاقات المتجددة والنجاعة الةاقية)،
وحوالي  110مهندس (المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط).
تكوين المكت الوطني للكهرباك والماك الصال للشرو لحوالي  100شخص سنويًا من
البلدان األفريقية انطالقا من سنة  ،2020مع دخصيص غاف استثماري يناهز  20مليون
درهم لتأهيل المختبرات والمعدات الخاصة بالتكوين.
بناء وتجهيز معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة وإعةاك
بداية التكوين فيه ابتداك من السنة الدراسية  ،2019 – 2020وإنجاز معهد ورزازات وإعةاك
بداية التكوين فيه ابتداك من السنة الدراسية .2021 – 2020

إحداث وحدة صناعية لصناعة شفرات التربينات الريحية قرب ميناء طنجة المتوسط
باستثمار يناهز مليار درهم مع إحداث  750وظيفة مباشرة .وهي دزود حاليا
السوق اشفريقية واألوروبية بمعدات الةاقة الريحية ،حيت دقوا بصناعة  700شفرة
في السنة ،أي ما يمكن من إنتاج  1000ميغاواط.
ثالثة مصانع للوحدات الفوتوضوئية :شركة الصناعة الفودو وئية بالصخيرات
( 30ميغاواط يمكن رفعها لتصل إلى قدرة  60ميغاواط) ،شركة المادن بالحسيمة
( 250ميغاواط) ،و كلين إنرجي بالدار البيضاك ( 15ميغاواط).
الترخيص لثمانية ( )8شركات ومنحها اعتماد هيئات االفتحاص الطاقي.

البحث والتطوير واالبتكار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
 مركب خاص بالبحث والتطوير في مجال البنايات الخضراء والنجاعة الطاقية والشبكات الذكية
 Green & Smart Building Parkمن أجل المساهمة في تطوير مدينة مغربية وإفريقية مستدامة.
وقد تطلب هذا المركب استثمار يناهز  220مليون درهم.
 برمجة منصات أخرى خاصة بالطاقة الحيوية والتخزين والنقل الكهربائي وتحلية ومعالجة المياه
لتشغيلها في أفق  500( 2030مليون درهم).
 استكمال دراسة متعلقة بتطوير منصة البحث واإلبداع والصناعة ( )R & D & I & Iألنظمة اإلنارة
الطبيعية النشيطة .وستكون هذه المنصة األولى من نوعها في إفريقيا وستمكن من تطوير واختبار
منتجات اإلنارة الطبيعية المبتكرة وتثمين تطوير صناعة مغربية في أنظمة اإلنارة الطبيعية.
 إطالق  14طلبات مشاريع للبحث والتطوير ( 235مليون درهم) و 20طلب مبرمجة في أفق سنة
 300( 2022مليون درهم).
 استفادة  800دكتور ومدرس وأستاذ ،و 21براءة اختراع تم تسجيلها.
 تكوين مقاولتين ناشئتين و  6مقاوالت أخرى في إطار التكوين.
 تجهيز  17مختبرا بالجامعات ومعاهد التكوين.
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التقنيات النووية

أهم
اإلنجازات



دراسة تسع مشاريع مراسيم مقترحة من طرف الوكالة المغربية لألمن والسالمة في المجالين النووي واإلشعاعي ،في الفترة ( 2020-2018دسهر الوزارة على الكتابة الدائمة
للمجلس الوطني للةاقة النووية و كذا رئاسة اللجن المنبثقة عنه).



المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية للمرسوم بتطبي أحكام المادة  34من القانون رقم  142.12بتعيين الوزارة كسلةة حكومية لترخيص استيراد المواد النووية ودصديرها
وعبورها التراو الوطني سواك عن طريق البر أو األنهار او المةارات او الموانئ وذل بعد دراسة ملف الةل من لدن الوكالة.



الشروع في دراسة تعديل القانون  12.02المتعل بالمسؤولية المدنية في حالة حدوث ضرر نووي وذل من أجل األخذ بعين االعتبار مقتضيات ادفاقية التعويض اش افي في
حالة الضرر النووي.



توقيع المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في  ،2018على هامش الدورة الثانية والستين للمؤدمر العاا للوكالة ،عل البرنامج اإلطار الوطني للتعاون التقني للفترة -2018
 2023في مجال االستعمال السلمي للطاقة النووية.



درسيخ المكانة الجهوية للمركز الوطني للةاقة والعلوا والتقنيات النووية من خال برامج التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية( ،سنويا استفادة أكثر من  200مهنيا
من مختلف المؤسسات اإلفريقية من برامج التكوين ،باإلضافة إل تقديم أكثر من  30خبرة عل المستوى الجهوي).



إبرام اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة والمركز الوطني للةاقة والعلوا والتقنيات النووية ،في مجال البحث والتطوير العلمي والتقني( ،التخري
الراديولوجي والتحاليل الكيميائية والجيوكيميائية لعينات الصخور ،التربة والمياه والمعادن).

الجيوكيميائي والتأريخ



التوقيع عل مذكرة تفاهم بين المركز وكل من جامعة «لونج آياند» األمريكية وشركة «داسو سيستاا» الفرنسية والمختبر الوطني الكندي بهدف إنشاك شراكة استراديجية بين هذه
المؤسسات ومراكز بحوث وجامعات عالمية ،للمساهمة في دعزيز خدمات الة النووي بالمغرو ودحسين صناعة المواد الصيدالنية المشعة بواسةة المفاعل النووي في المعمورة.



مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذا التعاون الجهوي من خالل برامج التكوين والخبرة في مجال العلوم والتكنولوجيا
النووية المقدمة لفائدة الدول اإلفريقية.



تدبير ملف الضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



تدبير ملف المسؤولية المدنية في حالة وقوع أضرار نووية في المنشآت النووية.



مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير وإنتاج المواد الصيدالنية المشعة ،بما في ذلك إنتاج محلول اليود المشع .131
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إخراج مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية
خمسة محاور استراتيجية رئيسية

1

احترام أسس النجاعة الطاقية بالنسبة ألي مشروع استثماري جديد.

2

إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية فيما يخص النفقات العمومية والمشاريع
المستفيدة من دعم الدولة.

3

هيكلة تطوير واالحترافية في قطاع النجاعة الطاقية.

4

وضع النجاعة الطاقية في صلب رهانات واهتمامات المهنيين والمواطنين.

5

مواكبة الموارد وتحسين التنسيق لتطوير النجاعة الطاقية.

الهدف الرئيسي واألهداف القطاعية
٪ 24
قطاع النقل

٪22
قطاع
الصناعة

تحقيق اقتصاد
في الطاقة بنسبة
 ٪20في أفق
سنة 2030

٪ 14
قطاع البنايات
والسكن

٪13
قطاع الفالحة
واإلنارة
العمومية

استكمال اإلطار التنظيمي الخاص بالنجاعة الطاقية


المصادقة على مشروع مرسوم رقم  2.17.746المتعل باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي ،الذي يهدف إلى و ع نظاا
لافتحاص الةاقي اشلزامي الدوري لترشيد استعمال الةاقة ،ونشره بالجريدة الرسمية يوا  2ماي .2019



المصادقة على مشروع مرسوم رقم  2.18.165بالموافقة عل دفتر التحمالت الخاص بمقاوالت الخدمات الطاقية بالمجلس الحكومي المنعقد
بتاريخ  21نونبر ( 2019في انتظار نشره بالجريدة الرسمية).



مشروع مرسوم متعل باألداء الطاقي األدنى ،وبالعنونة الطاقية لألجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب
الوطني ،قيد مسطرة المصادقة وقد تم النشر العمومي له قصد تلقي المالحظات.



مشروع مرسوم متعل بتحديد قائمة اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الملزمة بترشيد استهالكها للطاقة ،دمت إحالته
على القةاعات الوزارية المعنية قبل إدراجه في مسةرة المصادقة.



مشروع مرسوم متعل بدراسة التأثير الطاقي وقرار الموافقة الطاقية تمت إحالته على القطاعات الوزارية المعنية قبل إدراجه في مسطرة
المصادقة.



الشروع في اإلجراءات المتعلقة بتفعيل تحويل شركة االستثمارات الطاقية لشركة وطنية للخدمات الطاقية تحت اسم "شركة الهندسة
الطاقية" ،دفعيا لقرار مجلسها اشداري المنعقد في  14يوليوز  ،2020وإعداد مشروع مرسوا يغير ويتميم المرسوا رقم  2.09.410الصادر
في  7رج  1430المتعلق بإحدات شركة االستمارات الةاقية.



إصدار قرار مشترك لوزير الةاقة والمعادن والبيئة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم  927.20في  2من شعبان
 2( 1441أبريل  )2020القاضي بإجبارية تطبي  19مواصفات قياسية مغربية متعلقة بالمنتجات الفتوضوئية وبسخانات الماء الشمسية.



إعداد القرارات التطبيقية لتحديد األداء الطاقي األدنى لألجهزة الكهربائية (الثالجات والمكيفات والمصابيح والمحركات الكهربائية).
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المشاريع والتمويل والتحفيزات الجبائية والشراكة
في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
 دم برسم قانون المالية لسنة  2020اإلﻋﻔﺎء من الضريبة عل القيمة المضافة حين االستراد بالنسبة ﻟلمضخات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ أو ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،وذل بعد أن دم برسم قانون المالية لسنة  2019اإلﻋﻔﺎء من الضريبة عل القيمة المضافة في الداخل بالنسبة ﻟلمضخات المذكورة .وبذل يصبح
االعفاء الكلي من الضريبة عل القيمة المضافة المطبقة عل هذه المضخات ساري المفعول ابتداء من .2020
 إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من الضريبة السنوية عل السيارات.
 تمويل  260مشروع بمبلغ  1,2مليار درهم من طرف خط التمويل المغربي للطاقة المستدامة (.)Morseff : Morocco Sustainable Energy Financing Facility
 المصادقة على دعم عدة برامج تهم تطوير النجاعة الطاقية في إطار المشاورات األلمانية المغربية المنعقدة في أكتوبر  2018بمبلغ إجمالي يفوق  80مليون أورو (المستشفيات
الخضراك  47 :مليون أورو )( ،دعم دةوير البنيات التحتية الةاقية بجهة سوس ماسة  5 :مليون أورو)( ،التنقل المستداا  6 :مليون أورو)( ،برنامج دعم السياسة الةاقية بالمغرو :
 4مليون أورو) ،برنامج النجاعة في البنايات العمومية  5 + 20 :مليون أورو).
 تمويل ما يناهز  3000ملف من طرف تمويل الفالح (التابع للقرض الفالحي) بغالف مالي يناهز  200مليون درهم.
 اشنتقاك األولي لمشروع وطني للنجاعة الطاقية في قطاع السكن لتفعيل إجراءات التخفيض من انبعاثات الغازية ) ،(NAMA Facilityلاستفادة من دعم دقني ومالي على شكل هبة دناهز
 20مليون أورو لتشجيع اقتناك دجهيزات كهربائية ناجعة من ناحية االستهاك الةاقي (الثاجات وأجهزة التبريد واشنارة وسخانات الماك الشمسية) مع استهداف السكن االقتصادي
والسكن الموجه للفئات المتوسةة.
 بلورة برنامج للنجاعة الطاقية في اإلدارات والبنايات والمؤسسات العمومية في إطار مثالية اإلدارة العمومية ،وقد بدأ دنزيله على مستوى وزارة الةاقة والمعادن والبيئة والوزارات
المكلفة بالمالية والتعليم وبريد المغرو وعدة مؤسسات عمومية.
 تعبئة  85مليون درهم للتاهيل الطاقي لحوالي  2199مسجد خال الفترة الممتدة من  2017الى  2020وسيتم إعةاك االنةاقة لةل عروض يهم التاهيل الطاقي ل  1500مسجد.


مواكبة الجهات والجماعات الترابية من خالل إبرام اتفاقيات للشراكة لتطوير النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة ،تفعيال لمبدأ مثالية اإلدارات العمومية ،وخاصة من
خال بلورة برامج دةوير القدرات في مجال النجاعة الةاقية واستعمال الةاقات المتجددة.



اتفاقية التعاون بين الوزارة ووكالة التهيئة العمرانية للقنيةرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.



توقيع ادفاقية دعاون بين المجلس الوطني لهياة المهندسين المعماريين والوزارة في  14يناير .2019
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اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية
دم إيداع مشروع قانون رقم  47.20يغير ويتمم القانون رقم  67.15لدى األمانة العامة للحكومة والنشر العمومي
له ،ويهدف إلى فتح المجال أمام استيراد الغاز الطبيعي المسال ،وإحداث نشاط اقتصادي جديد يتمثل في المخزن
المستقل ،قصد خلق فرص شغل جديدة ودعزيز رب المغرو بالسلسلة اللوجستيكية العالمية.
دم إيداع مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم  67.15لدى األمانة العامة للحكومة والنشر العمومي له ،والذي
يهدف إلى بلورة نظاا جديد لحكامة قةاع النف  ،وتنظيم وكيفيات مراقبة جودة المواد البترولية وشروط اعتماد
مختبرات التحليل وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم وكذا تبسيط مساطر الحصول عل رخص المنشآت.
دم نشر القرار المشترك رقم  ،1373-18يتعلق بتحديد إجراكات إعاا المستهل بأسعار بيع المحروقات السائلة.
دم نشر القرار المشترك رقم  ،1374-18يتعلق بتعيين الباحثين التابعين لوزارة الةاقة والمعادن والتنمية المستدامة
المكلفين بالبحث وإ بات المخالفات ألحكاا القانون رقم .31.08

•

•
•

دم إعداد المشروع النهائي للقانون رقم  94.17المتعل بقطاع الغاز الطبيعي وإحالته من جديد على مجلس المنافسة،
بعد االنتهاك من المشاورات المؤسسادية.
دم الترخيص إلنشاء شركة كفرع للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مسؤولة عن تطوير البن التحتية وتسيير
نظام النقل للغاز الطبيعي ببالدنا وكذا التخزين ) ،(Transmission System Operatorباش افة إلى ددبير أنبوو
الغاز المغرو العربي-أوروبا ،ويتم العمل حاليا على إعداد مشروع مرسوا يقضي بمن اشذن للمكت الوطني
للهيروكاربورات والمعادن في هذا اشطار.
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األنشطة االقتصادية واالستثمار واللوجستيك
المواد البترولية
محطات
الخدمة
مزاولة
نشاط
التوزيع

642
الرخص الممنوحة
2020- 2017

4
االذن
باالستيراد

5

دم خال الفترة  2020-2017الترخيص :
 ₋محطات الخدمة 642 :محطة (منها  165سنة  )2020باستثمار مالي يناهز  2مليار درهم
وخلق حوالي  3385فرصة شغل؛
 ₋منشئات تخزين المواد البترولية السائلة 208.000 :متر مكعب باستثمار  590مليون درهم؛
 ₋منشئات تخزين غازات البترول المسيلة 27.000 :متر مكعب باستثمار  321مليون درهم؛
مركز تعبئة غازات البترول المسيلة  140.000 :طن سنويا باستثمار إجمالي يناهز 176مليون درهم.
₋
تعزيز قدرات تخزين المواد البترولية
مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص إلنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية
تعادل  530ألف متر مكعب في أفق سنة  2022باستثمار يناهز  2,4مليار درهم.
تم منح تفويض كراء صهاريج شركة "سامير" للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ،وستتم مباشرة
إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا االستغالل المؤقت.
21

الغاز الطبيعي


تم التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين المكتب الوطني للكهرباء وشركة
ساوند إنرجي قصد استغالل إمكانيات حقل تاندرارة من الغاز الطبيعي.



تم استكمال كل الدراسات الالزمة لتحديد البنية المناسبة لسوق الغاز
بالمغرب.



سيتم إطالق "طلب إبداء االهتمام" لمعرفة الفاعلين الدوليين الراغبين في
إنجاز مشروع وحدة التخزين العائمة وإعادة التغوير "Floating
". Storage Regasification Unit



تتم متابعة دراسة الجدوى لمشروع أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا –
المغرب والذي وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.

إعداد خارطة الطريق الوطنية
لتطوير الغاز الطبيعي
في أفق سنة 2050

22

الظرفية العالمية للمعادن
 الفوسفاط ومشتقاته
̶ تميزت الثماني أشهر األولى من سنة  2020بانخفاض أسعار الفوسفاط واألسمدة ()DAP
مقارنة مع نفس الفترة من سنة  2019حيث بلغت نسبة تراجع األسعار على التولي %-22
و.% -13

̶ من المتوقع أن تزداد القدرة اإلنتاجية العالمية للفوسفات المعالج بنسبة  ،14%من 98
مليون طن سنة  2019إلى  112مليون طن بحلول سنة  .2024وستكون إفريقيا أكبر
مساهم في نمو القدرة اإلنتاجية خالل هذه الفترة متبوعة بأوروبا وغرب وجنوب آسيا.
̶ من المنتظر أن يزداد العرض العالمي لحمض الفوسفوريك بنسبة  1.6%سنويا (بين
سنتيي  2019و ،)2024بينما سينمو الطلب بمعدل أبطأ ليبلغ  1.1%سنويًا ،مع انخفاض
بشكل هامشي خالل السنة الجارية.

تطور معدل أسعار الفوسفاط الخام وسماد DAP
خالل الفترة 2020*- 2013
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فوسفاط دوالر للطن

 −رغم الظرفية االستثنائية وبعد االنخفاض الذي عرفته أسعار المعادن األساسية خالل الربع
األول من سنة  ،2020عادت هذه األسعار لتعرف ارتفاعا خالل الربع الثاني والثالث من
نفس السنة الشيء الذي نتج عنه تعافي القطاع المعدني العالمي من مخلفات األزمة المترتبة
عن جائحة فيروس كورونا ،حيث عادت عمليات التمويل إلى مستوياتها ما قبل الوباء.
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500

285,68

 المواد المعدنية األخرى

 −من المرتقب أن تعرف االستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن المعادن غير الحديدية
خالل سنة  2020مواصلة االنخفاض الذي عرفته خالل سنة  2019لتصل إلى  8,7مليار
دوالر أي بنسبة  .%-11ويعزى هذا االنخفاض إلى الظروف الصعبة التي يعرفها العالم بسبب
انتشار جائحة كوفيد.19

473

445

األهداف االستراتيجية للمجال المعدني
مواصلة الريادة المغربية في مجال
الفوسفاط

 دوطيد ودرسيخ ريادة المغرو في السوق العالمية للفوسفاط من خال:

إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني
خارج الفوسفاط
•

دم إجراك دقييم نصف مرحلي لما دم إنجازه بعد مرور خمس سنوات من دنزيل
االستراديجية الوطنية لتنمية القةاع المعدني لسنة .2013

 دحسين دنافسيته عبر رفع القدرة اشنتاجية؛
وضع مخطط المغرب المعدني لجعل القطاع المعدني
"قطاعا نموذجيا " في أف سنة 2030

 دخفيض التكاليف؛
 دحقيق مرونة صناعية ودجارية.
 التكيف مع دقلبات السوق من خال االندماج الكامل في سلسة القيمة.

الهدف

 مواصلة دعزيز المرونرة التجاريرة للمجموعرة بفضرل التنروع الجغرافري
الهاا لصادرادها مع دنمية رقم معامادها.
 مواصلة التوجره نحرو عررض لدسرمدة الخاصرة التري دلبري أكثرر فرأكثر
احتياجات التربة والزراعات (أكثر من  40دركيبة مائمة).

 التركيز على االبتكار والتةوير لتلبية احتياجات السوق والمزارعين.
 برنامج استثماري يفوق  200مليار درهم (.)2030-2008
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الركائز
االستراتيجية

جعل القةاع المعدني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على
المستويات المحلية والوطنية واشقليمية دجمع بين:
 الحكامة والشفافية، التنمية االقتصادية المستدامة، التنمية المحلية، المحافظة على البيئة.الركيزة األول  :دةوير نسيج دنافسي من الفاعلين؛
الركيزة الثانية :إعادة هيكلة التنظيم المؤسسادي للقةاع؛
الركيزة الثالثة :دعزيز الوقع االجتماعي والةبيعة المسؤولة
والمستدامة للقةاع؛
الركيزة الرابعة :دكييف التمويل واالنظمة القانونية والضريبية مع
الةموحات الجديدة للقةاع.

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية واإلدارية
-

مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم  2.15.807الصادر في  12من رجب  20( 1437أبريل
 )2016بتطبيق أحكام القانون رقم  33.13المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.
مرسوم رقم  2.18.548صادر في  3محرم  3( 1441سبتمبر  )2019بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13
المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغالل الفضالت وأكوام األنقاض.

-

مرسوم بتحديد قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق األحباس.
مرسوم بشأن تحديد المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية.
مرسوم بشأن مسطرة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغالل التجاويف.
مرسوم لتحديد قائمة الوثائق الالزم مسكها من طرف أصحاب الرخص المعدنية.
قرار لتحديد نماذج التقارير الجيولوجية والمنجمية وتقارير اإلحصائيات المنجمية.
قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة متعلق بمراجعة أجرة
الخدمات المقدمة من طرف اإلدارة.

-

مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم  33.13المتعلق بالمناجم .ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطور
الجديد للقطاع.
مشروع تعديل النظام األساسي لمستخدمي المقاوالت المنجمية .ويهدف هذا التعديل إلى تخصيص إطار قانوني
اجتماعي للصناعة المعدنية يضمن كرامة العمال وشروطا الئقة لمحيط العمل.

النصوص التشريعية
والتنظيمية التي تم
إصدارها

النصوص التشريعية التي
تم وضعها على مسطرة
المصادقة

-

إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي وتأهيل التراث المعدني الوطني
−

إعادة هيكلة النشاط
المنجمي التقليدي

مرسوم رقم  2.18.442بتطبيق القانون رقم  74.15المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج ،نشربالجريدة الرسمية بتاريخ  06يوليوز .2020
ويندرج هذا المرسوم ،في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي من خالل :
 جل استثمارات مهمة في مجال البحث والتنقي
والفليورين خال المرحلة األولى.

المعدني ودوسيع القاعدة االنتاجية بإ افة مواد أخرى كالنحاس والفضة والنيكل والحديد والمنغنيز

 دشجيع المستثمرين الجدد لخلق وحدات للمعالجة محليا وإحداث مناص شغل جديدة.
 −قرار رقم  1924.20بتاريخ  28ذي القعدة  20( 1441يوليوز  )2020بتقسيم المنطقة المنجمية لتافيالت وفجيج إلى أجزاء ،والتي سيتم وضعها رهن
إشارة المستثمرين عن طريق إطالق طلبات إبداء االهتمام في إطار يضمن الشفافية والمنافسة عبر ما جاء به القانون من آليات لتدبير العالقات بين
المقاوالت والصناع المنجميين.

المعدني الوطني

تأهيل التراث

استغالل
الفضالت وأكوام
األنقاض

−

قرار رقم  2239.20بتاريخ  27ذي الحجة  17( 1441أغسطس  )2020بشأن إعادة منح رخص البحث ورخص االستغالل المسحوبة أو المتخلى
عنها.

−

قرار إطالق عملية إعادة منح  2984رخصة بحث (المبالغ المتوقع استخالصها مقابل الخدمات المقدمة المرتبطة بها تناهز  24مليون درهم وخلق ما
يقارب  8950منصب شغل) وكذا  163رخصة استغالل (المبالغ المتوقع استخالصها مقابل الخدمات المقدمة المرتبطة بها تناهز  11,736مليون درهم
وخلق ما يقارب  1630منصب شغل) ،وذلك بهدف إعطاء دينامية للبحث واالستغالل المعدني.

−

تم تطوير وإطالق العمل بمنصة معلوماتية منذ أكتوبر  2019بهدف تمكين الشركات من التسجيل قصد حجز الموقع المرغوب فيه من بين المواقع
الخاضعة لترخيص استغالل الفضالت وأكوام األنقاض.

−

وضع دليل للمستخدمين على المنصة المعلوماتية لتمكين الفاعلين في القطاع من االستفسار عن الخطوات التفصيلية للتسجيل في التطبيق ،وتتبع طلبات
تراخيص االستغالل عبر اإلنترنت.

−

تم إطالق الدفعة األولى لعملية حجز المواقع ( 10مواقع) بتاريخ  27أكتوبر .2020

دعم التكوين في القطاع
تطوير عرض التكوين المهني في مجال التعدين ،حيث تم خالل سنة  2020إطالق عملية
توسعة معهد المعادن بتوسيت للرفع من قدراته االستيعابية .والتخطيط لخلق معاهد جهوية
جديدة لتكوين تقنيين متخصصين في مجال المعادن بكل من جهتي درعة  -تافياللت
(الرشيدية) وسوس-ماسة (تارودانت).

إعادة هيكلة صندوق التكوين المهني للمقاوالت المنجمية ( ،)FFPIEMوفق رؤية جديدة تروم تنمية القدرات
وتطوير مهارات العامليين بمجالي المعادن والجيولوجيا.

إنشاء مركز التميز األفريقي للمناجم ( )CEAMعلى مستوى جامعة محمد السادس ،الذي سيلع
دورا رئيسيا في التكوين والبحث والتةوير في القةاع المعدني على صعيد المغرو وإفريقيا.
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أهم اإلنجازات والتوقعات في مجال الفوسفاط
 أهم اإلنجازات
 توسيع مغسلة المرح الحرش بخريبكة باستثمار إجمالي بلغ  970مليون درهم تم االلتزام بها كليا حتى اآلن. مصنع معالجة الفوسفاط بالجرف األصفر بغالف استثماري يبلغ  4.338مليون درهم تم االلتزام ب  4.219مليون درهم منه حتى اآلن. إمدادات المياه من سد المسيرة بغالف استثماري يبلغ  725مليون درهم تم االلتزام ب 714مليون درهم منه حتى اآلن. مشاريع محور الفوسفاط بالجرف » :« JPH ضخ مياه البحر وتوزيعها بغالف استثماري يبلغ  575مليون درهم تم االلتزام ب  481مليون درهم منه حتى اآلن؛
 مشروع توسعة مستودعات تخزين فوسفاط ثنائي األمونيوم باستثمار إجمالي بلغ  563مليون درهم تم االلتزام ب  547مليون درهم منه حتى اآلن.
-

تجديد وحدات إنتاج الحامض الفوسفوري وتكييفها حيث بلغت قيمة االستثمار المحدد لهذا المشروع  2.547مليون درهم (االلتزام ب  2.539مليون).

 -وحدات إنتاج الحامض الكبريتي باستثمار إجمالي بلغ  3.600مليون درهم تم االلتزام بها بالكامل.

 مشروع تركيز الحامض الفوسفوري إذ بلغ حجم االستثمارات المرصودة لهذا المشروع  700مليون درهم ،تم االلتزام ب  645مليون درهم منها حتىاآلن.
 وحدة إنتاج األسمدة القابلة للذوبان'' ''MAP Cristallinحيث بلغ االستثمار المخصص لهذا المشروع  1.147مليون درهم ،تم االلتزام منه ب 986مليون درهم حتى اآلن.
 الخط الفوسفوري' ''Fباستثمار إجمالي بلغ  1.216مليون درهم ،تم االلتزام منه ب  1.167مليون درهم حتى اآلن. توسيع ميناء الجرف األصفر إذ بلغ الغالف المالي المرصود لهذا المشروع  1.035مليون درهم ،تم االلتزام ب  876مليون درهم منه حتى اآلن. من بين أهم المشاريع المبرمجة برسم سنة :2021
28

 مشروع مغسلة بن جرير ومشروع منجم مزيندا ومشروع كهرباء الكنتور ومشروع محطة الطاقة الحرارية ومشروع تكييف  NPKلخطوط األسمدةباإلضافة إلى برنامج فوسبوكراع (وحدة الغسل والتعويم).

أهم اإلنجازات بالنسبة للمعادن األخرى
 شملت أشغال األبحاث المنجزة من طرف المكت الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
وشركائه خال سنة  2020ما مجموعه  47مشروعا بغالف استثماري يقدر بحوالي
 114,1مليون درهم أنجز منه  60,35مليون درهم إل غاية متم شهر شتنبر .2020
 وقد همت هذه األبحاث ،المعادن النفيسة ( )14والمعادن األساسية واليورانيوا ()15
والصخور والمعادن الصناعية ( )11واالستكشافات المعدنية ( )04والمشاريع الخاصة
بالجيوحرارية والهيدروجين (.)03

 من المتوقع أن تشمل أشغال األبحاث المزمع إنجازها من طرف المكتب الوطني
للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه خالل سنة  2021ما مجموعه  51مشروعا
بغالف استثماري يقدر بحوالي  101,19مليون درهم.
 وستهم هذه األبحاث ،المعادن النفيسة ( )15والمعادن األساسية ( )18والصخور
والمعادن الصناعية ( )11واالستكشافات المعدنية ( )04والمشاريع الخاصة
بالجيوحرارية والهيدروجين (.)03
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أهم اإلنجازات بالنسبة للمعادن األخرى
تنمية مكامن البوتاس المتواجدة بنواحي الخميسات:
 مشروع تنمية مكامن البوتاس من طرف شركة ،MSL MINARALبغالف استثماري إجمالي يناهز  2,5مليار دوالر.
ومن المتوقع بداية اإلنتاج خالل سنة : 2022
– من المتوقع خلق  2385منصب شغل خالل مرحلة إنجاز بنيات األساسية للمشروع؛
– من المتوقع خلق  1500منصب شغل خالل مرحلة اإلنتاج.
 مشروع تنمية مكامن البوتاس بشراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
بغالف استثماري يقدر بحوالي  10مليار درهم ومن المتوقع بداية اإلنتاج خالل سنة : 2025
– من المتوقع خلق  100منصب شغل خالل مرحلة األشغال ؛
– من المتوقع خلق  680منصب شغل خالل مرحلة اإلنتاج.

 تنمية مكمن  TIZERTللنحاس بغالف استثماري إجمالي يقدر بحوالي  01مليار درهم ،والذي يروم:
– خلق  1000منصب شغل؛
– قدرة إنتاجية سنوية تناهز حوالي  01مليون طن.
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التنقيب عن البترول والغاز


بسبب جائحة فيروس كورونا ،توقفت منذ نهاية الربع األول من سنة  ،2020أنشطة البحث عن
الهيدروكاربورات في جميع األوراش بينما تم السهر على استمرارية اإلنتاج حسب الطلب.



تتلخص حصيلة اإلنجازات في مجال التنقيب واستغالل الهيدروكاربورات إلى متم شهر يونيو 2020
فيما يلي:
‐

منح  6رخص بحرية؛

‐

منح رخصتين استكشاف؛

‐
‐

منح تمديد استثنائي بسبب حدوث قوة قاهرة لرخصة االستكشاف؛
حفر  5آبار استكشافية بحوض الغرب

إس دي اكس (اللة ميمونة ،سبو المركزي و
الغرب الغربي) :
حفر خمس بار و مواصلة أشغال تقييم
المؤهالت النفطية للمنطقة
إس دي اكس (غرب موالي بوشتة) :
مواصلة أشغال التقييم الجيولوجي و
الجيوفيزيائي

بريداتورغاز (بر كرسيف) :
تأويل البيانات االهتزازية و انتقاء  4مواقع مؤهلة
للحفر مستقبال

ساوند انرجي (أنوال):
تقييم المؤهالت النفطية للمنطقة قيد
اإلنجاز،
مراجعة معطيات المكمن  M5للحفر
ساوند انرجي (سيدي مختار) :التخطيط لمسح 500
كلم من االهتزازات الثنائية االبعاد.

األشغال المنجزة من طرف الشركاء حتى متم سبتمبر 2020
حفر خمس بار من طرف إس دي اكس
إعادة معالجة تأويل البيانات االهتزازية الثنائية و الثالثية األبعاد  ،دراسات و تقييم
جيولوجي و جيوفيزيائي
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أشغال التنقيب المنجزة من طرف شركاء المكتب حتى متم شتنبر 2020

شاريوت (بحر منطقة ليكسوس):
إنهاء إعادة معالجة البيانات الثنائية و الثالثية األبعاد
تأويل إقليمي ل هتزازات الثنائية و الثالثية األبعاد
دراسة تقييمية للمكمن النفطي أونشوا

هانت أويل (بحرموكادور) :
مواصلة أشغال إعادة معالجة و تأويل البيانات
االهتزازية
تحاليل بيتروفيزيائية
دمج البيانات الجيولوجية و الجيوفيزيائية
أوروبا أويل (بحر إنزكان) :
تأويل أولي للبيانات االهتزازية الثالثية األبعاد
تحليل نتائج الحفر لتحديد المنطقة األولى ب عادة
معالجة بياناتها

إيني /قطر للبتروت (بحر طرفاية الغير العمي ):
إنهاء إعادة المعالجة المتقدكة  PSTMل  506كلم
مربع من االهتزازات الثالثية األبعاد

أشغال التنقيب المنجزة باإلمكانات الذاتية للمكتب حتى متم شتنبر 2020

بخصوص إنتاج الهيدروكاربورات على الصعيد الوطني فقد وصل إلى
 24,22مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و 1045طن من المكثفات
عند متم الربع األول من سنة .2020
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المهام واألوراش الكبرى 2020-2017
البحر األبيض المتوسط

التخريط الجيولوجي
حجم االستثمارات
 الميزانية العامة  30 701 256درهم؛
 1 242 000 درهم على شكل أموال مساعدة في إطار
اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الوزارة والمجالس الجهوية؛
 12 000 000 درهم على شكل تبرع من قبل جمهورية
الصين الشعبية.

المساحة اإلجمالية المغطاة

التخريط الجيوفيزيائي
حجم االستثمارات
 9.633.295,56 درهم

المساحة اإلجمالية المغطاة
 المساحة  21 000 :كلم²

 المساحة  59 000 :كلم²

البنية الرقمية
التخريط الجيوكيميائي

حجم االستثمارات
الميزانية العامة  18 888 400درهم؛

 39 000 000درهم على شكل تبرع من قبل جمهورية

الصين الشعبية.
المساحة اإلجمالية المغطاة
المساحة  24 450 :كلم²


حجم االستثمارات
 الميزانية العامة  4 135 800درهم؛

مشروع إنشاء النظام الوطني للمعلومات الجيوعلمية؛
 الميزانية اإلجمالية  1 539 600 :درهم؛

إطالق مشروع رقمنة الخرائط الجيولوجية؛
 الميزانية اإلجمالية 2 596 200 :درهم؛
 81خريطة جيولوجية؛
وضع تطبيق معلوماتي جغرافي لجميع الخرائط
الجيوعلمية الوطنية في البوابة االلكترونية للوزارة.
وضع تطبيق معلوماتي للمكامن المعدنية في
البوابة االلكترونية للوزارة؛
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األنشطة االقتصادية واالستثمار في مجال الجيولوجيا
نشر المعلومة الجيوعلمية الرقمية
ووضعها تحت تصرف المستعملين

رفع نسبة التخريط
الجيولوجي

 رفع نسبة التخريط في أفق  2021إلى:


 % 45,5من نسبة التخريط الجيولوجي
(خرائط بمقياس  1 /100 000و)1 /50 000





نشر المعلومة الجيوعلمية الرقمية
ووضعها تحت تصرف المستعملين من
خالل:


 % 47,67من نسبة التخريط الجيوفيزيائي
(خرائط بمقياس  1 /100 000و)1 /50 000



 % 13,1من نسبة التخريط الجيوكيميائي


(خرائط بمقياس  1 /100 000و)1 /50 000
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تعزيز حماية وتثمين
التراث الجيولوجي

مراجعة أسعار بيع منتجات الوزارة من خرائط
ومنشورات جيوعلمية قصد تحفيز هذه المبيعات
عبر القرار المشترك بين وزير الطاقة والمعادن
والبيئة ووزير االقتصاد والمالية واإلصالح
اإلداري رقم 1223.20المؤرخ  3رمضان
 27( 1441أبريل )2020؛
إعداد دليل رقمي لجميع منتجات الوزارة من
خرائط ومنشورات جيوعلمية ونشره على
البوابة الرسمية للوزارة.



تنظيم الدورتين األولى والثانية لليوم الوطني
للتراث الجيولوجي بشراكة مع جمعية حماية
التراث الجيولوجي المغربي ،سنتي 2017
و.2019



التوقيع ،خالل الدورة الثانية ،على اإلعالن
التأسيسي لشبكة الجيوبارك األفريقية ،وبحضور
ممثلين عن منظمة اليونسكو وشبكات منتزهات
القارات األخرى؛



في إطار تعزيز المنظومة القانونية الخاصة
بحماية وتثمين التراث الجيولوجي الوطني عن
طريق ضبط عمليات التنقيب واالستخراج
والتصدير ،تم العمل على تنزيل مقتضيات
المرسوم رقم  2.18.968الصادر في 23
يوليوز  2019والخاص بتطبيق المادة  116من
القانون رقم  33.13المتعلق بالمناجم ،من خالل
منح بقرار وزاري التراخيص المتعلقة بعملية
استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات
واألحجار النيزكية.

التعاون الوطني والدولي








التعاون الوطني
خالل سنة : 2020
اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجالس الجهات.

التعاون الدولي مع جمهورية الصين الشعبية في المجال
الجيوعلمي
خالل سنة : 2020
استالم مشروع للتخريط الجيولوجي والجيوكيميائي

يهم أربع خرائط بمقياس  1/50 000باألطلس الكبير
الغربي وبغالف مالي بلغ  33,5مليون درهم.
خالل سنة : 2021
إعطاء االنطالقة مطلع سنة  2021لمشروع جديد

للتخريط الجيوكيميائي يهم عشر خرائط بمقياس
 1/100 000بالمنطقة المنجمية لتافباللت وفجيج
 26 000كلم 2وبغالف مالي يصل إلى  75مليون
درهم.
سيرتفع حجم التعاون في المجال الجيوعلمي إلى

إعداد  23خريطة على مساحة إجمالية تصل إلى
حوالي  50ألف كلم 2بغالف إجمالي سيرتفع إلى
 147مليون درهم.

األنشطة االقتصادية واالستثمار في مجال الجيولوجيا

برنامج التخريط الجيوتقني لسنة 2020
في إطار الشراكة مع مجالس الجهات
الغالف المالي اإلجمالي  8 200 000درهم
المساحة اإلجمالية المغطاة  1920كلم²

تطوير المنتزهات الجيولوجية
من خالل إقامة شراكات على غرار المنتزه الجيولوجي «مكون» المقام بجهة بني
مالل-خنيفرة:
•

مشروع إقامة المنتزه الجيولوجي «باني» بجهة سوس-ماسة؛

•

مشروع إقامة المنتزه الجيولوجي «سيروة» بجهة درعة-تافياللت؛

•

مشروع إقامة منتزه جيولوجي بجهة فاس-مكناس.
تأتي هذه الدينامية تزامنا مع إنشاء الشبكة اإلفريقية للمنتزهات الجيولوجية

جهة الشرق
 3خرائط جيوتقنية

جهة فاس-مكناس
 3خرائط جيوتقنية

جهة سوس-ماسة
خريطتين ( )2جيوتقنية

جهة العيون-الساقية الحمراء
 4خرائط جيوتقنية

تم وضع الرؤية االستراتيجية  2030-2020في مجال الجيولوجيا بالمغرب
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المراقبة والوقاية من المخاطر
اإلنجازات على مستوى اإلطار التشريعي والتنظيمي 2020-2017


إصدار القانون رقم  22.16يتعل بالمواد المتفجرة ذات االستعمال المدني
والشه االصةناعية والمعدات التي دحتوي على مواد نارية بيرودقنية.

 إعداد مشروع قرار
الهيدروكاربورات السائلة.



إصدار مرسومين تطبيقيين للقانون رقم  22.16متعلقين باللجنة الوطنية
واللجن االقليمية للمتفجرات وكذا ببةاقة مراقبة المتفجرات.

 إعداد مشروع قرار بتحديد شروط السامة من أجل استغال محةات
الخدمة ومحةات التعبئة.



مشروعي مرسومين تطبيقيين للقانون رقم  ،22.16يتعل األول بتخزين
وصنع المواد المتفجرة ذات االستعمال المدني والشه االصةناعية والمعدات
التي دحتوي على مواد نارية بيرودقنية والثاني بتصنيف هذه المواد ومناطق
خةرها واعتمادها ووسمها واستيرادها ودصديرها وشرائها وبيعها ونقلها
واستعمالها وإدافه ،قيد مسطرة المصادقة.

 إعداد دوريات دنص على دعزيز ودقوية المراقبة من أجل الحفاظ على
سامة األشخاص والمنشآت الةاقية والمنجمية والمعدنية والشبه
المعدنية.



إعداد مشروع مرسوا يتعلق بالنظاا العاا الستغال المناجم.



إعداد قرار وزاري لتحديد كيفية مراقبة جودة المحروقات من االستيراد إلى
االستهاك النهائي لتنزيل مقتضيات القانون رقم  67.15ونصوصه التةبيقية
والذي يعزز منظومة زجر المخالفات عبر التنصيص على غرامات دختلف
مبالغها حس الحاالت.
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يتعلق

بتهيئة

واستغال

مستودعات

 إعداد دالئل لمراقبة مراكز التعبئة والمنشآت البيرودقنية و مستودعات
الهيدروكاربورات السائلة.
 إعداد ادفاقية خاصة بين وزارة الةاقة والمعادن والبيئة و المجمع
الشريف للفوسفاط بشأن و ع إطار قانوني ودنظيمي متعلق بآالت
الضغ الغازي والبخاري .وقد دم في هذا اشطار ،اعتماد الشروط
المرجعية المتعلقة بتحيين ومراجعة الترسانة التشريعية والتنظيمية
المؤطرة لصناعة واستعمال ودشغيل ومراقبة هذه اآلالت لتتماشى
والتةور الحاصل في هذا المجال.

المراقبة والوقاية من المخاطر
مواكبة المشاريع الطاقية والمعدنية والشبه المعدنية 2020-2017
مراقبة جودة المواد البترولية السائلة
تم تحليل ما يقارب  13350عينة من المواد البترولية السائلة ،وقد بلغ معدل المطابقة للمعايير القانونية خال الفترة الممتدة ما

بين أبريل  2017إلى شتنبر  2020ما يقارو  % 96بالنسبة للبنزين وأكثر من  % 98بالنسبة للغازوال .ودمت إحالة كل
المخالفات المسجلة عل المحاكم المعنية.
من أجل دقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة دم ما يلي :

─ إنشاء أربعة مختبرات بأكادير ومراكش ومكناس وطنجة بهدف مضاعفة القدرة التحليلية للمختبر الوطني الكائن بالدار
البيضاك ،ودخفيض آجال إصدار نتائج دحليل هذه العينات؛
─ اقتناء معدات تقنية جديدة وعصرية لجميع المختبرات؛
─ إطالق مشروع بناء مقر جديد للمختبر بالدار البيضاء ،يستجي للمعايير الدولية في هذا المجال (دم اقتناك بقعة أر ية
ودخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض .كما دم دكليف مصال قةاع التجهيز للقياا ودتبع أشغال بناك هذا المقر)؛
─ إطالق طلب عروض يتعل بإرساء وتدبير نظام التتبع والوسم من أجل مراقبة توافر وجودة المواد البترولية وذل باعتماد
دقنيات متقدمة دتي دتبع هذه المواد عن طريق وسمها من أجل اشسهاا في دحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات.
كما سيمكن هذا النظاا من دتبع المخزون الوطني من المواد البترولية بدقة متناهية وفي الوقت الحقيقي.
المراقبة التقنية للمواد المتفجرة ذات االستعمال المدني
─ منح رخصة إلنشاء مركب بيروتقني ،بإقليم الرحامنة ،بغاف استثماري يقدر بحوالي  160مليون درهم؛
─ منح رخصة إلنشاء مصنعين للمتفجرات والمفجرات ،بعمالة أكادير ,إيداودنان ،بغاف استثماري يقدر و  180مليون درهم؛
─ منح رخصة لتشغيل مركب بيروتقني ،بإقليم سةات ،بغاف استثماري يقدر بحوالي  184مليون درهم؛
─ منح  337ترخيصا الستيراد المواد المتفجرة والمواد األولية والمعدات التي دحتوي على مواد بيرودقنية؛
─ منح  389ترخيصا الستعمال المواد المتفجرة حس طريقة االستعمال الفوري بعين المكان.
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المراقبة والوقاية من المخاطر
مواكبة المشاريع الطاقية والمعدنية والشبه المعدنية 2020-2017
المراقبة التقنية آلالت الضغط البخاري والغازي
منح  10اعتمادات لمؤسسات المراقبة القانونية آلالت الضغ البخاري والغازي؛
─
تجديد  38اعتمادا لمؤسسات المراقبة القانونية آلالت الضغ البخاري والغازي؛
─
تمديد  13اعتمادا وتوقيف اعتمادين لمؤسسات المراقبة القانونية آلالت الضغ البخاري والغازي ؛
─
منح  83اعتمادا لألشخاص للمراقبة القانونية آلالت الضغ البخاري والغازي ( 36هيئة دشغل  170مفتشا معتمدا إلى
─
غاية نهاية أكتوبر( 2020؛
منح  316ترخيصا استثنائيا يخص  160 312آلة ضغط؛
─
منح  3تراخيص الستعمال كبسولة لقنينات غاز البوطان من فئة  3و  6كلغ ولول لقنينات غاز البوطان من فئة  12كلغ ،
─
وذل لضمان محتوى القنينات.
وضع نظام معلوماتي يتعل بآالت ضغط البخار من أجل التتبع الدقيق لكل األنشةة المردبةة بهذه اآلالت من صناعة واستعمال

ومراقبة ،وذل من أجل دحسين الخدمات المقدمة من طرف مصال الوزارة.

المراقبة التقنية للمنشآت الطاقية والمعدنية
دقوا المديريات الجهوية واالقليمية بحمات لمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان داخل  37مركزا للتعبئة .ودم خال الفترة

الممتدة من أبريل  2017إلى غاية سبتمبر  2020مراقبة حوالي  43 166قنينة ،منها  17557قنينة من فئة  12كلغ؛ 9616
قنينة من فئة  6كلغ؛ و 15933قنينة من فئة  3كلغ.
كما قامت المديريات الجهوية واالقليمية و  13944زيارة شملت مختلف المنشآت الطاقية والمعدنية والشبه المعدنية.

األنشطة المتعلقة بالتقييس
,
المصادقة عل  107مواصفة قياسية دتعلق بالمواد البترولية وزيوت التشحيم؛

المصادقة عل  62مواصفة قياسية دتعلق بالةاقات المتجددة؛

المصادقة عل  49مواصفة خاصة بالمواد المتفجرة ذات االستعمال المدني ومشتقادها.

دمت المصادقة لحد اآلن عل  359مواصفة قياسية تتواف بشكل عام مع المواصفات الدولية واألوروبية.
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المراقبة والوقاية من المخاطر
سنة 2021



إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم  ،22.16ويتعلق األمر بصفة خاصة
بمشاريع القرارات والدوريات الضرورية لدخول القانون رقم  22.16حيز
التنفيذ.



إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم  67.15القاضي بتغيير وتتميم الظهير
الشريف بمثابة قانون  22( 1.72.255فبراير  )1973المتعلق بمواد
الهيدروكاربور.



إصدار مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام باستغالل المناجم.



إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بآالت الضغط البخاري والغازي.
وسيتولى القيام بهذه المهمة مكتب دراسات دولي له تجربة كبيرة في الميدان.



إعداد اإلطار القانوني ب حداث اللجنة المركزية المختلطة المكونة من جميع
القطاعات المعنية والمكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأمن وسالمة المنتوجات
والمواد الخطرة والمنشآت التي تشكل خطرا على الجوار ،وكيفيات تسييرها
وعملها وعمل اللجان االقليمية المخصصة ،ووضع خريطة المخاطر واتخاذ
الحلول المناسبة لهذه المنشآت.
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,



تجويد والرفع من مستوى أعمال مراقبة المواد البترولية من الناحية الكمية
والكيفية.



اقتناء المعدات التقنية من أجل تعزيز قدرات المختبر الوطني للطاقة والمعادن
وملحقاته وذل لتمكين المستهلكين من التزود بمواد مةابقة للمواصفات القانونية.



اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات ،دتي دتبع هذه المواد عن
طريق وسمها في سبيل اشسهاا في دحديد المسؤولية المتعلقة بمخالفة جودة
المحروقات.



إعداد مواصفات قياسية متعلقة بالمواد المتفجرة ذات االستعمال المدني والةاقات
المتجددة والمواد البترولية وزيوت التشحيم؛ وإحداث لجنة التقييس المتعلقة
بالصناعة المعدنية.



مواكبة صانعي المتفجرات شنجاز مشاريعهم المتواجدة بكل من مراكش وأكادير
ووجدة بغالف مالي إجمالي يناهز  403مليون درهم.



إطالق أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار
البيضاء.

الرصد واالستشراف الطاقي

 إعةاك االنطالقة الرسمية للمرصد المغربي للطاقة خال شهر اكتوبر .2018 وضع البوابة اإللكترونية للمرصد المغربي للطاقة رهن إشارة العموم باللغاتالفرنسية والعربية واشنجليزية مع إداحة الولوج إليها عبر اشنترنت في نهاية شهر
أكتوبر  ،2019والشروع في وضع نظام معلوماتي مندمج للمرصد المغربي للطاقة.

 توفير اإلحصائيات والتقارير المتعلقة بالطاقة بشكل دوري عبر الموقع اإللكترونيللمرصد المغربي للطاقة ،وكذا تحيين المعطيات والبيانات المتاحة للعموم في مجال
الطاقة.
 إعداد وتحيين جرد االنبعاثات الغازية الناتجة عن االستهالك الطاقي ما بين سنتي 2004و.2018
 تنظيم دورة تدريبية خالل شهر يناير  2019لتبادل تجربة وخبرة المغرب فيمجال اإلحصاءات الطاقية لفائدة فريق من المتدربين من البلدين األفريقيين 'الغابون
والبنين'.
 إعداد الدراسة الثانية المتعلقة بالمراجعة المعمقة للسياسة الطاقية الوطنية منطرف الوكالة الدولية للطاقة وتقديمها في  7ماي .2019
 إعداد تقرير الدراسة االستشرافية حول الطلب على الطاقة في أفق 2050ومراجعته من طرف الوكالة الدولية للطاقة.

41

 مواصلة العمل على تحسين تصميم البوابة االلكترونية للمرصدالمغربي للطاقة وإغناء محتواها من خالل إضافة بعض األقسام
الموضوعاتية األخرى ( أسعار المواد الطاقية ،االستثمارات الطاقية،
بيانات نظم المعلومات الجغرافية .)... SIG
 استكمال تطوير وتفعيل النظام المعلوماتي المتعلق بتجميع ونشرالمعطيات اإلحصائية الطاقية.
 سيتم إنجاز تقارير لتحليل الدراسات االستشرافية المتعلقة بالعرضالطاقي في أفق .2050

النظم المعلوماتية
تم تطوير عدد من التطبيقات المعلوماتية


إنجاز دراسة حول إعداد المخة المديري للنظاا المعلومادي لفائدة قةاع الةاقة والمعادن؛



إنجاز دراسة لتقييم أمن النظاا المعلومادي لقةاع الةاقة والمعادن ومائمته للتوجهات الوطنية
وللقانون رقم .09-08



إعادة دصميم البوابة اشلكترونية للوزارة (قةاع الةاقة والمعادن).



اعتماد واستغال النظاا الجديد التعا دي للمراسات اشدارية لوكالة التنمية الرقمية على
مستوى المصال المركزية والمصال الاممركزة.



الضب الرقمي  www.courrier.gov.ma/virtualboبشراكة مع

االنخراط في نظاا مكت



ددبير مخزون المنتجات البترولية؛



دتبع مراقبة جودة المواد النفةية؛



دتبع أذونات االقتناك من المصافي و مراكز التعبئة ودراخيص إحداث
واستغال مراكز التعبئة ومستودعات التخزين ومحةات الخدمة؛



إنجاز نظاا معلومادي خاص بمجموع األنشةة المتعلقة باآلالت البخارية؛

والبوابة الوطنية للشكايات  www.chikaya.maبشراكة مع قةاع إصاح اشدارة.



دةوير برنامج جديد لتدبير المعةيات الخاصة بالرخص المعدنية؛



تثبيت وإعداد ربط المصالح الالممركزة لقطاع الطاقة والمعادن بالشبكة المعلوماتية المركزية.



إنجاز نظاا معلومادي خاص بتدبير دراخيص استغال الفضات وأكواا



نشر دالئل الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن باللغات العربية
والفرنسية واإلنجليزية بالبوابة اإللكترونية للقطاع.



تسريع وتيرة إنجاز وتصميم البوابة اإللكترونية الداخلية والتعاونية(.)portail collaboratif



العمل من أجل تعميم نظام التوقيع اإللكتروني ،حيث قام قطاع الطاقة والمعادن باستخدام نظام
التوقيع اإللكتروني للموافقة االلكترونية على الفواتير الخاصة بالصفقات والعقود وسندات
الطلب ،إضافة إلى العمل بالمنصة الرقمية "رخص" ) (rokhas.maمن طرف المصالح
الالممركزة والتي أطلقتها وزارة الداخلية والمتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار
التراخيص من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية.

وكالة التنمية الرقمية ( )ADDوبوابة الحصول على المعلومات www.chafafiya.ma
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األنقاض ورقمنة خدمتها االلكترونية؛


دثبيت ونشر التةبيق الخاص بالخرائ الجيوعلمية؛



جمع ومعالجة االحصائيات الةاقية؛



مواصلة إنجاز نظاا معلومادي خاص باشحصاكات المعدنية؛



مواصلة إنجاز نظاا معلومادي خاص بالمعةيات الجيوعلمية.

تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية (تبسيط المساطر)
التوقيع خالل سنة  2018عل اتفاقية شراكة تهم مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن




التمويل:

 دخفيف التكاليف واألعباك على المردفق والمستثمر في قةاع الةاقة
والمعادن؛

 2.845.200,00 درهم يساهم فيها صندوق دحديث اشدارة العمومية
( )FOMAPبمبلغ  1.422.600,00درهم وقةاع الةاقة والمعادن و
 1.422.600,00درهم.


 دحسين جودة الخدمات المقدمة للمردفق داخل وخارج الوطن؛
 و ع رهن إشارة المردفقين والمستثمرين نظاا معلومادي جغرافي SIG
يتضمن مختلف المعةيات حول الخدمات والمواقع باش افة الى جميع
منتوجات القةاع من خرائ جيولوجية معدنية وطاقية وكذا مناطق ذات
مؤهات استثمارية عالية.

األهداف:
 دحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة من طرف قةاع الةاقة والمعادن؛
 رقمنة الخدمات العمومية المقدمة من طرف قةاع الةاقة والمعادن.





تحسين الخدمات العمومية:
رقمنة حوالي  74خدمة دهم الميادين التالية :
 المحروقات؛

 األنشةة الشبه معدنية؛

 األنشةة المنجمية؛

 الةاقات المتجددة؛

 الهيدروكاربورات؛

 الجيولوجيا.
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,

النتائج المنتظرة:

الصفقات:
 الصفقة رقم  :4/2019إنجاز دراسة حول دةوير الخدمات العمومية
المقدمة من طرف قةاع الةاقة والمعادن؛
 الصفقة رقم  :5/2019اقتناك نظاا معلومادي من أجل نزع الصفة المادية
للخدمات العمومية المقدمة من طرف قةاع الةاقة والمعادن.

حصيلة التعاون الثنائي والمتعدد األطراف
 عدد اتفاقيات التعاون المبرمة في ميادين الطاقة
والمعادن والجيولوجيا10 :
 الدول الشريكة  :الكونغو( ،)1بوركينا فاسو(،)1
النيجر( ،)1رواندا ( ،)2بنين( ، )1غينيا
كوناكري( ،)1جيبوتي( ،)1غينيا بيساو(،)1
تشاد(.)1
 تفعيل االتفاقيات :بنين ،رواندا ،الكونغو .

 عدد اتفاقيات التعاون المبرمة في ميادين الطاقة
والمعادن والجيولوجيا11 :
 الدول الشريكة :اسبانيا ( ،)2البرتغال ( ،)2الهند(،)2
روسيا (، ،)2سويسرا( ،)1ألمانيا( ،)1اندونيسيا(.)1
 تفعيل االتفاقيات :البرتغال( ،)02روسيا(،)01
الهند(.)02
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عدد اتفاقيات المبرمة في مجال التعاون المتعدد األطراف06 :



أهم الشركاء :االتحاد األوروبي ،البنك الدولي ،الوكالة الدولية للطاقة ،البنك األوروبي إلعادة التعمير
والتنمية  ،الوكالة الكورية للتعاون الدولي.



االنخراط في العديد من المبادرات والمشاريع وبرامج التعاون الدولية ،وال سيما:



الميثاق األوروبي األخضر الذي تم عرضه من طرف المفوضية على المغرب سنة  ،2020والذي
يتضمن مبادرتين نوعيتين ومتكاملتين بشكل وثيق ،ويتعلق األمر بشراكة حول الطاقة وتغير المناخ
وشراكة حول البيئة؛



مبادرة تحويل كفاءة الطاقة في المدن  ،CEETI -التي أطلقها البنك الدولي لمساعدة المدن في البلدان
النامية على دمج كفاءة الطاقة في تخطيطها االستراتيجي والتي تم استكمال إنجازها في شهر ماي
.2018



مبادرة التحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة ( ) CSEAالتي تمت بلورتها بشكل مشترك بين
المغرب وإثيوبيا خالل قمة األمم المتحدة األخيرة للعمل المناخي المنعقدة في  23شتنبر ،2019
والتي تهدف إلى تحقيق الولوج إلى الطاقة بنسبة  ٪100في البلدان األقل نمواً ،وكذلك في بلدان نامية
أخرى بحلول سنة  2030وال سيما من خالل االستخدام المكثف للطاقات المتجددة؛



برنامج العمل من أجل المناخ في جنوب البحر المتوسط  ،CLIMA-MEDالذي تم إعطاء انطالقته
سنة  ، 2018والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المدن على تطوير خطط عملها للولوج إلى الطاقة
المستدامة والمحافظة على المناخ ؛



التوأمة المؤسساتية بين المغرب واالتحاد األوروبي لدعم قطاع الطاقة في المغرب  ،والتي تم إعطاء
انطالقتها سنة  2018واالنتهاء من إنجاز أنشطتها في شتنبر .2020

,
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تعزيز إطار الحكامة
”.........تعزز انخراط المملكة المغربية في مسار تسريع تنزيل األهداف األممية للتنمية
المستدامة  ،2030من خالل اعتماد االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ،وفق مقاربة
تشاركية ،تدمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وترتكز على مرجعيات واضحة دستوريا
وقانونيا .وفي إطار تنفيذ هذه اإلستراتيجية ،تم وضع إطار للحكامة واعتماد مجموعة من
المخططات القطاعية للتنمية المستدامة ،بهدف تعزيز االنتقال نحو االقتصاد األخضر في أفق
مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال
.“........2030
المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء البيئة 02 ،أكتوبر .2019

الرئاسة  :السيد رئيس الحكومة

مستوى وزاري
( 22سلطة حكومية +ممثلين عن الجهات والقطاع
الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية
المعنية)

مستوى
استراتيجي

لجن تتبع ومواكبة اإلستراتيجية الوطنية للتنمية
المستدامة وأهداف التنمية المستدامة

مستوى تنفيذي

مراجعة المرسوم رقم  655.17.2المتعلق ب حداث اللجنة
االستراتيجية للتنمية المستدامة وتعويضه بالمرسوم رقم
 452.19.2المتعلق ب حداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
وذلك إلدماج أهداف األممية السبعة عشر للتنمية المستدامة.

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

مستوى الكتاب العامين
والمؤسسات العمومية المعنية

تنفيذ مخططات العمل


المواكبة التقنية لمخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة

 وضع جهاز للمساعدة التقنية )»  (Project Management Office « PMOلمواكبة القطاعات في تنفيذ
مخططاتها ،مع تحديد اإلجراءات األولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع،والغايات المراد
تحقيقها في أفق،2021وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع.


تسهيل انخراط القطاعات في ورش مثالية اإلدارة في مجال التنمية المستدامة

 توفير مجموعة من الوثائق (منشور السيد رئيس الحكومة رقم  ،2019/08ميثاق مثالية اإلدارة،
الدليل المنهجي).


تعبئة القطاعات إلنجاح ورش مثالية اإلدارة من خالل وضع ثالث مجموعات عمل
إلعداد خارطة الطريق خاصة بتنفيذ أهداف الميثاق.

إنشاء نظام للتتبع ولتقييم تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
 منصة معلوماتية لتتبع المؤشرات والغايات المتعلقة بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

 إعداد تقارير سنوية لتقييم حصيلة األنشطة المنجزة في إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
للفترة  .2019 / 2018-2017تقرير سنة  2020في طور اإلنجاز.

متابعة التنزيل وتقييم النتائج
 تقديم حصيلة األنشطة المنجزة لتنزيل هذه االستراتيجية خالل اجتماع لجنة التتبع ومواكبة االستراتيجية الوطنية للتنمية
المستدامة المنعقدة تحت رئاسة السيد الوزير بتاريخ  29مايو .2020

 تقديم تقرير عن اإلنجازات المحققة سنة  2019خالل اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقدة تحت رئاسة
السيد رئيس الحكومة بتاريخ  03يونيو .2020
 إعطاء االنطالقة الرسمية للمشروع الممول في إطار التعاون األلماني بتاريخ  23أكتوبر  2020والذي يروم مواءمة
السياسات الوطنية والجهوية مع متطلبات األجندة األممية للتنمية وأهدافها السبعة عشر.
 على المستوى الترابي ،سيتم تعزيز االتقائية بين أهداف االستراتيجية والمخططات الجهوية للتنمية وكذا وضع لية على
المستوى الجهوي لتتبع تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
 سيتم متابعة التنسيق مع القطاع الخاص لتطوير شراكة مثمرة في مجال التنمية المستدامة.

 سيتم خالل سنة  ،2021تفعيل توصية اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة من خالل تخصيص  2,5مليون درهم لتقييم
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومالءمتها مع المستجدات الوطنية وااللتزامات الدولية بتنسيق مع جميع
الشركاء.
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البرنامج الوطني للتطهيـر السائل المندمج


تطور المؤشرات
قبل 2008

سنة 2020

المؤشر
نسبة الربط بشبكة التطهير السائل

%70

%76

نسبة معالجة المياه العادمة

%8

نسبة المعالجة الثالثية

%0

%52,9
)  152محطة معالجة في طور االستغالل و 76محطة للمعالجة في طور اإلنجاز)
%26,3

 حصيلة 2020 -2017
وقعت الوزارة عدة اتفاقيات لدعم مشاريع التطهير السائل باعتمادات إجمالية بلغت  2,35مليار درهم بما فيها  600مليون درهم
لسنة  ،2020ويتعلق األمر بـ :
 مواصلة دعم  120مشروع لتقوية الشبكات وتوسيعهما وإنجاز محطات المعالجة في عدة مدن ومراكز ( 1,256مليار درهم في
إطار اتفاقيات مع المكتب الوطني للماء والكهرباء).
 دعم  74مشروع لتقوية الشبكات وتوسيعهما وإنجاز محطات المعالجة بـ  80مدينة ومركز ( 739مليون درهم في إطار اتفاقيات
مع الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء).
 دعم المراكز الصاعدة بالجماعات الترابية بـ  350,45مليون درهم لدعم حوالي  70مشروع جديد.

تطور املؤشرات
املؤشر

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها
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نسبة التثمين

143

100

2012

-

%10-8

200

2011

نسبة املطارح املؤهلة من  220مطرح عشوائي

%5

%24
( 52مطرحا)

250

2010

نسبة طمر النفايات باملطارح املراقبة

%10

% 62,63
( 3,94مليون طن/سنة)

250

2009

نسبة جمع النفايات املنزلية

%44

% 90

200 200 200

330 340
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قبل 2008

2020

228289,99250

400

حصيلة 2020 - 2017
 تنفيذ البرنامج الخاص بتأهيل وإغالق المطارح العشوائية (دعم  44مطرحا عشوائيا مع انطالق اال شغال التحضيرية لـ  19مطرح منها برسم سنة )2020
ومواصلة ومتابعة إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات ( 26مركزا).
مجموع االعتمادات  1,22 :مليار درهم
 مواصلة المساعدة التقنية على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة الجماعات الترابية.
(بما فيها  200مليون درهم برسم ميزانية
 تقييم البرنامج الوطني لتدبير النفايات سنة  2020وإعداد مقترحات عملية تخص الجانب المالي والمؤسساتي والتقني.
سنة .)2020

برنامج عمل 2021




تنفيد برنامج عمل إلنجاز مشاريع تأهيل وإغالق المطارح العشوائية (برمجة  15مطرحا ) وكذلك متابعة ومواصلة دعم مشاريع إنجاز مراكز طمر وتثمين
النفايات ( 17مركزا).
مواصلة المساعدة التقنية على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة الجماعات الترابية.
 200م.د.
مجموع االعتمادات :

البرنامج الوطني لتثمين النفايات
 Ωحصيلة 2020 -2017
إعداد االستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات مع األخذ باالعتبار الخصوصيات الجهوية.
اطالق أنشطة تجهيز جميع المطارح المراقبة بمراكز فرز وتثمين النفايات .وقد تم الى حد األن دعم  14جماعة ترابية بمبلغ يناهز  250،6مليون درهم.
تخصيص 85مليون درهم لجمع وتثمين األكياس البالستيكية بحرقها بمصانع اإلسمنت (تم جمع أكتر من  3000طن من األكياس).
متابعة تفعيل ست اتفاقية الشراكة الموقعة مع القطاع الخاص من أجل هيكلة منظومات تثمين النفايات (البطاريات المستعملة ،الزيوت الغذائية المستعملة
والدهون الحيوانية ،الزيوت الصناعية المستعملة ،نفايات الورق والكارتون ،العجالت المستعملة).
انجاز الدراسات الخاصة بهيكلة منظومات جمع وتثمين نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية ونفايات البناء والهدم والمركبات المنتهية الصالحية .






•

 Ωبرنامج عمل 2021







العمل على تنزيل االستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات على المستوى الترابي.
انجاز مشروع الفرز االنتقائي في المصدر للنفايات بجماعة المشور القصبة بمراكش.
متابعة انجاز وحدتي فرز وتثمين نفايات الهدم والبناء بكل من الرباط ومراكش.
انجاز األنشطة ذات األولوية في المخطط المديري من أجل اإلطالق الفعلي لمنظومة تدبير وتثمين المركبات المنتهية الصالحية.
تتبع انجاز مراكز فرز وتثمين النفايات بالمطارح المراقبة المدعمة ماديا من طرف الوزارة،

البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة التلوث
مكافحة التلوث الصناعي
حصيلة 2020-2017
نوعية المشروع

التأهيل البيئي للوحدات
والمناطق الصناعية

تثمين و إعادة استعمال النفايات
الناتجة عن قطاع زيت الزيتون
مكافحة تلوث الهواء لقطاع
الفخار

برنامج عمل 2021

عدد المشاريع

مجموع االعتمادات
(م.د)

مجموع االعتمادات(م.د)

 36مشروع في جميع جهات المملكة

122,4

 32م,د
بما فيها 12مليون درهم برسم ميزانية 2021
 3مشاريع
(عين الشكاك ،أنزا ،أوالد تايمة)

 5مشاريع
(سيدى قاسم  ،صفرو وتاونات )

6,66

12
بما فيها  2مليون درهم برسم ميزانية 2021
4مشاريع
(جهة فاس مكناس ،جهة مراكش سفي)

 3مشاريع
( سال  ،تمكروت –زاكورة ،اكافاي -مراكش)

1,11

6,21

التدبير المندمج للساحل
الساحل  :منظومة طبيعية هشة

المرجعية القانونية
المرسوم رقم 2-15-769

القانون  81-12المتعلق بالساحل

الصادر بالجريدة الرسمية رقم  6428بتاريخ  7يناير 2016
الذي يحدد تشكيلة وصالحيات و منهجية عمل اللجنة الوطنية
للتدبير المندمج للساحل

1

المخطط الوطني للتدبير
المندمج للساحل

تم خالل :2020-2017
 .1انجاز دراسة إلعداد المخطط
الوطني لساحل
 .2المصادقة على المخطط الوطني
للتدبير المندمج للساحل من طرف
أعضاء اللجنة الوطنية للساحل خالل
اجتماعها بتاريخ  14فبراير
 .3مباشرة المسطرة العتماد المخطط
السالف الذكر بمرسوم.

الصادر بالجريدة الرسمية رقم  6404بتاريخ  15أكتوبر 2015

2

التصاميم الجهوية للتدبير
المندمج للساحل

تم خالل  2020 -2018انجاز دراسة
إلعداد أول تصميم جهوي نموذجي  :جهة
الرباط -سال -القنيطرة.

3

التلوث البحري الطارئ

 .1تنظيم التمرين البحري الطارئ
بمدينة أكادير سنة 2018
 .2تقييم المخطط الوطني االستعجالي
لمكافحة التلوث البحري الطارئ.
()2020
 .3إعداد دليل وطني لتعبئة المعدات
الضرورية وخدمات الخبراء
المختصة في ميدان مكافحة التلوث
البحري الطارئ()2021

برنامج حماية وتثمين األوساط البيئية

أهداف البرنامج:
• تأهيل األوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي وتثمينها؛
• المساهمة ودعم الجماعات الترابية بخصوص تهيئة وخلق المناطق الخضراء والفضاءات الطبيعية؛
• المحافظة على المجاالت الرطبة وجعلها أحد ركائز جلب االستثمارات في المجال السياحي والترفيهي؛
• تنمية السياحة القروية وشبه الحضرية المستدامة التي تحترم البيئة؛
• تعزيز التربية البيئية والتوعية والتحسيس؛
• تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي.

الحصيلة 2020-2017
المساهمة بغالف مالي قدره  190,8مليون درهم ،لتمويل المشاريع التالية:
• تنمية السياحة الطبيعية بجهة العيون وجهة الداخلة وادي الدهب وجهة كلميم واد نون ؛
• تهيئة وتثمين النفايات المعدنية بجرادة؛
• تأهيل بحيرة الفوارات بالقنيطرة ؛
• حماية الطبيعة عبر التطهير السائل بالعالم القروي ،
• مشروع الحزام األخضر بزاكورة،
• تأهيل غابة الشباب بمكناس،
• إحداث فضاء ترفيهي بسيدي مومن،
• تثمين بحيرة المرجة الزرقاء.

تم تحديد  35موقع جديد ذي أهمية بيولوجية
وإيكولوجية ( )SIBEلتأهيلها وتثمينها مع األخذ
بعين االعتبار :
 03 رهانات  :التنمية الترابية
وااليكولوجية والسوسيو اقتصادية،
 التوزيع الترابي واإليكو-جغرافي (النظم

اإليكولوجية المختلفة)

برنامج حماية وتثمين األوساط البيئية
برنامج عمل :2021
يقدر المبلغ المرصود لبرنامج حماية وتثمين األوساط البيئية برسم
سنة  2021حوالي  30.5مليون درهم.

وسيتم توزيع هذه الميزانية على مشاريع جديدة :
 مشروع تهيئة فضاء ترفيهي بعين أسردون ؛
 برنامج التأهيل المندمج لمنبع عين قيشر (وادي زم) ونواحيه؛
 مشروع إنجاز حزام أخضر للمراكز الكبرى لجهة العيون
بوجدور الساقية الحمراء ؛
 المشاريع النموذجية للتطهير السائل بالعالم القروي بجهة الشرق ؛
 مشروع تهيئة فضاء ترفيهي بجماعة تمنار بإقليم الصويرة ؛
 مشروع تهيئة فضاءات ترفيهية وجنبات محيط واد بهت بمدينة
سيدي سليمان .
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تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ
حصيلة 2020 -2017
 المشاريع المنجزة واإلجراءات المتخذة على المستوى الوطني في مجال مكافحة االحتباس
الحراري:
 oإنجاز المخطط الوطني للمناخ الذي يهدف إلى تحديد التوجهات االستراتيجية والعملية للمملكة في  المشاركة في المفاوضات
أفق  ،2030على المستويين الوطني والمحلي ،من حيث التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ
الدولية

o
o
o
o
o
o

(التمويل وبناء القدرات واالبتكارات التكنولوجية)؛
تحيين المساهمة المحددة وطنيا ،وذلك بعد مشاورات مع مختلف القطاعات المتدخلة؛
الترابية
والدراسات المرافقة له؛
الجماعات للمناخ
إعداد البالغ الوطني الرابع
إعداد التقرير المحين الثاني المتعلق بإجراءات التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة ؛
اعداد سبعة مخططات مناخية إقليمية بكل من الجهات التالية :طنجة تطوان الحسيمة ،الشرق ،الدار
البيضاء سطات ،درعة تافياللت ،كلميم واد نون ،العيون الساقية الحمراء وبني مالل خنيفرة؛
الشروع في إعداد رؤية في افق  2050بخصوص تنمية منخفضة الكربون من اجل وضع
استراتيجية طويلة األمد لتنمية نظيفة ومقاومة للمناخ؛
احداث اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي.

المشاركة في أشغال مؤتمرات
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
بشأن التغير المناخي كوب ،23
كوب  24وكوب 25
تم تأجيل الدورة  26إلى سنة
 2021على إثر الوضعية
الوبائية التي يعرفها العالم
والمتمثلة في تفشي فيروس
كوفيدـ.19

تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ

خطة عمل
2021
 الشروع في إعداد البالغ الخامس بشأن المناخ وإعداد التقرير المحين الثاني المتعلق بالتخفيف؛
 إطالق االستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050؛
 إطالق مشروع لتنفيذ مخطط التكيف بشراكة مع الصندوق األخضر للمناخ بدعم من البرنامج اإلنمائي لألمم
المتحدة ؛
 مواكبة الجهات والقطاع الخاص في مجال تعبئة الموارد المالية لدى الصندوق األخضر للمناخ ؛
 إعداد المخطط الجهوي للمناخ بجهة فاس مكناس؛
 المشاركة في الدورة السادسة والعشرين؛
 متابعة تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا (.)NDC
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اإلطار القانوني والمؤسساتي
حصيلة 2020-2017
الحكامة:
  3مراسيم 1 -قرار

قانون التقييم البيئي
اعداد مشاريع نصوص تطبيقية

التنوع البيولوجي

•
•
•
•

مرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة؛
مرسوم النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة؛
مرسوم إحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي؛
قرار بتغيير وتتميم القرار المتعلق بتطبيق مرسوم إحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة ،القاضي
بإضافة جائزة مثالية اإلدارة.

كيفيات التقييم البيئي؛
• الئحة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي؛
• إجراء البحث العمومي؛
• اعتماد مكاتب الدراسات.

• مشروع قانون بخصوص الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها.

اإلطار القانوني والمؤسساتي
حصيلة 2020-2017
التغير المناخي

 دراسة مقترح قانون حول تغير المناخ



النفايات
مقترح قانون
مرسوم واحد
 4قرارات

•
•
•

الساحل
•
•

مشروع مرسوم
مسودات نصوص تنظيمية







مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم  28.00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (في طور
اإلنجاز)؛
مرسوم يتعلق ب "شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها"؛
قرار تطبيق المرسوم " شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها"؛
قرار يتعلق بالئحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها؛
قرار يخص المحروقات البديلة الناتجة عن النفايات )( (RDFفي طور اإلنجاز)؛
قرار بخصوص المواصفات الخاصة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة نفايات المركبات الثنائية الفينيل متعدد
الكلور والتخلص منها(في طور اإلنجاز).

 مشروع مرسوم يوافق بموجبه على المخطط الوطني للساحل؛
 إعداد مسودات النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالساحل (نظام الترخيص والحدود القصوى ونظام
اإلتاوة ومسك السجل للمقذوفات السائلة في الساحل).

اإلطار القانوني والمؤسساتي
حصيلة 2020-2017
 مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بالحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطالقها ورميها والمتأتية من
مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه االنبعاثات(في طور اإلنجاز)؛

الهواء
 2مشاريع مراسيم 2قرارات-مسودات قرارات

 مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة (في طور اإلنجاز)؛
 قرار متعلق بتحديد الحدود القصوى القطاعية للمقذوفات الغازية الناتجة عن أنشطة قطاع السيراميك؛
 قرار يغير القرار المتعلق بالحدود القصوى القطاعية لالنبعاثات المتأتية من منشآت إنتاج اإلسمنت والمنشآت المنتجة
لإلسمنت المثمنة للنفايات باإلحراق (في طور اإلنجاز)؛
 إعداد مسودات قرارات بخصوص الحدود القصوى للمقذوفات الغازية الناتجة عن أنشطة قطاعات اآلجور والصناعات
المعدنية والفوسفاط والمحطات الحرارية.

إنجاز مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة:
-

-

تم جرد النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
بالمجال البيئي؛
تم إعداد دراسة مقارنة حول التدوين البيئي؛
تم إعداد مشروع تصميم لمدونة البيئة.

متابعة إنجاز مشروع التوأمة مع االتحاد األوروبي لتعزيز التقارب
التشريعي في المجاالت البيئية التالية  :التقييم البيئي والساحل
والنفايات ومكافحة تلوث الهواء والمسؤولية البيئية والشرطة البيئية
والتلوث السمعي البصري والعالمات اإليكولوجية.

اإلطار القانوني والمؤسساتي
برنامج العمل 2021

 صياغة مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة؛
 إعداد ودراسة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجال البيئي مشروع القانون المتعلق بتطبيق بروتوكول
ناغويا والنصوص التطبيقية للقانون  49.17المتعلق بالتقييم البيئي والقانون المتعلق بالساحل؛
 إعداد القرارات المتعلقة بالحدود القصوى القطاعية المتعلقة بالمقذوفات الغازية الناتجة عن أنشطة قطاعات اآلجور
والصناعات المعدنية والفوسفاط والمحطات الحرارية.
 متابعة تنفيذ مشروع التوءمة مع االتحاد األوروبي.
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المراقبة البيئية
حصيلة  2020-2017حصيلة سنوات202-2017
•
•
•
•

أداء اليمين القانوني لمفتشي الشرطة البيئية ( )38على الصعيد المركزي والجهوي؛
تنظيم دورات تكوينية لفائدة األجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية؛
تنزيل المخطط الوطني للمراقبة البيئية على الصعيد الترابي؛
انجاز 1445عملية مراقبة بيئية لمختلف األنشطة االقتصادية والمشاريع االستثمارية.

برنامج العمل 2021حصيلة
• متابعة تنفيذ المخطط الوطني السنوي للمراقبة البيئية مع العمل على تنزيله وتطبيقه على المستوى
الجهوي بتنسيق مع جميع األجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية؛
• متابعة مراقبة وحدات إنتاج زيت الزيتون بتنسيق مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات؛
• تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع األجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية والنيابة العامة ووزارة العدل؛
• إعداد وتنفيذ محاور وتوجهات مشروع البرنامج الوطني للرصد والمراقبة والتتبع.

البرنامج الوطني لرصد التلوث
 رصد التلوث الناتج عن المقذوفات السائلة والرواسب بالواجهتين األطلسية والمتوسطية
 برنامج “  30 : ” Med-Polمحطة على الواجهة المتوسطية.
 برنامج »  34 : « Atlantique Polمحطة على الواجهة األطلسية .
 تقييم التلوث الناتج عن الزئبق بسافلة حوض مارتيل ووضع خطة تدبير إشكاليته.
 إعداد البرنامج الوطني المندمج للرصد والتقييم  ،تطبيقا لقرار اتفاقية برشلونة،
 رصد الملوثات العضوية الثابتة في إطار برنامج " الدعم اإلقليمي لرصد الملوثات العضوية الثابتة  "POPsالمنبثق عن اتفاقية
استوكهولم

 التحاليل المنجزة من طرف المختبر خالل : 2020-2017
السنة
عدد التحاليل (الماء والرواسب)
عدد القياسات (الغازات)
المجموع

2017

2018

2019

2020

24180
14880
39060

32584
18816
51400

38332
15552
53884

36990
17232
54222

الحصول على شهادة االعتماد للمختبر في مجال التحاليل والقياسات التي تدخل في مجال اختصاصاته ،وذلك طبقا لمرجع
االعتماد  NM/ISO 17025الخاص بالمختبرات ( ،)2019والعمل على توسيع مجاالت التحاليل (.)2021-2020

البرنامج الوطني لرصد مياه االستحمام والرمال
جـودة المـياه الشـاطئية

2017

2018

2019

2020

161

165

169

175

-

45

53
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جـودة الرمال
2017

2018

2019

الميزانية
رصد جودة الشواطئ
والرمال مع إعداد الملفات
البيئية

3,2

5

5,5

مجموع االعتمادات (م.د)

3,2

5

5,5





2020
6
6

برنامج عمل سنة 2021
3,2
(لرصد مياه االستحمام ل  113شاطئ ورمال  35شاطئ)
1
(للمختبر للقيام برصد مياه االستحمام ل  65شاطئ ورمال  20شاطئ)
4,2

إحداث الموقع االلكتروني الخاص بالمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ،الذي خصص الحيز
األكبر منه لجودة مياه الشواطئ (.)2017
تطوير تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية ،والذي حصل على الجائزة الوطنية لإلدارة اإللكترونية
"امتياز . "2019

البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء
 هدف البرنامج  :اقتناء ووضع 140محطة ثابتة لقياس جودة الهواء في جهات المملكة في
أفق .2030
 الغالف المالي للبرنامج  367 :مليون درهم.
 عدد المحطات المتوفرة إلى حدود  36 : 2020محطة ،منها  7محطات طور الوضع بجهتي
مراكش -سفي وسوس-ماسة.
 الشركاء :وزارة الداخلية ،المديرية العامة لألرصاد الجوية ،مؤسسة محمد السادس لحماية
البيئة ومجالس الجهة.
 التنفيذ والتتبع :اللجنة الوطنية ،اللجان الجهوية.

اقتناء محطات رصد جودة
الهواء
االعتمادات (م.د)

2019-2018

ميزانية سنة 2020

دعم الجهات القتناء  10محطات

دعم الجهات القتناء  8محطات

(مراكش سفي و سوس ماسة،
وفاس-مكناس)

(جهات الرباط-سال-القنيطرة والشرق
والدار البيضاء-سطات)

(جهات بني مالل-خنيفرة وطنجة-تطوان-
الحسيمة والعيون بوجدور الساقية
الحمراء ودرعة تافياللت)
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12

13,5

2,4

8,75

الصيانة ونظام تدبير المعلومات

الصيانة وتجديد األجهزة القديمة

14,4

22,25

الصيانة و تجديد األجهزة

مجموع االعتمادات (م.د)
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برنامج عمل سنة 2021
دعم الجهات القتناء  9محطات

نظام التراخيص والتقييم البيئي
 نظام التراخيص
• الترخيص ل  47شركة لجمع ونقل النفايات الخطرة؛
• الترخيص ل  25منشأة متخصصة في معالجة النفايات الخطرة؛
• متابعة إنجاز دراسة إلحداث نظام معلوماتي للتراخيص المتعلقة بتدبير النفايات.

 التقييم البيئي
• فحص  3429مشروعا استثماريا من طرف اللجنة الوطنية واللجن الجهوية ،حصل منها
 2035مشروع على قرار الموافقة البيئية ؛
• إعداد المساطر واآلليات المتعلقة بالتقييم البيئي االستراتيجي واالفتحاص البيئي ،تمهيدا
لتطبيق مقتضيات القانون رقم  49.17؛
• إعداد وثيقتين توجيهيتين ) )Directivesتخصان إنجاز دراسات التأثير على البيئة للمشاريع
السياحية والبنية التحتية الطرقية ؛
• تنظيم ورشات تكوينية في مجال التقييم البيئي االستراتيجي واالفتحاص البيئي لفائدة الفاعلين
في هذا المجال ؛
• متابعة إنجاز دراسة إلحداث نظام معلوماتي خاص بمسطرة دراسة التأثير على البيئة.

تعزيز الرصد البيئي
• إنجاز التقرير الوطني الرابع عن الحالة البيئة بالمغرب؛
• استكمال انجاز األنظمة الجهوية للمعلومات البيئية والتنمية المستدامة في
جميع جهات المملكة واعداد التقارير الجهوية المتعلقة بالحالة البيئية؛

مكونات النظام

• تعزيز قدرات الشركاء الجهويين عبر تنظيم دورات تكوينية في مجال
استعمال واستغالل نظم للمعلومات.

Administration

SIREDD
Géoportail

Géo catalogue
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الشراكة مع مختلف الفاعلين
الجماعات الترابية
• التوقيع على  9اتفاقيات شراكة حول تزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع مجالس جهوية ،سيتم استكمال مسلسل
التوقيعات مع المجالس الجهوية الثالث المتبقية قبل متم سنة 2020
• التوقيع على أكثر من  250اتفاقية موضوعاتية مع الجماعات الترابية من اجل تمويل مشاريع في مجال التطهير السائل ،تدبير
النفايات الصلبة ،جودة الهواء......،
• تنظيم  36ورشة تكوينية جهوية في مجال التدبير البيئي والتنمية المستدامة ،استفاد منها حوالي  900مشارك.

المجتمع المدني
•
•
•
•

تنظيم  30ورشة تكوينية لتعزيز دور الجمعيات المحلية في نشر الوعي البيئي
وتعبئة الفاعلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي .وقد
استفاد من هذا البرنامج  600اطار جمعوي.
تمويل  27مشروع بغالف مالي يقدر بـ  5مليون درهم في إطار دعم المبادرات
الميدانية للجمعيات :المحافظة على التنوع البيولوجي ،تدبير الموارد الطبيعية،
التغيرات المناخية ،تثمين النفايات ،الخ...
نشر المبادرات الجمعوية الناجحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
تمثيلية الجمعيات البيئية في مختلف أنشطة التنسيق واالستشارة كاللجنة الوطنية
للمناخ والتنوع البيولوجي  ،واللجنة الوطنية للساحل.

الشراكة مع مختلف الفاعلين
دعم البحث العلمي و تشجيع المقاوالت الخضراء الناشئة
•

•

•

•

•

تمويل  14مشروع للبحث العلمي بمبلغ إجمالي قدره  5مليون درهم في مجال التغير المناخي ،والتدبير المستدام للموارد المائية،
والنجاعة الطاقية ،وتثمين النفايات
تقديم الدعم المالي ) 3,55مليون درهم ( لـ  22مقاولة ناشئة في اطار مباريات االختراع واالبتكار في التكنولوجيات النظيفة الذي
ينظمها القطاع سنويا في مجال تثمين النفايات ،تدبير الموارد المائية ،الطاقات المتجددة ،النجاعة الطاقية ،والبنايات المستدامة،
تنظيم  18ورشة في مجال التكنولوجيات النظيفة وتثمين الموارد ،استفاد منها  120مقاول شاب ،وإنجاز منصة رقمية لنشر وتبادل
المعلومات حول المقاوالت الخضراء ،
توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي من أجل تعزيز دور شركات التأمين فيما يخص المخاطر البيئية
تشجيعا الستثمارات في هذا المجال،
توقيع اتفاقية شراكة مع فيدرالية سيدات األعمال والمهن بالمغرب من أجل دعم المرأة المقاولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الدولي
تعبئة الموارد و انجاز المشاريع في اطار التعاون الدولي
 تعبئة ما يناهز  227.8مليون دوالر في إطار التعاون الدولي(الصندوق األخضر للمناخ  ،صندوق البيئة العالمي
 ،االتحاد األوروبي ألمانيا  ،إيطاليا )....،من أجل تمويل و تنفيذ ما يزيد عن  30مشروع في  :الحكامة
البيئية ،التنوع البيولوجي ،التغير المناخي ،تدبير النفايات  ،مكافحة ورصد التلوث البحري ،،الخ
 انجاز دراسة من اجل تعزيز استراتيجية القطاع في مجال تعبئة الموارد المالية في اطار التعاون الدولي وإعداد
حزمة مشاريع بيئية وفق شروط المنظمات و الجهات المانحة.

تعزيز الدبلوماسية البيئية
 التحضير والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة بالبيئة والمناخ والتنمية المستدامة :كاجتماعات
األطراف التفاقية المناخ ،تنظيم وترأس المنتدى اإلقليمي اإلفريقي حول التنمية المستدامة (أبريل 2019
بمراكش ( بتعاون مع اللجنة االقتصادية اإلفريقية لألمم المتحدة ،وترأس أشغال المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة
(أكتوبر  2019بالرباط)....،ألخ
 المشاركة في اللقاءات المنظمة عبر تقنيات التواصل عن بعد من اجل تعبئة موارد مالية في اطار البرامج
الدولية لإلقالع ما بعد جائحة كوفيد ( 19السويد ،المملكة المتحدة ،سكرتارية اتفاقية األمم المتحدة للمناخ،
سويسرا ،سنغافورة ،البنك الدولي.)... ،
 تتويج المغرب بجائزة نيباد حول اإلدارة والحكامة البيئية في إفريقيا خالل أشغال المؤتمر االستثنائي السابع
لوزراء البيئة األفارقة (نيروبي  )2019تثمينا للجهود المبذولة في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة.

تعزيز التعاون الدولي
تعزيز التعاون جنوب-جنوب
 المشاركة في االجتماع الوزاري للجنة المناخ لحوض الكونغو والتي توجت بقمة رؤساء الدول
والحكومات والتي تميزت بحضور صاحب الجاللة نصره هللا كضيف مميز.
 المساهمة في تفعيل اللجان المناخية األفريقية :لجنة حوض الكونغو (برئاسة جمهورية الكونغو)
ولجنة منطقة الساحل (برئاسة جمهورية النيجر)  ،عبر مركز الكفاءات للتغير المناخي.
 إعداد دراسة حول تقوية التعاون جنوب-جنوب والثالثي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
 تعزيز التعاون جنوب-جنوب بتفعيل اتفاقيات التعاون مع الكوت ديفوار ومدغشقر و فلسطين و
توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية جديدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة مع جمهورية رواندا والنيجر
والفيتنام.
 تنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات األطر التقنية للدول اإلفريقية الصديقة في مجالي التغير
المناخي وتدبير النفايات وتنظيم زيارات ميدانية لوفود افريقية على هامش المعرض الدولي
للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات المتعلقة بالبيئة " "Pollutec
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التواصل والتحسيس والتوثيق
التواصل والتحسيس









تنظيم حمالت تحسيسية سمعية بصرية من خالل إنجاز وصالت وكبسوالت تحسيسية وتوعوية وبثها
عبر وسائل اإلعالم السمعية البصرية واإللكترونية
تنظيم النسخة  12لجائزة الحسن الثاني للبيئة والشروع في االعداد للدورة  13بعد تعديل القرار المنظم لها
االحتفال بالمناسبات البيئية كاليوم العالمي والعربي للبيئة واليوم العالمي للتنوع البيولوجي واليوم العالمي
للمحيطات ،إلخ من خالل تنظيم تظاهرات للتواصل والتحسيس
تنشيط أروقة الوزارة خالل المعارض ذات الصلة بالبيئة
تنظيم دورات تكوينية لفائدة اإلعالميين وتاطيرهم في زيارات ميدانية للتجهيزات البيئية
تفعيل لجنة تتبع الميثاق الوطني لإلعالم والبيئة والتنمية المستدامة

التوثيق




تطوير مركز التوثيق من خالل إدماج نظام معلوماتي وثائقي يمكن من تيسير تدبير الرصيد
الوثائقي
إنشاء مكتبات على مستوى المديريات الجهوية
تجميع المقاالت البيئية في الصحافة الوطنية وإنجاز ونشر ملف "قراءة في الصحافة" على
موقع الوزارة

التربية البيئية










إحداث وتجهيز أكثر من  170نادي بيئي بالمدارس ودور الطالبة وببعض الجمعيات النشيطة في التربية البيئية
المساهمة مع مجموعة من الشركاء في إحداث وتجهيز مركز جهوي للتربية على البيئة والتنمية المستدامة بمدينة
مراكش
تنفيذ برنامج التربية البيئية المندمج عبر تجهيز 6مؤسسات تعليمية بجهة الدار البيضاء سطات بالتجهيز ات الخاصة
ب  :الطاقة الشمسية ،تجميع مياه األمطار ،فرز النفايات ،السقي بالتنقيط ،الخ
تنظيم  22دورة تكوينية في مجال التربية البيئية لفائدة أكثر من  680منشط للنوادي البيئية
اقتناء وتجهيز  4وحدات متنقلة للتوعية والتحسيس والتربية البيئية و إنجاز مدعمات تربوية وبيداغوجية متطورة
مثل الخرائط التفاعلية والمدعمات الرقمية المحاكية للواقع Simulateurs 3D
تنظيم قوافل بيئية داخل المخيمات الصيفية  ،استفاد منها حوالي  15000طفل.
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مجالي الطاقة والمعادن
ميزانيتي التسيير واالستثمار لسنة 2021
الموظفون  160.762.000 :درهم
ميزانية التسيير  366.745.000 :درهم
المعدات والنفقات المختلفة  205.983.000 :درهم
الموظفون
%44

ميزانية االستثمار  63.809.000 :درهم

ميزانية
التسيير
المعدات
والنفقات
المختلفة
%56
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مجالي الطاقة والمعادن
مقارنة مشروع ميزانية  2021بميزانية 2020
ميزانية التسيير

ميزانية االستثمار
129,586

406,248

63,809

2020

366,745

2020

2021

2021
(مليون درهـــم)
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2020

2021

الفرق

ميزانية
التسيير

406,248

366,745

- 39,503
(( -9,72%

ميزانية
االستثمار

129,586

63,809

- 65,777
((-50,76%

مالحظات
•

 6,180 +مليون درهم بالنسبة لنفقات الموظفين واألعوان متعلقة أساسا بالتعويضات الخاصة
بالترقية عن طريق األقدمية أو امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة .2020

•

  45,683مليون درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة متعلقة أساسا بتحويل إعانة التسييرالخاصة بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي ( 38 -مليون درهم) وباإلجراءات التقشفية التي أملتها مواجهة تداعيات جائحة COVID-
 7,683-( 19مليون درهم).

•

  25مليون درهم متعلقة بتحويل إعانة االستثمار الخاصة بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلىوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

•

  17,127مليون درهم من االعتماد المخصص لإلعانات الخاصة بالمؤسسات العمومية وﻤﺭﺍﻓﻕﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺼـﻭﺭﺓ مستقلة (مواجهة تداعيات جائحة .) COVID-19

•

 23,650 -مليون درهم من النفقات الخاصة بالقطاع (مواجهة تداعيات جائحة .) COVID-19

مجالي الطاقة والمعادن
توزيع اإلعانات  :ميزانية التسيير واالستثمار


مساهمة الدولة في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية وﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺼـﻭﺭﺓ مستقلة
2020

2021

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

87.675

83.450

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

78.630

78.000

معهد المعادن بمراكش

2.750
2.726

2.600
2.500

171.781

166.550

معهد المعادن بتويسيت
المجمــوع



مساهمة الدولة في ميزانية االستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية وﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺼـﻭﺭﺓ مستقلة

( 1000درهم)

2020

2021

47.000

37.100

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

5.637

4.600

مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج
معهد المعادن بمراكش

1.000
1.380
190

0
1.000

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

معهد المعادن بتويسيت
84

( 1000درهم)

المجمــــــوع

( 5 +مليون درهم موجهة لمشروع توسعة المعهد
في اطار برنامج تنمية إقليم جرادة كإعانة استثنائية)

380

60.207

43.080

مجال البيئة
ميزانيتي التسيير واالستثمار لسنة 2021
الموظفون 84.243.000 :درهم
ميزانية التسيير 138.556.000 :درهم
المعدات والنفقات المختلفة  54.313.000 :درهم
المعدات والنفقات
المختلفة

الموظفون
61%

ميزانية االستثمار  289 274. 000 :درهم
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ميزانية
التسيير

39%

مجال البيئة
تطور ميزانية المجال 2021-2008
تطور ميزانية االستثمار (مليون درهم)
1144

889,2

910

910,8

918.8

918,8

828
610

536

850
744

454

379,2

289,2

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

تطور ميزانية التسيير ذات الصلة بالمعدات والنفقات (مليون درهم)
105,16

105,16

62,10
54,31

2021

2020

2019

2018

45,06

45,06

2017

2016

35,458

2015

13,458

11,108

11,115

12,4

13,85

13,85

11,85

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

شكرا على حسن إصغائكم
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