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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

الس يد الرئيس احملرتم؛
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون
طبقا ألحاكم الفقرة الثانية من الفصل  101من ادلس تور واملواد من  622اىل  622من النظام
ادلاخيل جمللس املستشارين ،أأترشف اليوم بتقدمي اخلطوط العريضة للتقرير اذلي أأعدته اجملموعة
املوضوعاتية املؤقتة امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية.
ان تفعيل جملس املستشارين لهذا املقتىض ادلس توري للس نة الثانية عىل التوايل رمغ
الصعوابت احمليطة هبذه املهمة ،لهو سعي من هذه املؤسسة اىل ملء لك الفضاء ادلس توري املتاح
للربملان للقيام جبميع ا ألدوار املنوطة به.
وابلرمغ من حداثة التجربة وغياب الرتامك الاكيف يف جمال تقيمي الس ياسات العمومية سواء يف
اجلانب التقين والتدبريي أأو يف اجلانب املتعلق ابلقواعد العامة اليت يفرتض أأن حتمك عالقة التعامل
والتعاون بني اجلهازين الترشيعي والتنفيذي ،فان هذه العملية عىل قدر كبري من ا ألمهية ،اذ يفعل
من خاللها الربملان احدى الآليات املوكوةل اليه طبقا لدلس تور ،مع ما يس تلزمه ذكل من تنس يق
وتعاون مع عدد من الهيئات واملؤسسات ادلس تورية والقطاعات الوزارية املعنية.
وامسحوا يل أأن اس تعرض عليمك خمتلف مراحل التحضري والعداد لهذه احملطة ،فاستنادا اىل
ا ألحاكم ادلس تورية واىل مقتضيات النظام ادلاخيل ،رشع اجمللس يف التحضري للجلسة الس نوية
ملناقشة وتقيمي الس ياسات العمومية مبراسةل رئاسة اجمللس خملتلف الفرق واجملموعات الربملانية ليفاهئا
ابملواضيع اليت تقرتح تقيهمها.
وبعد مداولت مكتب اجمللس يف املواضيع املقرتحة من خمتلف الفرقاء ،مت التوافق حول
موضوع "تقيمي الس ياسات العمومية املرتبطة ابنتاج الرثوة" .ليمت تشكيل اجملموعة املوضوعاتية
املؤقتة من مستشارين ممثلني جليع الفرق واجملموعات ابجمللس ،وينعقد اجامتعها ا ألول برئاسة الس يد
رئيس جملس املستشارين ،يوم الثالاثء  62أأبريل  ،6102وقد متي هذا اللقاء بلكمة توجهيية ذكر
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فهيا الس يد الرئيس ابملقتضيات ادلس تورية والتنظهمية املؤطرة لهذه العملية ،مقدما حملة عن جتربة
الس نة املاضية ،حيث اكن اجمللس س باقا لتفعيل هذا املقتىض ادلس توري ألول مرة ،مشريا
خبصوص هذه الس نة اىل خمتلف املراحل الاعدادية اليت قطعها اجمللس والاكراهات اليت حالت
دون مبارشة هذه العملية مبكرا.
ويف اطار هذا اللقاء ،مت التوافق عىل هيلكة اجملموعة املوضوعاتية عىل النحو التايل:
 الرئيس :املستشار همدي عبد الكرمي؛
 النائب ا ألول :املستشار فؤاد قديري؛
 النائب الثاين :املستشار رش يد املنياري؛
 املقرر :املستشار عبد الصمد مرميي.
وضت اجملموعة يف عضويهتا السادة:
 املستشار عبد السالم بلقشور؛ املستشار عبد الرحامن ادلرييس؛ املستشار حلسن أأدعي (عوض الس يد دمحم البكوري)؛ املستشار عبد امحليد فاحتي؛ املستشار دمحم عدال؛ املستشار عبد اللطيف اومعو (عوض الس يد دمحم ادعيدعة)؛ عبد احلق حيسان (عوض الس يدة ثوراي حلرش).وخالل اجامتعها الثاين املنعقد بتارخي  3ماي  ،6102انكبت اجملموعة عىل اقرار هندسة أأرضية
التقرير ووضع برانمج زمين لجناز هممهتا ،حيث مت اعامتد مهنجية تمتثل يف :
أأول :
 حتديد احملاور اليت ستش تغل علهيا اجملموعة املوضوعاتية ،واليت حرصت يف اخملططات
الوطنية التالية:
 .0خمطط املغرب ا ألخرض؛
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 .6خمطط الترسيع الصناعي؛
 .3اسرتاتيجية املغرب الرمقي؛
 .2خمطط الطاقات املتجددة؛
 .5اخملطط ا ألزرق للس ياحة.
اثنيا:
 توجيه مذكرة لرئاسة اجمللس تتضمن القطاعات الوزارية املعنية ،والهيئات واملؤسسات
الوطنية ،بغاية مد اجملموعة ابلآراء وادلراسات اجلاهزة دلهيا ،خبصوص الاسرتاتيجيات الوطنية
الكربى املذكورة أأعاله.
اثلثا:
 حتديد عنارص التقيمي ،واملمتثةل يف:
 حتديد الطار الزمين بلك خمطط؛
 اخلطوط العريضة للمخطط؛
 الوسائل والماكنيات املرصودة؛
 أأثر لك خمطط عىل التشغيل والتعلمي واللوجيستيك واحلاكمة.
 تعيني طامق ا ألطر الدارية املواكب لعمل اجملموعة املوضوعاتية؛
 جتميع ملف واثئقي حول جمالت التقيمي.
رابعا:
 عقد الاجامتع الثالث للمجموعة يوم  01ماي  6102خصص لطالع أأعضاء اجملموعة
املوضوعاتية عىل تقدم ا ألشغال.
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خامسا:
 عقد الاجامتع الرابع للمجموعة يوم  62ماي  6102حيث مت فيه توزيع املسودة ا ألولية
للتقرير عىل ا ألعضاء مع حتديد أأجل لتقدمي املالحظات الشلكية وكذكل الضافات اليت يقرتحوهنا
حول مضامني املسودة.
سادسا:
 عقد الاجامتع اخلامس للمجموعة يوم  02يونيو  6102خصص لالس امتع اىل مالحظات
واقرتاحات ا ألعضاء ،كام قدم فيه الس يد رئيس اجملموعة اقرتاحا بدعوة مسؤولني مركزيني ابلوزارات
لالس امتع الهيم خبصوص الاسرتاتيجيات موضوع التقيمي ،حيث مت يف هذا الاجامتع اقرار برانمج
زمين لهذه اللقاءات.
سابعا:
 عقد الاجامتع السادس للمجموعة يوم  06يوليوز  6102خصص لتقدمي املسودة الهنائية
ومناقش هتا.
اثمنا:
 اجامتع  02يوليوز  6102اذلي مت فيه اقرار الصيغة الهنائية للتقرير اذلي قدم ملكتب جملس
املستشارين.
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الس يد الرئيس احملرتم؛
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛
عود عىل بدء ،واستنادا اىل عنارص املهنجية املعمتدة ،رشعت اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة حتت
الرشاف املبارش لرئيسها وبدمع من فريق معل مشلك من ا ألطر الدارية للمجلس ،يف اجناز همام
البحث وجتميع العنارص الالزمة لعداد مسودة التقرير.
وهبدف توضيح الرؤية ،وجه الس يد رئيس اجملموعة تطبيقا ملقتضيات املادة  622من النظام
ادلاخيل مذكرة اىل رئاسة اجمللس بتارخي  2ماي  6102يطلب فهيا دمع عدد من القطاعات الوزارية
والهيئات واملؤسسات الوطنية من خالل ايفاهئا ابدلراسات أأو الآراء ذات الصةل ابملوضوع
واملشاركة يف لقاءات تروم تعميق النقاش بشأأن القضااي املرتبطة ابلسرتاتيجيات موضوع التقيمي.
ولنفس الغرض ،طالبت اجملموعة املوضوعاتية بعقد اجامتعات مع عدد من القطاعات احلكومية،
ويتعلق ا ألمر بطلب عقد جلسات انصات حبضور ومجوعة من الوزراء للقاء عروض حول
املوضوع ،لك يف اختصاصه ،ويتعلق ا ألمر ب:
 وزير الاقتصاد واملالية؛
 وزير التجهي والنقل واللوجستيك؛
 وزير الفالحة والصيد البحري؛
 وزير الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي؛
 وزير التعلمي العايل وتكوين ا ألطر والبحث العلمي؛
 وزير الشؤون العامة واحلاكمة؛
 وزير الطاقة واملعادن والبيئة؛
 وزير التشغيل والشؤون الاجامتعية؛
 وزيرالس ياحة.
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ابلضافة اىل مراسةل عدد من املؤسسات الوطنية ،ملوافاة اجمللس ابدلراسات والتحاليل
والتقارير اجلاهزة املتعلقة ابلسرتاتيجيات املذكورة ،ويه:
 اجمللس ا ألعىل للحساابت؛
 اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛
 اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
 بنك املغرب؛
 املندوبية السامية للتخطيط؛
 الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة.
كام مت استامثر الرصيد الواثئقي املتوفر يف هذه املادة ،سواء تعلق ا ألمر ابدلراسات الصادرة عن
عدد من املؤسسات ،أأو ابلتفاعل احلاصل بني احلكومة وجملس املستشارين من خالل اجللسات
ا ألس بوعية ل ألس ئةل الشفهية ،وتقارير اللجان ادلامئة اخلاصة مبناقشة امليانيات الفرعية للوزارات
املعنية.
ولقد جتاوبت بعض القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية مشكورة مع مطالب اجملموعة،
سواء بزتويدها بعدد من الواثئق أأو من خالل لقاءات مبارشة مع مسؤولهيا املركزيني ،ومهنا :
 اجمللس ا ألعىل للحساابت ،اذلي زودها بتقارير عن:
 خمطط املغرب الرمقي؛ صندوق التمنية الفالحية؛ اخملطط ا ألزرق للس ياحة؛ بنك املغرب ،اذلي أأحال عىل اجملموعة تقاريره الس نوية خالل  6106و 6103و6102؛
 املندوبية السامية للتخطيط ،اليت قدم مسؤولوها عرضا حول مناجه ومقارابت تقيمي الس ياسات
العمومية؛
 وزارة الشؤون العامة واحلاكمة ،اليت وافت اجملموعة مبلف واثئقي حول الس ياسات العمومية؛
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 وزارة الفالحة والصيد البحري ،اليت بعثث مبذكرة حول خمطط املغرب ا ألخرض؛
 وزارة الس ياحة ،اليت قدم ممثلوها عرضا حول اخملطط ا ألزرق؛
 وزارة الطاقة واملعادن ،اليت سامهت بعرض حول الطاقات املتجددة؛
 وزارة التجهي والنقل واللوجستيك ،اليت شاركت بعرض حول حصيةل قطاع اللوجستيك؛
 وزارة التشغيل ،اليت قدم مسؤولوها عروضا حول س ياسة التشغيل.
وانطالقا من املعطيات اليت مت جتميعها من الواثئق املتوصل هبا ويف تكل اليت اكنت متوفرة
وكذكل من اللقاءات املبارشة مع املسؤولني املركزيني للقطاعات املذكورة أأعاله ،مت اعداد املسودة
ا ألولية لتقرير اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة اذلي أأحيل عىل السادة أأعضاهئا قصد الاطالع وابداء
املالحظات والضافات الرضورية حول املضامني الواردة فهيا ،وذكل قبل احالته عىل مكتب
اجمللس.

مقرر اجملموعة املوضوعاتية:
الس يد عبد الصمد مرميي
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محور المخطط األخضر

مقتطف من
الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك دمحم السادس إلى
األمة بمناسبة الذكرى ال 16لثورة الملك والشعب
20غشت 4162
" .............وفي هذا اإلطار ،مكنت االستراتيجيات القطاعية من
تحقيق نتائج ملموسة ،ساهمت في وضوح الرؤية ،وفي إعادة تموقع
االقتصاد الوطني ،على الصعيد الجهوي والدولي.
وعلى سبيل المثال ،فقد ساهم مخطط المغرب األخضر ومخطط
أليوتيس ،في حصول المغرب على جائزة المنظمة العالمية لألغذية
والزراعة ،لبلوغه أهداف األلفية ،المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة،
سنتين قبل الموعد المحدد لها.
وذلك لما يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى ،ذات
المردودية العالية ،وبين تشجيع الفالحة المعاشية والتضامنية ،والصيد
التقليدي ،واعتبارا لدورهما في تحسين الدخل بصفة دائمة.
" ..................
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محور المخطط األخضر
تفعيال للتوهجات امللكية لصاحب اجلالةل املكل دمحم السادس،بتارخي 60ابريل6112مبناس بة انطالق
ادلورة الثانية ل ألايم الوطنية للقطاع الفاليح ،تبىن قطاع الفالحة خمطط املغرب ا ألخرض اكسرتاتيجية
متاكمةل ومندجمة لتمنية القطاع الفاليح ،متحورت هذه السرتاتيجية حول مقاربة مشولية وادماجية للك
الفاعلني مبختلف توهجاهتم.
وينتظم اجناز خمطط املغرب ا ألخرض عىل املس تويني الوطين و اجلهوي:
املس توى الوطين :هيم التعريف ابلتوهجات الكربى ،حتديد مناذج الاجناز و كذكل هتيئي القوانني
واملراس مي لتطبيقه ،و كذكل تسخري الرشاكء ادلوليني و الوطنيني مع وضع عقد-برامج عىل املس توى الوطين
واجلهوي
املس توى اجلهوي :هيم ختطيط جمايل للمشاركة يف اجناز اخملطط ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار اخلصوصية
اجلهوية املنسجمة مع التوهجات احملددة من قبل خمطط املغرب ا ألخرض ،كذكل س يكون هل هدف التشجيع
ومراقبة ا ألنشطة عىل املس توى القلهمي و احمليل.
وهكذا ،فان اجناز خمطط املغرب ا ألخرض عىل أأرض الواقع س يكون عرب اخملططات الفالحية اجلهوية يف
اطار ومجوعة من التفاقيات والرشااكت .
1

أأول :الس ياق العام لسرتاتيجية اخملطط الاخرض
ان مالمسة خمطط املغرب ا ألخرض بشلك عام يتطلب الوقوف عىل ا ألهداف املتوخاة واملبادئ
ا ألساس ية املعمتدة لتفعيهل
أأهداف اخملطط ا ألخرض

هيدف خمطط املغرب ا ألخرض اىل الاس تفادة من الماكانت اليت خيزتهنا قطاع الفالحة ،ويروم ابلتايل
بلوغ أأهداف طموحة يف أأفق ، 6161تتعلق أأساسا مبا ييل:
1

الموقع الرسمي لوزارة الفالحة
موقع وكالة التنمية الفالحية http/www.adc.gov.ma
مجلة المالية عدد1122
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 رفع حصة القطاع الفاليح يف الناجت ادلاخيل اخلام من خالل رفع القهمة املضافة املقدرة حاليا حبوايل 42مليار درمه يف املتوسط لتصل اىل ما بني  022مليار درمه و 042مليار درمه ؛
 مضاعفة دخل الساكنة القروية؛ احداث 0.511.111فرصة معل جديدة؛ مضاعفة صادرات شعب احلوامض والزيتون والفواكه وهو ما س همكن من رفع قهمة هذه الصادراتاىل حوايل  22مليار درمه؛
 اعطاء القطاع الفاليح دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة اخلصوصيات؛ تمثني الماكانت واستامثر هوامش التطور؛ مواهجة الرهاانت املعارصة مع احلفاظ عىل التوازانت السوس يواقتصادية؛ مواكبة التحولت العميقة اليت يعرفها قطاع الصناعات الغذائية عىل املس توى العاملي.أأمه الجراءات املعمتدة لجناز اخملطط:

لقد مت اعامتد ومجوعة من العمليات ا ألفقية واليت هتدف اىل ضامن جناح اخملطط يف مراحهل
الاستامثرية وما بعد الاستامثر عرب العمليات ا ألساس ية التالية:
مالمئة الطار القانوين واملؤسسايت املنظم للقطاع الفاليح:

 اعادة تنظمي الوزارة امللكفة ابلفالحة عىل املس توايت املركزية واجلهوية واحمللية مع احداث بنيات
هجوية تتلكف ابلتخطيط والتنفيذ من أأجل المتكن من تأأطري وتتبع تنفيذ املشاريع؛ ووضع أآليات لتتبع تنفيذ
وتقيمي النتاجئ ابملوازاة مع تقدم اجناز املشاريع.
 احداث مؤسسة خاصة،يتعلق ا ألمر بواكةل تمنية الفالحة اليت تتلكف ابلرشاف عىل تفعيل هذا
الربانمج؛
 احداث مكتب وطين يتلكف ابلسالمة الصحية للمواد الغدائية؛
 هيلكة الغرف الفالحية وتأأهيل الهيئات املهنية (القانون  )64-12هدفه تقوية وتدعمي مصداقية
واشعاع هذه املؤسسات بغية جعلها احللقة ا ألساس ية يف مسلسل تمنية العاملني الفاليح والقروي؛
 احداث الواكةل الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشرة أأراكن اليت تمتثل هماهما الرئيسة يف تطوير
والهنوض ابلتدبري والتمنية املس تدامة ل ألنظمة الايكولوجية للواحات وجشرة أأراكن؛
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 العفاء من الرضيبة عىل القهمة املضافة مع اخلصم عىل املعدات املصممة خصيصا لالس تخدام الزراعي
 ،ا ألمسدة واملبيدات واملعدات الزراعية ومعدات الري؛
 فرض رضيبة منخفضة عىل القهمة املضافة نس بة  ٪01، ٪4أأو  ٪02عىل بعض املنتجات احملددة؛
 العفاء من الرضيبة عىل القهمة املضافة عىل ايراد املنتجات واملعدات الزراعية واحليواانت احلية
ا ألصيةل وا ألمسدة واملعدات النباتية؛
 وضع قواعد السالمة الصحية للمواد الغذائية؛
 احلرص عىل حامية حصة املس هتكل واحملافظة عىل حصة احليواانت والنبااتت؛
 اخراج قانون رمق  32-01يتعلق ابلتجميع الفاليح هيدف القانون اىل اقرار نظام قانوين حيدد
العالقات التعاقدية الناش ئة يف اطار التجميع الفاليح  ،بتجديد رشوط الزامية لالخنراط يف هذا النظام .
وضع أآليات متويل مالمئة

 يتعلق ا ألمر ابملواكبة البنكية خملطط املغرب ا ألخرض عرب توفري متويالت مالمئة خلصوصيات املشاريعالفالحيفي هذا الصدد ،مت التوقيع عىل ومجوعة من التفاقيات مع مؤسسات مالية نذكر مهنا عىل اخلصوص
التفاقية املوقعة بني احلكومة والرشكة العامة ألبناك ،مبناس بة ادلورة الرابعة ل ألايم الوطنية للفالحة ،وهتدف
اىل تعبئة غالف مايل يقدر ب 3ماليري درمه عىل مدى  5س نوات.
اثنيا :املرتكزات ا ألساس ية للمخطط ا ألخرض:
يقوم خمطط املغرب ا ألخرض عىل ومجوعة من املبادئ الرئيسة و اليت تعترب من أأمه الراكئز اليت تقوم علهيا
هذه السرتاتيجية ،ويه:
أأول  :اعتبار الفالحة قاطرة للتمنية خالل  01اىل  05س نة املقبةل:
 تعترب الفالحة أأمه رافعة للتقدم وذكل عرب تدعمي حصة الفالحة يف الناجت ادلاخيل اخلام بتحقيق انجتاضايف س نوي يرتاوح من  41اىل  011مليار درمه مع العمل أأن الناجت ادلاخيل احلايل يوازي  42مليار درمه.
 خلق فرص العمل بزايدة  211أألف منصب شغل قار حماربة الفقر بتحسني ادلخل الفاليح احلايل من 6اىل  3مرات حلوايل مليون ونصف قروي.
 الرفع من قهمة الصادرات من  2اىل  22مليار درمه ألمه السالسل اليت تمتتع فهيا بالدان ابمتيازاتتنافس ية اكحلوامض والزيتون والفواكه واخلرضوات.
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 اطالق موجة جديدة من الاستامثرات تصل قهمهتا الجاملية اىل  01ماليري درمه س نواي عرب خلقحوايل  0511مرشوع.
اثنيا :اعامتد التجميع كمنوذج لتنظمي الفالحني:
 ان بناء خمطط املغرب ا ألخرض مت عىل أأساس التجميع كآلية لتمثني القطاع الفاليح وتطبيق هدهالآلية س همكن من خلق رشااكت متنوعة .
 التجميع يه رشاكة تطوعية بني املنتجني من هجة واملصنعني واملوزعني من هجة أأخرى .هذا النظاميعمتد عىل دمج ومجوعة من الفالحني ( ُم َجمعني) حول فاعل ( ُمج ِمع) يتوفر عىل اماكنيات تدبرييه ،مالية وتقنية
جتعهل قادر عىل تمثني اىل حد أأقىص مراحل النتاج.
 ميكن للتجميع أأن يكون حال انجعا لتجاوز اشاكلية التجزيء املفرط وجحم الاس تغالليات الفالحيةوكذكل ملواهجة ضعف التنظمي يف القطاع الفاليح .وابلفعل فان صغار الفالحني واذلين يكونون أأغلبية
الاس تغالليات الفالحية يف املغرب ( % 41مهنا أأقل من هكتارين) اماكنيهتم التدبريية والتقنية جد ضعيفة
وكذا اماكنيهتم املالية غري اكفية لعرصنة نظام النتاج دلهيم.
2

اثلثا :تمنية الفالحة املغربية بشموليهتا :
تنقسم الفالحة يف املغرب اىل قسمني فالحة عرصية متواجدة يف املناطق السقوية واملناطق البورية
املالمئة تشغل  %61من مجةل املساحة املزروعة ،وتمتي ابعامتد ا ألساليب العرصية وارتفاع املردودية ،وفالحة
تضامنية صغرية متواجدة يف املناطق اجلبلية والواحات واملناطق البورية الغري مالمئة ،تعمتد عىل التساقطات
املطرية ويمتي انتاهجا ابلتدبدب .هذه الفالحة تس توعب  %21من ا ألرايض املزروعة.
نظرا لهذا التنوع الكبري للفالحة املغربية ،فقد ارتكزت اسرتاتيجية خمطط املغرب ا ألخرض عىل دعامتني
أأساس يتني وهام :
 ادلعامة ا ألوىل :وختص الفالحة العرصية وهتدف اىل تمنية الفالحة ذات القهمة املضافة والنتاجية
العالية واملوهجة اب ألساس حنو التصدير .و ُسيرشع يف هذا الصدد يف اجناز  220مرشوعا موزعا عىل
521الف ضيعة مبلغ استامثري يقارب  6.060مليار درمه؛ ومير ذكل عرب الحداث الرادي ألقطاب التمنية
الفالحية والصناعات الغذائية ذات القهمة املضافة العالية ،واليت تس تجيب بصورة كبرية ملتطلبات السوق.
وس هتم اجراءات هذه ادلعامة  211أألف اس تغاللية فالحية ،وس متكن من تعبئة استامثراتتناهز 051
مليار درمه لجناز  211مرشوع فاليح.
2
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ومن بني الآليات السرتاتيجية اليت اختريت من أأجل تفعيل السرتاتيجية ،ميكن ذكر المنوذج
الاسرتاتيجي اجلديد للتجميع ،القامئ عىل أأساس :
 عقود حتدد رشوطها مس بقا حسب لك سلسةل انتاجية و حسب لك دائرة للتجميع؛
 اطار حتفيي مبتكر (دمع هادف ،س ياسة جبائية مالمئة ،دمع التكوين)؛
 ولوج تفضييل للعقار؛
 ولوج تفضييل للمتويل ( ُم َج ِمعون و ُم َج َّمعون)؛
 ولوج تفضييل لالمتيازات املشرتكة (التصدير واللوجستيك ،العالمات التجارية وتدبري اجلودة،
التقنيات الفالحية ،البحث والتمنية).
 ادلعامة الثانية :ختص الفالحة التضامنية ،وتريم اىل تطوير مهنجية جديدة حملاربة الفقر يف صفوف
الفالحني الصغار ،عرب الرفع من املدخول الفاليح
ان مشاريع ادلعامة الثانية يه مشاريع فالحية ذات جدوى اقتصادية مس تدامة تعمتد عىل التدخل
املبارش لدلوةل من خالل  3أأصناف من املشاريع .
 مشاريع حتويل :هتدف اىل حتويل الفالحني الأكرث هشاشة من زراعة احلبوب اىل فالحة ذات قهمةمضافة عالية و أأقل تأأثرا بندرة وعدم انتظام التساقطات املطرية اكلزيتون بنس بة  %44واللوز (......)%2
الهدف العام هو الوصول اىل حتويل  211أألف هكتار موزعة عىل  611أألف اس تغاللية
وجتدر الشارة بأأن ادلوةل ستتحمل النصيب الأكرب من الاستامثرات املتعلقة ابلتشجري ومصاريف
الصيانة خالل الس نة ا ألوىل والثانية حيث يس توجب عىل الفالح اس تكامل صيانة املغروسات اىل حني
مرحةل النتاج .وس تعمل ادلوةل عىل اجياد احللول املناس بة لعانة الفالح عىل تغطية مصاريف الصيانة وكذا
مصاريف العيش اىل غاية بلوغ ا ألجشار املمثرة لالنتاج.
مشاريع تكثيف وتمثني النتاج :اليت هتدف اىل حتسني املكتس بات احلالية يف سالسل النتاج احليوانية(خاصة ا ألغنام عرب توس يع سلسةل النتاج .اجلعية الوطنية ل ألغنام و املاعز) وذكل بتأأطري الفالحني وكذكل
متكيهنم من اكتساب التقنيات الالزمة وحتسني النتاجية وتمثني النتاج .وس هتم مساحة اجاملية تقدر ب 211
أألف هكتار موزعة.
مشاريع التنويع  :و يه عبارة عن مشاريع تنويع صغرى ،هتدف اىل خلق دخل اضايف للفالحني الأكرثهشاشة بتمنية رسيعة للمنتجات احمللية (الزعفران – العسل – ا ألعشاب الطبية) فعدد املشاريع املربجمة يف
اطار ادلعامة الثانية يصل اىل  525مرشوعا اجامتعيا" ،يف اطار  02خمططا هجواي قبل التقس مي احلايل" ترتكز
عىل نظام متويل مبتكر ،يتعامل مع املمولني الاجامتعيني ابعتبارمه مستمثرين
17

وهذه املشاريع ستس هتدف  255أألف فالح و تتطلب استامثرات اجاملية تقدر ب  61مليار درمه
سيمت اس تقطاب  41اىل  % 21مهنا من طرف مستمثرين مغاربة و أأجانب ،أأما  61اىل  % 31املتبقية
يتحملها الفالحون املس هتدفون ،وس يغطي صندوق التمنية الفالحية نس بة هممة من مساهامهتم.
3

رابعا  :تشجيع الاستامثر اخلاص
ان الاستامثر الرضوري لجناز خمطط املغرب ا ألخرض يقدر ب  024مليار درمه موزعة كام ييل :
غالبية الاستامثر هو للخواص بنس بة  % 41بواجب استامثر معويم بنس بة % 31عىل أأن  % 31اليت متثل
احلصة العمومية سيمت توفرها من قبل صندوق التمنية الفالحية يف صيغة مساعدات الاستامثر.
أأما عىل مس توى الفالحة التضامنية ،فان مسامهة ادلوةل ستمتثل ما بني  41اىل  % 21من الاستامثر
الجاميل وتقترص مسامهة املس تفيدين من مشاريع الفالحة التضامنية يف حدود  61و .% 31
خامسا :املقاربة التعاقدية لجناز اخملطط
ان اجناز خمطط املغرب ا ألخرض تطلب تعبئة مجيع املتدخلني يف خمتلف القطاعات خصوصا الدارة،
املنتجني اجلهويني واملهنيني و اجلعيات .لك هؤلء الفاعلني سيش تغلون يف اطار رشاكة حتدد جمال التدخل
واملسؤولية للك متدخل ،وقد مت التوقيع عىل ومجوعة من الرشااكت بني اجلهات ،الغرف الفالحية ووزارة
الفالحة و الصيد البحري حول  02برامج فالحية هجوية ،وكذا انشاء أآلية مؤسساتية للسالسل الفالحية
والاعامتد عىل ابرام اتفاقيات المتويل مع املصارف الرشيكة ( القرض الفاليح – البنك الشعيب – والتجاري
وفا بنك)  .ومتثلت بعض املساهامت اكلتايل :
 التجاري وفا بنك  65مليار درمه؛ صندوق احلسن الثاين للتمنية الاقتصادية والاجامتعية  211مليون د ()6106-6112؛ الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية مليون دولر دلمع ادلعامة ا ألوىل؛ البنك ادلويل هبة مالية  034مليون دولر؛ الواكةل الفرنس ية للتمنية قرض  51مليون دولر لمتويل املشاريع اجلهوية لطنجة تطوان – اتزة احلس همةاتوانت.
3
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ومن أأجل الاخنراط يف هدا اخملطط مت القيام بتعبئة وطنية ودولية حول خمطط املغرب ا ألخرض (ادلوةل
– املمولني – ورشاكت التأأمني والفاعلني)
4

سادسا  :تمنية الفالحة املغربية:
من خالل الجراءات التالية :
 الاندماج يف منظور "التقلبات املناخية" عىل مس توى هندسة مشاريع خمطط املغرب ا ألخرض؛ حتويل حوايل مليون هكتار من احلبوب اىل ا ألجشار املمثرة اليت توفر حامية للمساحات الفالحية؛ جتربة "التدبري املبارش" قصد اس تعامل أأوسع يف المتويل؛ ادلمع لس تعامل أأنظمة السقي املقتصد للمياه (من  052أألف هكتار حاليا اىل  226أألف هكتار يف أأفق)6161؛
 دمع تمنية اس تعامل الطاقات املتجددة يف امليدان الفاليح (الشمس ية – الرحيية – بيو-غازية).سابعا :اصالح الطار القطاعي للفالحة:
ان تفعيل دعاميت الفالحة العرصية والفالحة التضامنية تطلب اصالح الطار القطاعي اذلي مه 2
حماور:
 العقـــار :تعبئة أأرايض ادلوةل واجلوع قصد الاستامثر فهيا من طرف اخلواص وذكل مبوافقة ذوي
احلقوق،؛ وضع اطار حمفز لتجميع ا ألرايض والاستئجار الفاليح (اعامتد مناذج عقود موحدة ،ووضع اطار
قانوين مالمئ) ابلضافة خللق رشااكت بني القطاع العمويم واخلاص ومتابعة اجملهودات والصالحات الهيلكية
للتسجيل والتحفيظ.
 املاء  :س ياسة املاء اجلديدة متيت بتسخري موارد جديدة وصيانة وتوس يع املدارات السقوية ،التدبري
املفوض ملياه الري ،تسعري حتفيي للامء ،التنس يق بني خمتلف املتدخلني ،تعممي اس تعامل تقنيات السقي
العرصي ،اس تعامل املاء للزراعات ذات قهمة مضافة عالية أأو ذات انتاجية عالية احلبوب والسكر.
 الس ياسة اجلبائية :وضع س ياسة جبائية مالمئة مع اخلصوصيات اجلهوية والاقتصادية للقطاع الفاليح

4
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 السوق ادلاخلية :عرصنة مساكل التوزيع وحتسني الولوج اىل أأسواق اجلةل واملذاحب ،والصالح
التدرجيي للقوانني املرتبطة هبا.
من خالل ماس بق يتضح أأن جتس يد السرتاتيجية سيمت من خالل حمورين متقاطعني وهام سالسل
النتاج واجلهات من خالل احداث أأقطاب للتمنية عىل أأساس اس تغالل املؤهالت واملوارد احمللية خللق فرص
دينامية تمنوية هجوية مع احلرص عىل الانسجام اجملايل والاسرتاتيجيات القطاعية .

اثلثا :قراءة يف آ اثر اسرتاتيجية اخملطط ا ألخرض
عىل املس توى اجلهوي:

لتحقيق ا ألهداف احملددة يف خلق الرثوة وفرص العمل ،وماكحفة الفقر ،أأبرمت رشااكت مع اجلهات
املس تفيدة ومت تنفيذها عىل خمتلف املس توايت (سالسل النتاج ،اجلهات  )...وتشمل هده الرشااكت ما
ييل:
 توقيع عرشة عقود برامج بني ادلوةل واملهنيني هتم خمتلف سالسل النتاج :الزراعات السكرية،
احلوامض ،زراعة احلبوب ،الزراعات التسويقية ،انتاج المتور ،انتاج احلليب ،انتاج اللحوم امحلراء ،تربية
ادلواجن ،انتاج البذور وزراعة الزيتون؛ كام مت وضع الآليات املؤسساتية من أأجل تتبع وتقيمي تنفيذ هده
العقود س نواي ( 6112 ، 6112و )6101؛
 خلق تسعة تنظاميت بهمهنية؛
 وضع س تة عرش عقدا فالحيا هجواي متثل التكريس اخلاص بلك هجة يف خمطط املغرب ا ألخرض من
حيث املشاريع والاستامثرات وفرص العمل واماكنيات التصدير ويمت تنفيذ هده العقود مع الرشاكء احملليني
(اجلاعات احمللية والغرف الفالحية والقطاعات الوزارية املعنية).
 اطالق أأكرث من مائة مرشوع ينمتي لدلعامة الثانية من خمطط املغرب ا ألخرض خالل س نة 6101
و 016مشاريع يف نفس ادلعامة برمس س نة  .6100وتغطي هده املشاريع اكمل الرتاب الوطين كام هتم
سالسل النتاج الرئيس ية النباتية واحليوانية وكذا الجراءات ا ألفقية ذات الفائدة الكربى (اجلودة ،البيئة،
ووضع العالمات).
 مت تأأكيد دينامكية الاستامثر عن طريق مراجعة املنح والتشجيعات املقدمة يف اطار صندوق التمنية
الفالحية وقد اكن الهدف من هده املراجعة ،املسامهة بفاعلية يف حتقيق أأهداف الس ياسة الفالحية للبالد
وحتسني جناعة صندوق التمنية الفالحية أكداة لتشجيع الاستامثر.
 وضع نظام معلومايت لدارة العقود الربامج املوقعة بني ادلوةل واجلعيات املهنية..
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 كام مت التوقيع عىل عقود للرشاكة مع املؤسسات البنكية الوطنية لتوفري ادلمع املايل ،مبا يف ذكل انشاء
مؤسسة متخصصة لمتويل صغار الفالحني .وقدمت الرشوع يف رشااكت أأخرى مع الفاعلني العموميني واخلواص
املعنيني (املزودين ابملاء ،اجملمعني ،اجلهات املموةل وطنيا ودوليا ،اجملمتع املدين.
 اعطاء الانطالقة الفعلية لقطبني متخصصني يف الصناعات الفالحية ( أأربعة أأقطاب يف طور
العداد) من أأجل رفع معدل تمثني املنتجات الفالحية.
 مواصةل حتديث أأربعة ماكتب هجوية لالستامثر الفاليح منوذجية  :داكةل اللوكوس اتدةل والغرب.
 وضع برامج لالستامثر يف جمال الري :الربانمج الوطين لقتصاد مياه الري وبرانمج Résorption
 des Décalages ( 50مليار درمه عىل مدى  01س نوات).
 انطالق التكوين عرب التلقني ل  21.111من أأبناء الفالحني.
 انشاء لكية لدلراسات العليا يف الزراعة يف معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة.
 اطالق برانمج لتطوير املنتجات احمللية (البيان اجلغرايف ،ووضع العالمات ،اجلودة .)...
 تشجيع املنتجات ذات اجلودة العالية واملصاحبة التقنية والتنظهمية.
 تقوية نظام التتبع والتقيمي ونظم املعلومات املرتبطة به.
 تفعيل الربامج اجلهوية لالستشارة الفالحية اليت مت اعدادها مبشاركة وبتنس يق وتشاور مع مجيع
املتدخلني والرشاكء يف منظومة الاستشارة الفالحية عىل مس توى خمتلف هجات اململكة وتزنيلها واعداد
برامج استشارة فالحية للك مستشار فاليح حسب سالسل النتاج
 اجناز حوايل  41111معلية لالستشارة الفالحية ،مهت مجيع سالسل النتاج لفائدة  531111فالح
خالل س نة  6102وحوايل  02111معلية استشارة فالحية لفائدة  021111فالح يف ذكل ما يقارب
 05111امر أأة خالل السدايس ا ألول من س نة .6105
اضافة اىل ذكل ،أأعدت وزارة الفالحة يف اطار حتسني بيئة القطاع ،قوانني جديدة خصوصا تكل
املتعلقة ابجلعيات البهمهنية و نظام التجميع .ذكل ان الطار القانوين اجلديد اخلاص ابجلعيات البهمهنية س همكن
من حتسني احلاكمة واختاذ القرار دلى خمتلف املتدخلني يف سلسةل انتاجية معينة ،وتعزيز دور هده اجلعيات
ابعتبارها احملاور الوحيد للسلطات العمومية .كام أأنه سيسهل احلصول عىل موارد جديدة لمتويل وتنفيذ برامج
معلها.
أأما الطار القانوين للتجميع فس همكن من توضيح أأدوار وحقوق مجيع ا ألطراف املعنية بعملية التجميع
(اجمل ِمعون ،الفالحون اجملمعون ،ادلوةل) وضامن التنفيذ عن طريق مؤسسات التحكمي .كام س همكن هذا
القانون اجلديد أأيضا من وضع أأشاكل جديدة من التحفيات لتشجيع ودمع تطوير معليات التجميع.
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ومت فتح ومجوعة من ا ألوراش السرتاتيجية  :مرشوع التأأمني الفاليح ،تشجيع املنتجات احمللية
اسرتاتيجية البحث والتمنية ،لتنفيذ الس ياسة الفالحية اجلديدة التمنوية اليت تعرفها البالد (اخلدمات
الاجامتعية ،اخلدمات اللوجستيكية ،البنيات التحتية ،اعداد الرتاب الوطين ،احملافظة عىل البيئة ومرشوع
اجلهوية).
وقد شهدت الاستامثرات بشقهيا العمويم واخلاص ارتفاعا ملحوظا ،مما يدل عىل التعبئة واملسامهة
الكبرية للمتدخلني يف القطاع .كام مكنت ظروف النتاج من حتقيق مس توايت تعزز ا ألهداف املسطرة من
حيث الآاثر الاقتصادية والاجامتعية.
كام مت دمج اخملاطر املناخية بكيفية فعلية ضن ادلعامة الثانية للمخطط ا ألخرض ابلنس بة للمخططات
الفالحية اجلهوية :حيث اختار اخملطط ا ألخرض تطوير املساكل اليت تس تجيب اس تجابة اتمة لنوعية ا ألرايض
الفالحية يف لك منطقة عىل حدة ،وكدا تنويع ا ألنشطة الفالحية واختاذ تدابري مصاحبة ،اكلتكوين والتامني
عن اخملاطر املناخية املتعددة من شاهنا متكني الفالحني من الاس تغالل ا ألفضل للموارد الطبيعة ،والتكيف
الفعيل مع الظواهر املناخية القصوى،
كام أأن ادلعامة الثانية تتوىخ تقليص مساحة زراعة احلبوب بنس بة  ٪61حبلول س نة  ،6161أأي ما
ومجوعة مليون هكتار تنمتي اىل هجات هامش ية ل تتالءم تربهتا مع زراعة احلبوب ،واليت سيمت حتويلها اىل
زراعة الفواكه ،وسوف تلعب هذه الزراعة دورا هاما فامي خيص التكيف مع تغري املناخ ،وحتسني دخل
الفالحني (عرب اس تقرار الساكنة والتقليص من خماطر الهشاشة ) والتخفيف من تدهور الرتبة ،لهذا معلت
عدة هجات ماحنة ويف مقدمهتا صندوق البيئة العاملية ،بفضل منحة قدرها  022مليون درمه ،عىل متويل
5
مشاريع هتدف اىل تكيف صغار الفالحني مع التغري املنايخ.

5
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6

وخبصوص اخملططات الفالحة اجلهوية
يبني اجلدول الآيت عدد املشاريع املتوقعة عىل مس توى ادلعامتني  0و 6يف خمطط املغرب ا ألخرض
حسب اجلهات وحيدد الاستامثرات اليت يتطلهبا الاجناز وتنفيذ ا ألنشطة ا ألفقية املرتقبة :
اجلهة
ادلار البيضاء الكربى
الشاوية ورديغة
واد اذلهب -الكويرة
داكةل–عبدة
فاس – بوملان
الغرابلرشاردة -بنيحسن
لكممي–السامرة
العيون -بوجدور-
الساقيةامحلراء
مراكش -اتنس يفت –
احلوز
مكناس – اتفياللت
اجلهة الرشقية
الرابط -سال -زمورزعري
سوس -ماسة – درعة
اتدةل – ازيالل
طنجة – تطوان
اتزة -اتوانت–احلس همة
اجملموع الوطين

د0
20
230
19
83
85
91
6

عدد املشاريع
د6
15
65
3
13
23
22
9

اجملموع
35
295
22
96
108
113
15

د0
1.8
4.5
1.6
4.4
7.1
17.3
0.7

الاستامثر (مليار درمه)
انشطة أأفقية
د6
0.1
0.2
2.4
1.9
-0.1
5.7
0.4
0.1
2.1
19.6
0.8
0.1
2.1

اجملموع
2.1
8.8
1.7
10.5
2.8
37.8
2.8

4

10

14

0.2

0.7

--

0.9

82

59

141

6.2

2.2

2.0

10.4

103
41
58
24
38
43
34
961

67
19
39
56
32
72
41
545

170
60
97
80
70
115
75
1506

8.6
5.1
2.9
4.9
5.0
2.4
2.1
75

2.6
1.0
0.9
1.5
0.6
1.3
1.9
20

-3.0
1.5
4 .1
6.3
4.5
1.2
52

11.9
9.1
5.3
10.5
11.9
8.2
5.2
147

يظهر اجلدول عدد املشاريع املتوقعة عىل مس توى ادلعامتني  0و  6يف خمطط املغرب ا ألخرض حسب
اجلهات ،احتالل لك من هجة الشاوية ورديغة مرتبة متقدمة من حيث عدد املشاريع املنتظر اجنازها عىل
مس توى ادلعامتني ،حيث من املرتقب أأن تعرف ادلعامة ا ألوىل اجناز ما ومجوعه  631مرشوع وادلعامة الثانية
 25مرشوع أأي مبجموع  625مرشوعا ،بلكفة استامثر تناهز  2.2مليار ادلرمه ،ومكناس اتفياللت مبا ومجوعه
 041مرشوعا موزعة عىل  013مرشوعا عىل مس توى ادلعامة ا ألوىل ،و 24عىل ادلعامة الثانية ،بلكفة تقدر

6
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ب  00مليار درمه ،مت مراكش اتنس يفت احلوز مبا ومجوعه  020مرشوعا بلكفة استامثر تقدر ب  01مليار
درمه ،و طنجة تطوان ب 005مرشوعا ،وغالف استامثري يبلغ  2,6مليار درمه…
ملخص اخملططات الفالحية اجلهوية
املساحة الصاحلة للزراعية
9 217000
الهدف
القطاعات
النباتية

القطاعات
احليوانية

احلبوب
الزيتون
حوامض
اخلرضوات
والفاكهة

احلليب
مبا فهيا السالةل
الأصلية

املساحة املروية
1 569000
الوضع احلايل )(2015
النتاج
املساحة
1000
)هكتار(
)طن(
5 271
4 103 459
1 074
729 725
1 533
84 450

3 217 640
1 285 675
128 420

7 633
4 119
3 766

-22
76
52

45
284
146

356 790

4 440

500 534

10 729

40

142

العدد
) 1000ر أأس(
1 576

النتاج

العدد
) 1000ر أأس(
1 740

النتاج
)  1000طن(
4 962

العدد

النتاج

) 1000طن(

2 161

الساكنة القروية
اجاميل الساكنة
13 641232
29 993053
توقعات 2020
النتاج
املساحة
)  1000طن(
)هكتار(

649

348

ادلعامة الأوىل
961
75

ادلعامات
الجراءات الشامةل
اجملموع

عدداملزارعني املس هتدفني
التأأثري
التشغيل
القهمة املضافة
)ماليري ادلرامه(
التصدير )  1000طن(
التحويل اىل الريب التنقيط
) 1000هكتار(
اس تخدام الأمسدة
)مليون طن(
اس تخدام بذور احلبوب) مليون
قنطار(

10

131

88

عدداملشاريع
الاستامثرات
)مليون درمه(

عدداملزارع
1 659 775
نس بة التطور%
النتاج
املساحة

562 798

ادلعامة الثانية
545
20
854 856

اجملموع
1508
95
52
147
1 417 656

الوضع احلايل )(2015
268

توقعات 2020
455

نس بة التطور%
70

38

99

161

1 350

4 606

241

154

692

349

0.9

1.6

78

0.7

1.8

157
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يوحض ملخص اخملططات الفالحية اجلهوية السرتاتيجية املعمتدة لتطوير القطاع الفاليح واليت
سطر لها جمال زماين افرتايض للعمل اىل حدود س نة  ،6161وس تعمل السرتاتيجية ضن جمال ماكين للعمل
يقدر ب  2604111هكتار من ا ألرايض الصاحلة لزراعة ،تشلك املساحات املروية ضهنا ،0522111
ابجاميل ساكنة يقدر عددها ب  ،62223153حتتل ضهنا الساكنة القروية  03220636نسمة ،وبعدد مزارع
يقدر ب .0252445
حيث س تعمل اخملططات الفالحية اجلهوية ضن أأهدافها املسطرة ضن لك من القطاعات النباتية
واحليوانية ،عىل الوصول اىل الغاايت وا ألهداف املسطرة واليت تسعى ضن القطاعات النباتية اىل تقليص
املساحات املزروعة من احلبوب اىل انقص 66ابملائة ،ورفع النتاج اىل ما يناهز  25ابملائة ،وزايدة املساحات
املغروسة من الزيتون بنس بة  42ابملائة ،وزايدة انتاجية تقدر ب  622ابملائة ،واحلوامض ب  56ابملائة،
ونس بة انتاج ب  022ابملائة ،واخلرضوات واحلوامض والفاكهة بزايدة املساحات املغروسة ب 21ابملائة،
ونس بة انتاجية تقدر ب 026ابملائة ،يف أأفق .6161
أأما فامي يتعلق ابلقطاعات احليوانية مفن املنتظر أأن يعرف عدد رؤوس املوايش زايدة بنس بة 01
ابملائة ،أأي بزايدة انتاجية تقدر ب 030ابملائة ،كام س تعرف القطاعات احليوانية مبا فهيا السالةل ا ألصيةل زايدة
يف عدد الرؤوس تقدر ب 22ابملائة.
أأما ا ألهداف املسطرة عىل مس توى لك من القطاعات النباتية والقطاعات احليوانية ستمت أأجر أأهتا
عرب خطة معل س تحاول اجناز ما ومجوعه  0512مرشوعا ،س تلكف غالف ماليا يقدر مبا ومجوعه  024مليون
درمه ،ستس هتدف عدد من املزارعني يقدر عددمه حبوايل  ،0204252مما س همكن حسب خطة العمل من
حتقيق تأأثريات هتم تشغيل ما يناهز  255حبلول س نة  6161أأي بزايدة تقدر ب 41ابملائة عن الوضع احلايل
وادلي يشغل فقط  622مليون خشص حاليا ،كام سيسامه اخملطط يف الرفع من القهمة املضافة للقطاع الفاليح
7
بنس بة  020ابملائة ،وتشجيع التصدير بنس بة تطور تقدر ب 620ابملائة
8

عىل مس توى التعلمي والتكوين املهين الفاليح

يقوم خمطط املغرب ا ألخرض ،اذلي هيدف خلق ديناميكية منسجمة ومتوازنة ابلقطاع الفاليح،
عىل تمنية العنرص البرشي اذلي يعترب عامال أأساس يا لتمنية وحتديث القطاع.
7
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وتتلخص همام نظام التعلمي التقين والتكوين املهين الفاليح املواكبة لتنفيذ الس ياسة الفالحية وخمتلف
الربامج اجلهوية املندرجة يف اطار خمطط املغرب ا ألخرض ،فامي ييل:
 التكوين املهين الفاليح ،اذلي هيدف اىل تلبية حاجيات القطاع من املوارد البرشية املؤهةل ،وحتسني
املس توى التقين وتنافس ية املقاولت والاس تغالليات الفالحية .وقد متت مراجعة شعب التكوين مراعاة
لسالسل النتاج ضن خمطط املغرب ا ألخرض ،ويرتكز التكوين املهين الفاليح عىل ش بكة من  25مؤسسة
موزعة عىل خمتلف هجات اململكة .ويضم هذا اجلهاز  2معاهد تقنية فالحية متخصصة يف الفالحة و00
معهدا تقنيا فالحيا و 62مركزا للتأأهيل الفاليح توفر التكوين يف أأزيد من عرشين همنة ابلنس بة ملس توايت
التقين املتخصص والتقين والعامل املؤهلني..
 التعلمي التقين الفاليح ،اذلي هيدف متكني التالميذ من الانفتاح عىل الوسطني الفاليح والقروي
واستيعاب خصوصياته الاجامتعية والثقافية والاقتصادية واحلصول عىل املعارف التقنية اليت متكهنم من
مواصةل ادلراسات العليا يف امليدان الفاليح .ويمت توفري التعلمي التقين الفاليح بواسطة  2اثنوايت لتحضري
البالكوراي يف العلوم الزراعية و 31اعدادية قروية اتبعة لوزارة الرتبية الوطنية.
 دمع الاندماج الاجامتعي واملهين للش باب القروي عرب التكوين بواسطة التعلمي ابلمترس لفائدة
الش باب املنقطعني عن ادلراسة أأو اذلين أأهنوا دروس حمو ا ألمية الوظيفية هبدف متكيهنم من تأأهيل يساعدمه
عىل الاندماج يف سوق الشغل أأو أأخذ زمام املبادرة ابلس تغالليات الفالحية .ويمت توفري التكوين ابلمترس
بأأزيد من  62همنة ،اذلي تقدمه ومجوع مؤسسات هجاز التكوين املهين ،حسب املشاريع الفالحية املعمتدة
مبختلف اجلهات ،وحيصل مبقتضاه أأزيد من  01.111شابة وشاب قروي عىل شواهدمه س نواي.
 ويف هدا الطار مت التوقيع عىل اتفاقية بني وزير الفالحة والتعلمي العايل والبحث العلمي ووزير الرتبية
الوطنية ورئيس فيدرالية غرف الفالحة ابملغرب وتسعى هذه التفاقية اىل الرفع من عدد الباحثني البالغ
عددمه حاليا  021ابحثا ليصل اىل  351يف أأفق  6161بدل  621حاليا.
 وقد معلت مؤسسات التكوين املهين الفاليح خالل املومس ادلرايس  6105-6102عىل تكوين
 2.026متدرب ومتدربة يف ميادين واختصاصات خمتلفة موزعة حسب املس توايت كام ييل
 0.132 تقين متخصص
 0.022 تقين
 0.252 عامل مؤهل
كام بلغ عدد اخلرجني ما ومجوعه  0444متدرب ومتدربة.
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9

عىل مس توى حاكمة القطاع:

يف اطار حاكمة قطاع الفالحة أأعلنت وزارة الفالحة والصيد البحري أأهنا س تطلق السجل الفاليح
الوطين ،ابعتباره قاعدة معطيات مفصةل للقطاع الفاليح والفاعلني ضنه،و أأوحض بالغ للوزارة أأن هذا
السجل الفاليح ،اذلي يدخل احداثه يف اطار حتديث القطاع الفاليح و أأهجزة مواكبة خمطط "املغرب
ا ألخرض" ،هيدف اىل حامية وتأأمني ا ألرايض الفالحية ،وتمثني همنة الفالح ،فضال عن كونه مرسعا ملسلسل
حتديث الفالحة الوطنية ،ابعتباره أآلية للتدبري والتحليل ،مما س همكن من معرفة أأفضل للنس يج الفاليح
وسيشلك قاعدة لختاذ القرارات يف هذا اجملال ،خصوصا ما يتعلق ابس هتداف حتفيات ادلوةل وتقوية قدرات
الفاعلني ،ابلضافة اىل حتسني حاكمة املشاريع الفالحية،كام س همكن هذا املرجع من حتديد املسار واصدار
شهادات اجلودة ،ودعامة لتدبري ا ألزمات ،خاصة يف حالت اجلفاف والفيضاانت وا ألمراض املعدية احليوانية
والنباتية.
وس يكون السجل الوطين الفاليح موضوع نص تنظهمي يتضمن الزامية اس تعامل السجل ابلنس بة للك
الربامج ومشاريع التمنية الفالحية،وستسهر عىل حاكمة هذا السجل عدة بنيات عىل املس توايت املركزية
واجلهوية والقلهمية ،وعىل ر أأسها اللجنة التنفيذية اليت يرت أأسها وزير الفالحة والصيد البحري ،وس همكن هذا
السجل الفاليح من احصاء مفصل لالس تغالليات الفالحية و أأرابهبا عىل املس توى الوطين مع حتديد
مواقعهم ابلعامتد عىل الحصاء العام الفالح.
كام مت تعزيز دور صندوق التمنية الفالحية اذلي يشلك أأداة رئيس ية لتطبيق الس ياسة احلكومية يف
اجملال الفاليح ورافعة لالستامثر تسامه يف المنو العام لالقتصاد الوطين وحتسني مداخيل الفالحني عرب
الفاليح مساعدات موهجة حنو أأنشطة متكن من اس تغالل امثل للمؤهالت الفالحية الوطنية
ومت تعزيز دور صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية ،حيث بلغت الاعامتدات املرصودة لهذا
الصندوق خالل الفرتة املمتدة بني  6112و 6105ما يناهز  3.234مليون درمه ،خصصت مهنا ٪02
ملشاريع ادلعامة الثانية ،و ٪ 05للتخفيف من ااثر اجلفاف ،و٪5ملعاجلة ااثر الفيضاانت ،وما يناهز  ٪52من
موارد الصندوق لعمليات دمع وجتهي البنيات التحتية عرب برامج فك العزةل وتمنية مناطق الواحات وجشر
ا ألراكن والعداد الهيدروفاليح .
ومت ارساء وتطوير نظام التامني ضد اخملاطر املناخية من اجل حامية الاستامثرات الفالحية وضامن
10
الاس تقرار املايل للفالحني  ،وابلتايل تشجيعهم عىل الاستامثر واملبادرة .

9

موقع وزارة الفالحة
10
المصدر وزارة الفالحة والصيد البحري
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رابعا :اجنازات اخملطط ا ألخرض:
لقد متكن اخملطط ا ألخرض خالل امخلس الس نوات ا ألوىل من تفعيهل من الهنوض ابلفالحة املغربية
واملسامهة يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية للمملكة  :حيث مكن املغرب من أأن يكون اثلث مصدر
للمنتجات الغدائية يف منطقة شامل افريقيا والرشق ا ألوسط واحتالهل الرتبة الرابعة أككرب مصدر لهذه
املنتجات ابلقارة الفريقية.
وحبسب وزارة الفالحة ،فان حياة ومداخيل الفالحني عرفت حتس نا بتخفيض نس بة الساكنة اليت تعاين
من سوء التغذية :اذ انتقلت هذه النس بة من  ٪4.0س نة  0221اىل  ٪2.2خالل س نة  ،6105ابلضافة اىل
الاختفاء ش به الاكمل لنس بة الساكنة اليت تعاين من اجلوع يف املناطق القروية ،حبيث تراجعت هذه النس بة
بأأربع نقاط لمتثل اليوم ٪1.5من الساكنة القروية مقابل ٪2.2س نة .0221
وعرف جحم الاستامثر الفاليح تضاعف بنس بة  ٪ 0.4ما بني  6112و ، 6102اضافة اىل مسامهة
اخملطط يف تثبيت عالمة املغرب ا ألخرض يف جمال التصدير ،مما مكن املغرب حاليا من تبوء مرتبة أأول مصدر
عاملي ل(الكبار والفاصوليا اخلرضاء وزيوت أأراكن) ،واثلث مصدر عاملي ملعلبات الزيتون ورابع مصدر عاملي
لللكهمونتني والطامطم.
كام مت الرفع من الزراعات ذات القهمة املضافة العالية بنس بة  ،٪ 34اضافة اىل قهمة فالحيه مثالية ابرتفاع
قدره  3511درمه للهكتار فامي يتعلق ابملساحات املسقية.
أأما عىل مس توى الفالحة التضامنية ،فقد أأوحض الس يد وزير الفالحة يف عرض قدمه بني يدي صاحب
اجلالةل خالل ترؤس جاللته حفل افتتاح املناظرة السادسة للفالحة ،أأن املشاريع اليت هتم استبدال
الزراعات مبنتجات تنافس ية عالية لفائدة أأزيد من  52يف املائة من الساكنة املس هتدفة  ،مشريا يف هذا الطار
اىل أأن برانمج حتدي ا أللفية ميثل منوذجا انحجا يف تمنية هذه املناطق ابجنازه عدة مشاريع تضامنية فالحية
مهت  021أألف هكتار لفائدة  032أألف فالح.
وعىل مس توى مناخ الاستامثر ومردودية وتنافس ية سالسل النتاج ،فقد مت تسجيل ارتفاع الاستامثر
بنس بة  ٪00بزايدة  451أألف هكتار ونس بة اس تعامل املكننة الفالحية من  5اىل  4جرار للك أألف هكتار
(ابرتفاع .)٪32
وابلنس بة لسالسل النتاج ،فقد تراوحت ما بني  ٪2ابلنس بة للحوامض و ٪ 25ابلنس بة للحبوب وكذا
قهمة املنتجات املصنعة املصدرة حبوايل  ،٪2اىل جانب حتسن نصيب الفرد من املتوفرات الغذائية حبوايل
 ،٪02واس تقرار نس يب ملؤرش أأسعار الغذائية الفالحية اذلي مل يتعد  ٪03مقابل  ٪30عىل الصعيد العاملي
(مؤرش الفاو).
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كام حققت بعض السالسل النتاجية تطورا همام اكلزراعات السكرية بفضل الربانمج التعاقدي اجلديد
اذلي وقع س نة  ،6103حيث مكن من زايدة انتاج السكر بنس بة  62يف املائة خالل املومس السابق ،فامي
حقق الزيتون بدوره انتاجا قياس يا ب 54ر 0مليون طن مث اللحوم امحلراء ابنتاج  225مليون طن.
ومهت ابرز الاجنازات املتعلقة ابلفالحة التضامنية معليات الغرس والعداد الهيدروفاليح وانشاء
وحداث التمثني وهتيئي املساحات الرعوية ،حيث جسلت هاته الاجنازات لغاية ش تنرب  6105ا ألرقام التالية:
فامي خيص الغرس  ٪41مقارنة مع برانمج  .6102أأما العداد الهيدرو فاليح فقد مت اجناز ما يعادل ٪22من
برانمج .6102
وفامي يتعلق ابنشاء وحداث التمثني ،فقد بلغت نس بة تقدم أأشغال البناء  ٪25و  ،٪22كام بلغ عدد
التفاقيات املربمة بني التنظاميت املهنية احلامةل للمشاريع والدارة (مديرية اقلهمية وواكةل التمنية الفالحية) اىل
غاية هناية ش تنرب  6105ما ومجوعة  255اتفاقية ،أأي ما يعادل  ٪22من املشاريع قيد الاجناز خالل س نة
6105
وابلنس بة لعداد املساحات الرعوية ،فقد مت اجناز مساحة  06.002هكتار أأي ما يعادل ٪31من
برانمج  6102و ٪22من برانمج . 6105
وخبصوص الانعاكسات السوس يواقتصادية ،فقد جسل الناجت ادلاخيل الفاليح اخلام والتشغيل نسبيت
 36و 63يف املائة عىل التوايل .فامي مت توقيع  04عقد برانمج خاص بلك سلسةل بني ادلوةل واملهنيني ،ومت
اعداد  02عقدا فالحيا هجواي برشاكة مع الفاعلني احملليني .كام مت تعزيز هيلكة القطاع الفاليح عرب احداث
 61ومجوعة ذات النفع الاقتصادي و أأزيد من  231تعاونية فالحية .ويف اطار تشجيع الصادرات ،فان عددا
من العقود الفالحية توجد يف طور املفاوضات (كندا واحتاد املغرب الكبري) أأو يف طور املراجعة (تركيا).
ويربز حتليل حصيةل الاجنازات اليت حققها خمطط املغرب ا ألخرض ،خبصوص اخملاطر املناخية أأن
القطاع الفاليح قطع أأشواطا هامة عىل مس توى مراعاة البعد املنايخ ،سواء عىل مس توى التكيف أأو عىل
مس توى التخفيف ،وان اكن من املفيد ابداء املالحظات الآتية اليت جاء هبا اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
والبييئ ،ويه اكلتايل :
 ان ادلراسات املعمقة املنجزة حول الهشاشة املناخية ،وحول اجراءات تكيف القطاع الفاليح تركز
اب ألحرى عىل مناطق ومشاريع ادلعامة الثانية " الفالحة التضامنية "من خمطط املغرب ا ألخرض ؛
 ادراج اليقظة والرصد العلمي املنايخ ضن املغرب ا ألخرض لضامن تكيف مدروس ومس تدام للقطاع
الفاليح مع الآاثر احملمتةل للتغري املنايخ .
ومن هجة أأخرى ،أأشار اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ يف دراس ته حول التغريات املناخية اىل
أأن املغرب معين كذكل بأآفة التبذير الغدايئ اذلي تقدر خسائره (الفواكه واخلرض ) بعد جين احملاصيل ما بني
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 61و ،٪ 21مما يشلك خسارة اقتصادية ابلنس بة للبالد ،ولكنه ميثل فرصة للمسامهة يف الرتش يد ا ألفضل
لس هتالك املوارد الطبيعية ،واحلد من انبعااثت الكربون يف القطاع الفاليح ،ويف هذا الصدد مت الرشوع يف
اجناز دراسة يف اخملطط املغرب ا ألخرض ،يف  01يونيو  6105حول اخلسائر الغذائية والتبذير برشاكة مع
منظمة ا ألمم املتحدة ل ألغذية والزراعة واملعهد الوطين للبحث الزراعي ،ومن املتوقع أأن تسامه نتاجئ هذه
11
ادلراسة يف وضع اسرتاتيجية وطنية وخطة معل للحد من اخلسائر الغذائية والتبذير الغذايئ يف املغرب .
خامسا :الاكراهات:
 ضعف اس تعامل وسائل النتاج: ضعف اس تعامل ا ألمسدة مقارنة مع دول أأخرى 2 ،مرات أأقل اذا قارانه مع فرنسا .وكذكل ضعفنس بة املكننة 00 ،مرة أأقل اذا قارانه مع اس بانيا؛
 ضعف مسامهة ا ألبناك يف متويل املشاريع الفالحية حبيث ل تتعدى نس بة الفالحني املس تفيدين منالقروض البنكية  02يف املائة؛
 ضعف دمع الفالحة املغربية مقارنة مع ومجوعة من ادلول ،حيث متثل  2يف املائة من مداخيل الفالحنيبيامن تتجاوز  31يف املائة لتصل اىل أأكرث من  41يف املائة مبجموعة من ادلول .
 ضعف نس يج الصناعات الفالحية:حيث ل ميثل ال  62يف املائة من ومجوع الوحدات الصناعية ابملغرب و 33يف املائة من انتاج الصناعات
التحويلية .املغرب ل يس تفيد سوى من نس بة ترتاوح ما بني  21و 62يف املائة عىل التوايل من احلصص
اجلركية املتاحة ابلنس بة للمنتوجات الطرية واملنتوجات احملوةل.
 ضعف التنظمي:يمتي القطاع بتنظمي جد ضعيف مع غياب ش به اتم للتنظاميت "البني همنية" ،اليت جتمع املنتج واملصنع
واملسوق.
 ضعف التأأطري:تعاين الفالحة الوطنية من تدبري تقليدي لالس تغالليات مع اعامتد أأنظمة للتأأطري غري مالمئة.
11

عرض قدمه بين يدي صاحب الجاللة خالل ترؤس جاللته حفل افتتاح المناظرة السادسة للفالحة

*قطاع الفالحة القانون المالي لسنة "1122برنامج تنمية سالسل اإلنتاج "
*المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي "إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية "
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 حمدودية املوارد املائية:يعترب اجلفاف من أأمه الاكراهات الطبيعية اليت تواجه الفالحة ،حيث تعاين من تأأثريات املناخ وضعف
التساقطات وتفاوت مقاديرها من س نة ألخرى ،عالوة عىل الفراط يف اس تغالل املياه السطحية واجلوفية
وضعف تمثيهنا ،كام يؤدي زحف التصحر واتساع اجملال اجلبيل اىل ضيق املساحات الصاحلة للزراعة اليت ل
تتعدى  03يف املائة من ومجوع ا ألرايض ،ابلضافة اىل قةل ال أ
لك والعشب يف ا ألرايض الرعوية.
 جتزيء العقار:يمتي العقار الفاليح ابلتجزيء املفرط مع ضعف نس بة التسجيل والتحفيظ ،حيث أأن  41يف املائة من
الاس تغالليات الفالحية مساحهتا أأقل من هكتارين ،مما مينع أأي اماكنية لضخ استامثرات يف هذه
الاس تغالليات ،و أأي حماوةل للمكننة والعرصنة ،وحترص ابلتايل معل أأغلب الفالحني يف زراعات معاش ية
كزراعة احلبوب اليت ل تاكد تغطي حىت احلاجيات ا ألساس ية ،خاصة عندما يتعلق ا ألمر مبومس جاف.
 ههمنة احلبوب عىل املناوبة الزراعية:زراعة احلبوب اليت هتهمن عىل ومجوع املساحات الفالحية ابملغرب بنس بة  45يف املائة و ل تسامه ال ب
 01اىل  05يف املائة من رمق املعامالت الفالحية ،و 5اىل  01يف املائة من مناصب الشغل يف القطاع
الفاليح.
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محور
المخطط الصناعي بالمغرب
مقتطف من خطاب العرش سنة :4162
" .....وبنفس العزم ،فإن التعاقد االقتصادي
الجديد ،يقتضي االهتمام بمنظومة اإلنتاج
االقتصادي ،وإذكاء روح المبادرة الحرة ،خاصة
من خالل تشجيع المقاوالت الصغرى والمتوسطة،
بما ينسجم مع روح الدستور الجديد ،الذي يكرس
دولة القانون في مجال األعمال ،ومجموعة من
الحقوق والهيئات االقتصادية ،الضامنة لحرية
المبادرة الخاصة ،ولشروط المنافسة الشريفة،
وآليات تخليق الحياة العامة ،ولضوابط زجر
االحتكار واالمتيازات غير المشروعة ،واقتصاد
الريع ،والفساد والرشوة "..
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محور المخطط الصناعي بالمغرب
الس ياق العام:
شلك موضوع الهنوض ابلصناعة ،أأولوية من أأولوايت مغرب ا أللفية الثالثة ،حيث اخنرط املغرب يف
اطالق سلسةل من اخملططات الصناعية الرامية للهنوض هبذا القطاع احليوي يف القتصاد الوطين ،اس هتل
ابطالق خمطط القالع املمتد من  6115اىل  ،6112هذا الربانمج الاقتصادي هدف اىل خلق 221.111
منصب شغل عىل  01س نوات ،والرفع من نس بة المنو س نواي ب  0,2من الناجت ادلاخيل اخلام و اعادة تصنيع
املغرب من خالل املهن العاملية للمغرب (تركيب الس يارات ،اللكرتونيك ،الطريان ،مراكز النداء ،النس يج.)،
واعترب هذا الربانمج مبثابة أأرضية لتثبيت مقومات اقتصاد مغريب مبين عىل الصناعة مككون أأسايس يف
املنظومة القتصادية عرب سلسةل من الجراءات الهادفة اىل تشجيع الستامثر ،ودمع املقاولت الصغرية
واملتوسطة ،وانشاء مناطق صناعية ،واعادة النظر يف املنظومة اجلبائية اكجراء مواكب ومصاحب .
ومت ترس يخ مسار خمطط اقالع من خالل امليثاق الوطين لالقالع الصناعي اذلي ر أأى النور يف
فرباير  6112واملمتد لغاية  ،6102لتنطلق مرحةل اثلثة لتمثينه عرب خمطط الترسيع الصناعي اذلي ميتد من
أأبريل  6102لمتتد لغاية . 6102
وقد اس تلهم املغرب هذه اخملططات انطالقا من دراسة منجزة من طرف مكتب ادلراسات "ماكيزني"،
اليت استندت لامنذج مقارنة اكملكس يك .وتوخت هذه اخملططات الس تجابة لثالث هداف اسرتتيجية :أأول
جلب استامثرات جديدة للمغرب ،اثنيا  :تطوير الصناعات اليت تامتىش واجملالت اليت تعرف تطورا كبريا عىل
املس توى ادلويل (الس يارات ،أأجزاء الطائرات ،اللكرتونيك  ،)....اثلثا :توجيه هذه التمنية الصناعية حنو
التصدير وادلخول ملعرتك املنافسة ادلولية .هذه ا ألهداف اجامل تسعى بتحقيقها لنس بة منو تصل اىل % 2
مع قهمة مضافة تصل ل  53مليار درمه ،وخلق  651111منصب شغل مبارش ،هذه املرايم حدد لها سقف
زمين ل يتعدى .12 6105
ومن مجةل املالحظات اليت يتوجب ادراهجا ،قبل اخلوض يف العرض املفصل لهذه اخملططات هو
المتداد الزمين للمخططات املذكورة ،حيث يسجل عدم تزامهنا مع الولايت احلكومية ،مما صعب نسبيا،
وضع تقيمي يراعي العتبار الس يايس للربامج احلكومية ،ويف حماوةل للمقاربة الزمنية للولية احلكومية لهذه
اخملططات ،سوف يمت الرتكي بشلك أأسايس عىل امليثاق الوطين لالقالع الصناعي  ، 6102-6112خاصة
12

-Institut Royal des études stratégique ; « industrialisation et compétitivité globale du maroc » ,
septembre 2014 , p.19.
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يف النصف ا ألخري منه لزتامنه مع بداية الولية احلكومية احلالية مع مطلع  ،6106مث الشطر ا ألول من خمطط
الترسيع الصناعي . 6102-6102
كام ستشمل هذه القاعدة من املعطيات حماوةل لبسط املرتكزات ا ألساس ية للمخططات املذكورة والنتاجئ
احملققة وفقا لالعتبار الزمين السالف اذلكر من خالل جحم مسامههتا يف الناجت ادلاخيل اخلام ،وأآاثرها عىل
مس توى سوق الشغل ،وجحم الصادرات ،والستامثرات املرصودة ،والبعد اجلهوي لهذه اخملططات اىل جانب
ما يوازهيا من جمهودات عىل مس توى اللوجستيك والبنيات التحتية ،واس تعراض جململ الكراهات تواجه
تزنيلها والفرص والماكانت اليت تشلك عامل اجناهحا.
ولقد جسلت احلصيةل املاكرو -اقتصادية خملطط الترسيع الصناعي عىل مس توى فرص الشغل 352244
منصب ،و 21043مليون درمه ابلنس بة للقهمة املضافة ،و 012312مليون درمه عىل مس توى امليان
التجاري.
وبلغ جحم الستامثرات املرصودة اىل حدود النصف ا ألول من  6102ما ومجوعه  03.4مليار درمه من
ومجوع  61مليار درمه املربجمة للفرتة من  6161- 6102من صندوق التمنية الصناعية .
ومن املؤرشات العامة ا ألفقية هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة  21اىل  45برمس س نة  6102يف
التقرير اذلي تعده  Doing Businessمن أأصل  022دوةل. 13
كام جتب الشارة اىل ان املعطيات اليت سيمت رسدها جتد مرجعها يف املعطيات الصادرة عن وزارة
الصناعة والتجارة والقتصاد الرمقي ،واملرصد الوطين للصناعة ،مع اقراهنا ابملعطيات اليت رصدها يف تقارير
املندوبية السامية للتخطيط والوزراة امللكفة ابلتشغيل ،ووزارة النقل ،واليت يف ومجلها جاءت محمةل بأأرقام
عامة غري مؤطرة لنتاجئ اخملططات املذكورة .
أأول  :امليثاق الوطين لالقالع الصناعي : 6102-6112
 -0مرتكزات اخملطط :
هذا امليثاق شلك اطارا تعاقداي لتعبئة لك الفعاليات احلكومية واخلاصة وتنس يق مبادراهتا وتكثيف
هجودها من أأجل بناء قطاع صناعي قوي ،من خالل تقدمي رؤية مس تقبلية واحضة للمستمثرين حول ما
س يكون عليه القطاع الصناعي املغريب .هذا اخملطط مبثابة خارطة طريق تروم الرفع من القدرات التصنيعية
للمغرب يف عدد من املهن اليت اصطلح علهيا (املهن العاملية) ،ويه أأساسا :صناعة الس يارات ،وصناعة
الطريان ،وصناعة اللكرتونيات ،وترحيل اخلدمات ،وصناعة النس يج واجلدل ،والصناعات الغذائية ،واضيفت
الهيا مع مطلع س نة  6106الصناعات الكاميوية وش به الكاميوية وصناعة ا ألدوية.
13

 -عرض السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي أمام لجنة الفالحة بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة لسنة .1122
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وقد جاء هذا امليثاق بعد دراسات ومشاورات معيقة مع لك الفاعلني جرى يف فرباير  6112حيث مت
التوقيع عليه أأمام املكل دمحم السادس من طرف احلكومة وممثيل القطاع اخلاص.
أأ -ا ألهداف :
 - تطوير القطاعات (املهن العاملية) اليت ميكل فهيا املغرب امتيازات تنافس ية واحضة وقابةل لالس تغالل
من خالل برامج تمنوية خمصصة صناعة الس يارات ،الطائرات ،اللكرتونيك ،ترحيل اخلدمات ،النس يج
والصناعات الغذائية).
 تعبئة  6611هكتار لحداث جيل جديد من املناطق الصناعية املندجمة ؛
 تعزيز القدرات التنافس ية للمقاوةل الصغرى واملتوسطة وحتسني مناخ ا ألعامل وتكوين املوارد البرشية
 احداث  02منطقة صناعية يف اطار امليثاق الوطين لالقالع الصناعي يف أأفق 6105؛
 رفع الناجت ادلاخيل اخلام ب  51مليار درمه؛
 حتسني توازن امليان التجاري عرب رفع رمق معامالت الصادرات ب 25مليار درمه؛
 احداث  661.111منصب شغل يف أأفق 6105؛
 حتقيق  061مليار درمه من الاستامثرات اخلاصة.
وسائل التنفيذ:
ب-
 احداث هيئة تنفيذية تريم اىل تمنية وتطوير الاستامثرات ،ويتعلق ا ألمر ابلواكةل املغربية لتمنية
الاستامثرات؛ تلكفة الربانمج 06,2 :مليار درمه عىل مدى الفرتة 6105-6112؛
 % 32 من التلكفة الجاملية خمصصة للتكوين واملوارد البرشية؛
 %62 من التلكفة الجاملية خمصصة للتحفيات اليت تس هتدف املستمثرين.
ج  -أآليات احلاكمة :
ُأب ِرم امليثاق الوطين لالقالع الصناعي بني ادلوةل ،من هجة ،ممثةل بـ:
 وزارة ادلاخلية؛
 وزارة الاقتصاد واملالية؛
 وزارة الفالحة والصيد البحري؛
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 وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين ا ألطر والبحث العلمي؛
 وزارة التشغيل والتكوين املهين؛
 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة؛
 وزارة التجارة اخلارجية؛
 الوزارة املنتدبة دلى الوزير ا ألول امللكفة ابلشؤون الاقتصادية والعامة.
وبني القطاع اخلاص ،من هجة أأخرى ،ممث ًال بـ:
 الاحتاد العام ملقاولت املغرب؛
 التجمع املهين لبنوك املغرب ؛
 - 6-6عرض للنتاجئ احملققة :
 –6نتاجئ اخملطط :
حيث يتوىخ التقرير عرض النتاجئ احملققة مبالمس هتا عىل مس توى جحم الصادرات وسوق الشغل،
وهكذا ووفقا لعرض الوزير اعامرة اذلي قدم مبناس بة املناظرة الوطنية الثالثة للصناعة بطنجة 14عرف تنفيذ
امليثاق الوطين لالقالع الصناعي حتقيق النتاجئ التالية :
 :0-6النتاجئ ابلنس بة حلجم الصادرات وسوق الشغل :
قطاع صناعة الس يارات:
عرف هذا اجملال نقةل مع تدشني مصنع «رونو» الضخم يف طنجة يف فرباير  ،6106اذلي تبلغ طلقته
النتاجية  321أألف س يارة يف الس نة .وبفضل هذا املرشوع شلك اجملمع الصناعي للس يارات يف طنجة قطب
جاذبية للرشاكت املتخصصة يف تصنيع أأجزاء وقطع غيار الس يارات من أأورواب و أأمرياك ،اذ فتحت حنو 61
رشكة صناعية عاملية فروعا لها حول مرشوع «رونو» الضخم .وبلغت ومجوع التفاقيات اليت وقعهتا احلكومة
حىت الآن مع هذه الرشاكت مكنت من خلق ما يفوق  3611منصب شغل مبارش واجناز استامثرات تناهز
 0.2مليار درمه ( 022مليون دولر) .كام شلك مرشوع «رونو» قاطرة للريق ابلصناعات احمللية ملكوانت
و أأجزاء الس يارات .وعرفت قهمة الصادرات الس نوية لصناعة الس يارات زايدة بنس بة  065يف املائة ما بني
 6112و . 6106
14

 العرض منشور بالفيديو مستخلص من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  ،األولى على موقع اليوتوب :www.youtube.com/watch?v=2o6ZQBT1M7E
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وفامي ييل بياانت تفصيلية حول القطاع فامي يتعلق حبجم الصادرات ومناصب الشغل احملدثة :

املصدر  :عرض الس يد الوزير يف املناظرة الوطنية الثالثة للصناعة

15

قطاع الطائرات :
أأما صناعة ا ألجزاء واملكوانت اليت تدخل يف صناعة الطريان ،فعرفت بدورها توسعا قواي يف س ياق
التحفيات اليت يوفرها خمطط القالع الصناعي .وحسب املندوب العام لـمجموعة سافران للصناعات
الفضائية والطريان ورئيس اجلعية املغربية لصناعات الطريان والفضاء ،فلقد « أأصبح قطاع صناعة الطريان يف
املغرب يضم  012رشاكت ،تشغل أأكرث من  01أآلف خشص ذوي كفاءات عالية ،وبلغت قهمة صادراته 2.5
مليار درمه ( 425مليون دولر) عام  ،6106بزايدة  52يف املائة مقارنة مع . 6112
وفامي ييل بياانت تفصيلية حول القطاع فامي يتعلق حبجم الصادرات ومناصب الشغل احملدثة :

15

 الفيديو المستخلص من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  ،األولى على موقع اليوتوب الدقيقة  7و  21ثواني :www.youtube.com/watch?v=2o6ZQBT1M7E
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املصدر  :عرض الس يد الوزير يف املناظرة الوطنية الثالثة للصناعة
ووفق نفس املصدر ،فلقد أأصبح القطاع يغطي سلسةل واسعة من املنتجات واخلدمات ،مثل انتاج
معدات و أأجزاء ومكوانت الكرتونية ،خدمات الصيانة والرتكيب والاستشارة ،ويضم فروعا جملموعات دولية
كربى مثل «بوينغ» و«سافران» و«بومبارديي» ،ابلضافة اىل العديد من املتعهدين ا ألوروبيني .وقال املتحدث
السابق" :اليوم حنن بصدد ولوج مرحةل أأكرث تقدما واس تقبال رشاكت جديدة ومنتجات وخدمات عالية
املس توى .ذلكل حنن بصدد مضاعفة القدرات الاستيعابية ملركز التكوين املتخصص يف جمال صناعة الطريان،
واذلي أأنشئ يف اطار رشاكة بني احلكومة والرشاكت املستمثرة يف القطاع من أأجل مواكبة حاجيات القطاع
من اليد العامةل املؤهةل" .
ويف س ياق تطوير صناعات مكوانت الس يارات والطائرات ،يربز قطاع الصناعات اللكرتونية مكورد
أأسايس لهذه الصناعات ،اضافة اىل قدراته التصديرية .ذلكل وضعته اسرتاتيجية القالع الصناعي ضن
أأولوايهتا واذلي ل يزال حتاج للمزيد من اجلهود لتطويره حبسب ما ورد يف عرض وزير الصناعة والتجارة
واذلي حقق "معدل منو الصادرات :زايدة نس بة  22يف املائة  65مليار درمه عن نفس الفرتة من س نة
 6106مناصب الشغل 62 :أألف منصب شغل ".17
قطاع ترحيل اخلدمات :وخبصوص هذا القطاع  ،أأنشأأت مناطق نشاط متخصصة يف ادلار البيضاء
(اكزانريشور) ويف الرابط (تيكنوبوليس) ،وجرى تسلمي  651أألف مرت مربع من املاكتب لنحو  21رشكة
مستمثرة يف هذا القطاع .كام رشع يف تسلمي ماكتب أأخرى يف مناطق النشاط اليت أأنشئت يف مدينيت فاس
16

 نفس المرجع السابق الدقيقة  7و 12ثانية .17
 -نفس المرجع السابق الدقيقة  8و 12ثانية .
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وتطوان .وبلغ عدد العاملني يف قطاع ترحيل اخلدمات  54أألف خشص يف هناية  .6106وللحفاظ عىل جاذبية
وماكنة املغرب ابلنس بة لقطاع ترحيل اخلدمات ،أأطلقت أأخريا دراسة جديدة لتقيمي العرض املغريب ابلنس بة
للمستمثرين يف هذا القطاع.
النس يج واجلدل  :فقد عرف معدل منو الصادرات زايدة نس بة  2يف املائة  33مليار درمه ابلنس بة
للنس يج واخنفاض الصادرات  06ابملائة مقارنة مع نفس الفرتة من الس نة املاضية ،وفامي ييل بياانت تفصيلية
حول القطاع فامي يتعلق حبجم الصادرات ومناصب الشغل احملدثة :

الصناعة الغذائية :بدورها بلغت نس بة مسامههتا  31يف املائة من القهمة املضافة و  66يف املائة من
مناصب الشغل احملدثة وفقا للبياانت أأسفهل :
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املصدر  :عرض الس يد الوزير يف املناظرة الوطنية الثالثة للصناعة
وحول الجراءات املوازية أأو ا ألفقية مت تسجيل ما ييل:
احملطات الصناعية املندجمة ،رصد الف هكتار موضوعة أأمام املهينئ التمنويني 2 .حمطات ابرشت معلية
التمثني ابلنس بة للمحطات الصناعية املندجمة.
وابلنس بة للتكوين ومالءمة العرض مع الحتياجات ،مت الترصحي ابلضعف املسجل عىل هذا املس توى.
وخبصوص تنافس ية املقاولت ،فانه جسل مضاعفة الغالف املايل ثالثة أأضعاف مبسامهة من ادلوةل بلغت
 211مليون درمه.
ابلضافة اىل تبس يط معايري الس تفادة والرفع من مسامهة ادلوةل .كام مت حتسني مناخ ا ألعامل عرب أآليات
مؤسساتية ابحداث اللجنة الوطنية انهيك عن الورش الكبري لالصالح العميق والشامل ملنظومة العداةل
اذلي مت تزنيل العديد من مقتضياته ولس امي القوانني التنظهمية املتعلقة ابلنظام الاسايس للقضاة واجمللس
ا ألعىل للسلطة القضائية.
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وفامي ييل جدول يتضمن مؤرشات عامة حول الصناعات التحويلية معوما :

 6-6النتاجئ ابلنس بة للتكوين  :وجب التذكري بأأن امليثاق الوطين لالقالع الصناعي توىخ توفري
 661.111وظيفة جديدة يف املهن العاملية للمغرب خالل الفرتة  .6105-6112ويف هذا الس ياق ،مت انشاء
العديد من املعاهد املتخصصة يف التكوين مكرسة لهذه املهن ابطالق العديد من برامج التكوين القطاعية يف
رشاكة مع املهنيني:18
• معهد للتكوين يف جمال الطريان ابدلار البيضاء ،برشاكة مع  GIMAS؛
• معهد للتكوين يف صناعة الس يارات ،برشاكة مع رونو يف طنجة؛
• ثالثة معاهد للتكوين يف صناعة الس يارات ،برشاكة مع  ، AMICAادلار البيضاء ،طنجة )(TFZ
والقنيطرة؛
• مدرسة عليا للتكوين يف الابتاكر واملوضة ابدلار البيضاء ،برشاكة مع . AMITH

18

 -الموقع اإللكتروني /http://www.finances.gov.ma:

42

 3-6اللوجستيك والتجهي :
ابلنس بة للطرق :بلغ الرصيد الطريق لغاية س نة  ،6102اىل  332 54لكم ،موزعة عىل هذا النحو
الطرق الس يارة  0500لكم ،الطرق املعبدة  ،20016الطرق الغري معبدة  02460لكم. 19
وابلنس بة للسكك احلديدية :بلغ الطول الجاميل لها اىل  6012لكم ،موزعة بني  0622خطوط مكهربة،
و 233لكم بسكة مزدوجة ،و  0242بسكة منفردة ،وبعدد حمطات يصل اىل .20 061
وابلنس بة للموائن والنقل البحري :يتوفر املغرب عىل  32ميناء موزعة بني  03ميناء للتجارة اخلارجية،
و 01موائن حملية للصيد و 4موائن ترفهيية. 21
وابلنس بة للمطارات والنقل اجلوي :يتوفر املغرب عىل رصيد مطارايت يتكون من  62مطار موزعة عىل
املدن الكربى ،موزعة بني  02مطار دويل ،و 01مطارات وطنية .فامي يتكون أأسطول رشكة اخلطوط
امللكية املغربية من  22طائرة من بيهنا طائرة خمصصة لنشاط الشحن. 22
وعىل مس توى اللوجستيك :بعدما اكن هذا القطاع يتوفر عىل بضع عرشات الهكتارات من ا ألرايض
املهيأأة لس تقبال حمطات لوجستيكية عرصية ،أأصبح يتوفر اليوم عىل ما يقارب  551هكتار من ا ألرايض
املهيأأة بلك من ادلرا البيضاء وطنجة وومجوعة من اجلهات ا ألخرى اليت تضم احملطات الصناعية املندجمة.
ويف هذا الطار أأيضا مت حتديد  6451هكتار من ا ألوعية العقارية من أأصل  3311هكتار املرتقبة يف
اطار اخملطط الوطين لس نة  ،6131أأي ما ميثل  23يف املائة. 23

19

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في أرقام  ،الحصيلة لحدود  .1121ص7.20
 نفس المرجع السابق  ،ص.22 .21
 نفس المرجع السابق  ،ص.27 .22
 نفس المرجع السابق  ،ص. 12 .23
 -وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  ،اإلستراتيجيةاللوجستيكية في المغرب  ،الحصيلة وآفاق التطور  ،ص. 2 .
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ويف نفس الس ياق يبني هذا اجلدول جحم الستامثرت يف هذا القطاع احليوي من  6100اىل غاية
:6105
ميزانية الاستثمار2015 -2011
السنة املالية

1122

1121

1122

1122

1122

إلادارة العامة
مديرية املوارد البشرية
الحسنية
املدرسة
لألشغال العمومية
مديرية الطرق
الوطنية
الشركة
للطرق السيارة
الناظور
غرب
املتوسط
املغربية
الوكالة
للتنمية اللوجستيكية
مديرية املوانئ وامللك
العمومي البحري
مديرية النقل الطرقي
والسالمة الطرقية
املالحة
مديرية
التجارية
مديرية التجهيزات
العامة
الوطني
املكتب
للسكك الحديدية
امليزانية
مجموع
العامة
الصندوق الخاص
بالطرق
صندوق تحديد امللك
املينائي
العمومي

97 984 450

94 984 450

104 804 000

103 913 725

98 112 000

11 755 000

12 795 000

12 795 000

12 795 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

2 038 487 250

2 045 913 000

2 046 269 000

1 420 969 000

2 026 069 000

1 140 000 000

1 140 000 000

1 140 000 000

1 000 000 000

1 140 000 000
320 000 000

30 000 000

40 000 000

621 075 000

662 465 550

644 577 000

558 791 275

893 462 000

117 902 000

111 832 000

108 832 000

7 832 000

3 132 000

10 000 000

6 730 000

10 110 000

10 610 000

13 225 000

33 996 300

20 680 000

16 000 000

17 000 000

1 756 000 000

1 751 000 000

1 751 000 000

1 600 000 000

1 659 000 000

5 834 000 000

5 853 200 000

5 841 187 000

4 768 711 000

6 193 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

2 200 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000
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والبحري
مجموع الصناديق
الخصوصية
مصالح الدولة املسيرة
بصفة مستقلة
مجموع
املؤسسات العمومية (
ال تضم املساعدات)
العام
املجموع
لالستثمار

2 216 000 000

2 216 000 000

2 216 000 000

2 216 000 000

2 160 000 000

520 000 000

520 000 000

569 500 000

570 500 000

579 000 000

8 570 000 000

8 589 200 000

8 626 687 000

7 555 211 000

8 988 000 000

17 126 000 000

18 588 760 000

16 604 950 000

17 794 000 000

23 203 000 000

25 696 000 000

27 177 960 000

25 231 637 000

25 349 211 000

32 191 000 000

 : 3البعد اجلهوي لنتاجئ خمطط امليثاق الوطين لالقالع الصناعي :
مكالحظة أأولية هبذا اخلصوص فان تفعيل هذا اخملطط مت يف س ياق التقس مي اجلهوي السابق ل 02
هجة ،ويتوىخ هذا اجلزء من التقرير الوقوف عىل أأبرز الحصائيات املتعلقة ابنتاج الرثوة خالل المتداد
الزمين للميثاق املذكور ،حيث تتضمن هذه الحصائيات معطيات مفصةل وفقا للقطاعات الرئيس ية اليت
استند علهيا اخملطط واليت تتحدد يف صناعة الس يارات و أأجزاء الطائرات والصناعة الغذائية والنس يج واجلدل
واللكرتونيك ،ابلضافة اىل معطيات احصائية عامة وذكل وفق البياانت التالية املس متدة من املرجع أأسفهل.
 24و.25

24

 المرصد المغربي للصناعة الموقع اإللكتروني /http://www.omi.gov.ma25
 -الموقع اإللكتروني للمرصد مشترك مع وزارة الصناعة واإلقتصاد الرقمي /http://sig.mcinet.gov.ma :
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هجة طنجة تطوان

46

47

هجة اتزة احلس همة اتوانت

48

49

هجة فاس بوملان:

50

51

اجلهة الرشقية:

52

53

مكناس اتفياللت

54

55

مراكش اتنس يفت احلوز :

56

57

هجة ادلار البيضاء الكربى

58

59

هجة داكةل عبدة

60

61

هجة الشاوية ورديغة

62

63

هجة سوس ماسة درعة:

64

65

هجة لكممي السامرة :

66

67

هجة العيون بوجدور الساقية امحلراء

68

69

هجة واد اذلهب الكويرة:

70

71

هجة الغرب الرشاردة بين حسن :

72

73

هجة الرابط سال زمور زعري:

74
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من أأبرز املالحظات اليت ميكن استيفاؤها من املبياانت التفصيلية والعامة ملسامهة اجلهات يف انتاج
الرثوة ،هو اس مترار رايدة هجة ادلارالبيضاء الكربى عىل مجيع املس توايت من خالل مسامهة تصل اىل %22
من رمق املعامالت املسجل لغاية  6103و % 25.5من النتاج الصناعي و % 34.5من اليد العامةل،
متبوعة جبهة داكةل عبدة ب %06.6من رمق املعامالت و % 03من النتاج الصناعي و  % 2.2من اليد
العامةل ،تلهيا هجة طنجة تطوان ب % 2.4من رمق املعامالت و % 01.3من النتاج الصناعي و % 02.5
من اليد العامةل .فامي تأأيت تباعا وفقا للمؤرشات السابقة هجة الشاوية ورديغة والرابط سال مث مكناس
اتفياللت ،فاس بوملان ،القنيطرة الغرب فامي ابيق اجلهات ا ألخرى تظل مسامههتا جد حمدودة بشلك يعكس
اختالل كبري جيد جذوره يف العديد من العوامل وا ألس باب.

اثنيا -خمطط الترسيع الصناعي : 6161-6102
 - 0عرض ألمه مرتكزات اخملطط :
يشلك خمطط الترسيع الصناعي  ،6161-6102اذلي مت اطالقه خالل أأبريل  2014املايض،
اسرتاتيجية س متكن املغرب من تغيري بنية اقتصاده خالل الس نوات املقبةل ابلس تفادة أأكرث من اجملالني
الصناعي والفاليح وجعل القطاع الصناعي رافدا للتشغيل وحمفزا لترسيع وترية المنو الاقتصادي.
ولقد مت اعداد هذا اخملطط بناءا عىل نتاجئ التشخيص والكراهات اليت عرفهتا اخملططات السابقة اليت مت
تقس همها اىل اكراهات أأفقية هتم تأأهيل املوارد البرشية املتخصصة ،واشاكل الوعاء العقاري الصناعي (املناطق
الصناعية املؤهةل اليت تس تجيب لرشوط املنافسة) ،ومتويل املقاولت وتأأهيلها للمنافسة ادلولية.
مث هناك الكراهات املؤسساتية وتمتثل يف صعوبة ارساء مناخ أأعامل واستامثر جذاب نتيجة تعقيد
املساطر الدارية ،والبريوقراطية ،الرشوة ،الرضائب  ،)..اىل جانب حاكمة تدبري الس ياسة الصناعية (ضعف
التنامغ والانسجام بني مكوانهتا داخليا وخارجيا ).26
وهيدف هذا اخملطط ،اذلي يأأيت امتدادا خملطط (اقالع) اذلي مت اطالقه س نة  6115وللميثاق الوطين
لالنبثاق الصناعي اذلي بدأأ العمل به س نة  ،6112اىل جعل قطاع الصناعة املغربية قاطرة للتمنية
الاقتصادية خالل الس نوات املقبةل ،ويروم رفع العديد من التحدايت مهنا ابخلصوص احداث نصف مليون
منصب شغل يف أأفق س نة  ،6161فضال عن زايدة حصة القطاع الصناعي من الناجت ادلاخيل اخلام ب 2
26

-Institut Royal des études stratégique ; « industrialisation et compétitivité globale du maroc » ,
septembre 2014 , p.22.
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نقاط ،لينتقل من  02اىل  63يف املائة يف أأفق س نة  6161والرفع من طاقة الصادرات عىل املس تويني
المكي والنوعي وحتسني املنتوج.
وتتشلك حماور اسرتاتيجية خمطط الترسيع الصناعي ،وفقا للبيان التايل:
مخطط تسريع التنمية الصناعية  : 4141-4102اجراءات رئيسية
املنظومات الصناعية
تأأهيل املوارد
مواكبة القطاع غري املهيلك حنو
املوازنة الصناعية
احداث وتنش يط منظومات صناعية
املهيلك
 قطب موارد برشية – ما بنيتطوير الانعاكسات السوس يو  -منظومة دمع مبارش
 احداث فرص الشغلالعمويم
للطلب
اقتصادية
العقود ()inter-contrat
 نظام التشغيل اذلايت القهمة املضافة برانمج " "OCP Skills امليان التجاريأأدوات ادلمع
بنيات حتتية مؤجرة
ادلمع املايل
حتسني تنافس ية املقاولت الصغرى
واملتوسطة
منظومة ادلمع واملواكبة
  0111هكتار :وعاء عقاري تأأجريي صندوق التمنية 61 :مليار درمه ش باك وحيد المتويل البنيك القرب من حوض الشغل  211مليون درمه (صندوق احلسن الثاين)دوليا
تعزيز التوجه الافريقي
»Deal making
الدماج ادلويل للمملكة
والاستامثرات الأجنبية املبارشة
 مواكبة التوسع الفريقي مواكبة القطاعات ذات القدرات التصديرية  -فريق مغريب خمصصالعالية
 تدخالت منسقة مقاربة "رشسة" تسخري اتفاقات التبادل احلر لفائدة التمنية املشرتكة لفريقياالصناعة الوطنية
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ويف هذا الصدد ،أأبرز الس يد وزير الصناعة والتجارة والقتصاد الرمقي أأمهية تطوير وتنويع املنظومة
والفروع الصناعية ،مشريا يف هذا الطار اىل تصنيع أأجزاء الطائرات يف جمال صناعة الطريان عوض
الاقتصار عىل تركيب الطائرات أأو فقط عىل تصنيع ا ألجزاء الصغرية اليت تدخل يف هذه الصناعة.
وهبذا اخلصوص ،فان اعادة بناء النس يج الصناعي عىل شلك منظومات بيئية ستشلك جحر الزاوية
خملطط الترسيع الصناعي .وهكذا تتوىخ هذه املقاربة اجلديدة تقليص الهوة القطاعية وذكل ابلدماج احمليل
للنس يج الصناعي واحداث دينامية وعالقة جديدتني بني اجملموعات الكربى واملقاولت الصغرى واملتوسطة.
وحسب معطيات لوزارة الصناعة ،فان ادلوةل تلزتم بتقدمي ادلمع املناسب واخلاص للك نشاط ،وخاصة
تعبئة الوعاء العقاري وتكوين املوارد وكذا المتويل.
ويسري ورش املنظومات البيئية خبطى حثيثة حيث مت حتديد اعداد أأويل لتكل املنظومات بتشاور وثيق
مع أأرابب املهن .وهكذا توجد ست منظومات مت اعامتدها مع اجملمع الرشيف للفوسفاط يف طور التطوير،
حيث سيمت احداث الثالثة ا ألوىل مهنا وتمتثل يف املعدات التعدينية خبريبكة ،وقطاع الكهمياء و أأنشطة البناء
والصيانة ابجلرف ا ألصفر ،واملعرفة وتكنولوجيا املعلومات والطاقات املتجددة بنب جرير.
وتلزتم ادلوةل من جانهبا بتقدمي منح لدلمع ميكن أأن تصل اىل  31يف املائة من مبلغ الاستامثر ابلنس بة
للمهن الرائدة ومنحة خاصة ابلندماج احمليل وتكوين  21أألف من الكفاءات اليت تناسب احلاجيات اخلاصة
للقطاع.
ويف اجلانب املتعلق ابملوازنة الصناعية املعروفة ب " أأوفسيت" ،فان خمطط ترسيع التمنية الصناعية
يطمح اىل تعممي هذه الآلية عىل الطلبيات العمومية الهامة.
و أأشار اىل الجنازات ا ألوىل اليت حتققت يف جمال صناعة الطريان والفضاء (ايرابص) ،مشريا يف هذا
الصدد اىل أأنه يتعني أأن تس تعمل املوازنة الصناعية  ،ابخلصوص ،لزتويد دفاتر الطلب اخلاص ابملنظومات
بغية مضاعفة الاستامثر ،وكذا الرفع من سالسل القهمة وحتسني ميان ا ألداءات .
ويف ما يتعلق مبواكبة القطاعات غري املهيلكة لتصبح هميلكة ،فقد مت اعداد اطار تنظهمي للتشغيل اذلايت،
هو يف طور املناقشة يف الربملان هيدف اىل تطوير مناخ ا ألعامل واحداث فرص للشغل وتبس يط الجراءات
الدارية .
كام مت احداث صندوق للتمنية الصناعية هيدف اىل دمع النس يج الصناعي رصد هل مبلغ  61مليار درمه
يف أأفق  6161مكيانية معمتدة لهذا الصندوق لالستامثر الصناعي واذلي سينطلق العمل به خالل س نة
 ،6105اضافة اىل ختصيص مبلغ ثالثة مليار درمه يف اطار قانون املالية  .6105وسيمت منح هذه
املساعدات يف مقابل الالزتام خبلق فرص الشغل وتقوية الصادرات.
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كام سيمت جتديد دمع القطاع البنيك لس امي مع اطالق هذه السرتاتيجية اجلديدة ،حيث يمت العداد لوضع
عرض لمتويل متاكمل وقادر عىل التنافس ية وذكل يف اطار اتفاقية رشاكة بني ادلوةل والقطاع البنيك مت
توقيعها مبناس بة حفل اطالق خمطط ترسيع التمنية الصناعية يف أأبريل املايض.
وسيسامه هذا اخملطط ،اذلي هيدف اىل حتسني القدرة التنافس ية للصادرات املغربية ،يف اجياد موقع
قدم للمغرب عىل املس توى ادلويل ،وذكل من خالل الرتكي عىل اجلهود املبذوةل من أأجل مواكبة القطاعات
اليت تتوفر عىل اماكنيات ومؤهالت للتصدير مع تتبع دقيق للمفاوضات احلالية حول اتفاقية التبادل احلر.
كام يروم هذا اخملطط تعزيز دور غرف التجارة والصناعة واخلدمات ،اذ أأن هناك دراسة يف طور
الجناز هتدف اىل اعادة النظر يف دور هذه الغرف وجعلها رافعة للس ياسة الصناعية عىل املس توى اجلهوي،
فضال عن اطالق خمطط للتمنية خاص بلك غرفة خالل س نة .6105
ومن شأأن تفعيل ومجوع هذه التدابري اليت حددها خمطط ترسيع التمنية الصناعية أأن ميكن اململكة من
الانتقال اىل مرحةل الرايدة وتعزيز موقعها عىل خريطة الصناعة العاملية وترس يخ دور الصناعة يف المنو
الاقتصادي وانعاش امليان التجاري.

 -6النتاجئ اجلزئية احملققة حلدود النصف ا ألول من : 6102
بعد ما يناهز س نتني من بد أأ العمل مبخطط الترسيع الصناعي ابريل  ، 6102مت تسجيل النتاجئ
التالية ،وذكل وفقا للمعطيات املتحصل علهيا من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي واملندوبية السامية
للتخطيط ،ومن املؤرشات العامة ا ألفقية هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة  21اىل  45برمس س نة 6102
يف التقرير اذلي تعده  Doing Businessمن أأصل  022دوةل. 27
وابلنس بة للمؤرشات اجلزئية والقطاعية فقد مت تسجيل ما ييل :
 -قطاع الس يارات :

27

 -عرض السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي أمام لجنة الفالحة بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة لسنة .1122
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املصدر  :وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي

28

 -قطاع الطائرات :

املصدر  :وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي.29
 -قطاع اللكرتونيك :

28

- -http://www.mcinet.gov.ma/
-op.cit .

29
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املصدر :وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي

30

 -قطاع النس يج واجلدل :

املصدر :وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي

31

 -الصناعية الغذائية :

وفامي ييل لوحة للقيادة تربز أأمه املؤرشات املتعلقة ابلقطاعات الرئيس ية للمخططات الصناعية منذ بداية
الولية احلكومية احلالية لغاية الفصل ا ألول من الس نة اجلارية :326102
30

 الموقع اإللكتروني لوزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي  ،مرجع سابق .31
 .نفس المرجع السابق .32
 -الموقع اإللكتروني لمكتب الصرف . /http://www.utrf.gov.ma
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Tableau de bord : filières industrielles
Exportations des filières industrielles / 2012 - 2015
2012
34 321
Textile et cuir
6 743
Aéronautique
25 164
Automobile
7 040
Electronique
Agroalimentaire 18 638

2013
33 552
7 211
31 660
6 938
20 090

2014

Evolution 2015 Evolution
2013/2014
2014/2015
35 175
4,8%
35 076
-0,3%
6 979
-3,2%
7 281
4,3%
40 262
27,2%
48 596
20,7%
7 966
14,8%
7 675
-3,7%
21 951
9,3%
24 992
13,9%

Exportations des filières industrielles
janvier – février 2014 – 2016

Textile et cuir
Aéronautique
Automobile
Electronique
Agroalimentaire

Janvier –
février 2014

Janvier – février
2015

Evolution
période
2015/2014

Janvier – février
2016

Evolution période
2016-2015

5 782
1 261
6 885
1 213
3 271

6 252
1 190
8 111
1 257
4 102

8,1%
-5,6%
17,8%
3,6%
25,4%

6 225
1 288
8 872
1 330
4 425

-0,4%
8,2%
9,4%
5,8%
7,9%

املنظومات الصناعية
 عقود مبرمة5 :صناعة السيارات
 عقود مبرمة2 :صناعات النسيج وألالبسة
منظومة قطاع صناعة الشاحنات والهياكل
 عقد مبرم:الصناعية
 عقود مبرمة4 :املنظومات الصناعية ألجزاء الطائرات
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-

املنظومات الصناعية التي تم
التوقيع على عقود تفعيلها

منظومات صناعية في طور إلانجاز

-

منظومة مع املكتب الشريف للفوسفاط
إلاليكترونيك والكهرباء والطاقات املتجددة
الصناعات الدوائية
الصناعات البالستيكية
صناعة مواد البناء
الصناعات الكيميائية
الصناعات الغذائية
الصناعات التعدينية وامليكانيكية
ترحيل الخدمات
الصناعات الجلدية
تثمين املعادن

وعىل مس توى انعاكسات اخملطط عىل سوق الشغل ووفقا لالحصائيات الشامةل الصادرة عن املندوبية
السامية للتخطيط اىل حدود الفصل ا ألول من س نة  ،6102فانه جسل ما ييل :
مبيان  :الحداث الصايف ملناصب الشغل ما بني الفصل ا ألول من س نة 6105ونفس الفرتة من س نة
33
 6102حسب قطاع النشاط الاقتصادي ووسط القامة.

33

 -المندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل خالل خالل الفصل األول من سنة.1122
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مبيان :معدل البطاةل حسب الشهادات خالل الفصل ا ألول من س نة  6105و( 6102بـ )%

مبيان :تطور معدل الشغل الناقص خالل الفصل ا ألول حسب قطاع النشاط (بـ )%

34

35

ووفقا ملعطيات حول واقع التشغيل انطالقا من احصائيات مقدمة من وزراة التشغيل ابملغرب فان
نس هبا حبسب القطاعات وفقا للمبيان التايل :36

34

 المندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل خالل خالل الفصل األول من سنة. 112235
 المندوبية السامية للتخطيط  ،الموقع اإللكتروني . /http://www.hcp.ma :36
 حصيلة وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية برسم سنة  1121وبرنامج العمل برسم سنة  1122عرض أمام لجنة التعليم بمجلسالمستشارين بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة .
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وابلنس بة لتوزيع البياانت املتعلقة ابنتاج الرثوة عىل املس توى اجلهوي ،هناك غياب للمعطيات يف هذا
الباب حمينة وفقا للتقسم اجلهوي اجلديد ( 06هجة).
ابملقابل ميكن عرض جدول املوايل اذلي يربز اس مترارا تركز ا ألنشطة الصناعية عىل الساحل حيث
جسل من أأصل  03.4مليار درمه اخملخصةلالستامثريف اطار صندوق التمنية الصناعية حازت هجات الساحل
عىل  03.5مليار درمه تقريبا بنس بة .37،% 22

37

 -عرض وزير الصناعة والتجارة ،مرجع سابق .
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تطوان  -طنجة
الدار البيضاء  -سطات
الرباط – سال  -القنيطرة
فاس  -مكناس
تانسيفت-مراكش
املجموع

املبلغ إلاجمالي لالستثمار
 5,4مليار درهم
 7مليار درهم
 721مليون درهم
 022مليون درهم
 274مليون درهم
 22,7ملياردرهم

عدد املشاريع
42
01
7
0
0
24

مناصب الشغل
2544
5422
2101
0411
0211
27721

رابعا– الكراهات والفرص :
الكراهات :
من مجةل الكراهات اليت تواجه املنظومة الصناعية معوما وابلتايل التزنيل السلمي للمخططات الصناعية
ميكن اجاملها معوما يف ضعف انتاج مصادر الطاقة ،حيث تضطر ادلوةل لس ترياد معظم حاجياهتا الطاقيةمن
اخلارج.
البالد.
38
وفامي ييل خطاطة تربز احتياجات املنظومة الصناعية للعقار يف أأفق : 6161

قةل الاستامثرات املالية يف القطاع الصناعي خاصة يف املشاريع الكربى؛
ضعف التأأطري والتكوين املهين والتقين لليد العامةل رمغ وفرهتا؛
صغر جحم املؤسسات الصناعية اليت تعاين من ضعف المتويل ونقص يف التكنولوجيااحلديثة؛
خضوع ا ألرايض الصناعية ملضاربة عقارية قوية ،مما حيول دون بروز مناطق صناعيةجديدة داخل

38

 -عرض وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لسنة  ، 1122مرجع سابق .
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وفامي ييل جدول يلخص أأبرز الكراهات حسب وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي :
عقبات هيلكية تعوق تمنية النس يج الصناعي
أأغلبية صناعية مموةل متويال انقصا ،ضعيفة البداع ،ومسامهة عىل حنو ضعيف يف
التفتت والاس تقطاب
التصدير وذات منافسة بشلك غري رمسي
تمنية صناعية غري متوازنة بني املناطق
اجلهات
ضعف املوقف التنافيس للعامةل
القدرة التنافس ية
التدابري الرامية اىل دمع املقاولت الصغرية واملتوسطة ل تأأيت مثارها
املوارد البرشية ل تفي مبواصفات وظائف الغد /لالحتياجات احلقيقية لسوق العمل
الكفاءات
البنيات التحتية للحضائر الصناعية غري مس تغةل ابلقدر الاكيف
البنيات التحتية

الفرص:
تعترب املعادن من أأمه مقومات الصناعة املغربية ،ويشلك الفوسفاط أأمهها ( %22من نس بة النتاج)،
يليه الرصاص والزنك مث النحاس واملنغني.
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يشلك العنرص البرشي أأحد أأمه مقومات الصناعة ابملغرب ،حيث تتوزع اليد العامةل عىل
خمتلف القطاعات الصناعية رمغ كوهنا ما زالت تعاين من التأأهيل والتجاوب مع احتياجات السوق ،خاصة يف
ظل انفتاح بالدان عىل الصناعات واملهن العاملية.

88

89
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مخطط المغرب الرقمي

مقتطف من خطاب جاللة الملك بمناسبة عيد العرش
 21يوليو 1118
" ندعو الحكومة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة في
المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات
العصر ،تقوم على االستغالل األمثل لما تتيحه
العولمة من فرص تدفق االستثمار ،وتهدف إلى
تقوية المقاولة المغربية وتشجيع االستثمار
الصناعي الحامل للقيمة المضافة ،وفتح المجال أمام
االقتصاد الوطني ،القتحام أنشطة صناعية جديدة
ذات تقنيات مبتكرة ،وأسواق واعدة ،لتصدير
منتوجاتها وخدماتها.
فعزمنا يوازي طموحنا ،إلدماج المغرب بمقاوالته
وجامعاته ،في االقتصاد العالمي للمعرفة".
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تقيمي اسرتاتيجيات املغرب الرمقي
لقد قام املغرب مبجموعة من السرتاتيجيات اليت هتدف اىل هيلكة قطاع تكنولوجيا املعلومات
والتصال ،وذكل منذ اعامتده القانون رمق  62.22اذلي سامه يف اطالق املرحةل ا ألوىل من حترير قطاع
التصالت من الاحتاكر ،اليشء اذلي مكن من انشاء رشكة اتصالت املغرب وبريد املغرب والواكةل الوطنية
لتقنني املواصالت ،ويف هذا الطار سيمت تقدمي حملة موجزة عن س ياق و أأهداف السرتاتيجيات الرمقية ،كام
س نقوم بتقيمي اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103وذكل اببراز الماكنيات املالية واملؤسساتية لتنفيذها وحتديد
نس بة تنفيذ أأهدافها وقياس أأاثرها ،وسيمت ذكل عىل الشلك التايل:
أأول  :أأهداف وس ياق السرتاتيجيات:
سنتطرق يف هذا احملور اىل أأهداف وس ياق السرتاتيجيات الرمقية ،ويه عىل التوايل:
 - 0اخملطط امخلايس : 396113-0222
اعترب هذا اخملطط مكخطط تأأسييس لتطوير قطاع التصالت والتكنولوجيات احلديثة ،وهو جمال يعد
من ا ألولوايت الوطنية واخليارات السرتاتيجية للتمنية الاقتصادية والصناعية والاجامتعية ،وقد مت ذكل مع
اعامتد القانون رمق  62.22اذلي ذهب يف منحى حترير هذا القطاع ،ومن بني أأهداف هذا اخملطط نسجل ما
ييل:
* وضع الترشيع الكفيل حبل اشاكليات حامية ا ألسامء يف القطاع التجاري ،وتدفق البياانت ذات الطابع
الشخيص وسالمة املعامالت التجارية اللكرتونية؛
* الرشوع يف احداث نقطة حتول يف قطاع التعلمي من خالل ادماج ا ألدوات املعلوماتية والانرتنت يف
املؤسسات التعلهمية؛
* جتنب الفجوة الرمقية من خالل اعامتد س ياسات تسامه يف نرش تكنولوجيات جديدة وسط املناطق
والفئات الأكرث فقرا؛
* متويل معليات تأأسيس املقاولت اخملتصة يف اقتصاد املعرفة اجلديد ( ر أأسامل الاستامثري /اجملازف،
ومنح قروض للمقاولت ذات التوجه التكنولويج وغريها .)...

 39المصدر :أنظر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي  .1122ص 22
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 -6اسرتاتيجية املغرب اللكرتوين : 406101 – 6115
لقد مت وضع هذه السرتاتيجية من طرف الوزارة السابقة املنتدبة دلى الوزير ا ألول امللكف ابلشؤون
الاقتصادية العامة ،وتمتحور حول هدفني رئيس يني هام:
أأ -سد الفجوة الرمقية من خالل الجراءات التالية:
* بلورة حمتوى مفيد يراعي احتياجات املغرب وخصوصياته؛
* توفري بنيات حتتية ذات جودة عالية وبأأفضل ا ألسعار املمكنة؛
* متكني اكفة املواطنني املغاربة من النفاذ جملمتع املعلومات؛
* توفري تكوين يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصال تتالءم مع مجيع املس توايت.
ب -تعزيز ماكنة املغرب عىل الصعيد ادلويل من خالل:
* صناعة انتاجية ذات قدرة تنافس ية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصال؛
* صناعة خدمات التصال عن بعد ،لس امي تكل املوهجة للتصدير؛
* متكني الرشاكت املتخصصة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصال من النفاذ اىل هذا اجملال؛
* التكوين بشأأن امتالك املهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصال.
 -3اسرتاتيجية املغرب الرمقي : 416103
ان اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103قد مهت الفرتة املمتدة من  6112اىل  6103وتضمنت أأربعة حماور
اسرتاتيجية وحمورين مواكبني و قد توزعت هذه احملاور عىل  56اجراء سيمت تقدميها عىل الشلك التايل:
احملور ا ألول :املتعلق ابلتحول الاجامتعي:
قد مت تزنيل هذا احملور عن طريق اعامتد  01اجراءات مت ترتيهبا من  0اىل  01ويه:
 -0جتهي مؤسسات التعلمي العمويم مبعدات النفاذ اىل الانرتنت والوسائل متعددة الوسائط ،اضافة
اىل تكوين ا ألطر الرتبوية وتوفري الوسائل الرمقية هبذه املؤسسات( ،برانمج تعممي تكنولوجيا املعلومات
والتصال عىل مؤسسات التعلمي العمويم).

 40المصدر :أنظر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي  ،1122تقرير خاص تحت رقم 22/ ch1
 12/فبراير  1121ص 21
41
المصدر :أنظر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي  1122ص من  12إلى 22
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 -6جتهي مؤسسات التعلمي العايل العمويم مبعدات النفاذ اىل الانرتنت والوسائل متعددة الوسائط،
(ربط اجلامعات واملعاهد العليا بش بكة الانرتنت).
 -3دمع جتهي املدرسني بأأهجزة المكبيوتر ومعدات النفاذ اىل الانرتنت ( برانمج انفذة).
 -2دمع جتهي الطلبة املهندسني والفئات املشاهبة بأأهجزة المكبيوتر احملمول ومعدات النفاذ لالنرتنت،
(برانمج اجناز).
 -5اعامتد س ياسات هادفة اىل تطوير النفاذ اىل ش بكة الانرتنت عايل الصبيب حسب فئات املناطق
ومس توايت ادلخل( ،الانرتنت عايل الصبيب).
 -2تشجيع التجهي مبعدات منخفضة التلكفة( ،عروض جتهي بأأسعار منخفضة).
 -4تسهيل النفاذ اىل الانرتنت واس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصال خارج املسكن عرب انشاء
املراكز اجملمتعية للنفاذ لتكنولوجيا املعلومات.
 -2دمع تطوير احملتوى املعلومايت الرمقي.
 -2دمع تطوير احملتوى الرمقي الرتفهييي.
 -01دمع تطوير احملتوى التعلهمي.
احملور الثاين :اخلدمات العمومية املوهجة اىل املرتفقني عرب برانمج احلكومة اللكرتونية
مت تزنيل هذا احملور عرب اعامتد ثالثة اجراءات مت ترتيهبا من  00اىل  03ويه:
 -00وضع قواعد احلاكمة املتعلقة بربانمج احلكومة اللكرتونية.
 -06اعامتد  05مرشوعا منوذجيا جتريبيا ( قد ارتفع هذا العدد اىل 02مرشوعا).
 -03اجناز اكفة املشاريع واخلدامات املتعلقة بربانمج احلكومة اللكرتونية.
احملور الثالث :انتاجية املقاولت الصغرى واملتوسطة
قد مت تزنيل هذا احملور عرب اعامتد  2اجراءات مت ترتيهبا من  02اىل  66يه:
 -02حتديد احللول املهنية املمكن تطبيقها يف القطاعات ذات السهام القوي يف الناجت احمليل الجاميل،
(برانمج مساندة تكنولوجيا املعلومات).
 -05دمع استامثر املقاولت الصغرى واملتوسطة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
 -02تنظمي لقاءات التواصل بشأأن العروض القطاعية اليت مت احداهثا.
 -04مواكبة املقاولت الصغرى واملتوسطة مزودي املؤسسات الكربى دلمعها يف الاخنراط يف مشاريع
نزع الصبغة املادية عن املعامالت التجارية.
 -02تعبئة كربايت املؤسسات عىل الاخنراط يف جتهي املقاولت الصغرى جدا بتكنولوجيا املعلومات.
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 -02تعبئة اجلعيات املهنية حلهثا عىل وصف تكنولوجيا املعلومات والتصال للمقاولت الصغرى
واملتوسطة.
 -61تكوين مندويب مبيعات معدات تكنولوجيا املعلومات ،اخلرباء احملاس بني عىل اس تخدام تكنولوجيا
املعلومات والتصال.
 -60الرشوع يف تكوين مسريي املقاولت الصغرى واملتوسطة عىل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات
والتصال ( ،تسلمي الرخص الرمقية).
 -66تعزيز الطار القانوين بغية تشجيع اخلدمات املقدمة عرب الانرتنت.
احملور الرابع :صناعة تكنولوجيات العالم.
قد مت تزنيل هذا احملور عرب اعامتد  02اجراء مت ترتيهبا من  63اىل  32وهام:
 -63ارساء حاكمة حملية تعىن ابلبتاكر.
 -62وضع حلول متويلية خمصصة للمتدخلني يف جمال تكنولوجيا العلومات( ،صندوق املغرب الرمقي).
 -65احداث بنيات اس تقبال تكنولوجية هجوية( ،انشاء ومجعات لتكنولوجية املعلومات عىل املس توى
اجلهوي).
 -62حتسني وتكييف الطار التنظهمي مع خصوصيات قطاع تكنولوجيا املعلومات( ،وضع الطار
القانوين ملركز البحوث والتمنية والابتاكر).
 -64تعزيز ثقافة روح املبادرة والابتاكر.
 -62تطوير خدمات ادلمع املقدمة للمقاولت العامةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
 -62انشاء ومجعات لتكنولوجيا املعلومات.
 -31متويل ا ألنشطة املزاوةل يف ومجعات تكنولوجيا املعلومات.
 -30تنفيذ القانون رمق  12.12املتعلق حبامية ا ألشخاص اذلاتيني جتاه املعطيات ذات الطابع الشخيص.
 -36احلفاظ عىل القدرة التنافس ية لعروض املغرب يف جمال ترحيل اخلدمات (،برانمج انبعاث).
 -33توفري بنيات حتتية اكفية تتوافق مع مواصفات اجلودة( ،برانمج انبعاث).
 -32الاس تجابة اىل احلاجيات من املوارد البرشية املؤهةل.
 -35تشجيع عروض املغرب يف جمال ترحيل اخلدمات دلى الرشاكت الفرنس ية العامةل يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات (،مواصةل جذب رشاكت تكنولوجيا املعلومات الفرنس ية).
 -32اجراء رصد تكنولويج (،اجراء رصد تكنولويج لختاذ القرار بشأأن التخصصات اليت ينبغي عىل
املغرب أأن يركز علهيا قصد الرفع من قهمته املضافة).
كام مت اعامتد تدبريين مواكبني للمحاور ا ألربعة وهام:
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 التدبري املواكب ا ألول :تمنية ر أأسامل البرشي.يتضمن هذا التدبري  5اجراءات مت ترتيهبا من  34اىل  20ويه:
 - 34وضع أآلية لتوجيه وتتبع وتقيمي خمططات التكوين يف قطاع تكنولوجيا املعلوماتية.
 -32وضع خمطط معل للتكوين ا ألويل.
 -32اطالق معلية تكوين عاجةل لفائدة العاملني يف قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا املعلومات.
 -21تطوير مبادرات للتكوين برشاكة بني القطاعني العام واخلاص.
 -20حتسني فرص العمل ابلنس بة خلرجيي اجلامعات احلاصلني عىل دبلوم السكل ا ألول من التعلمي
العايل بعد هناية تكويهنم.
التدبري املواكب الثاين :ارساء الثقة الرمقية.
يتضمن هذا التدبري املواكب  00اجراء مت ترتيهبا من  26اىل  56وهام:
 -26حامية ا ألشخاص اذلاتيني جتاه املعطيات ذات الطابع الشخيص( ،اعامتد القانون رمق .)12.12
 -23دمع تطور التجارة الالكرتونية ( ،اعامتد القانون رمق  12.30املتعلق بتحديد التدابري محلاية
املس هتكل اذلي يضم بعض ا ألحاكم املتعلقة ابلتسويق الالكرتوين والعالن عىل ش بكة الانرتنت).
 -22تشجيع نزع الصبغة املادية عن املعامالت التجارية (،اللواحئ التنفيذية للقانون رمق  15.53املتعلق
بتبادل البياانت القانونية الالكرتونية ،اعداد دراسة حول س بل تعزيز الطار القانوين للثقة الرمقية وا ألمن
الالكرتوين يف املغرب).
 -25احداث جلنة تعىن بسالمة النظم املعلوماتية ( ،احداث اللجنة السرتاتيجية لسالمة نظم
املعلومات ،احداث املديرية العامة لسالمة نظم املعلومات).
 -22انشاء مركز لليقظة والرصد والتصدي للهجامت املعلوماتية ابملغرب.
 -24انتقاء هجة تعىن ابلسهر عىل ارساء الثقة الرمقية ( ،املوافقة عىل بريد املغرب مكتعهد للخدمات
الالكرتونية).
 -22احداث هيئة وطنية تعىن حبامية املعطيات ذات الطابع الشخيص.
 -22انشاء مواقع الكرتونية احتياطية قصد اسرتجاع البياانت املفقودة يف حاةل التعرض لهجامت
الكرتونية.
 -51تنفيذ برانمج لعقد لقاءات قصد التحسيس بسالمة النظم املعلوماتية والتواصل بشأأن ذكل.
 -50تنظمي تكوين عىل سالمة النظم املعلوماتية لفائدة الطلبة املهندسني.
 -56تنظمي دورات تكوينية يف جمال تكنولوجيات املعلومات وسالمة النظم املعلوماتية لفائدة املهن
القانونية.
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 -2السرتاجتية الرمقية : 426161
لقد مت العالن عن الانطالق يف وضع هذه السرتاتيجية س نة  6102وميتد العمل هبا من س نة 6102
اىل س نة  6161وهتدف اىل ما ييل:
 -0حتقيق انجت اجاميل اضايف من  2اىل  01ماليري ادلرامه؛
 -6خلق  61اىل  21أألف فرصة شغل خالل الفرتة .6161 – 6102
وتمتحور اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6161حول  3راكئز و يه:
أأول :التحول الرمقي لالقتصاد الوطين وذكل من خالل ثالثة أأقسام :
 -0حتويل الدارة عن طريق التكنولوجيا الرمقية؛
 -6العداةل الرمقية؛
 -3التحولت القطاعية املندجمة.
اثنيا :حمور رمقي اقلهمي يرتكز عىل قسمني:
 -0اعادة متوضع اسرتاتيجية ترحيل اخلدمات مع أأورواب؛
 -6متوقع املغرب مكحور رمقي لفريقيا الناطقة ابلفرنس ية.
اثلثا :ميدان وطين رمقي يرتكز عىل أأربعة أأقسام:
 -0نظام بييئ رمقي وطين؛
 -6البنية التحتية لبياانت التصال؛
 -3تكوين املوارد البرشية؛
 -2التقنني الرمقي.
وقد وضعت اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6161بناء عىل ثالثة س يرنيوهات حيث يستند لك من
السيناريوهات عىل هدف المنو الاقتصادي وتوفري فرص الشغل وسيمت ذكل عن طريق تمنية احملاور التالية:
تكنولوجيا املعلومات والتصال والثقافة الرمقية:
42
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* تمنية الثقة الرمقية عن طريق :
 -0تتبع مسطرة املصادقة عىل املشاريع املنبثقة عن املدونة الرمقية ومراس همها التطبيقية؛
 -6اعداد ووضع اسرتاتيجية وطنية لتطوير التجارة الالكرتونية؛
 -3اطالق محالت تواصلية وحتسيس ية حول أأمن نظم املعلومات؛
 -2اجناز  2دورات تكوينية لفائدة القضاة حول اجلرمية الالكرتونية و أأمن نظم املعلومات؛
 -5اطالق محةل تواصلية للرتوجي لعالمة الثقة ملواقع املتاجرة عىل اخلط؛
 -2دمع املبادرات وا ألنشطة اليت هتدف اىل تمنية الثقة الرمقية وتطوير التجارة الالكرتونية؛
 -4اطالق النسخة الثانية لبوابة أأمن نظم املعلومات.
* أأمن نظم املعلومات :سيمت ذكل عن طريق:
 -0تنفيذ احملاور ا ألولية املتعلقة بأأمن نظم املعلومات ومباكحفة اجلرمية الالكرتونية اليت سيمت حتديدها يف
اطار السرتاتيجية اجلديدة "املغرب الرمقي ( "6161مركز وطين للنسخ الاحتياطي ،مركز التنس يق
والاس تجابة حلوادث ا ألمن املعلوماتية لفائدة املقاولت الصغرى واملتوسطة)...؛
 -6املشاركة يف اعداد قرارات وتوصيات اللجنة السرتاتيجية ألمن نظم املعلومات؛
 -3املشاركة يف تنفيذ مرشوع حامية نظم معلومات البنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية؛
 -2مواصةل تنفيذ احملاور ا ألولية للتوجهيات الوطنية ألمن نظم املعلومات ،عىل مس توى الوزارة
واملؤسسات التابعة لها؛
 -5تنظمي دورات تكوينية يف جمال أأمن نظم املعلومات وماكحفة اجلرمية اللكرتونية لفائدة ا ألطر التقنية
املعنية وتنظمي دورات حتسيس ية لفائدة موظفي الوزارة؛
 -2اعداد خرائطية ( )cartographieشامةل لنظام معلومات الوزارة؛
 -4وضع نظام داخيل ملراقبة نظام معلومات الوزارة ( )Supervision interne؛
 -2تتبع مراقبة نظام معلومات الوزارة من طرف املركز  maCERTوالسهر عىل تنفيذ التوصيات
املنجزة من طرفه؛
 -2املسامهة يف تنفيذ مرشوع اخلطة الرئيس ية ( )Schéma Directeurلنظام معلومات الوزارة؛
 -01تعممي معليات التدقيق ادلاخلية ل ألمن نظام املعلومات التابع للوزارة؛
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 -01املسامهة يف دراسة واعداد النصوص القانونية املتعلقة بأأمن نظم املعلومات وماكحفة اجلرمية
الالكرتونية؛
 -00مواصةل دمع املبادرات وا ألنشطة اليت هتدف اىل تطوير أأمن نظم املعلومات وماكحفة اجلرمية
الالكرتونية واملشاركة يف الندوات وامللتقيات يف هذا اجملال.
* احلكومة الالكرتونية:
رصحت الوزارة يف برانمج معلها برمس س نة  6102أأن معلها س يقترص عىل مواصل املهام املتعلقة ب:
 -0املساعدة عىل اجناز مشاريع احلكومة الالكرتونية ،وخاصة ا ألنشطة ذات الصةل مع تطوير ونرش
التطبيقات التشاركية بني الدارات والهيئات العامة.
 -6تعزيز برانمج احلكومة اللكرتونية لالدارات واملواطنني.
* الربيد والتصالت :س تقوم احلكومة يف هذا اجملال خالل س نة  6102ب:
 -0مواصةل تفعيل مضامني مذكرة التوهجات العامة للقطاع يف أأفق .6102
 -3ترسيع وثرية تغطية املناطق البيضاء خبدمات التصالت :الرشوع يف تفعيل برانمج تغطية 6111
منطقة غري مدرجة يف اطار برانمج "."PACTE
 -2متابعة تنفيذ مقتضيات الربانمج التعاقدي بني ادلوةل وومجوعة بريد املغرب للفرتة .6104-6103
 -5اطالق مرشوع جديد للتمنية حتت امس " " CAP Barid 2020اليت تضم " اخملطط املتاكمل
لتطوير الربيد "  "PIDEPيف طور العداد مع الاحتاد الربيدي العاملي.
 -2تعريف وحتديد جمال اخلدمة الربيدية الشمولية ( )SUPاجراءات تنفيذها.
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اثنيا :الماكنيات املتاحة لالسرتاتيجيات:
سيمت يف هذا احملور الاقتصار عىل تقدمي الماكنيات اليت مت توفريها لسرتاتيجية املغرب الرمقي 6103
دون السرتاتيجيات ا ألخرى ،ومن مربرات ذكل أأن اجملموعة املوضوعاتية قد اتفقت عىل تقيمي هذا املوضوع
يف ضل الولية احلكومية احلالية ،لكن أأن اسرتاتيجية  6161يه كذكل تدخل ضن هذه الولية احلكومية ال
أأنه مل يمت الانهتاء من وضع اكفة دراساهتا ،وما أأعلنت عنه احلكومة يف خمطط معلها لس نة  6102ويه الس نة
ا ألوىل لالنطالق يف تنفيذ هذه السرتاتيجية قد مت ابرازه فامي س بق ،كام أأن املؤسسات اليت أأرشفت عىل
تزنيل اسرتاتيجية  6103ظلت كام يه دون تغيري ،ويظل الاختالف يف الماكنيات املالية املرصودة
لالسرتاتيجيتني ،اليشء اذلي س يربز من خالل دراسة للميانية الفرعية لس نة  ، 6102ول ميكن التنبؤ
ابمليانية املتوقعة لتنفيذ اكفة مراحل اسرتاتيجية  ،6161وابلتايل سيمت ابراز الماكنيات املتاحة عىل الشلك
التايل.
 -0الماكنيات املتاحة لسرتاتيجية املغرب الرمقي :6103
* عىل املس توى املادي:43
لقد مت ختصيص لها مبلغ اجاميل وصل اىل  02,5مليار درمه ،يف حني أأن التلكفة التقديرية لالسرتاتيجية
اكنت حمددة يف  5.6مليار درمه 2،وتشلك امليانية املرصودة للمحورين ا ألول والثاين من السرتاتيجية 23
 ،%وتتوزع امليانية الجاملية عىل الشلك التايل:
الفرتة  6103 -6112مباليني ادلرامه
البند
6062
احملور ا ألول :التحول الاجامتعي
6022
احملور الثاين :اخلدمات العمومية املوهجة اىل املرتفقني
361
احملور الثالث :انتاجية املقاولت الصغرى واملتوسطة
220
احملور الرابع :صناعة تكنولوجيات العالم
_____
تدبري املواكب ا ألول :تمنية الر أأسامل البرشي
35
تدبري املواكب الثاين :ارساء الثقة الرمقية.
34
احلاكمة
 5024ماليني ادلرامه
اجملموع

43
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* عىل مس توى الهيئات امللكفة ابلتنفيذ:44
لقد نصت اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103عىل هيالك تتوىل هممة تنفذها ويه:
-0اجمللس الوطين لتكنولوجيات العالم والاقتصاد الرمقي :لقد مت احداث هذا اجمللس دلى الوزير ا ألول
مبقتىض مرسوم رمق  6.12.222الصادر بتارخي  60ماي  ،6112وقد مت حتديد اختصاصاته مبوجب مقتضيات
املادة  6من املرسوم اذلكور واليت تنص عىل أأنه يقوم ب " هممة تنس يق الس ياسات الوطنية الهادفة اىل
تطوير تكنولوجيات العالم والاقتصاد الرمقي وتأأمني تتبعها وتقيمي تنفيذها".
ويتأألف هذا اجمللس من:
 اكفة السلطات احلكومية املسؤوةل عن الدارة العمومية؛ املؤسسات العمومية والرشاكت اململوكة لدلوةل اليت متثلها املؤسسات التالية :صندوق اليداع والتدبري،الواكةل الوطنية لتقنني املواصالت ،بريد املغرب ،الواكةل الوطنية لنعاش املقاولت الصغرى واملتوسطة،
الرشكة الوطنية لالذاعة والتلفزة؛
 الهيئات املهنية املمثةل من دلن التجمع املهين لبنوك املغرب ،الاحتاد العام ملقاولت املغرب ،فيدراليةالتقنيات العالمية واملواصالت وترحيل اخلدمات.
 -6اللجنة امللكفة ابلسهر عىل تنفيذ برانمج احلكومة اللكرتونية :أأنشأأت هذه اللجنة مبوجب القرار رمق
 12.0.10اذلي اختذته اللجنة الوطنية لتكنولوجية املعلومات يف أأعقاب الاجامتع ا ألول اذلي عقدته
بتارخي  . 6112.14.66وجاء منشور الوزير ا ألول رمق  04.6112الصادر بتارخي  60أأكتوبر 6112
لبلورة احداث هذه اللجنة املشرتكة بني الوزارات وتكوين هيالك القطاعات العامة املسؤوةل عن تنفيذ
املشاريع املدرجة ضن برانمج " احلكومة الالكرتونية".
 -3مديرية الاقتصاد الرمقي :مت احداث هذه املديرية بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي مبوجب
املرسوم رمق  6.01.42الصادر بتارخي  6101.14.12ومن بني املهام املوكوةل لها اعداد السرتاتيجية
الوطنية لتكنولوجيا املعلومات والتصال ،والسهر عىل ترمجهتا اىل برامج معلية مع السعي اىل تنفيذها
ابلتشاور مع اجلهات املشاركة يف التنفيذ.
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 -2مديرية توجيه برانمج احلكومة اللكرتونية :مت انشاء هذه املديرية مبنشور الوزير ا ألول رمق CAB
 17/2009وتتأألف من خرباء متعددي الاختصاصات يف خمتلف اجملالت ذات الصةل ابحلكومة
اللكرتونية ،وتقوم بدمع جلنة احلكومة الالكرتونية املشرتكة بني الوزارات قصد متكيهنا من تنظمي وتنفيذ
وتتبع الربامج وا ألنشطة اليت تدخل ضن اختصاصاهتا.
 -5تنفيذ السرتاتيجية :يسهر عىل تنفيذ السرتاتيجية والتدابري املواكبة لها لك من:
 خبصوص احملور ا ألول من السرتاتيجية تتوىل تنفيذه الواكةل الوطنية لتقنني املواصالت ،ووزارةالصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي ،ووزارة الرتبية الوطنية ،ووزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وتكوين
ا ألطر.
 خبصوص احملور الثاين يسهر عىل تنفيذه جلنة قطاعية ترشف عىل برانمج احلكومة اللكرتونية متاحداهثا عىل املس توى القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية ،وواكلت التمنية الاقتصادية والاجامتعية.
 يمت تنفيذ غالبية الجراءات اليت يتضمهنا احملور الثالث والرابع من السرتاتيجية الواكةل الوطنية لنعاشاملقاولت الصغرى واملتوسطة ويدخل البعض مهنا ضن مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد
الرمقي.
 يمت تنفيذ التدبريين املواكبني لالسرتاتيجية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرمقي. - 6الماكنيات املتاحة لسرتاجتية املغرب الرمقي :6161
* عىل مس توى الهيئات امللكفة ابلتنفيذ :مل يمت الانهتاء بعد من اكفة ادلراسات اخملصصة لهذه
السرتاتيجية يك يمت التطرق لضافة هيئات جديدة أأو الاس تغناء عن بعض ما هو موجود ،ذلكل سرنصد
امليانية اخملصصة لهذا اجملال يف امليانية الفرعية للوزارة يف س نة .6102
ل يوجد أأي بند يف مرشوع امليانية لس نة  6102يتطرق لسرتاتيجية املغرب الرمقي  6161كام هو
مبني خبصوص خمطط الترسيع الصناعي ،وامنا هناك مادتني خمصصتني مليدان التكنولوجية احلدية وهام :املادة
 4011اخملصصة ملديرية الاقتصاد الرمقي ،واملادة  4611اخملصصة ملديرية التكنولوجيا املتقدمة والابتاكر
والبحث التمنوي ،وقد مت ختصيص لهذين امليدانني يف ميانية الفرعية لس نة  6102ما ييل:45
 عىل مس توى ميانية التس يري قد مت رصد ما ييل: يف املادة  4011ما قدره  5211111درمه خمصص ملديرية الاقتصاد الرمقي.45
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 يف املادة  4611ما قدره  561111درمه خمصص ملديرية التكنولوجيا املتقدمة والابتاكر والبحثالتمنوي.
 عىل مس توى ميانية الاستامثر قد مت رصد لها ما ييل: ما ومجوعه  05111111درمه اكعامتدات ا ألداء س نة  6102و 61111111درمه اكعامتدات الالزتامس نة  6104يف املادة  4011اخملصصة ملديرية الاقتصاد الرمقي وموزعة عىل ما ييل:
 يف الفقرة  01اخملصصة ملديرية الاقتصاد الرمقي صفر درمه. يف الفقرة  61اخملصصة لدلراسات العامة صفر درمه. يف الفقرة  31اخملصصة لتعممي التقنيات العالمية  05111111درمه اكعامتد ا ألداء لس نة 6102و 61111111درمه اكعامتد الالزتام يف س نة .6104
 يف الفقرة  21اخملصصة ملرشوع  NET ADDEDصفر درمه. يف الفقرة  51اخملصصة ملرشوع مركز التوثيق الرمقي صفر درمه. ويف املادة  4611اخملصصة ملديرية التكنولوجيا املتقدمة والابتاكر والبحث التمنوي لقدم مت رصد لهاصفر درمه سواء يف اعامتدات ا ألداء لس نة  6102أأو لعامتدات الالزتام يف س نة .6104
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اثلثا :النتاجئ احملققة خبصوص اسرتاتيجية املغرب الرمقي :6103
سيمت ابراز نس بة نتاجئ املشاريع املنجزة من خالل تنفيذ اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103حسب احملاور
والجراءات اليت جاءت هبا وكام قام بدراس هتا اجمللس ا ألعىل للحساابت وذكل اىل غاية  31يونيو ،6103
أأي عىل بعد  2أأشهر من املوعد املتوقع لالنهتاء من تنفيذ السرتاتيجية.
كام سيمت تقدمي هذه النتاجئ يف جداول كام يه موجودة يف تقرير اجمللس ا ألعىل للحساابت بدون تقدمي
أأي قراءة لها حفاظا عىل موضوعيهتا وترك اجملال مفتوحا لاكفة الفرق واجملموعات الربملانية ابعطاهئا القراءات
اليت تمتىش وموقعها الس يايس ويه اكلتايل.
 -0نتاجئ اجناز املشاريع املدرجة ضن احملور ا ألول املتعلق ابلتحول الاجامتعي: 46
حاةل املرشوع
املرشوع
الجراءات
الجراء :3دمع جتهي املدرسني بأأهجزة المكبيوتر انفذة
ومعدات النفاذ اىل الانرتنت.
 :2دمع جتهي الطلبة املهندسني والفئات املشاهبة اجناز
بأأهجزة المكبيوتر احملمول ومعدات النفاذ لالنرتنت
 :5اعامتد س ياسات هادفة اىل تطوير النفاذ اىل الانرتنت عايل الصبيب
قيد الاجناز
ش بكة الان نرتت عايل الصبيب حسب فئات
املناطق ومس توايت ادلخل.
 :0جتهي مؤسسات التعلمي العمويم مبعدات النفاذ برانمج تعممي تكنولوجيا
اىل النرتنت والوسائل متعددة الوسائط ،اضافة اىل املعلومات والتصال عىل
التعلهمي
تكوين ا ألطر الرتبوية وتوفري الوسائل الرمقية هبذه مؤسسات
العمويم
املؤسسات.
 :4تسهيل النفاذ اىل الانرتنت واس تخدام املراكز اجملمتعية للنفاذ
تكنولوجيا املعلومات والتصال خارج املسكن عرب لتكنولوجيا املعلومات
انشاء املراكز اجملمتعية للنفاذ لتكنولوجيا املعلومات .والتصال
احملتوى الرمقي
 :2دمع تطوير احملتوى املعلومايت الرمقي.
يف
تأأخر
احملتوى الرمقي
 :2دمع تطوير احملتوى الرمقي الرتفهييي.
قيد التشغيل

46

المصدر :تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي  ،1122ص.28

104

الجراء املنفذ /العدد
الجاميل لالجراءات
% 00
% 66

% 52

احملتوى الرمقي
 :01دمع تطوير احملتوى التعلهمي.
 :6جتهي مؤسسات التعلمي العايل العمويم بنعدات  -ربط اجلامعات
واملعاهد العليا بش بكة
النفاذ اىل الانرتنت والوسائل متعددو الوساطة.
الانرتنت.
 برانمج تعمميتكنولوجيا املعلومات
عىل
والتصال
مؤسسات التعلمي العايل
عروض جتهي بأأسعار مت الغاؤه
 :2تشجيع التجهي مبعدات منخفضة التلكفة،
منخفضة
الاجناز

% 00

 -6نتاجئ اجناز املشاريع املدرجة ضن احملور الثاين املتعلق بربانمج احلكومة الالكرتونية:47
املبادرات
املبادرة ا ألوىل :احداث هيئات
تس ند الهيا هممة تس يري برانمج
احلكومة اللكرتونية.
املبادرة الثانية :اعداد  05من
اخلدمات واملشاريع المنوذيج
التجرييب عىل أأبعد تقدير عند ممت
س نة  (6100وقد تطور هذا العدد
بعد ذكل و أأصبح  02مرشوعا)
املبادرة الثالثة :اجناز اكفة اخلدمات
واملشاريع املتعلقة بربانمج احلكومة
اللكرتونية مع هناية س نة 6103.

47

املرشوع املنجز /العدد الجاميل للمشاريع
الجراءات
 -00وضع قواعد احلاكمة قيد التشغيل
املتعلقة بربانمج احلكومة
اللكرتونية.
 -06اعامتد  05مرشوعا  5 -مشاريع اكنت جاهزة قبل الرشوع يف تنفيذ
منوذجيا جتريبيا ( قد ارتفع هذا السرتاتيجية.
 مرشوع واحد معيل () %2العدد اىل  02مرشوعا.
  01مشاريع مت تأأجيلها ()42% مرشوع واحد قيد الجناز ()% 2 مرشوع واحد مل يمت اطالقه (.)% 2  2مشاريع اكنت جاهزة قبل الرشوع يف تنفيذ -03اجناز اكفة املشاريع
السرتاتيجية.
واخلدامات املتعلقة بربانمج
  2مشاريع قيد التشغيل ( .)% 23احلكومة اللكرتونية.
 -مرشوع واحد قيد الجناز (.)% 6
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 مرشوع واحد مت الغاؤه (. %) 6 02مرشوعا تأأخر تنفيذها (.)% 62  02مرشوعا مل يمت اطالقها (.)% 65 -3نتاجئ اجناز املشاريع املدرجة ضن احملور الثالث املتعلق ابلرفع من انتاجية املقاولت الصغرى
واملتوسطة:48
حاةل املرشوع املرشوع املنجز /العدد
املرشوع
الجراءات
الجاميل للمشاريع
 -02حتديد احللول املهنية املمكن برانمج مساندة تكنولوجيا قيد التشغيل % 66
تطبيقها يف القطاعات ذات السهام املعلومات
القوي يف الناجت احمليل الجاميل.
 -60الرشوع يف تكوين مسريي برانمج انفتاح
املقاولت الصغرى واملتوسطة عىل
اس تخدام تكنولوجيا املعلومات
والتصال ( ،تسلمي الرخص الرمقية).
 -05دمع استامثر املقاولت الصغرى مساندة تكنولوجيا املعلومات
واملتوسطة يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات.
 -02تنظمي لقاءات التواصل بشأأن مساندة تكنولوجيا املعلومات-
تنظمي لقاءات تواصل
العروض القطاعية اليت مت احداهثا.
 -66تعزيز الطار القانوين بغية تشجيع راجع ارساء الثقة الرمقية
اخلدمات املقدمة عرب الانرتنت.
 -04مواكبة املقاولت الصغرى نزع الصبغة املادية عن الواثئق
واملتوسطة مزودي املؤسسات الكربى التجارية -املكتب الرشيف
دلمعها يف الاخنراط يف مشاريع نزع للفوسفاط /املقاولت الصغرى
% 52
الصبغة املادية عن املعامالت التجارية .واملتوسطة.
طور
يف
 - -02تعبئة اجلعيات املهنية حلهثا عىل مرتبط ابلجراء رمق .02
48
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وصف تكنولوجيا املعلومات والتصال
للمقاولت الصغرى واملتوسطة.
 -02تعبئة كربايت املؤسسات عىل رواج – تكنولوجيا املعلومات
الاخنراط يف جتهي املقاولت الصغرى
جدا بتكنولوجيا املعلومات.
 -61تكوين مندويب مبيعات معدات مل يمت تنفيذه
تكنولوجيا املعلومات ،اخلرباء احملاس بني
عىل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات
والتصال.

الاجناز
متأأخر

% 00

مل يمت اطالقه

% 00

 -2نتاجئ اجناز املشاريع املدرجة ضن احملور الرابع املتعلق بتطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات.49
املرشوع املنجز /العدد
حاةل املرشوع
املرشوع
الجراءات
الجاميل للمشاريع
% 4.22
رمق  :62وضع حلول متويلية خمصصة * تعبئة كبار الفاعلني احملليني * مل يمت اطالقه
* جاهز للعمل
للمتدخلني يف جمال تكنولوجيا *صندوق املغرب الرمقي
املعلومات.
% 31.44
جاهز للعمل
 :62انشاء ومجعات لتكنولوجيا صندوق املغرب الرمقي
املعلومات.
 :31متويل ا ألنشطة املزاوةل يف توفري متويل موجه دلمع جاهز للعمل
ا ألنشطة املزاوةل يف ومجعات
ومجعات تكنولوجيا املعلومات.
تكنولوجيا املعلومات.
 :30تنفيذ القانون رمق  12.12راجع ارساء الثقة الرمقية .جاهز للعمل
املتعلق حبامية ا ألشخاص اذلاتيني
جتاه املعطياة ذات الطابع الشخيص.
 :63ارساء حاكمة حملية تعىن ارساء حاكمة حملية تعىن
ابلبتاكر
ابلبتاكر.
 حاكمة صندوق الابتاكر49
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والبحوث والتمنية
 :65احداث بنيات اس تقبال انشاء ومجعات لتكنولوجية يف طور الجناز
املعلومات عىل املس توى
تكنولوجية هجوية.
اجلهوي
 :62حتسني وتكييف الطار وضع الطار القانوين ملركز يف طور الجناز
التنظهمي مع خصوصيات قطاع البحوث والتمنية والابتاكر
تكنولوجيا املعلومات.
:64تعزيز ثقافة روح املبادرة ارساء وتعزيز ثقافة روح يف طور الجناز
املبادرة
والابتاكر.
يف طور الجناز
 :36احلفاظ عىل القدرة التنافس ية راجع برانمج انبعاث
لعروض املغرب يف جمال ترحيل
اخلدمات.
يف طور الجناز
 :33توفري بنيات حتتية اكفية تتوافق راجع برانمج انبعاث
مع مواصفات اجلودة.
 :32الاس تجابة اىل احلاجيات من تكوين املوارد البرشية يف طور الجناز
ملواكبة تطور قطاع ترحيل
املوارد البرشية املؤهةل.
تكنولوجيا
خدمات
املعلومات
 :35تشجيع عروض املغرب يف مواصةل جذب رشاكت يف طور الجناز
املعلومات
جمال ترحيل اخلدمات دلى تكنولوجيا
الرشاكت الفرنس ية العامةل يف قطاع الفرنس ية
تكنولوجيا املعلومات.
اجراء رصد تكنولويج يف طور الجناز
 :32اجراء رصد تكنولويج.
لختاذ القرار بشأأن
التخصصات اليت ينبغي عىل
املغرب أأن يركز علهيا قصد
الرفع من قهمته املضافة
 :62تطوير خدمات ادلمع املقدمة خدمات موهجة دلمع يف طور الجناز
تكنولوجيا
للمقاولت العامةل يف جمال تكنولوجيا رشاكت
املعلومات
املعلومات.
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% 20.52

نتاجئ اجناز املشاريع املدرجة ضن التدبري املواكب ا ألول املتعلق بتمنية الرأأسامل البرشي:50
الجراءات
 :32اطالق معلية تكوين عاجةل لفائدة
العاملني يف قطاع ترحيل خدمات
تكنولوجيا املعلومات.
 :32وضع خمطط معل للتكوين ا ألويل.
 :34وضع أآلية لتوجيه وتتبع وتقيمي
خمططات التكوين يف قطاع تكنولوجيا
املعلوماتية.

حاةل املرشوع

املرشوع

احداث  3111منصب مت الانهتاء من تنفيذه
شغل يف قطاع ترحيل
خدمات تكنولوجيا
املعلومات
% 61
وضع خمططات معل يف طور الجناز
للتكوين ا ألويل
احداث أألية لتوجيه
وتتبع وتقيمي خمططات
التكوين يف قطاع
مل يمت الرشوع يف تنفيذ
تكنولوجيا املعلومات
هذه الجراءات
----% 21

 :21تطوير مبادرات للتكوين برشاكة
بني القطاعني العام واخلاص.
 :20حتسني فرص العمل ابلنس بة -----
خلرجيي اجلامعات احلاصلني عىل دبلوم
السكل ا ألول من التعلمي العايل بعد
هناية تكويهنم.

50

املرشوع املنجز /ومجوع
املشاريع
% 61
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نتاجئ اجناز املشاريع املدرجة ضن التدبري املواكب الثاين املتعلق ابرساء الثقة الرمقية.51
الجراءات
 :26حامية ا ألشخاص اذلاتيني جتاه
املعطيات ذات الطابع الشخيص
 :22تشجيع نزع الصبغة املادية عن
املعامالت التجارية

 :25احداث جلنة تعىن بسالمة النظم
املعلوماتية
 :22انشاء مركز لليقظة والرصد
والتصدي للهجامت املعلوماتية ابملغرب
 :24انتقاء هجة تعىن ابلسهر عىل
ارساء الثقة الرمقية
 :22احداث هيئة وطنية تعىن حبامية
املعطيات ذات الطابع الشخيص
 :53وضع ميثاق ألخالقية معل املواقع
51

املرشوع املراد تنفيذه

حاةل املرشوع

اعامتد القانون رمق 12.12
املتعلق حبامية ا ألشخاص
اذلاتيني ازاء املعطيات ذات
الطابع الشخيص.
اللواحئ التنفيذية للقانون رمق
 15.53املتعلق بتبادل
القانونية
البياانت
الالكرتونية.
واعداد دراسة حول س بل
تعزيز الطار القانوين للثقة
الرمقية وا ألمن الالكرتوين يف
املغرب
احداث اللجنة السرتاتيجية
لسالمة نظم املعلومات،
واحداث املديرية العامة جاهز للعمل
لسالمة نظم املعلومات
احداث املركز املغريب لليقظة
والرصد والتصدي للهجامت
املعلوماتية.
املوافقة عىل بريد املغرب
مكتعهد للخدمات الالكرتونية
احداث الهيئة الوطنية محلاية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص
احداث تصنيف خاص

المصدر :تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي  1122ص 22
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املرشوع املنجز /العدد
الجاميل للمشاريع

% 21

التجارية اللكرتونية.
 :22انشاء مواقع الكرتونية احتياطية
قصد اسرتجاع البياانت املفقودة يف
حاةل التعرض لهجامت الكرتونية
 :51تنفيذ برانمج لعقد لقاءات قصد
التحسيس بسالمة النظم املعلوماتية
والتواصل بشأأن ذكل
 :50تنظمي تكوين عىل سالمة النظم
املعلوماتية لفائدة الطلبة املهندسني
 :56تنظمي دورات تكوينية يف جمال
تكنولوجيات املعلومات وسالمة النظم
املعلوماتية لفائدة املهن القانونية
 :23دمع تطور التجارة الالكرتونية

بأأخالقيات املواقع التجارة
اللكرتونية )(e-thiq@7
انشاء مركز وطين للبياانت
مقروان ابحداث موقع
الكرتوين احتياطي خاص به.
تنظمي محةل تواصلية حول
سالمة النظم املعلوماتية و
احداث بوابة خاصة بسالمة
نظم املعلومات
ادماج سالمة النظم
املعلوماتية يف التعلمي العايل يف طور التنفيذ
تنظمي دورات تكوين يف
جمال تكنولوجيات املعلومات
وسالمة النظم املعلوماتية
لفائدة القضاة
اعامتد القانون رمق 12.30
املتعلق بتحديد التدابري
محلاية املس هتكل اذلي يضم
بعض ا ألحاكم املتعلقة
الالكرتوين
ابلتسويق
والعالن عىل ش بكة
الانرتنت

% 21

ولتحني النتاجئ الحصائية لتنفيذ اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103حىت بعد التارخي احملدد لالنهتاء من
تنفيذها ،قد مت رصد نتاجئ املشاريع املقدمة يف السرتاتيجية املغرب الرمقي من خالل حصيةل الوزارة املقدمة
مبناس بة مناقشة امليانية الفرعية لس نة  6102و  6102وتمتثل يف ما ييل:52

52

المصدر :أنظر العرض الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي حول حصيلة سنة  1122وحصيلة
 .1122بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لسنة  1121و 1122
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عىل مس توى حمور التحول الاجامتعي لقد مت خالل  6103اجناز ما ييل:
 برانمج اجناز :قد اس تفاد منه أأزيد من  66211طالب من أأصل  62611طالب مس هتدف ،أأيبنس بة  ، % 21بغالف مايل يقارب  010مليون درمه ،ويتوزع املس هتدفون عىل  002مؤسسة جامعية
عىل املس توى الوطين.
 برانمج  : genieتمتثل حصيةل اجناز هذا الربانمج اىل غاية هناية يوليوز  6103يف اس تفادة % 25من ومجوع املؤسسات التعلهمية املس هتدفة.
عىل مس توى التصالت وتكنولوجيا املعلومات قد مت:
 يف اطار برانمج " "PAVTEاىل غاية يونيو  6103حتقيق ما ييل:*  % 22.3منطقة تعترب مغطاة خبدمة التصالت؛
*  % 2.2من املناطق جاري تغطيهتا؛
*  % 0.6من املناطق تعاين من مشالك متعلقة ابلكهربة؛
*  % 1.2من املناطق تعاين من مشالك متعلقة حبيازة أأرض لقامة البنيات التحتية حملطة الرسال.
عىل مس توى مذكرة التوهجات العامة لتمنية التصالت يف أأفق  6103قد مت:
* تفعيل اخملطط الوطين لتمنية الصبيب العايل والعايل جدا؛
* اعداد دراسة لتحديد رشوط وكيفيات منح ترخيص اجليل الرابع؛
* صدور قرار يتعلق ابقامة ش بكة التصالت من نوع  WIFIذات اس تعامل خاريج؛
* مواصةل تنفيذ برانمج اعادة هتئي طيف الرتددات الرضورة لقامة ش باكت الصبيب العايل والعايل
جدا؛
* الرشوع يف اقامة مشاريع منوذجية ل أللياف البرصية؛
* اجناز محالت مراقبة جودة اخلدمات للتحقق من مؤرشات جودة خدمة الش باكت العامة للمواصالت
عىل الصعيد الوطين؛
* اصدار اخملطط الوطين اجلديد للرتددات نسخة  6103يأأخذ بعني الاعتبار نتاجئ املؤمتر العاملي
لالتصالت الراديوية؛
* تسجيل اخنفاض عام يف أأسعار خدمات التصالت وارتفاع جحم الاس تعاملت للفرتة 6102 -6102؛
* الرشوع يف اعداد دراسة حول هتيئة مذكرة التوهجات العامة للفرتة .6102 -6102
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عىل مس توى الابتاكر والتكنولوجيات املتقدمة قد مت حتقيق ما ييل:
* مواصةل تتبع اجناز ثالثة ومجعات لالبتاكر يف مراكش وفاس والرابط برشاكة مع اجلامعات املعنية؛
* التوقيع عىل عقود برانمج مع قطبني للتنافس ية والابتاكر قصد المتويل وادلمع :قطب التنافس ية
والابتاكر يف جمال الصناعة الغذائية ومس تحرضات التجميل جبهة مراكش وقطب التنافس ية والابتاكر يف
جمال تمثني املوارد البحرية جبهة أأاكدير؛
* التوقيع عىل التفاقية الطار املتعلقة بتنفيذ اخملطط التمنوي للهنوض ابملراكز التقنية الصناعية للفرتة
املمتدة بني  6104 -6103وختصيص غالف مايل قدره  651مليون درمه لتنفيذ اخملطط التمنوي؛
* دمع وتتبع مصري " "MASCIRومركز التطوير التكنولويج املكرسة للميكروالكرتونيك
والنايوتيكنولوجيا والبيوتيكنولوجيا؛
أأما احلصيةل اليت قدمهتا احلكومة س نة  6105أأي بعد س نتني من الانهتاء من تنفيذ اسرتاتيجية 6103
وقبل الانطالق يف تزنيل اسرتاتيجية  6161فهيي عىل الشلك التايل:
عىل مس توى تكنولوجيا املعلومات والتصال فقد مت:
* توقيع اتفاقية التعاون بني املغرب والهند لقامة مركز تدريب متخصص يف تكنولوجيا املعلومات
والتصال .سيمت ايواء هذا املركز ابملعهد الوطين للربيد واملواصالت؛
* السرتاتيجية الوطنية لالنتقال اىل  :IPv6تطوير موقع انرتنت للتعريف هبذه السرتاتيجية؛
* التقييس :مت اعامتد  4معايري للتقييس و  02أأخر يف طور الاعامتد.
عىل مس توى تمنية الثقة الرمقية قد مت:
* متابعة العمل عىل الرتوجي لعالمة الثقة اخلاصة مبوقع املتاجرة عىل اخلط؛
* تتبع ادلراسة املتعلقة بتطوير التجارة اللكرتونية يف اطار برانمج "اجناز الوضع املتقدم" مع الاحتاد
ا ألورويب؛
* دمع املبادرات وا ألنشطة اليت هتدف اىل تمنية الثقة الرمقية وتطوير التجارة اللكرتونية؛
* حتقيق حمتوى بوابة أأمن نظم املعلومات.
عىل مس توى نظم املعلومات قد مت حتقيق ما ييل:
* املشاركة يف اعداد قرارات وتوصيات اللجنة السرتاتيجية ألمن نظم املعلومات؛
* املشاركة يف اعداد مرشوع محلاية نظم معلومات البنيات التحتية ذات ا ألمهية احليوية؛
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* مواصةل تنفيذ التوجهيات الوطنية ألمن نظم املعلومات عىل خمتلف املديرايت واملؤسسات اخلاضعة
لوصاية الوزارة؛
* اجناز معليات تدقيق داخلية ألمن نظم املعلومات التابع للوزارة؛
* السهر عىل تنفيذ توصيات معلية التدقيق ا ألمين لنظام معلومات الوزارة املنجز من طرف مركز
اليقظة والرصد والتصدي للهجامت املعلوماتية ()maCERT؛
* حتسيس موظفي الوزارة عىل بعض املسائل املتعلقة بأأمن نظم املعلومات واجلرمية اللكرتونية؛
* املسامهة يف اعداد مرشوع اخلطة الرئيس ية لنظام معلومات الوزارة؛
* املسامهة يف دراسة واعداد النصوص القانونية املتعلقة بأأمن نظم املعلومات واجلرمية اللكرتونية؛
* مواصةل التحضري لوضع مصلحة خاصة بأأمن نظم املعلومات عىل مس توى الوزارة ()RSSI؛
* دمع املبادرة وا ألنشطة املتعلقة بأأمن نظم املعلومات وماكحفة اجلرمية اللكرتونية واملشاركة يف الندوات
وامللتقيات املتعلقة هبذا اجملال.
عىل مس توى احلكومة الالكرتونية ،قد مت:
* وضع منظومة لتدبري ا ألس ئةل الربملانية؛
* النرش عرب اخلط لالعالانت يف اجلريدة الرمسية؛
* مواصةل تطوير التطبيقات اخلاصة ابلهاتف احملمول لتتبع خدمة احلكومة اللكرتونية.
أأما خبصوص املشاريع اليت أأعلنت احلكومة أأهنا يف طور التعممي تمتثل يف :نظام ادارة التعلمي املدريس
مسار ،الش باك اللكرتوين لطلب واثئق احلاةل املدنية متوفرة بأأكرث من  042جامعة حرضية وقروية ،خدمة
طلب التسجيل العديل متوفرة ب  00حممكة ،وضع وتتبع الشاكايت عرب اخلط متوفر ب  00ادارة عامة،
اخذ املواعد عرب اخلط متوفرة ب  00مستشفى هجوي.
عىل مس توى برانمج "  "PACTEمت اىل غاية هناية مارس  6105تسجيل ما ييل:
*  % 25.0منطقة تعترب مغطاة خبدمات التصالت؛
*  % 3.2من املناطق جاري تغطيهتا؛
*  % 0.3من املناطق املتبقية تعاين مشالك مرتبطة ابلكهربة ،حيازة ا ألرض ،انعدام ممر أأو غري أأهةل
ابلساكن.
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رابعا :قراءة يف الآاثر :
* عىل مس توى احلاكمة يف التدبري جسل اجمللس ا ألعىل للحساابت أأن اسرتاتيجية املغرب الرمقي 6103
مل يمت اخضاعها لجراء التصديق القبيل بغية ضامن متاسك مضموهنا ،عالوة عىل الزتام واخنراط رمسيني يف
تنفيذها ،كام أأن بعض اجراءات هذه السرتاتيجية متشاهبة مع بعض أأهداف اخملططات السابقة ،وقد مت
وضعها دون القيام بتقيمي مس بق للمخططات السابقة ومعرفة درجة تنفيذها.
كام جسل اجمللس أأن جلنة احلكومة اللكرتونية املشرتكة بني الوزارات ل متكل القدرة احلقيقية عىل اختاذ
القرار والتحكمي يف جمال اطالق مرشوع من مشاريع الربانمج املذكور ،حيث ظل اختاذ القرار من عدمه
بشأأن املرشوع رهني برغبة القطاع املسؤول عن تنفيذه ،اذلي ظل يترصف بشلك منفرد.
ويف رد توضيحي لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة عىل اجمللس ا ألعىل للحساابت أأن
املديرية املسؤوةل عن توجيه برانمج احلكومة اللكرتونية قد نهبت اىل ذكل و أأبلغت بذكل رئيس املديرية أأثناء
اجامتع اجمللس الوطين للتكنولوجيات املعلومات املنعقد بتارخي  .6100/00/64وخالل الاجامتع اعمتد قرار
نص عىل أأن " تتوىل جلنة احلكومة اللكرتونية املشرتكة بني الوزارات الرشوع يف اجناز دراسة حول اماكنية
انشاء واكةل وطنية تتوىل السهر عىل تنفيذ برانمج احلكومة اللكرتونية.
وجسل كذكل اجمللس ا ألعىل للحساابت أأن اجمللس الوطين لتكنولوجيات العالم والاقتصاد الرمقي وجلنة
احلكومة اللكرتونية املشرتكة بني الوزارات ل تضم ممثلني عن اجلهات ،واكن حراي اضفاء هذا البعد من زاوية
الاس تفادة من خصوصية لك هجة واقامة التوازن بني تمنية اجلهات وتمنية املركز.
وردت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا احلديثة عىل هذا الاس تفسار بأأن الوزارة الوصية عىل
اجلاعات احمللية ( وزارة ادلاخلية) ممثةل ضن هيئيت احلاكمة.
* عىل مس توى التعلمي قد أأدت هذه السرتاتيجية اىل جتهي مؤسسات التعلمي العمويم ابحلقائب املتعددة
بلغت نس بة  ،% 40وجتهي هذه املؤسسات ابلقاعات متعددة الوسائط اليت تتجاوز نسبهتا  % 62يف حني
تقدرها الوزارة بنس بة  ،% 24ونس بة جتهي الطلبة املهندسني والفئات املشاهبة بلغت  % 21يف حني أأن
الوزارة املعنية قد حددت خالل الفرتة املمتدة من  6100اىل  6105أأكرث من  015111طالب مس تفيد من
برانمج اجناز وحوايل  22111مس توفون لرشوط الاس تفادة س نة  6102وذكل بدمع من ادلوةل وصل اىل
 % 25يسجل اجمللس ا ألعىل للحساابت أأن هذه اخلدمة حمدودة يف الزمان ،وخبصوص عدد املكونني يف
ختصصات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة برتحيل اخلدمات يف اطار العمليات الاس تعجالني قد بلغ اىل 3111
س نة  6103كام أأن نس بة اجلامعات واملدارس الكربى اليت وضعت بني رشااكت القطاع العام واخلاص مل يمت
حتديدها ،وخبصوص معدل ادخال الانرتنيت للمنازل فقد بلغ .% 22
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* عىل مس توى الرفع من انتاجية املقاولت الصغرى واملتوسطة قد جسل اجمللس ا ألعىل للحساابت أأن
العدد الجاميل للمقاولت اليت اس تفادت من برانمج "مساندة – تكنولوجيا املعلومات"  625من أأصل
 3111مس هتدف أأي بنس بة اجناز بلغت  .% 01وابلنس بة لربانمج "انفتاح" فقد حصل  3121من مسريي
املقاولت الصغرى واملتوسطة عىل ترخيص رمقي من أأصل  01111مس هتدف يف حني أأن الوزارة املعنية
حتدد عدد املس تفيدين يف .2551
* عىل مس توى التشغيل قد جسل اجمللس ا ألعىل للحساابت أأن عدد مناصب الشغل اليت مت احداهثا
س نة  6112يه  36111يف حني أأنه مل يتوصل ببياانت حول عدد مناصب الشغل اليت أأحدثهتا السرتاتيجية
لكن الهدف من السرتاتيجية اكن هو بلوغ  52111منصب شغل يف أأفق 6103لكن الوزارة املعنية قد
أأعلنت عىل خلق  23111منصب شغل س نة  6105يف قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا املعلومات.
خالصة:
نقدم خالصة تقيمي اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103يف جدول اب ألرقام كام جاء يف عرض الوزارة
املقدم للمجموعة املوضوعاتية.
خلق  23111منصب شغل س نة 6105
التشغيل
 الناجت ادلاخيل اخلام الضايف املبارش  03مليار درمه رمق معامالتس نة 6103
الناجت ادلاخيل اخلام
 الناجت ادلاخيل اخلام الضايف غري املبارش مل يمت حتديده.  % 24من املدارس جمهزة ببنية متعددة الوسائط. اس تفادة  015111طالب من برانمج اجناز بني ،6105-6100تكنولوجيا
اس تخدام
و 22111طالب مس توفون رشوط الاس تفادة س نة .6102
املعلومات
 معدل ادخال الانرتنيت للمنازل بلغ  %22س نة  6103أأي مبعدلأأرسة عىل .3
 24خدمة الكرتونية معومية موهجة للمرتفقني س نة .6103
الدارة الالكرتونية
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محور الطاقات المتجددة
مقتطف من خطاب صاحب الجاللة دمحم السادس نصره هللا
بمناسبة عيد العرش المجيد ( 21يوليوز )4112
» من القضايا األساسية ،مشكل الطاقة ،الذي يجب التصدي له
عبر رؤية مستقبلية ضمانا لألمن الطاقي لبالدنا ،وتنويع الموارد
الطاقية الوطنية بأخرى بديلة ،وترشيد استعمالها«.
مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال
المناظرة الوطنية األولى للطاقة ( 1مارس )4112
» وفي سياق حرصنا على ضمان تزويد بالدنا بالموارد
الطاقية ،فإننا نشدد على ضرورة تنويع مصادرنا الطاقية وتعبئة
الموارد المتجددة وتكثيف التنقيب عن المحروقات وإعطاء
الصخور النفطية ما هي جديرة به من اهتمام ،وكل ذلك ،في
نطاق اعتماد النجاعة الطاقية  ،التي نبوئها مكانة الصدارة في
هذا المجال ،باعتبارها آلية فعالة لالقتصاد في الموارد الطاقية
والحفاظ عليها وعقلنة استهالكها«.
» لذا نهيب بالحكومة التعجيل بإتخاد اإلجراءات القانونية،
الالزمة لمأسسة اآلليات المالئمة لتحقيق النجاعة الطاقية،
واللجوء إلى الطاقات المتجددة ،في جميع المجاالت االقتصادية
واالجتماعية«.
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محور الطاقات المتجددة

أأول :الس ياق العام
خالل الس نوات املاضية ،تالحقت عىل الصعيد ادلويل ومجوعة من ا ألزمات ذات الطبيعة الس ياس ية
واملالية والاقتصادية نتج عهنا ارتفاع أأسعار الطاقة واحملروقات ذات ا ألصل ا ألحفوري ،فضال عن التغريات
املناخية ومضاعفاهتا الاكرتية عىل النسان والتنوع البيولويج ،واخلصاص املايئ وخاصة املاء الصاحل للرشب.
لك هذه التحولت اليت عرفها العامل ترتبت عهنا حتدايت جديدة يف جمال الطاقة أأدت اىل ظهور نظام
انتايج عاملي جديد شلك قطيعة مع مناذج النتاج والاس هتالك اليت مل تعد مقبوةل ل من الناحية الاقتصادية،
ول الاجامتعية ،ول البيئية.
ومن هذا املنطلق ،فان الطاقات املتجددة ،ابعتبارها طاقات نظيفة ودامئة ،تعرف تطورا رسيعا جيعلها
تس تجيب ملتطلبات ا ألمن الطايق العاملي وحتل ابلتدرج حمل الطاقات ا ألحفورية مما س همكن من التقليص من
انبعااثت غازات الاحتباس احلراري والتبعية الطاقية للمحروقات ا ألحفورية.
وحبمك أأن املغرب ليس بدلا منتجا للنفط ،ويف ظل الارتفاع املتواصل للطلب الوطين عىل الطاقة نتيجة
التطور الاقتصادي والاجامتعي والمنو ادلميغرايف اذلي تعرفه البالد وارتفاع أأسعارها ،يعمتد املغرب عىل
الاس ترياد من أأجل تغطية احتياجاته من الطاقة بصفة ش به لكية ( %22من الاس هتالك الوطين س نة
 ، 53)6112مما يشلك عبئا تقيال عىل ميانية ادلوةل.
واعتبارا لهذه الكراهات ،وتنفيذا للتوجهيات السامية لصاحب اجلالةل املكل دمحم السادس حفظه هللا،
متت س نة  6112بلورة اسرتاتيجية طاقية وطنية مامتسكة ،منحت لتطوير اس تعامل الطاقات املتجددة
وللتمنية املس تدامة ماكنة ممتية و أأولوية ابلغة لمتكني بالدان من تأأمني الزتويد ابلطاقة يف مجيع الظروف،
وتقليص التبعية الطاقية للخارج واحلفاظ عىل البيئة وضامن التمنية املس تدامة.
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المصدر :عرض السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة خالل تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة
المالية  1122أمام لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمجلس المستشارين.
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اثنيا :السرتاتيجية الطاقية الوطنية:
يفتقر املغرب ملوارد طاقية تقليدية اكفية ،اذا يقوم ابس ترياد %22من احتياجاته من الطاقة .وعالوة عىل
ذكل ،فان الزايدة يف الاس هتالك الطايق لتلبية الطلب املزتايد تقدر ب  %2س نواي ،ولرفع هذه التحدايت،
وضعت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة اسرتاتيجية جديدة يف جمال الطاقة ،تندرج يف اطار املنظور
الشمويل واملندمج اذلي دعا اليه جالةل املكل دمحم السادس نرصه هللا لتحقيق التمنية املس تدامة ،حيث
تتضمن بناء ابقة طاقية متنوعة ومتوازنة حتتل فهيا الطاقات املتجددة ماكنة أأساس ية متكن اململكة يف أآن
واحد ،من تلبية الطلب املتصاعد عىل الطاقة واحلفاظ عىل البيئة فضال عن تقليص تبعيهتا الطاقية للخارج،
وضامن توفرها وتعممي الولوج الهيا بأأمثنة تنافس ية.
ويتوزع تنفيذ هذه السرتاتيجية بني برامج وخمططات معل عىل املدى القريب ()6112-6106
واملتوسط ( )6103-6102والبعيد (.)6161-6131
املدى القريب :6106-6112

 اخملطط الوطين للتدابري ذات ا ألولوية :التوازن بني العرض والطلب عىل الكهرابء وتقوية قدراتالنتاج الكهرابيئ والنجاعة الطاقية.
املدى املتوسط :6102-6103

 مزجي طايق يرتكز عىل تكنولوجيات متينة واقتصادية (الفحم ،اس تعامل مزتايد للطاقات املتجددةوتطوير الغاز الطبيعي).
املدى البعيد :6131-6161

 احملافظة عىل توازن الباقة الطاقية الوطنية وذكل بتطوير أأمثل ومتوازي جليع الشعب الطاقية اليتتدخل يف هذه الباقة؛
 البقاء عىل لك اخليارات مفتوحة عىل الطاقات البديةل.وفامي خيص الطاقات املتجددة ،هتدف هذه السرتاتيجية اىل بلوغ نس بة  %26من القدرة النتاجية
للطاقة الكهرابئية ،يف أأفق  ،6161بواسطة مصادر طاقية متجددة ،موزعة ابلتساوي بني الطاقة الرحيية
والشمس ية والكهرمائية ( %02ابلنس بة للك قطاع فرعي) ،من خالل برامج وطنية مندجمة هتدف اىل بلوغ
 6111ميغاواط ابلنس بة للك واحدة مهنا.
كام يتيح دمع الطاقات املتجددة عدة مزااي نذكر مهنا عىل اخلصوص تقليص التبعية الطاقية اجتاه املواد
املس توردة اكلبرتول والغاز الطبيعي والفحم احلجري ،وحامية البيئة وتقليص انبعاث الغازات املتسببة يف
الاحتباس احلراري ،واحلد من التغريات املناخية ،كام تشجع عىل اقامة رشااكت اسرتاتيجية مع الفاعلني
املرجعيني ،ونقل التكنولوجيا وتمنية همن جديدة ابلنس بة للمغرب ،والهنوض بعمليات البحت والتمنية.
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هذا ،وبغية حتقيق هذه ا ألهداف ،معل املغرب عىل اطالق جيل جديد من املشاريع التمنوية اليت تسعى
من خاللها اململكة اىل الارتقاء اىل مصاف ادلول املتقدمة وتوفري الظروف الاقتصادية والاجامتعية والبيئية
اليت تؤمن العيش الكرمي للمواطنني.
برانمج الطاقة الشمس ية:

يندرج هذا املرشوع يف اطار السرتاتيجية الطاقية اليت أأطلقها صاحب اجلالةل املكل دمحم السادس نرصه
هللا و أأيده ،والرامية ابخلصوص اىل منح املغرب ا ألولوية لتمنية الطاقات املتجددة والتمنية املس تدامة.
وهيدف املرشوع املندمج لنتاج الكهرابء اىل تطوير حمطات توليد الطاقة الكهرابئية من أأصل مشيس
بقدرة انتاجية تناهز  6111ميغاواط من الكهرابء ،وذكل يف أأفق س نة  ،6161مما س همكن من الوصول اىل
طاقة انتاجية من الكهرابء تناهز  2511جيغاواط يف الساعة س نواي ،أأي ما يعادل  %02من النتاج الوطين
احلايل ،وسيمت تدبري هذا الربانمج من طرف الواكةل املغربية للطاقة الشمس ية ،عرب تغطية لك ا ألنشطة
املرتبطة ابلتصممي وادلراسات واختيار الفاعلني ادلوليني من أأجل اجناز املرشوع ،ومتابعة معليات الاجناز.
كام ستسامه هذه الواكةل يف البحث عن تعبئة المتويالت وتقدمي مقرتحات لالدارة يف ما خيص طرق
الاندماج الصناعي.
هذا ،ويشمل املرشوع املغريب للطاقة الشمس ية اجناز مخس حمطات لنتاج الكهرابء من مصدر مشيس
يف لك من ورزازات ،وعني بين مطهر (عامةل وجدة) ،ومف الواد (اقلمي العيون) ،وبوجدور وس بخة
الطاح(اقلمي طرفاية) ،بتلكفة مالية تقدر حبوايل 41مليار درمه.
ويربز اجلدول التايل احملطات امخلس خملطط الطاقة الشمس ية اذلي ترشف عليه الواكةل املغربية للطاقة
الشمس ية (:54)MASEN
القدرة (ابمليغاواط)
511
211
511
511
011
6111

احملطة
ورزازات
عني بين مطهر
مف الواد
س بخة الطاح
بوجدور
اجملموع
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ومن مزااي املرشوع املغريب للطاقة الشمس ية ،أأنه س همكن املغرب من اقتصاد  0مليون طن س نواي من
احملروقات ا ألحفورية ،اىل جانب املسامهة يف احلفاظ عىل حميطه البييئ من خالل جتنب انبعاث  3,4مليون
طن من اثين أأكس يد الكربون يف الس نة.
وابجناز اخملطط املغريب للطاقة الشمس ية ،س يصبح املغرب فاعال مرجعيا عىل مس توى الطاقة
الشمس ية ،وذكل لعدة اعتبارات هتم ابخلصوص مسامهة الطاقة الشمس ية يف الاس تجابة للطلب املزتايد عىل
الطاقة املرتتب عن التمنية الاقتصادية والاجامتعية اليت تعرفها اململكة ،فضال عام س يكون لهذا املرشوع من
وقع اجيايب عىل تطوير برامج أأخرى تتعلق اب ألساس ابلتكوين والتخصص التقين والبحث والتطوير وتأأهيل
صناعة مشس ية مندجمة واماكنية حتلية مياه البحر هبدف الاس تجابة للحاجيات املزتايدة للساكنة يف جمال املاء
الصاحل للرشب.
برانمج الطاقة الرحيية:

يف اطار السرتاتيجية الطاقية ،يدخل املغرب يف مرشوع كبري للطاقة الرحيية ،ألجل مسايرة تمنية
الطاقات املتجددة والفعالية الطاقية.
وهيدف الربانمج املغريب للطاقة الرحيية ،اذلي ميتد عىل  01س نوات ،واذلي ينتظر استامثرا اجامليا مببلغ
 30,5مليار درمه ،اىل رفع القوة الكهرابئية من أأصل هوايئ ،حيث من املفرتض أأن تصل القدرة الجاملية
املنجزة من الطاقة الرحيية اىل حوايل  6111ميغاواط ،مما س همكن من الوصول اىل طاقة انتاجية تناهز 2211
جيغاواط يف الساعة س نواي ،أأي ما يعادل  %62من انتاج الكهرابء حاليا ،مما س همكن اململكة املغربية من
تقليص حاجياهتا من الطاقة ا ألحفورية من خالل توفري  0,5مليون طن من البرتول س نواي ،وجتنب انبعاث
ما يناهز  5,2مليون طن من اثين أأكس يد الكربون س نواي.
ولضامن تمنية مسؤوةل ومدعومة تس تجيب للحاجة اىل طاقة نظيفة ،يتظمن هذا الربانمج اىل جانب
مكون انتاج الكهرابء ،حتقيق الندماج الصناعي لقطاع الطاقة الرحيية وكذا الهنوض ابلبحث والتطوير
والتكوين يف هذا اجملال.
ويتكون الربانمج الوطين للطاقة الرحيية من مخس حمطات رحيية بقوة  011اىل  311ميغاواط للك
حمطة ،ويربز اجلدول التايل خمتلف حمطات توليد الطاقة الرحيية:55
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القدرة(ابمليغاواط)
51
31
21
021
621
311
611
51
51
061
461
311
311
051
051
011
6111

احملطة
عبد احلق الطريس
تطوان (لفارج)
الصويرة ( أأمكدور)
طنجة 0
ومجوع املرحةل ا ألوىل
طرفاية
أأخفنري (بني طانطان وطرفاية)
العيون (مف الواد)
تطوان (الهومة)
تطوان (جبل خالدي)
ومجوع املرحةل الثانية
تطوان (الكدية البيضاء)
العيون (تسكراد)
طنجة 6
اتزة
بوجدور
ومجوع الطاقة الهوائية

مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية

منذ س نة  ،0221وبفضل س ياسة بناء السدود الكربى ،اعمتد املغرب يف البداية عىل الطاقة
الهيدروكهرابئية لنتاج الكهرابء ،وتصل القدرة املنشأأة من الطاقة الكهرومائية حاليا اىل 0441ميغاواط ،مهنا
حمطة لتحويل الطاقة عرب الضخ بأأفورار تصل قدرهتا اىل  222ميغاواط.
وقد قام املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ابجناز ادلراسات لبناء حمطة اثنية للضخ قرب
أأاكدير واثلثة يف منطقة الشامل ،وسيسامه ادخال حمطات للضخ يف تقوية أأداء حظائر انتاج الكهرابء،
ولس امي تكل اليت يمت اس تخراهجا من الطاقات املتجددة .ويتعني تسجيل عودة الاهامتم ابلطاقة املائية وذكل
بفضل السرتاتيجية الطاقية اجلديدة ،وخصوصا ابلنس بة للمحطات املائية الصغرية.
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وتريم هذه املشاريع الوصول اىل قدرة اجاملية تناهز  6621ميغاواط ،أأي مبعدل يقارب  %02من
الطاقات املتجددة.
النجاعة الطاقية:

يف اطار السرتاتيجية الطاقية اليت تعمتد النجاعة الطاقية أكولوية وطنية ،متت بلورة الربانمج الوطين
للنجاعة الطاقية اذلي هيدف اىل حتقيق اقتصاد يف الطاقة يصل اىل نس بة  % 06من الاس هتالك الطايق
الوطين يف أأفق  6161و %05يف أأفق  ،6131وذكل عرب ترش يد الاس هتالك الطايق وادماج تقنيات النجاعة
الطاقية بشلك مس تدام عىل مس توى مجيع القطاعات املس هتلكة للطاقة.
وتمتحور السرتاتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية اليت ترشف علهيا الواكةل املغربية لتمنية الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية عىل اجناز مشاريع تقوية النجاعة وتطوير اخلربة الوطنية ( ماكتب دراسات متخصصة)،
واجراء تقومي طايق وبييئ للوحدات الصناعية أأو اخلدماتية ،واجراء التجارب امليدانية واملواكبة التقنية واملالية
هبدف اجناز توصيات معليات التدقيق.
وحسب املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ( )ONEEوالواكةل املغربية لتمنية الطاقات
املتجددة والنجاعة الطاقية ( )ADEREEفان اسرتاتيجية النجاعة الطاقية تريم اىل:56
 التقليل من التبعية الطاقية :اس هتالك أأحسن مع تلبية الاحتياجات الطاقية امللحة. التحمك يف لكفة الطاقة من أأجل تنافس ية املنتوج الوطين. حتسني منحى التحمل الكهرابيئ. احلفاظ عىل البيئة :احلد من انبعااثت الغازات ادلفيئة املسببة لالرتفاع احلراري. -تشجيع الاقتصاد والاستامثر.

56
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اثلثا :الطار الترشيعي واملؤسسايت:
 -0الطار املؤسسايت:
لرفع حتدايته الطاقية ،وتنفيذا للتوجهيات السامية جلالةل املكل ،وضع املغرب س نة  6112اسرتاتيجية
طاقية لتأأمني الزتويد ابلطاقة وتلبية الطلب املزتايد علهيا واحلفاظ عىل البيئة.
ولتأأمني تنفيذ هذه السرتاتيجية ،سعى املغرب اىل الزتود بأأربعة هيالك ادارية تعمل يف اطار رشاكة مع
املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ( )ONEEحتت وصاية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة:
 املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ( :)ONEEيعترب املكتب الوطين للكهرابء واملاءالصاحل للرشب فاعال أأساس يا يف تنفيذ خمتلف مشاريع الطاقات املتجددة اليت اخنرط املغرب يف اجنازها
خالل الس نوات ا ألخرية ،لس امي مشاريع الطاقة الشمس ية والرحيية ،وذكل من خالل تقدمي اخلربات والتنفيذ
امليداين لهذه املشاريع والسهر عىل اس تغاللها وتدبريها ابلكيفية ا ألمثل.
ويف هذا الطار ٬يعمل املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ،بتعاون وثيق مع الواكةل املغربية
للطاقة الشمس ية ،عىل انشاء املركب املندمج للطاقة الشمس ية مبدينة ورزازات اذلي يشلك اللبنة ا ألوىل
ضن اخملطط املغريب الطموح لنتاج الطاقات املتجددة والنظيفة ،كام أأنه يعترب رشياك أأساس يا يف اجناز برانمج
الطاقة الرحيية املندمج اذلي هيم عددا من حقول الطاقة الرحيية املوزعة عىل تراب اململكة.
واجلدير ابذلكر أأن السرتاتيجية املتبعة من طرف املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب تروم
تعزيز دوره كفاعل هام للتمنية ٬من خالل تلبية الطلب بأأقل تلكفة وتوفري خدمات ذات جودة ،لس امي عرب
توفري الكيلوواط ساعة بأأقل تلكفة وتنويع املصادر وتمثني املوارد الوطنية مع حتقيق الاندماج اجلهوي ،علام بأأن
ا ألهداف الكربى للمكتب تمتثل ،عىل وجه اخلصوص ،يف ختفيض جحم الواردات من الطاقة ا ألولية واس تعامل
الطاقات املتجددة لكوهنا طاقات نظيفة من انتاج وطين رصف.57
 الواكةل الوطنية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية( :)ADEREEيمتثل دور الواكةل الوطنيةلتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية يف املسامهة يف تنفيذ الس ياسة الطاقية الوطنية اليت هتدف اىل
تقليص التبعية الطاقية واحملافظة عىل البيئة عرب تعزيز الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
ويف هذا الطار ،ومن أأجل حتديد اسرتاتيجية النجاعة الطاقية للمغرب يف أأفق  ،6131قامت الواكةل
الوطنية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية خالل س نة  6102ابهناء دراسة الوضعية العامة للنجاعة
57
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الطاقية ،وقد مكنت هذه ادلراسة من حتديد أأكرت من  661اجراء وتدبري من شأأهنا أأن تنتج أآاثرا اقتصادية
وبيئية يف العديد من القطاعات الهامة (الصناعة والبناء والفالحة والصيد والانرة العمومية.)...
ابلضافة اىل الشق املتعلق ابلنجاعة الطاقية ،تعمل الواكةل عىل تنفيذ عدة برامج هامة خصوصا برانمج
املضخات الشمس ية لفائدة الفالحة وبرانمج "مشيس" اذلي هيدف اىل تمثني اماكنية الطاقة الشمس ية احلرارية
وتنفيذ مدونة النجاعة الطاقية واجناز مرشوع " أأطلس" للطاقات املتجددة.58
 الواكةل املغربية للطاقات الشمس ية ( ( :)MASENتمتثل همام الواكةل املغربية للطاقة الشمس ية يفوضع وتوجيه وتنس يق املرشوع املغريب للطاقة الشمس ية ،عرب تغطية لك ا ألنشطة املرتبطة ابلتصممي
وادلراسات واختيار الفاعلني ادلوليني من أأجل اجناز املرشوع ،ومتابعة معليات الجناز ،كام تسامه يف البحت
عن تعبئة المتويالت وتقدمي مقرتحات يف ما خيص طرق الاندماج الصناعي.59
هذا ,و أأصدر جالةل املكل دمحم السادس نرصه هللا خالل جلسة العمل اليت عقدها جاللته مبدينة ادلار
البيضاء يوم السبت  62دجنرب  6105تعلاميته السامية خملتلف الفاعلني املعنيني ابلقطاع الطايق بتوس يع
صالحيات الواكةل املغربية للطاقة الشمس ية( ( )MASENلتشمل مجيع الطاقات املتجددة ابس تثناء حمطات
حتويل الطاقة بواسطة الضخ،وحتقيق انسجام قوي بيهنا وبني املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب.
 رشكة الاستامثرات الطاقية ( :)SIEيف اطار تفعيل السرتاتيجية الوطنية وتمثني وتمنية الطاقاتاملتجددة ،مت تلكيف رشكة الاستامثرات الطاقية اليت مت احداهثا يف س نة  2010أأساسا ابنعاش الاستامثر يف
جمال الطاقات املتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية.
كام ستتكفل الرشكة أأيضا ابلجابة عىل رهاانت تصنيع خمتلف قطاعات الطاقة ذات ا ألولوية ،مسامهة
بذكل يف تطوير سالسلها ودمع الفاعلني الاقتصاديني الوطنيني ،حيت ستتدخل اب ألساس عرب مساهامهتا
النش يطة يف رشاكت ذات مشاريع ملموسة وذات مردودية وجدوى صناعية واحضة.60
 معهد البحث يف الطاقة الشمس ية والطاقات املتجددة ( :)IRESENيف اطار مواكبة السرتاتيجيةالطاقية الوطنية ،مت س نة  2011احداث معهد البحث يف الطاقة الشمس ية والطاقات اجلديدة مبيانية اقالع
قهمهتا  250مليون درمه ،هبدف دمع البحث التطبيقي ،وتطوير اخلربات الوطنية ،وخلق مناخ حمفز لالبتاكر
قصد حتقيق الدماج الصناعي ،وقد مت من خالل اسرتاتيجيته اخلاصة متويل ومجوعة من مشاريع البحث
التطبيقي وتنفيذ عدد من الربامج.
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 -6الطار الترشيعي:
اعمتد املغرب عىل اسرتاتيجية وطنية تروم حتقيق ومجوعة من ا ألهداف تمتثل يف تأأمني الزتويد ابلطاقة
وتعممي الولوج اىل خدمة مرفق الكهرابء بأأسعار معقوةل مع التحمك يف الطلب عىل الطاقة واحملافظة عىل البيئة.
وبغية الوصول اىل هذه ا ألهداف مت اعامتد مبادئ توجهيية تؤطر تنفيذ السرتاتيجية املذكورة ،تتجىل يف
انشاء ابقة انتاج كهرابيئ متنوعة من خالل تطوير اس تخدام الطاقة املتجددة اىل جانب تعزيز النجاعة الطاقية
ابعتبارها أأولوية وطنية للتحمك يف الطلب عىل الطاقة.
وقد ابدرت السلطات العمومية يف اطار تنفيذ السرتاتيجية الوطنية للطاقة اىل اعامتد اطار قانوين جديد
كآلية ضن أآليات أأخرى (مالية ،تقنية ،)........قصد الوصول اىل الهدف املتعلق بتوس يع مسامهة الطاقات
املتجددة ضن ابقة النتاج الكهرابيئ ليصل اىل  %42يف أأفق .2020
ويف هذا الس ياق ،مت تبين القانون رمق  03-12املتعلق ابلطاقات املتجددة اكطار حمفز للمبادرة اخلاصة
من خالل فتح اجملال لقامة منشأآت لنتاج الطاقة الكهرابئية واس تغاللها انطالقا من مصادر الطاقات
املتجددة من دلن أأشخاص ذاتيني أأو معنيني ،من القطاع العام أأو اخلاص.
وهيدف هذا القانون اىل حتقيق ومجوعة من ا ألهداف تمتثل يف:
 الهنوض ابنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أأوخاصة؛
 اخضاع منشأآت انتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة لنظام الرتخيص أأو الترصحي؛ ختويل املس تغل احلق يف انتاج الكهرابء انطالقا من مصادر طاقات متجددة حلساب مس هتكل واحدأأو ومجوعة من املس هتلكني املس تفيدين من الربط ابلش بكة الكهرابئية الوطنية ذات اجلهد املتوسط أأو اجلهد
العايل واجلهد جد العايل يف اطار اتفاقية يلزتم فهيا املس هتلكون املذكورون بأأخذ واس هتالك الكهرابء اليت يمت
انتاهجا حرصا لس تعاملهتم اخلاصة.
كام عرفت س نة  2016مصادقة الربملان عىل القانون رمق  52-15القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق 03-12
املتعلق ابلطاقات املتجددة ،و قد لوحظ عدم تطرق هذا ا ألخري لربط منشأآت انتاج الكهرابء انطالقا من
مصادر الطاقات املتجددة ابلش بكة الكهرابئية الوطنية ذات اجلهد املنخفض مما شلك عائقا أأمام التمنية
الصناعية للمنشأآت الصغرى واملتوسطة لس امي تكل اليت س تبىن عىل ا أللواح الشمس ية.
وعىل هذا ا ألساس ،فان القانون رمق  52-15هيدف اىل فتح سوق النتاج الكهرابيئ ذو اجلهد املنخفض
من مصادر الطاقات املتجددة ورفع عتبة القدرة املس تغةل يف مشاريع انتاج الطاقة ذات مصادر مائية من 12
ميغاواط اىل  30ميغاواط وكذا اماكنية اقتناء فائض الطاقة الكهرابئية املنتجة من مصادر طاقات متجددة
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من طرف املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب وذكل ابلنس بة للمحطات املرتبطة ابلش بكة الوطنية
ذات التيار الكهرابيئ املرتفع جدا.
هذا ،ومتت املصادقة س نة  2016عىل املرشوع قانون رمق  48.15املتعلق بضبط قطاع الكهرابء
واحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء ،وذكل من أأجل متكني املغرب من مواكبة التطورات املس تقبلية اليت
س يعرفها القطاع وخاصة فامي يتعلق بتعميق فتح السوق الكهرابئية والتحولت اليت س تعرفها خمتلف ا ألنشطة
املتعلقة بقطاع الطاقة الكهرابئية ،ابلضافة اىل تعزيز ثقة ماحني القروض ادلوليني واملستمثرين والفاعلني
الصناعيني.
كام أأن الهدف من انشاء هذه املؤسسة هو احداث نظام فعال ملراقبة قطاع الكهرابء من أأجل مواكبة
حتريره طبقا للقانون رمق  03-12املتعلق ابلطاقات املتجددة.
وفامي يتعلق ابعادة هيلكة قطاعي الكهرابء واملاء ،اعزتمت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة متابعة
تنفيذ الصالحات اليت تندرج يف دينامية مواكبة املنشأآت العامة بغية حتسني أأداهئا الصناعي واملايل واحداث
منشأآت رائدة يف جمال معلها ،لتأأمني تزويد بالدان هباتني املادتني احليويتني.
ويف هذا الس ياق ،متت املصادقة خالل س نة  2011عىل القانون رمق  40-09املتعلق ابملكتب الوطين
للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ،واذلي يريم اىل مجع أأنشطة املكتب الوطين للكهرابء وأأنشطة املكتب الوطين
للامء الصاحل للرشب ،قصد تنس يق الاسرتاتيجيات الوطنية يف هذين اجملالني الرئيس يني املتداخلني ،اليشء
اذلي سيسمح بتعبئة املوارد الطاقية واملائية وتمثيهنا وتأأمني امداداهتا وتوفريهام بأأسعار مناس بة والتحمك يف
الطلب علهيام وتدبري اس تعامهلام وذكل يف اطار احرتام البيئة.
وللرفع من النجاعة الطاقية عند اس تعامل مواد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تلكفة الطاقة
عىل الاقتصاد الوطين واملسامهة يف التمنية املس تدامة ،مت اصدار القانون رمق  47-09املتعلق ابلنجاعة الطاقية،
حيث يتوىخ هذا القانون ادماج تقنيات النجاعة الطاقية بشلك مس تدام عىل مس توى مجيع برامج التمنية
القطاعية ،وتشجيع املقاولت الصناعية عىل ترش يد اس هتالكها من الطاقة وتعممي الافتحاصات الطاقية
واحداث مدونة النجاعة الطاقية اخلاصة مبختلف القطاعات ،ابلضافة اىل دمع تطوير خساانت املاء الشمس ية
وتعممي اس تعامل املصابيح ذات الاس هتالك املنخفض والتجهيات املالمئة عىل مس توى الانرة العمومية.
ويف اطار مواهجة المنو املطرد يف الطلب عىل الكهرابء من أأجل مواكبة التمنية السوس يو-اقتصادية
للمملكة وذكل عرب ارشاك القطاعني العام واخلاص يف هذه اجملهودات الاستامثرية من خالل وضع اطار
ترشيعي ميكهنم من تطوير قدراهتم النتاجية الكهرابئية اخلاصة ،مت اصدار القانون رمق  54-14املتعلقة ابلنتاج
اذلايت واذلي يقرتح فتح اماكنية الرتخيص من طرف الدارة ل ألشخاص املعنويني اخلاضعني للقانون العام أأو
اخلاص ،بناء عىل طلب مهنم ،بأأن ينتجوا بوسائلهم اخلاصة الطاقة الكهرابئية ،مع اماكنية ولوج الش بكة
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الكهرابئية الوطنية ،وذكل وفق رشوط ويف اطار اتفاقيات تربم مع املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل
للرشب.

رابعا :الاجنازات احملققة يف اطار السرتاتيجية الطاقية:
 عىل مس توى الطاقات املتجددة:
يف جمال الطاقات املتجددة ،مت حتقيق خطوة هامة يف س نة  ،2012متثلت يف توقيع الواكةل املغربية للطاقة
الشمس ية ( ،)MASENواملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ( ،)ONEEوومجوعة الرشاكت
اليت رست علهيا الصفقات ،واملمولني ،عىل العقود املتعلقة بمتويل وتشييد واس تغالل حمطة مشس ية أأوىل يف
موقع ورزازات.
ويف هذا الطار ،جسلت س نة  2013النطالق الفعيل ألشغال املرحةل ا ألوىل بورزازات ( مرشوع
"نور  )"1واليت هتم اجناز احملطة احلرارية الشمس ية ابس تعامل التكنولوجيا الكهروضوئية ذات قدرة انتاجية
تناهز  160ميغاواط (من أأصل  500ميغاواط مربجمة ضن مرشوع ورزازات للطاقة الشمس ية) بقدرة ختزين
تصل اىل ثالث ساعات وابستامثر يناهز  7000مليون درمه.
وس متكن هذه احملطة من انتاج  480جيغاواط ساعة س نواي وتفادي انبعاث  240أألف طن من اثين
أأكس يد الاكربون ،كام س متكن من خلق  60منصب شغل مبارش.
وقد متيت س نة  2015بتفويت الصفقات املرتبطة ابنشاء احملطتني الشمس يتني "نور ورزازات "2و
"نور ورزازات  "3ابستامثر يناهز  17مليار درمه وبقدرة اجاملية تقدر ب  350ميغاواط مع  5اىل  6ساعات
للتخزين ابلنس بة "لنور ورزازات  "2ومن  5اىل  8,5ساعات للتخزين ابلنس بة "لنور ورزازات  ."3وسيمت
تشغيل هاتني احملطتني يف أأفق .2017
كام س متكن احملطة الشمس ية "نور ورزازات  "2من انتاج حويل  600جيغاواط ساعة واجتناب انبعاث
 300أألف طن من اثين أأكس يد الاكربون ،أأما حمطة "نور ورزازات  ،"3فس متكن من انتاج  500جيغاواط
ساعة واجتناب انبعاث  222أألف طن من اثين أأكس يد الاكربون ،وس متكن هاتني احملطتني من خلق 200
منصب شغل مبارش ومئات املناصب الغري مبارشة.
أأما فامي يتعلق ابحملطة الشمس ية الفتوفولطائية "نور ورزازات  "4بقدرة  70ميغاواط ،فقد مت اجناز
دراسات الضخ يف الش بكة الكهرابئية الوطنية ،وسيمت تشغيل هذه احملطة س نة  ،2018وس متكن س نواي من
انتاج حوايل  120جيغاواط ساعة.61
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هذا ،ومتيت س نة  2016ابفتتاح جالةل املكل دمحم السادس نرصه هللا رمسيا ،حمطة "نور ورزازات ،"1
واعطاء انطالقة أأشغال اجناز احملطتني الثانية والثالثة (نور  2ونور .) 3
معليا يدخل اخملطط املغريب للطاقة الشمس ية ،ابطالق حمطة الطاقة الشمس ية "نور "0املمتدة عىل
مساحة  251هكتار ،واليت تشمل نصف مليون من ا أللواح املقوسة العاكسة ،لنتاج حنو  021ميغاواط من
الكهرابء ،ضن اندي أأكرب حمطات توليد الطاقة الشمس ية ابلعامل ،ويكون بذكل ،حاليا ،سابع أأكرب حمطة
لنتاج الطاقة الشمس ية بعد الولايت املتحدة ا ألمريكية اليت تتوفر عىل  5حمطات للطاقة الشمس ية واس بانيا.
و أأفاد رئيس جملس ادارة الواكةل املغربية للطاقة الشمس ية ( )MASENخالل لكمة أألقاها أأمام جاللته،
اس تعرض فهيا املراحل الرئيس ية يف تطوير مسلسل تطوير احملطة ا ألوىل من املركب الشميس لورزازات ،أأن
بناء احملطة مت يف أأجل  30شهرا ،حيث اش تغل يف هذا الورش  2000عامل %85 ،مهنم كفاءات مغربية،
مشريا اىل أأنه مت بلوغ معدل يفوق  %30من الاندماج الصناعي ،من خالل الاس تعانة مبقاولت مغربية يف
قطاعات البناء وا ألشغال العمومية واحلديد والربط اب ألسالك ،كام سيسامه مرشوع اجناز املركب الشميس
"نور" ،ذو القهمة املضافة العالية ابلنس بة جملال تواجده يف التمنية السوس يو -اقتصادية والثقافية للمنطقة ،وفك
العزةل عن عدد من القرى اجملاورة ،وبروز منتوجات س ياحية جديدة ،وذكل خدمة لشعاع مدينة ورزازات
عىل الصعيد العاملي.62
وفامي يتعلق ابلطاقة الرحيية ،عرفت س نة  2013مواصةل تفعيل اجناز احلقل الرحيي لطرفاية بقدرة 311
ميغاواط ،كام مت اس ناد اجناز املرشوع الرحيي بتازة اذلي تصل قدرته  150ميغاواط اىل ومجوعة رشاكت
تتقدهما اجملموعة الفرنس ية (كهرابء فرنسا للطاقات املتجددة) برشاكة مع اجملموعة الياابنية (ميتسوي أأندكو).
فضال عن ذكل ،ويف اطار الربانمج املندمج للطاقات الرحيية ،جسل تطوير املواقع الرحيية الكربى خطوة
جديدة مع تعيني مقديم العروض بشأأن طلبات العروض اخلاصة بعدد من اجملمعات الرحيية بطاقة اجاملية
قدرهتا  251ميغاواط موزعة اكلتايل :طنجة  6بقدرة  051ميغاواط وميدلت بقدرة  011ميغاواط وجبل
حلديد ابلصويرة بقدرة  611ميغاواط وتيسكراد ابلعيون بقدرة  311ميغاواط وبوجدور بقدرة  011ميغاواط.
وميثل هذا املرشوع املرحةل الثانية من املرشوع املغريب للطاقة الرحيية ،حيث اكنت املرحةل ا ألوىل قد
مهت مرشوع اتزة بطاقة قدرها  051ميغاواط.
هذا ،ويف اطار القانون رمق  03-12املتعلق ابلطاقات املتجددة ،مت اجناز حقول رحيية بقدرة 611
ميغاواط (مف الواد  51ميغاواط ،أأخفني  011ميغاواط ،احلومة  51ميغاواط) من طرف اخلواص واليت مت
تشغيلها خالل س نة .636103
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يف ما خيص مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية ،فقد متت برجمة حمطة الضخ عبد املومن بقدرة 351
ميغاواط لتشغيلها س نة  ،6161كام متت برجمة اجناز احملطتني الكهرومائيتني ملدز ( 25ميغاواط) واملزنل
( 065ميغاواط) بعد اختيار الرشاكت املؤهةل للمشاركة يف طلبات العروض لجنازها.
كام مت الرتخيص لجناز حمطات كهرومائية بقدرة تناهز  011ميغاواط من طرف اخلواص يف اطار
القانون رمق .03-12
 عىل مس توى النجاعة الطاقية:
جعلت السرتاتيجية الطاقية الوطنية من النجاعة الطاقية أأولية وطنية ،ابعتبارها رابع الماكانت الطاقية
املوجودة ،والوس يةل ا ألرسع وا ألدىن لكفة لقتصاد الطاقة واس تعاملها اس تعامل أأمثال ،وخلفض الفاتورة الطاقية،
يف اجتاه ختفيض بنس بة  %06يف أأفق ،6161و %05يف أأفق .6131
يف قطاع البناء ،أأطلقت الواكةل منذ س نة  6101الربانمج املسمى» برانمج النجاعة الطاقية يف البناايت«
 ،CEEBاذلي يريم اىل احلد من الطاقة املس هتلكة يف قطاع البناء ،أأكرب مس هتكل للطاقة بنس بة  %32من
الاس هتالك الوطين للطاقة.
ومن أأجل ضامن فعالية الربانمج ،مت يف نونرب  6102اصدار املرسوم رمق  6.03.242اذلي يريم اىل
اقرار متطلبات تقنية يف جمال البناء من أأجل بناء مس تدام وانجع طاقيا ،سيمت ادماهجا يف املساطر الدارية
املتعلقة مبنح رخص السكن.
ولتطبيق مقتضيات هذا املرسوم ،يمت اجناز اجراءات مواكبة اكدلورات التكوينية والتواصلية كام يمت اجناز
تسعة مشاريع بناايت منوذجية لدماج تقنيات النجاعة الطاقية يف قطاع البناء يف اطار التعاون مع الحتاد
ا ألوريب ،وقد مت تدشني أأول برانمج منوذيج لبناايت سكنية مبدينة احلاجب.64
يف القطاع الصناعي ،يتضمن برانمج النجاعة الطاقية اخلاص هبذا القطاع عدة اجراءات من بيهنا اجناز
برانمج الافتحاصات الطاقية لفائدة املقاولت الصناعية مبساندة الصندوق ادلويل للبيئة ( )GEFوالبنك
الفريقي للتمنية ( ،)BADومن أأجل حتسني فعالية معلية التدقيق الطايق ،وضعت الواكةل املغربية لتمنية
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية معايري مرجعية حتدد كيفية اجراء التحليل الطايق.65
ويف اطار تقوية النجاعة الطاقية يف قطاع النقل ،قام هذا ا ألخري خبطوات رئيس ية تمتثل يف حتسني
الاس هتالك الطايق للمحراكت وتشجيع اس تخدام النقل اجلاعي والرفع من مس تواه وتشجيع اس تعامل
الس يارات الاقتصادية وادماج مبادئ النجاعة الطاقية وحامية البيئة يف عقود التدبري املفوض يف قطاع النقل
اجلاعي.
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ولتحسني هامش احتياطي الكهرابء خالل ساعات اذلروة ،مت اعامتد التوقيت املس متر  GMT+1منذ
س نة ( 6112من شهر أأبريل اىل شهر أأكتوبر مع اس تثناء شهر رمضان) ،مما مكن من توفري ما يقارب مليون
درمه يف اليوم.
ويف اطار الربانمج الوطين لتوزيع خساانت املاء الشمس ية "مشيس" اذلي هيدف اىل الرفع من مساحة
ا أللواح الشمس ية من  311.111مرت مربع اىل  0411.111مرت مربع يف أأفق  6161خاصة ابلسكن
القتصادي برشاكة مع وزارة السكىن ،فقد مت س نة  6103وضع ما يقارب  322.111مرت مربع من ا أللواح
الشمس ية ابلنس بة لسخاانت املاء.
ولتقوية النجاعة الطاقية يف البناايت التابعة لقطاع السكن والصحة والس ياحة والرتبية الوطنية ،مت وضع
مدونة النجاعة الطاقية يف البناايت والتحضري للتدابري املصاحبة ،كام مت اعطاء الانطالقة لربانمج التأأهيل
الطايق للمساجد ،يف اطار التفاقية املربمة يف  6102بني وزارة ا ألوقاف والشؤون السالمية ،ووزارة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة ورشكة الاستامثر الطاقية ( ،)SIEوالواكةل الوطنية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية ( .)ADEREEومكرحةل أأولية متت برجمة  011مسجد هبدف اجناز الافتحاصات الطاقية وامحلالت
التحسيس ية ،وقد اختذ مسجد "الس نة" ابلرابط مكرشوع منوذج لنطالق برانمج التأأهيل الطايق للمساجد.
هذا ،ويف اطار تنفيذ الربانمج الوطين لتعممي اس تعامل املصابيح ذات الس هتالك املنخفض ،مت توزيع 2
ماليني مصباح من طرف املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب س نة .666105

التحدايت
يعرف الانتقال الطايق اذلي ابرشه املغرب يف الس نوات ا ألخرية ،نقطة حتول اترخيية بفضل ادلفعة القوية
اليت أأعطاها صاحب اجلالةل املكل دمحم السادس نرصه هللا ،للطاقات املتجددة ابعالن جاللته يف خطابه،
مبناس بة اجامتع قادة ادلول يف ادلورة احلادية والعرشين ملؤمتر ا ألطراف يف التفاقية الطار ل ألمم املتحدة بشأأن
تغرياملناخ املنعقد بباريس ،عىل أأن املغرب سريفع حصة الطاقات املتجددة اىل % 52من القدرة الكهرابئية
املنشأأة يف أأفق س نة ،2030وهذا س همكن اململكة ،وللمرة ا ألوىل يف اترخيها ،من التوفر عىل ابقة كهرابئية
تمتي بتفوق الطاقات املتجددة عىل املصادر ا ألحفورية.
ان اعامتد هذا الهدف الطموح يرتكز أأول عىل ما يمتيبه املغرب من مؤهالت جغرافية واقتصادية
وس ياس ية واجامتعية وكذا من اماكانت كبرية من الطاقة الرحيية تقدر ب  25000ميغاواط عىل اليابسة
) ،(ONSHOREمبا يف ذكل ما يقرب من  6000ميغاواط ميكن اجنازها يف أأفق  ،2030و250000
ميغاواط عىل ساحل البحر ). (OFFSHORE
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ويمتي املغرب أأيضا ابماكانت من الطاقة الشمس ية قابةل لالس تغالل تصل اىل  20000ميغاواط ،وكذا
عىل أأكرث من  3000ساعة يف الس نة من التشمس،حيث يبلغ متوسط الشعاع حوايل  2,5كيلوواط ساعة
ابملرت املربع يوميا.
هذا ،ومت وضع تصور واحض للعرشية اليت تيل  ،6161يروم تقوية تمنية الطاقات املتجددة عىل نطاق
واسع ،كرافعة أأساس ية لالقتصاد الوطين ،وعامال همام للتقليص من تبعية املغرب الطاقية ،ومدخال لتوفري
وسائل تكنولوجية مبتكرة وفعاةل للمواطن املغريب لتدبري أأفضل حلاجياته الطاقية مما س يجعل بالدان يف قلب
احلداثة وميكهنا من امتالك تكنولوجيات املعرفة واذلاكء اليت متي التوهجات العاملية احلديثة.
ولتحقيق هذا الهدف ،سيمت اجناز قدرة اضافية لتوليد الكهرابء من مصادر الطاقة املتجددة تقدر ب
 01011ميجاواط يف الفرتة ما بني  6102و ،6131س توزع بني حصتني متساويتني للطاقة الشمس ية
والرحيية (% 61للك واحد مهنام) وحبصة أأقل ابلنس بة للطاقة الكهرومائية (.)% 06
وابلتايل ،فان الاستامثر املرتقب يف قطاع الطاقة خالل الفرتة املمتدة ما بني  6102و 6131س يصل اىل
حوايل أأربعني مليار دولر أأمرييك مهنا ما يناهز ثالثني مليار دولر أأمرييك ملشاريع توليد الكهرابء من مصادر
الطاقات املتجددة،مما ميثل فرصا استامثرية كبرية للقطاع اخلاص الوطين وادلويل،و ميكن من تقليص التبعية
الطاقية من  %22س نة  6112اىل أأقل من  % 26يف أأفق .6131

خامسا :قراءة يف الآاثر:
 عىل مس توى التعلمي والبحث العلمي:
يف اطار مصاحبة تفعيل السرتاتيجية الطاقية الوطنية اليت مت اعطاء انطالقهتا س نة  ،6112واليت
تتوىخ ،عرب تطوير مشاريع للطاقة الشمس ية والرحيية واملائية ،الرفع من مسامهة الطاقات املتجددة يف القدرة
الكهرابئية الجاملية احملدثة يف أأفق  6161اىل ما نسبته  ،%26واحلد من انبعااثت الغازات ادلفيئة ،وخفض
اس هتالك املصادر الطاقية التقليدية ،مث س نة  6100احداث معهد البحت يف الطاقة الشمس ية والطاقات
( ،)IERESENهبدف دمع البحت التطبيقي ،وتطوير اخلربات الوطنية ،وخلق مناخ حمفز لالبتاكر قصد
حتقيق الدماج الصناعي ،وقد مت من خالل اسرتاتيجيته اخلاصة متويل ومجوعة من مشاريع البحت التطبيقي
وتنفيذ عدد من الربامج.
ويف هذا الطار ،يقوم املعهد بمتويل عدة مشاريع يف جمال البحت التطبيقي واليت يمت فهيا ارشاك
اجلامعات ومدارس املهندسني الوطنية ومتكني الفاعلني من طلبة ،و أأساتذة ابحثني ،وصناعي القطاع من
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تطوير كفاءاهتم عرب تنظمي املعهد دلورات تكوينية للمشاركة يف ندوات عاملية ،ودورات تدريبية دلى أأكرب
املعاهد العاملية يف جمال الطاقة الشمس ية.
وبعد مرور أأربع س نوات من احداهثا ،بلغ دمع هذه املؤسسة للمشاريع حوايل  611مليون درمه،
وس همكن هذا اجملهود من املسامهة يف تكوين ر أأس مال برشي هام ،حيث يس تفيد من هذا ادلمع أأكرت من
 621طالب دكتوراة وطالب ماسرت وهمندسني متت ارشاف أأكرت من  061أأس تاذ ابحت مغريب مع نظراهئم
الصناعيني يف جمال الطاقات املتجددة.
املبالغ املرصودة للبحث والتطوير من طرف املعهد (مبليون درمه)

6106

6103

6102

ادلمع املبارش ملشاريع البحث التطبيقي عن طريق (طلب مشاريع)

64

26

21

البنيات التحتية املمتثةل يف املركب الطايق ا ألخرض

-

0,8

اجملموع

64

26,2

150
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* تشمل املساهامت املالية لرشاكء املعهد احملليني وا ألجانب مببلغ  011مليون.
وتشلك هذه الش بكة اجلامعية والصناعية قوة حقيقية لالبتاكر والبداع يف هذا اجملال ،مما س همكن
املغرب من التوفر عىل مركز تكنولويج هام عىل املس توى القلهمي.
وجتدر الشارة اىل أأن املعهد يقوم ابدلمع اللكي ملشاريع البحت ابلنس بة للجامعات ،ومدارس املهندسني،
ومعاهد البحث ،بنس بة  0/3اىل  6/3يف ما خيص الصناعيني ،وذكل يف حدود  5ماليني درمه للك
مرشوع.
كام قام املعهد اببرام ومجوعة من التفاقيات والرشاكت مع فاعلني وطنيني ودوليني رائدين ،الهدف مهنا هو
تطوير اخلربات والكفاءات ونقلها ،من أأبرزها:
 اتفاقية رشاكة مع الواكةل الكورية للتعاون ادلويل مبوجهبا سيمت انشاء خمترب فطو فلطايئ هيدف اىل نقلاخلربة والتجربة يف جمال تكنولوجيا الطبقة الفطوفلطائية الرقيقة ،ويعترب هذا ا ألخري من اخملتربات الصاعدة عىل
الصعيد ادلويل ملا سيشمهل من جتهيات وتقنيات متطورة مموةل بدمع مايل قدره  61مليون درمه من طرف
الواكةل الكورية للتعاون ادلويل ،ويشمل هذا ادلمع اكفة التجهيات وكذا ادلورات التكوينية لفائدة الفاعلني
املغاربة.
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 اتفاقية رشاكة مع اجملمع الرشيف للفوسفاط هتدف اىل انشاء حمطة للطاقات احلرارية املركزة ترتكز عىلتقنية اجملسات ا ألسطوانية املاكفئة ،قدرهتا النتاجية  0ميغاواط.
ويف اطار مواكبة السرتاتيجية الطاقية الوطنية ،واصل قطاع الطاقة واملعادن مسامهته يف اجناز مرشوع
احداث ش بكة معاهد التكوين يف همن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بلك من وجدة وطنجة
وورزازات ،ويمت اجناز هذا املرشوع الرائد يف اطار رشاكة جتمع من هجة ،وزارة الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة و وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين ،ووزارة الاقتصاد واملالية ،والواكةل املغربية للطاقة الشمس ية
( ،)MASENواملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ( ،)ONEEوالواكةل الوطنية لتمنية الطاقات
املتجددة والنجاعة الطاقية( ،)ADEREEوفدرالية الصناعات املعدنية واملياكنيكية واللكرتومياكنيكية،
والفدرالية الوطنية للكهرابء والالكرتونيك والطاقات املتجددة ،ومن هجة أأخرى ،الاحتاد ا ألوريب ،والواكةل
الفرنس ية للتمنية ،والواكةل ا ألملانية للتعاون ادلويل.
ولالشارة ،يرتكز مرشوع احداث هذه املعاهد عىل نتاجئ ادلراسة القطاعية اليت أأجنزها قطاع الطاقة
واملعادن يف س نة  6100لتحديد الحتياجات الوطنية من الكفاءات والتخصصات يف قطاع الطاقات
املتجددة والنجاعة الطاقية ،وكذا عىل نتاجئ دراسة تمكيلية أأجنزها قطاع التكوين املهين س نة  6103من أأجل
تدقيق احلاجيات من الكفاءات والتكوين لنشاء معاهد التكوين يف همن قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية.
كام يندرج املرشوع يف اطار تطبيق اتفاقية الرشاكة املوقعة يف  30مايو  6100حتت رئاسة صاحب
اجلالةل املكل دمحم السادس نرصه هللا ،بني ادلوةل وهمنيي قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية السالف
ذكرمه ،واليت هتم احداث وتس يري ثالثة معاهد للتكوين يف همن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بلك من
وجدة وطنجة وورزازات.
وهتدف هذه املعاهد اىل تكوين عاملني وتقنيني و أأطر يف املهن ذات الصةل ابلطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية ،ولس امي صيانة واس تغالل حظائر الطواحني الرحيية ،وتثبيت وصيانة أآليات الطاقة الشمس ية
واحلرارية والضوئية ،وصيانة واس تغالل الطاقة الشمس ية ادلينايم -حرارية ،وتمثني واس تغالل مصادر الغاز
احليوي ،كام تتوىخ التكوين املس متر ملس تخديم قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
ولضامن جناح هذه املعاهد ،سيمت تفويض ادارهتا وتس يريها ملهنيي القطاع (الواكةل املغربية للطاقة
الشمس ية ،املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ،الواكةل الوطنية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية ،فدرالية الصناعات احلديدية واملياكنيكية واللكرتومياكنيكية ،الفدرالية الوطنية للكهرابء
واللكرتونيك والطاقات املتجددة) ،اليت التأأمت يف رشكة م.ا "معاهد التكوين يف همن الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية"(.)Société IFMEREE SA
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ولجناز هذا املرشوع ،مت ختصيص غالف مايل يقدر ب  625مليون درمه (دون اعتبار املساعدة
التقنية) أأي حوايل  25مليون درمه للك معهد ،واذلي يمت متويهل مبسامهة ومجوعة من الرشاكء ا ألجانب ويتعلق
ا ألمر ب:
 الواكةل الفرنس ية للتمنية اليت تسامه بمتويل جزيئ يقدر ب  01ماليني أأورو؛ الاحتاد ا ألورويب اذلي يسامه من خالل هبة مالية تقدر ب  01ماليني أأورو؛ الواكةل ا ألملانية للتعاون ادلويل ( )GIZاليت تسامه بمتويل عىل شلك مساعدة تقنية بقهمة  3مالينيأأورو.
أأما ابلنس بة لتقدم اجناز هذا املرشوع ،فقد مت بناء وجتهي معهد وجدة ،اضافة اىل اعطاء انطالقة
أأشغال اجناز معهد طنجة من طرف صاحب اجلالةل املكل دمحم السادس نرصه هللا خالل زايرة رئيس
اجلهورية الفرنس ية اىل املغرب يف  61ش تنرب .6105
 عىل املس توى اجلهوي:
يف اطار تقوية قدرات اجلهات واجلاعات الرتابية لتفعيل اسرتاتيجية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية،
يمت اجناز الربانمج اجلهوي ابجلاعات الثالث المنوذجية بأأاكدير ووجدة وشفشاون عىل أأن يمت تعمهمه عىل ابيق
اجلاعات ،حيث مت تطوير خمططات معل قطاعية وهجوية ابرشاك القطاعات املعنية لدماج تقنيات النجاعة
الطاقية يف قطاع البنيات والنقل والانرة العمومية.
وبدمع من التعاون ا ألملاين ،يمت العداد لنطالق مبادرات لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية يف
املدن اليت حتتضن املشاريع الكربى يف هذا اجملال بلك ورزازات وميدلت وطاطا.
وهتدف هذه املبادرات اىل مواكبة التمنية وخلق فرص الشغل ابلضافة اىل التحسيس ابس تعامل تقنيات
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.
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محور المخطط األزرق رؤية 4141
مقتطفات من الرسائل الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرات
الوطنية ذات الصبغة الدولية للسياحة

املناظرة الرابعة للسياحة بالدار البيضاء 4112
" ……..وإذا كان التقييم المرحلي ضمن استراتيجية تمتد على مدى عشر سنوات ال
يمكن أن يكون ذا داللة بدون ان يشمل على األقل نصف هذه المدة ،إال أن في انجاز
المخطط األزرق الذي أصبح اليوم محققا بالنسبة للمراكز الساحلية للسعيدية والصويرة
واألكسوس والحوزية يعتبر مؤشرا إيجابيا على التقدم في هذا االتجاه إذ سينجم عنه
توسيع قدرة االستقبال في السنوات المقبلة ........وفي هذا الصدد فان الدولة لم تدخر
جهدا بدعمها لهذا القطاع سواء بواسطة الوزارات المعنية أو بواسطة صندوق الحسن
الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلعداد جيل جديد من المناطق السياحية".

املناظرة الدولية السادسة للسياحة بطنجة 4111
".....لقد اعتبرنا "رؤية  "4161للسياحة الوطنية ،التي أعلنا عنها في خطابنا ليناير
 ،4116بمثابة رافعة للتنمية في المغرب.......وإننا ندعو كافة المتدخلين في القطاع ،إلى
االستمرار في التحلي بنفس روح التعبئة وااللتزام ،التي أبانوا عنها حتى اآلن ......ذلكم
هو المغزى العميق ،لإلرادة التي تحدونا ،لرفع تحديات "رؤية  ،" 4161ولجعل التنمية
السياحية رافعة قوية لخلق الثروات ،وتوفير فرص الشغل ،ولتنمية بالدنا ،وتحقيق
انفتاحها على العالم وتفاعلها معه." ....

املناظرة الوطنية السابعة للسياحة بفاس 4112
" ....وفي هذا الصدد يعد المخطط األزرق مبادرة مبتكرة من قبل الدولة ال تقتصر مزاياها
على تحقيق األهداف الكمية المتوخاة فحسب بل إن المقاربة المعتمدة في هذا المخطط
الطموح قد فتحت المجال أمام دينامية تلقائية تدل عليها نوعية المشاريع المقترحة التي
تقدم بها الفاعلون الخواص كما هو الشأن بالنسبة لمواقع جديدة ومنها كال اريس وتامودا
باي وواد شبيكة والداخلة.......ولهذه الغاية فإننا نهيب بحكومة جاللتنا وبكل الفاعلين
والمهنيين لفتح ورش "رؤية  "4141للسياحة المغربية" ،وفي هذا السياق ندعو الجميع
للعمل على إنهاء انجاز الدراسات المعمقة وتحديد خيارات اعداد التراب ذات الصلة وفتح
الحوار بين مختلف المتدخلين قبل سنة  4112وذلك حتى يتسنى لبالدنا خالل سنة
 4161ابرام العقد  -البرنامج الجديد لرؤية  4141للسياحة المغربية." ....
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محور المخطط األزرق
رؤية 4141
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حمور اخملطط ا ألزرق
رؤية 6161
تقدمي:
متيت س نة  6100ابجناز ومجوعة من املشاريع الرائدة من خالل اطالق العديد من ا ألوراش يف اجملال
الس يايح اذلي تراهن علهيا اململكة بشلك كبري لتمثني املؤهالت اليت تزخر هبا ،لعل أأبرزها اطالق اخملطط
ا ألزرق ،ووضع اسرتتيجية قطاع الس ياحة (رؤية  ،)6161اليت تقوم عىل الاس مترار يف جعل الس ياحة أأحد
احملراكت الرئيس ية للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ابملغرب.
وتطمح الرؤية اجلديدة اىل جعل املغرب يف س نة  6161ضن قامئة عرشين وهجة س ياحية عامليا،
واعتباره وهجة مرجعية يف جمال التمنية املس تدامة يف احلوض املتوسطي ،من خالل اعامتد منوذج س يايح فريد
يوفق بني التمنية املنتظمة والتدبري املسؤول للبيئة واحرتام ا ألصاةل الاجامتعية والثقافية للمغرب ،ووهجة
متوسطية املمتية اب ألصاةل واملرتكزة عىل اشعاع الثقافة والتقاليد يف أأبعادها املرتبطة حبسن الضيافة والانفتاح
عىل الآخرين.
كام هتدف اىل مضاعفة الطاقة اليوائية الفندقية ووضع روافع من شأأهنا توجيه الاستامثر الس يايح حنو
عروض للتنش يط وللرايضة وللرتفيه ،وكذكل تمثني الرتاث الثقايف املغريب املادي والالمادي وخلق بنيات
حتتية لالس تقبال مالمئة ومنح املناطق الس ياحية المتوقع املس هتدف.
وبغاية ضامن اشعاع للمؤهالت الس ياحية الشاطئية مت ادراج فكرة عالمة اللواء ا ألزرق اليت ترمز اىل
اختيار الشواطئ النظيفة وذات اجلودة العالية لالس تحامم.
اخملطط الازرق رؤية 6161
تتوفر اململكة املغربية عىل حوايل  051شاطئا موزعة بني البحر ا ألبيض املتوسط واحمليط ا ألطليس ،حيث
ترتكز أأغلب الشواطئ ،ويوجد يف الساحل الشاطيئ الشاميل لوحده  20شاطئا ويف الساحل املتوسطي 26
شاطئا ،أأما يف الساحل اجلنويب فيوجد  63شاطئا ،وتعرف شواطئ اجلهة الشاملية ترددا كبريا من قبل
املواطنني سواء اذلين يقطنون يف املنطقة أأو القادمني من مدن غري ساحلية.
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وتعترب الشواطئ املغربية رهان اخملطط ا ألزرق عىل الس ياحة ادلاخلية واخلارجية ،اذ اكن ل بد من استامثر
ثروة املناطق الساحلية اليت يتوفر علهيا املغرب من اجل املسامهة يف اعادة تشكيل القطب الس يايح ،اذلي
شلك عىل مدى س نوات مصدرا لدلخل الوطين واثين مصدر جللب العمةل الصعبة ،ما فرض عىل القامئني
عىل الس ياحة التفكري يف صيغة للهنوض ابلشواطئ لتصبح مصدر جذب للس ياح ،ومن هنا اعمتد "اخملطط
ا ألزرق" أأو ما يعرف برؤية  6101بغية انشاء منتجعات ساحلية قادرة عىل تأأهيل الشواطئ والريق
مبس تواها لتصبح نقطا س ياحية ابمتياز.
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 ٪41من الس ياح هواة "الشمس والشاطئ" دوي دخل متوسط أأو منخفض ويتكونون أأساسا من
ا ألرس (وزارة الس ياحة)
ومبقتىض اخملطط ا ألزرق ،ارتفعت وترية اجناز حمطات الاصطياف خصوصا يف طنجة (شامل اململكة) و أأاكدير
(اجلنوب) واجلديدة قرب العامصة الاقتصادية ادلار البيضاء ،وارتفعت رسعة تنفيذ املشاريع الس ياحية يف
خمتلف الشواطئ.
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معدل امللء املس هتدف يف حوض املتوسط يرتاوح ما بني  %51و %41مكعدل س نوي (وزارة
الس ياحة)
ويرتكز اخملطط ا ألزرق عىل حتقيق ومجوعة من الرهاانت وا ألهداف السرتاتيجية ،كام رصدت هل العديد
من الماكنيات املالية واملؤسساتية لجناحه .

أأول :مرتكزات اخملطط ا ألزرق:
يرتكز الربانمج الس يايح عىل مفهوم احملطات الساحلية املندجمة «اذلكية» ،الهادفة اىل خلق عرض
مغريب تنافيس عىل الصعيد ادلويل ،هيدف يف مرحلته ا ألوىل اىل اعادة متوقع واس تكامل احملطات واعطاءها
موقع تفضييل ممي ومس تدام (اليت جرى اطالقها ويه السعيدية ولكسوسواتغازوت) واكامل العرض
الس يايح مبحطات جديدة من خالل الاعامتد عىل منطق السوق ،اذ س يجري اغناء متوقع هذه احملطات
بعروض تنش يطية وترفهيية متنوعة وممكةل للبىن التحتية الس ياحية ا ألساس ية ،كام سيمت اختاذ حزمة من
التدابري املواكبة دلمع هذه التطورات الطموحة ،وتغطية خمتلف حماور هذه املواكبة (اجملال اجلوي ،والتسويق،
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التكوين) ،حىت تصبح أأكرث جاذبية وتنافس ية يف أأفق بنية حتتية س ياحية من ادلرجة العاملية يف ما خيص
اجلودة والرفاهية وسهوةل الولوج.
ويف اطار رغبة املغرب يف المتوقع ضن الوهجات العاملية العرشين الكربى يف أأفق  ،6161هنجت وزارة
الس ياحة خمتلف املقارابت لتنويع منتوجه الس يايح واس تقطاب أأكرب عدد ممكن من الس ياح ،وتشمل رؤية
 6161للس ياحة البعد البييئ والتمنية املس تدامة لتوظيف الماكنيات والرثوات الطبيعية والثقافية…
وتعمتد هذه السرتاتيجية عىل توزيع املغرب اىل مثان مناطق س ياحية:
 املوقع الرثي «سوس-الصحراء ا ألطلس ية» اذلي ميتد من أأاكدير ونواحهيا (اتفراوت /اموزار/اداوتنان) اىل العيون ولكممي؛
 املغرب املتوسطي واذلي يشمل السعيدية ،مرش ياك والك اريس؛ موقع مراكش ا ألطليس املتعلق بوهجات مراكش وتوبقال والصويرة؛ مغرب الوسط الوهجة الس ياحة الثقافية والتارخيية يف ظل حمور مواقع فاس ومكناس واقران وكذااحملطات املأألوفة واملمتثةل يف:
 ر أأس الشامل؛ وسط ا ألطليس، جنوب ا ألطليس الكبري انهيك عن الوهجات البيئية اجليةل من قبيل املوقع الاس تثنايئ لدلاخةل؛ ا ألطلس والوداين املمتحور حول ورزازات ،والوداين والواحات وا ألطلس الكبري.ولمتكني رؤية  6161من جتاوز بعض العراقيل أأحدث الصندوق املغريب للتمنية الس ياحية من طرف
ادلوةل ،لتشجيع الاستامثر الوطين وادلويل وذكل بضخ موارد مالية تيرس الاستامثر واملشاريع الس ياحية
الرئيس ية واجلديدة تصل اىل حدود  62مليار درمه من المتويل البنيك للمشاريع السرتاتيجية.
ويف الس ياق ذاته ،اعمتدت الوزارة املعنية التمنية املس تدامة كخلفية ل 2برامج هتم الس ياحة الثقافية
والشاطئية والطبيعية ،مع برامج موازية ترتبط ابملناطق القروية املمتية… يف اطار الربانمج التوس يعي
"اخملطط ا ألزرق املوسع" 2 ،حمطات شاطئية :حمطة السعيدية البحر ا ألبيض املتوسط ( 403هكتارا،
 04.111رسير) ،مزغان ( 512هكتارا –  2111رسير) ،ميناء ليكسوس ( 220هكتارا 06.111-رسير)،
الصويرة موغادور ( 521هكتارا 01.511 -رسير) ،الشاطئ ا ألبيض ( 0111هكتار 4011 -رسير) ،وادي
الشبيكة ( 0511هكتارا 01.111 -رسير) ،وقلعة ايريس ( 211هكتارا 4011 -رسير) واتغازوت ،تشلك
حمطات حقيقية للمنو تنضاف اىل القطبني الس ياحيني ادلوليني مراكش و أأاكدير.
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ويعد «اخملطط ا ألزرق» ،من بني الربامج الشعاعية اليت تؤهل املغرب من المتوقع ضن التنافس ية
ادلولية وكذا برانمج «غرين ايكو/التمنية املس تدامة» اذلي ينشد تعزيز بعدها املوارد القروية والطبيعية
اقتصادي
السوس يو
وتأأهيل
.....

ولضامن الاستامثرات الكفيةل ابجناز هذه السرتاتيجية ،مت اختاذ ثالثة تدابري أأساس ية تمتثل يف:
 احداث الصندوق املغريب للتمنية الس ياحية ،بمتويل مشرتك بني ادلوةل وصندوق احلسن الثاين للتمنيةالاقتصادية والاجامتعية ومن املقرر أأن يصل غالفه املايل اىل  05مليار درمه ويمكن الهدف منه يف رمسةل
حوايل  011مليار درمه ،وبمتويل من طرف البدلان الصديقة (المارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وقطر،
والكويت) واملؤسسات املالية وتقدمي منح مالية دلمع الاستامثر وتوجهيه حنو مناطق انهضة أأو أأقل تمنية،
ورصد غالف مببلغ  62مليار درمه من المتويل البنيك للمشاريع( ،البنك املغريب للتجارة اخلارجية ،والتجاري
وفابنك ،والبنك الشعيب املركزي ،والقرض العقاري والس يايح ،والرشكة العامة) ،وتعد املشاريع املرتقبة
اسرتاتيجية ابلنس بة اىل "رؤية "6161؛
 رصد غالف مايل لـ"رؤية  ،"6101فاق  21مليار درمه ،مت توجيه معظمه يف "اخملططا ألزرق"ابلضافة عروض متويلية من البنوك التجارية املدمعة لمتويل القطاع؛
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 خلق صناديق استامثرية وطنية دلمع نشاط وتمنية املشاريع الس ياحية ومعاجلة مشلك المتويل اب ألموالاخلاصة .وتتشلك هذه الصناديق املس تقبةل ألايقرتاح رشاكة منActifInvest, Madaef, H partners, :
Hotels T capital, Saham؛
 وضع املكتب الوطين املغريب للس ياحة ) (ONMTوواكلت التمنية الس ياحية ) (ADTاسرتاتيجياتحمددة دلمع اخلدمات اجلوية وزايدة جاذبية املناطق الس ياحية.

اثنيا :دعامات اخملطط ا ألزرق:
من أأجل تأأمني الرشاف الاسرتاتيجي عىل رؤية  6161وتعزيز الرشعية املؤسساتية للقطاع وضامن
التفعيل ا ألمثل لالسرتاتيجيات وخمططات العمل املتعلقة هبذه الرؤية ،مت العالن عن:
 ترسيع احداث الهيئة العليا للس ياحة يف أأفق س نة 6105؛
 احداث جلنة " أأزور" ،اليت ستسهر عىل ترسيع وترية اجناز حمطات اخملطط ا ألزرق وصندوق الضامن
اخلاص ابلمتويل البنيك دلمع حاميل املشاريع واعامتد النصوص املتعلقة ابحداث رشاكت الاستامثر العقاري
املسجةل يف البورصة ومؤسسات اليداع اجلاعي العقاري؛
 اس تكامل التفكري يف أآليات احداث منح الاستامثر يف اطار امليثاق اجلديد ،وتنس يق وتبس يط
الرسوم ش به الرضيبية واحمللية ومتديد أآجال العفاء من الرضيبة عىل القهمة املضافة عىل رشاء املنتجات احمللية،
ابتداء من العام املقبل؛
 ترسيع احداث صناديق هجوية لتطوير النعاش الس يايح خملتلف اجملالت الرتابية؛
 تعميق التفكري يف أآليات احداث بطاقة العطل بغرض املسامهة يف حتسني ميانية السفر للس ياح
املغاربة وسن عطل مدرس ية هجوية من أأجل انعاش الس ياحة الوطنية ،ابتداء من املومس ادلرايس
6102/6105؛
 ترسيع انبثاق فاعلني هميلكني عىل صعيد التوزيع هبدف اطالق واكلت أأسفار وطنية مؤهةل
للمشاركة يف جمهود تسويق الوهجة املغربية؛
 تعزيز الر أأسامل البرشي خالل الفرتة  6161 -6105ابحداث ونرش ميثاق املوارد البرشية لقطاع
الس ياحة ،من أأجل ااتحة جاذبية أأكرب (تدبري املسارات املهنية ،حتفي املوظفني ،التفاقيات اجلاعية)...؛
 العفاء الرضييب من حقوق اجلارك ابلنس بة للتجهيات الرضورية اخلاصة ابملرشوع:
 العفاء الرضييب عند اقتناء التجهيات والآلت اخلاصة ابملرشوع من املغرب خالل الشهور  62ا ألوائللبتداء من بداية نشاط الرشكة؛
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 العفاء الرضييب من حقوق اجلارك ملدة  32شهر ًا ابلنس بة ل ألمالك واملنتجات املس توردة؛ العفاء الاكمل للفنادق من رضيبة الرشاكت جملموع رمق املعامالت ابلعمةل خالل  5س نوات ا ألوىل ابتداءمن أأول معلية اس تقبال للزبناء منجزة ابلعمةل ،وختفيض بنس بة  %04،5بعد هذه الفرتة.
ومن حتدايت رؤية  6161أأيضا مضاعفة جحم القطاع وتمنية الصناعة الس ياحية عىل مس توى مجيع
مناطق اململكة لتحقيق توزيع عادل للرثوات ،ذلا اعمتدت مقاربة تشاركية توجت ببلورة برامج-عقد هجوية
سامه فهيا لك املتدخلني والفاعلني مؤسساتيني اكنوا أأو منتخبني أأو فاعلني يف القطاع اخلاص ،وقد مت انشاء
العديد من البنيات لضامن الرشاف املنسجم عىل الاقتصاد الس يايح اجلديد.

اثلثا :تزنيل اخملطط ا ألزرق:

اجمتعت لهذا الغرض الهيئة العليا للس ياحة،كهيئة وطنية ملكفة ابلرشاف عىل القطاع ،يف اطار رشاكة
ادلوةل واجلهات والقطاع اخلاص مع تركي اجلهود عىل أأربعة حماور رئيس ية:
أأ -اجلهوية :يتضمن هذا احملور تقس مي الرتاب الوطين اىل مناطق س ياحية كربى ،اكلآيت:
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املنطقة الشاملية :يدور عرض هذه املنطقة حول الس ياحة الثقافية والشاطئية حيث يرتقب زايدة
الطاقة الاستيعابية لتتجاوز  23111رسير حبلول عام  6161فامي س يجل عدد الس ياح  4,6مليون
ساحئ ،وبذكل ستسامه اجلهة ب  4,6مليار درمه كناجت س يايح داخيل خام وخبلق  062161منصب
شغل.
منطقة املغرب املتوسطي :يمتحور هذا العرض حول مواقع السعيدية ومرش ياك واكل ايريس ،ووفقا
للتوقعات السرتاتيجية يرتقب تطوير الطاقة الاستيعابية حبوايل 64311رسير لتغطية  260111ساحئ،
كام يتوقع ذر مداخل تقدر حبوايل  2مليارات درمه ،وبذكل ستسامه اجلهة ب  2,7مليار درمه كناجت
س يايح داخيل خام.
املنطقة ا ألطلس ية الوسطى :تشمل هذه الوهجة ادلار البيضاء والرابط و اجلديدة ،حيث يمتحور عرضها
حول س ياحة ا ألعامل و الرتفيه،ويرتقب حتقيق طاقة استيعابية تصل اىل  32311رسير حبلول عام
 6161فامي سيسجل عدد الس ياح  2,3مليون ساحئ ،كام يتوقع حتقيق مداخل تقدر حبوايل  0,62مليار
درمه مما س همكن اجلهة من أأن تسامه ب  0,62مليار درمه كناجت س يايح داخيل خام.



منطقة املغرب الوسطى :مت تشكيل هذا اجملال من منطلق التاكمل بني مواقع مكناس وفاس وافران،
حيث يرتقب زايدة الطاقة الاستيعابية لتتجاوز  32111رسير حبلول عام  6161فامي يسجل عدد
الس ياح  4,6مليون ساحئ اضافة اىل  414111مسافر حميل ،وبذكل سرتاهن اجلهة عىل حتقيق مداخل
تفوق  02مليار درمه لتسامه حبوايل  31مليار درمه كناجت س يايح داخيل خام.
منطقة مراكش و ا ألطليس :تغطي هذه املنطقة الك من مراكش و توبقال و الصويرة ،و يس هتدف
حتقيق طاقة استيعابية تقدر حبوايل  22111رسير حبلول عام  ،6161فامي س يجل عدد الس ياح 2,3
مليون ساحئ اضافة اىل  2,0مليون مسافر حميل ،وهذا من شأأنه حتقيق مداخل تصل اىل  6,62مليار
درمه.
منطقة ا ألطلس وا ألودية :ترتكز هذه اجلهة عىل القطب الس يايح املمتثل يف ورزازات واذلي يشمل
الوداين والواحات وا ألطلس الكربي ،ويدور عرض هذه املنطقة حول الس ياحة البيئية والتمنية
املس تدامة و يرتقب زايدة الطاقة الاستيعابية لتتجاوز  62111رسير لتلبية طلب حوايل  2,0مليون
ساحئ اضافة اىل  111.322مسافر حميل وبذكل تراهن اجلهة عىل حتقيق مداخل تفوق  03مليار درمه.
املنطقة ا ألطلس ية اجلنوبية الكربى :سرتكز هذه اجلهة حول ادلاخةل وعروض مندجمة للس ياحة الطبيعة
و الرايضة .وابلتايل ،سيمت انشاء  3211رسير جديد ما من شأأنه خلق عائدات تقدر حبوايل 202
مليون درمه ،وبذكل ستسامه اجلهة حبوايل  262مليون درمه كناجت س يايح داخيل خام وخبلق 5211
منصب شغل.











148



منطقة سوس والصحراء ا ألطلس ية :ابتداء من أأاكدير ،يغطي هذا اجملال لك املناطق ادلاخلية لمتتد اىل
العيون عرب لكممي ،وسيمت انشاء ما يقرب من  0011111رسير لستيعاب ما يقرب من  2ماليني ساحئ
ومليون مسافر حميل وهذا من شأأنه حتقيق مداخل تقدر ب  62مليار درمه ،وبذكل ستسامه اجلهة ب
 2,62مليار درمه كناجت س يايح داخيل خام و خبلق  020111منصب شغل.

ب  -التنوع والاس تدامة :يتضمن هذا احملور:
 ترسيع ا ألوراش السرتاتيجية املوجودة (برانجمي AUZR 6161وبالدي)؛ تدعمي الاستامثرات الهادفة اىل تمثني الرتاث و الثقافة (برانمج «الرتاث واملوروث)؛ تنويع العرض الس يايح من منتجات التنش يط الثقايف (برانمج التنش يط والرتفيه)؛ تمثني ومجل املوارد الطبيعية والثقافية (برانمج البيئة و اخلرضة)؛ تشجيع املنتجات الس ياحية ذات القهمة املضافة العالية (برانمج الس ياحات ذات الطابع احمليل اليت لها قهمةمضافة).
ج -متويل الاستامثرات الس ياحية :يتضمن هذا احملور انشاء صندوق مغريي للتمنية الس ياحية يبلغ
ر أأسامهل املس هتدف حوايل  011مليار درمه ورصد اعاانت دلمع الاستامثر ،وتوجهيه اىل املناطق اليت تعرف
ضعفا يف مؤرشاهتا التمنوية وكذا تعبئة  24مليار درمه من المتويل البنيك دلمع املشاريع السرتاتيجية يف اطار
رؤية .6161
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د -التكوين :يتضمن هذا احملور انشاء مدرسة لالمتياز يف جمال التدبري الفنديق برشاكة مع املدرسة
الفندقية بلوزان وانشاء مركز للبحث والتمنية الس ياحية املس تدامة ،وبرشاكة مع جامعيت "هارفرد"
و"تورونتو".
ان رؤية 6101حددت عدة أأهداف مهنا اس تقطاب عرشة ماليني ساحئ ورفع الطاقة اليوائية من 
24
 211أألف منصب شغل جديد ورفع املداخيل اىل 22أألف درمه.
 631أألف وتوفري 
أألف رسير اىل 
 23يفاملائة ابنتقال
 ،6101تتبني نتاجئ اجيابية عىل العموم بلغت معدل 
وجبرد الاجنازات بني 6110و 
 22مليار درمه من املداخيل ،فضال عن س ياسة
الس ياح الوافدين من 2 .2مليون اىل  2.3مليون وبلوغ 
 6115هذا التفاق مع أأورواب واذلي أأعطى نقةل مغايرة
ا ألجواء املفتوحة حيث اكن املغرب أأول بدل يوقع س نة 
خلدمات النقل اجلوي وتقريب الوهجات الس ياحية الرئيس ية.
 6111عند انطالقا اخملطط ا ألزرق،
 311خشص مقابل 
 06أألف و 
أأما جمال التكوين ،فقد تعزز ب 
موازاة مع احداث راكئز التتبع اكجملالس اجلهوية للس ياحة ومرصد الس ياحة والرشكة املغربية للهندسة
الس ياحية لتطوير وتوجيه العرض الس يايح وتتبع املشاريع الكربى وعقد مناظرات الس ياحة.
 41يف املائة من نس بة امللء حتقق مهنا
 6101سعت اىل حتقيق 
وعىل مس توى الخفاقات ،فان رؤية  
 02مليون ليةل بدل مليون احملددة،وبدورها مل تصل الطاقة
 51يفاملائة ،فامي وقفت ليايلاملبيت عند 
فقط 

 631أألف.
اليوائية للهدف املنشود ،حيث جسلت 041أألف رسير عوض 
وقد ربط همنيوا القطاع الخفاقات مبسأأةل احلاكمة ،مبعىنغياب أآليات وهيالك مؤسساتية للتوجيه
والتزنيل ،وان منطق الاس مترارية حيمت معاجلة نقط الضعف خاصة عىل مس توى املوارد البرشيةوالرتكي عىل
الس ياحة الثقافية ،وتعزيز ماكنة املغرب يفالفضاء املتوسطيوجعهل ضن قامئة العرشين وهجة الأكرث اس تقطااب
عامليا.
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رابعا :دعامات موازية لجناح اخملطط ا ألزرق:
من أأجل تعزيز تنافس ية القطاع الس يايح من خالل اخملطط ا ألزرق مت اعامتد عدة دعامات ،مهنا:
 تنويع الزبناء عرب الانفتاح عىل ا ألسواق الناش ئة وتطوير الس ياحة ادلاخلية اىل جانب تعزيز موقعهاب ألسواق التقليدية ا ألوروبية ،ودمع مكتس بات املغرب اب ألسواق العربية واس تكشاف ا ألسواق الناش ئة،
خاصة الربازيل وروس يا والهند والصني.
 حتديث قنوات تروجي العرض الس يايح ،يظل حتقيق أأهداف "رؤية  "6161من حيث توس يع وتنويعالزبناء رهينا بتحديث قنوات توزيع وتروجي العرض الس يايح الوطين ،ومن بني ا ألدوات اليت ميكن اس تغاللها
يف هذا الطار نذكر النرتنيت والهواتف اذلكية اليت أأصبح ادماهجا يف اسرتاتيجيات الرتوجي رضورة ملحة
ابلنس بة للفاعلني الس ياحيني ،وعىل صعيد أآخر من ا ألنسب تعويض امحلالت الشهارية ذات الطابع العام
والمنطي بأأخرى تأأخذ بعني الاعتبار نوعية وميولت الزبناء املس هتدفني (العناية اليت تولهيا ادلوةل للرتوجي
الس يايح عرب تعزيز ميانية املكتب الوطين للس ياحة ،حيث مت رفعها بنس بة % 06س نة  6103لتصل اىل
 332مليون درمه).
 الزتام احلكومة مبواكبة املشاريع املهيلكة املربجمة يف اطار "رؤية  "6161يف اطار دمعها للقطاعالس يايح رصدت ادلوةل ميانية هامة للوزارة الوصية ،حيث ارتفعت هذه ا ألخرية بنس بة % 33س نة 6103
لتبلغ  261مليون درمه ،ومن هجة اثنية تسامه ادلوةل يف متويل الصندوق الوطين ملؤرشات الصمود وطبيعة
التحدايت للتمنية الس ياحية برشاكة مع صندوق احلسن الثاين للتمنية الاقتصادية والاجامتعية ،ومن املتوقع أأن
تصل الرساميل اليت سيمت خضها اىل  05مليار درمه يف أأفق  6161دلمع الاستامثر الس يايح.
ويتجىل كذكل دمع ادلوةل للقطاع الس يايح يف احداث أآليات ملواكبة املقاولت الصغرى واملتوسطة
العامةل ابلقطاع ،ويتعلق ا ألمر بلك من:
« مساندة الس ياحة» و«امتياز الس ياحة» ،واللتني مت احداهثام يف نونرب  ،6106وقد مت ختصيص مبلغ
 261مليون درمه يف اطار الآلية ا ألوىل ملواكبة أأزيد من  211مقاوةل صغرى ومتوسطة من أأجل حتسني
تنافسيهتا.
 أأما الآلية الثانية ،فقد سطر لها هدف دمع املقاولت الس ياحية اليت تمتي ابماكانت منو هامة وذكل
بغرض الرفع من رمق معامالهتا واحداث املزيد من مناصب الشغل ،ومن هجة هتدف اىل اعادة تفعيل أآلية
 RENOVOTELللمساعدة عىل حتديث  21أأخرى.
ويف يوليوز  ،6106مت توقيع اتفاقية املقاولت الس ياحية ،حيث بلغ املبلغ املرصود لهذا الغرض 511
مليون درمه ،وابلضافة اىل ذكل تضاعفت النفقات الرضيبية اخملصصة للقطاع الس يايح خالل الفرتة املمتدة
ما بني2006و 6106لتصل اىل  222مليون درمه ،وابملوازاة مع ذكل ،حتتل تعبئة العقار العمويم ماكنة هامة
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ضن أآلية دمع قطاع الس ياحة ابملغرب حيث مت تفويت  632.2هكتارا من ا ألرايض لصاحل  051مرشوعا
لالستامثر الس يايح ،وذكل خالل الفرتة املمتدة ما بني  6116و.6100
 اس تدامة متويل املشاريع الس ياحية بفضل الزتام النظام البنيك وتعبئة رؤوس ا ألموال ا ألجنبية :يتجىلاخنراط ا ألبناك يف مواكبة "رؤية  "6161يف الزتاهمم بتعبئة  62مليار درمه لمتويل املشاريع املهيلكة اليت متت
برجمهتا يف خمتلف اجلهات الس ياحية للمملكة ،ومن هجهتا تشلك رؤوس ا ألموال ا ألجنبية وس يةل واعدة لضامن
اس تدامة متويل هذه املشاريع حيث يبقى القطاع الس يايح من بني القطاعات الأكرث جاذبية لالستامثرات
املبارشة ا ألجنبية ابملغرب ،ففي الفرتة املمتدة ما بني  6115و 6106متكن القطاع من جذب 40مليار درمه
من هذه الاستامثرات ،أأي ما ميثل % 02من الاستامثرات املوهجة للمغرب ،مما أأههل لحتالل املركز الثاين
مبارشة وراء القطاع العقاري (.(%66
 تصممي نظام حاكمة مبين عىل التعاقد بني ادلوةل واجلهات :يريم نظام احلاكمة املعمتد اىل مواكبة "رؤية "6161يف اطار تشاريك وتعاقدي يتجسد من خالل برانمج عقد وطين حيدد ضوابط التدبري الاسرتاتيجي
للرؤية وبرامج عقود هجوية يؤطر تنفيذها عىل الصعيد اجلهوي ،ومن بني الجراءات الرئيس ية ا ألخرى
املتعلقة بنظام احلاكمة هناك احداث اجمللس الوطين للس ياحة وواكلت التمنية الس ياحية كهيئة عليا جتمع
ادلوةل ابجلهات وابلقطاع اخلاص وتضطلع مبهمة القيادة السرتاتيجية لرؤية  6161عرب تتبع تنفيذها وتقيمي
انسجاهما والتنس يق بني خمتلف الفاعلني ،ويعمل هذا اجمللس يف تاكمل مع واكلت التمنية الس ياحية اليت
تتوىل عىل مس توى هجاهتا الس ياحية هممة التنفيذ العميل لالسرتاتيجيات الرتابية املنبثقة عن "رؤية ،"6161
ويف انتظار تفعيل نظام احلاكمة مت توقيع العديد من برامج العقود اجلهوية املتعلقة عىل اخلصوص ،جبهات
سوس-ماسة-درعة وطنجة-تطوان والشاوية-ورديغة والغرب-الرشاردة-بين حسن وواد اذلهب-الكويرة.
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خامسا :النتاجئ اجلزئية للمخطط وحتدايت رؤية 6161
ويف س ياق عرض النتاجئ الجاملية ابلقطاع الس يايح ،قدم وزير الس ياحة يف  16ماي  6102أأمام جلنة
الفالحة والقطاعات النتاجية مبجلس املستشارين حصيةل س نة  ، 6105وتضمن عرضه جردا لجنازات
الوزارة خالل فرتة  6105-6101وتقدميا ألوراش رؤية  .6161واذلي ركز عىل المتوقع املمتي لوهجة املغرب
ومبناعة القطاع الس يايح ببالدان عىل الرمغ من الظرفية القتصادية العاملية املضطربة والس ياق اجليو -س يايس
اجلهوي غري املس تقر ،حيث عرف عدد الس ياح الوافدين مبراكز احلدود منوا س نواي يقدر ب 6يف املائة ما بني
 6101و  01,02( 6105مليون ساحئ س نة  ،)6105وارتفع العدد الجاميل لليايل املبيت بنس بة  6يف املائة
خالل الفرتة املمتدة ما بني س نوات  6101و .6105
 -0نتاجئ اجاملية:

67

67نتائجمستخلصة من عرض السيد وزير السياحة أمام لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمجلس المستشارين
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املؤرشات
عدد ليايل املبيت الجاملية
مبؤسسات اليواء الس يايح املصنفة
مبحطات اخملطط الازرق
متوسط مدة القامة (ابلليايل)
معدل امللء
عائدات السفر ابلعمةل الصعبة
(مباليني ادلرمه)

6102

6105

تباين 05/02

523 919

571 405

9%

3,8
55%
452

3,16
54%
459

-17%
-1نقطة
2%

وابلنس بة لنتاجئ القطاع خالل الثالثة أأشهر ا ألوىل لس نة  ،6102فقد بلغ عدد الس ياح الوافدين
 0.235223ساحئ ابخنفاض طفيف ب  .٪1.5كام متثل عائدات الس ياحة ابلعمةل الصعبة  %26من صادرات
اخلدمات ( 352,2مليار درمه ما بني  6100و .)6105ويسامه ارتفاع الناجت احمليل الجاميل لقطاع الس ياحة
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بشلك اجيايب يف القتصاد الوطين (ابرتفاع بنس بة  3.2يف املائة س نواي خالل الفرتة املمتدة ما بني 6101
و ،)6105عالوة عىل دور القطاع يف خلق مناصب الشغل حيث متثل حصة الشغل املبارش لقطاع
الس ياحة نس بة  2.4يف املائة يف احلجم الجاميل للتشغيل.
وابلنس بة ألمه اجنازات س نة  6105فامي يتعلق ابملنتوج ،أأبرز الوزير التقدم امللموس يف اجناز حمطيت
بالدي يف لك من همدية ،واميي ودار (بنيات الرتفيه ،والقامات الفندقية  ،)..وافتتاح وحدة فندقية بتغازوت
(فندق الغولف 211 ،رسير) ابلضافة اىل افتتاح املرشوع الرتفهييي لس ندابد مبدينة ادلار البيضاء وافتتاح
حديقة الامتس يح والعجةل الكبرية بأأاكدير.
وابلنس بة للتسويق والتوزيع ،فقد مت تنظمي محالت تواصلية مهت فرنسا واململكة املتحدة واس بانيا
وبولندا ومجهورية التش يك والرشق ا ألوسط ،وما يقارب  011رشاكة و 66ورشة اس تكشافية للمهنيني
ابلضافة اىل مشاركة املغرب يف  22معرض س يايح ،والتعاقد عىل قرابة  3ماليني مقعد مع  06رشكة
طريان وافتتاح خطوط جوية جديدة.
أأما فامي خيص الس ياحة ادلاخلية ،فقد مت اعامتد جدوةل هجوية للعطل املدرس ية ابلتعاون مع وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين املهين مع تقس مي اجلهات اىل ثالثة أأقطاب (دخلت حي التنفيذ منذ بداية س نة .)6102
وفامي يتعلق ابلس تدامة ،فمت اعداد دفاتر حتمالت يؤطر اس تغالل اخملاميت املتنقةل والرايضات املياكنيكية
ووضع برانمج تواصل حول نظام رصد الاس تدامة يف املنطقة المنوذجية ،ابلضافة اىل تنظمي ادلورة ا ألوىل
للندوة الوطنية للس ياحة املس تدامة واملسؤوةل يف يناير  6102وتوزيع اجلوائز املتعلقة ابلس ياحة املس تدامة.
ويف اطار التنافس ية ومن أأجل رفع وترية الس تفادة من برامج ادلمع ،مت اطالق مبادرة لتحفي 011
مقاوةل س ياحية (اليواء الس يايح ،واكلت ا ألسفار ،النقل الس يايح الطريق) لالس تفادة من أآليات ادلمع
"رينوفوتيل  "3و"مساندة س ياحة" ،عالوة عىل تدارس مع وزارة املالية لربانمج متويل "مساندة س ياحة"
للهنوض ابملقاولت الصغرى واملتوسطة ومدها ابلماكنيات الالزمة لضامن اس مترارية الربانمج.
وفامي خيص حتديث وحتيني القوانني املنظمة للمهن الس ياحية وحتسني تأأطري النشاط الس يايح ،فقد متت
املصادقة عىل القانون رمق  21-02املتعلق ابملؤسسات الس ياحية وبأأشاكل اليواء الس يايح ا ألخرى ،وكذكل
املصادقة عىل املرسوم التطبيقي للقانون  15 -06املنظم ملهنة الرشاد الس يايح ،ومت اعداد دليل لالستامثر يف
قطاع النقل الس يايح الطريق وتنظمي قوافل التنافس ية يف شهر ش تنرب حول موضوع الس ياحة اللكرتونية
مبشاركة  062مقاوةل.
وخبصوص تطوير الر أأسامل البرشي ،مت احداث  2مراكز لتدبري املسار املهين والدماج والتكوين يف
ختصص ادارة املقاوةل الس ياحية ،واحداث  2مؤسسات للمتي يف التكوين الفنديق والس يايح مبراكش و أأاكدير
واحملمدية وفاس ،اىل جانب احداث املسار املهين يف العدادي برشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
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(مراكش و فاس يف شعبيت الطبخ واملطعمة) وشعبة يف الجازة املهنية "تدبري هندسة املطعمة" وشعبة
ماسرت يف "مرشد املدن واملدارات الس ياحية" ملصاحبة برانمج اصالح همن الرشاد الس يايح وكذا
البااكلوراي املهنية برشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين بلك من مراكش وفا س.
أأما فامي يتعلق ابحلاكمة ،فقد مت احداث اجمللس الوطين للس ياحة ،وذكل تطبيقا ملقتضيات برانمج العقدة
الوطين رؤية  ،6161املوقع أأمام أأنظار جالةل املكل دمحم السادس يوم يف  31نومفرب  ،6101كام مت الرشوع
يف اعادة هيلكة املصاحل اخلارجية للوزارة أأخذا بعني الاعتبار التقس مي الرتايب اجلهوي اجلديد للمملكة
والاختصاصات اجلديدة للجامعات الرتابية ،وتتواصل املشاورات مع الرشاكء املعنيني يف شأأن احداث
واكلت التمنية الس ياحية.
تقدم رؤية ) 1122 – 1122 ( 1111
املؤشرات

1121

*1122

9,3
56,4

10,17
59

عدد الوافدين (باملاليين)
إلايرادات بالعملة (مليار
درهم)
الطاقة إلايوائية إلاجمالية 177 000
(سرير)
450 000
عدد مناصب الشغل

توقعات  1122النمو املرتقب
النمو
1122-1122
*()1121-1122
1,8%
10,3
10%
2%
60
5%

231 500

31%

241 000

4%

510 000

13%

520 000

4%

وكشف وزير الس ياحة خالل مؤمتر حول الس ياحة يف  29مارس  6105مبدينة أأاكدير ،أأن املغرب
حيقق رمق معامالت يفوق  004مليار درمه(  00.2مليار دولر) س نواي يف قطاع الس ياحة بطاقة استيعابية
تصل اىل  311أألف رسير ،و أأن معدل المنو الس يايح يف البالد ل يتجاوز  % 01برهان جذب  61مليون
ساحئ أأجنيب حبلول عام  ،6161معتربا بطء الاستامثرات يف قطاع الس ياحة بوهجة أأاكدير كبايق املدن
الساحلية الس ياحية عىل الرمغ من وجود مؤهالت طبيعية واماكنيات كبرية ،بسبب تقادم املنتجات
الس ياحية وتراجع جاذبيهتا الس ياحية ،ابلضافة اىل تقلص واحنسار اخلطوط اجلوية اليت تربطها بكربايت
العوامص العاملية وضعف العامتدات املالية اخلاصة برتوجي وتسويق املنطقة دوليا ،مما أأدى اىل توقف 06
مرشوعا استامثراي س ياحيا بطاقة استيعابية بلكفة مالية تبلغ  64.5مليون درمه ( 6.2مليار دولر).
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ومت اطالق دراسة لتقيمي منتصف فرتة اسرتاتيجية يف فرباير  6102من طرف وزارة الس ياحة وذكل
من أأجل تمنية الس ياحة “رؤية  ،”6161برئاسة وزير الس ياحة وحبضور رئيس مرصد الس ياحة وممثيل
الكونفدرالية الوطنية للس ياحة ومجعيات همنية وخرباء املكتب ادلويل الاستشاري امللكف ابدلراسة
) ،Boston Consulting Group (BCGمت الرتكي عىل أأمهية اس تحضار نتاجئ ادلراسات السابقة
ورؤية الس ياحة السابقة وكذا عىل رضورة تبين قيادة مشرتكة لهذا التقيمي املنتصفي واملربمج يف اطار رؤية
 ،6161هبدف:
 رصد مدى تقدم خمتلف أأوراش الرؤية الس ياحية ووقعها عىل الصناعة الس ياحية الوطنية ،ابلنظراىل الس ياق العاملي والتقلبات الكربى للوضع اجليواسرتاتيجي وتداعياته عىل صناعة الس ياحة العاملية وكذا
تطور بنية ا ألسواق الس ياحية املتسمة بتحدايت جديدة وطرق جديدة للتواصل عرب التكنولوجيا الرمقية.
 بلورة روافع جديدة لتمنية العرض والطلب الس يايح من أأجل تشخيص نقط التعرث اليت متتشخيصها عىل امتداد سلسةل القمي الس ياحية واقرتاح سيناريوهات للتقومي من خالل خمطط خيص فرتة
للترسيع .6161- 6102
 -حتليل انجع للنتاجئ وخمطط معل اصاليح.

وارتكز تقيمي املنتصف لرؤية  6161حول حتليل التقدم املسجل خالل فرتة  6105-6100ابملقارنة مع النتاجئ
املسطرة ،وتشخيص وتقيمي مهنجيات وخطوات واجراءات مواكبة لتفعيل أأوراش/برامج رؤية ،6161
وحتليل التوهجات العاملية لقطاع الس ياحة وللطلب املرتبط به وكذا للعرض واملنافسة يف أأفق  .6161ومت
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اقرتاح سيناريوهات اصالحية لرؤية  6161عرب بلورة خمطط للترسيع قصري ا ألمد  6161-6102وخمطط
هميلك يكرس ماكنة قطاع الس ياحة كرافعة هممة للتمنية اجلهوية.
فعىل مس توى المتويل :مت التوقيع يف بداية س نة ( )6102ابلرابط ،عىل مذكرة تفامه تقيض ابنشاء صندوق
لضامن املشاريع الس ياحية ،وذكل يف اطار اجناز مشاريع التمنية ودمع الاستامثر الس يايح لرؤية  ،6161من
طرف وزير الاقتصاد واملالية ووزير الس ياحة ورئيس اجملموعة املهنية لبنوك املغرب واملدير العام لصندوق
الضامن املركزي ورئيس اجمللس الداري للرشكة املغربية للهندسة الس ياحية ،أأفرزت عن وضع أآلية لضامن
القروض البنكية املمنوحة لجناز مشاريع اليواء /أأو التنش يط الس يايح ذي احلجم املتوسط والكبري وضامن
القروض البنكية عىل املدى املتوسط والطويل للمقاولت الس ياحية.
وتقدر ميانية هذا الصندوق املوجه ابخلصوص للمشاريع الس ياحية للمخطط ا ألزرق (الس ياحة
الشاطئية) لفرتة  6105-6161ب  211مليون درمه للفرتة املمتدة ما بني  6102و ،6161وتمت تغطية املبالغ
يف حدود  311مليون درمه من طرف ادلوةل و 011مليون درمه من طرف صندوق احلسن الثاين للتمنية
الاقتصادية والاجامتعية ،وس همكن هذا الصندوق اذلي يأأيت لس تكامل الهندسة الجاملية للموارد املالية
املمتلكة عىل شلك صناديق خالصة وديون بنكية أأنشأأت منذ انطالق رؤية  ،6161من اعطاء زمخ جديد
للمشاريع الصاعدة اليت مل يمت اجنازها بعد.
ومن أأجل مواكبة تمنية حمطات املغرب ا ألزرق ،فان احلصة اخملصصة للمشاريع املربجمة يف اطار احملطات
الشاطئية لهذا اخملطط أأكرث جاذبية ،بنس بة تصل اىل  21يف املائة يف مقابل  51ابملائة ابلنس بة للمشاريع اليت
ل تدخل يف هذا الطار ،وهكذا تسعى هذه الآلية من حل اشاكلية ديون البنوك من خالل تقامس اخملاطر
اليت تتحملها هذه ا ألخرية بسقف يصل اىل حدود  51مليون درمه ابلنس بة للمرشوع و 351مليون درمه
ابلنس بة للمحطة يف حاةل عدم الزتام املستمثر ،وذكل اس تكامل لعرض الضامن اذلي مينحه "صندوق الضامن
للمقاولت الصغرى واملتوسطة" اذلي يس هتدف املشاريع اليت يقل جحمها عن سقف الزتام ب  01مليون
درمه للمرشوع.
وس متكن هذه الآلية عىل املدى املتوسط والبعيد من التقليص من اخملاطر اليت تتعرض لها البنوك اليت
متنح املزيد من القروض ومن اعطاء دينامية للتشغيل خبلق مناصب الشغل (حنو  61أألف منصب شغل من
ضهنا  01الاف منصب شغل مبارش) ،وتتضمن املذكرة انشاء جلنة للتتبع تضم ممثلني عن وزاريت الاقتصاد
واملالية والس ياحة والرشكة املغربية للهندسة الس ياحية واجملموعة املهنية لبنوك املغرب وصندوق الضامن
املركزي من أأجل تفعيل هذه الآلية ،ويتوجب عىل املقاولت الراغبة يف الاس تفادة من هذه الآلية أأن تكون:
 خاضعة للقانون املغريب؛ أأن تقدم برانجما ماليا انجعا لالستامثر لنشاء مؤسسة اليواء طبقا ملقتضيات قانون  20.11املتعلقابملؤسسات الس ياحية (ابس تثناء القامات العقارية للرتوجي الس يايح أأو مؤسسة التنش يط الس يايح)؛
 تقدمي طلب الضامن قبل هناية يناير .6161158

لكن املالحظ أأنه يف ظل غياب أآلية للضامن مكيفة مع املشاريع الس ياحية السرتاتيجية اليت يتجاوز
معدل استامثراهتا  011مليون درمه ،واصلت البنوك النظر اىل املشاريع الس ياحية ابعتبارها حمفوفة ابخملاطر
ابخلصوص مشاريع التنش يط ومشاريع القامة ابلوهجات الصاعدة اليت تشلك احملطات الشاطئية أأحد
مكوانهتا ،مع فرصة اعطاء صندوق الضامن الثقة للبنوك واملستمثرين حول اخنراطهم مبشاريع احملطات
الشاطئية.
وتسعى الوزارة ابلتعاون مع وزارة الاقتصاد واملالية لنشاء أآلية تريم اىل دمع الاستامثر الس يايح
وتوجهيه حنو ا ألرايض ا ألقل تمنية أأو الصاعدة وكذا حنو الفرص اجلديدة للتمنية (متنح الاستامثرات مع ا ألخذ
بعني الاعتبار للمخاطر اليت يتوجس مهنا املستمثرون ابلنس بة للك منطقة ولك منتوج).
أأما عىل مس توى املوارد البرشية :وقعت لك من املنظمة ادلولية للمتويل( (IFCأأحد أأعضاء ومجوعة
البنك ادلويل ووزارة الس ياحة ومرصد الس ياحة بتارخي  62يناير  6102عىل اتفاقية رشاكة من أأجل تعزيز
أآفاق تشغيل الش باب ابملغرب ،وذكل يف اطار مبادرة التكوين من أأجل التشغيل للش باب العريب )(E4E
التابعة للمنظمة ادلولية للمتويل  IFCواذلي مت اطالقه س نة  6100مبرص وا ألردن وتونس مث املغرب ،ويعمتد
هذا الربانمج عىل رشااكت بني القطاعني العام واخلاص ملنح الش باب التكوين واملهارات ا ألساس ية ،اس تجابة
ملتطلبات املقاولت.
ويف هذا الطار ،س توفر املؤسسة ادلولية للمتويل ) (IFCالاستشارة واخلربة للك من الوزارة ومرصد
الس ياحة من أأجل مساعدة الش باب عىل اجياد العمل ،وذكل خبلق أآليات خاصة ابلتشغيل واملهن ابملرصد
وكذا بلورة برانمج يعمل عىل حتسني منظومة التكوين يف القطاع الس يايح ،ولتعزيز منوه يتوجب عىل
القطاع تكوين ما يوازي  031.111شاب يف خمتلف همن الس ياحة لتكريس المنو اذلي يعرفه القطاع
وتقليص التفاوت بني التكوينات املقدمة واحتياجات املقاولت املشغةل.
وللتذكري ،ينجز هذا املرشوع بفضل دمع خاص من طرف البنك الساليم واحلكومة الهولندية والكتابة
العامة للشؤون الاقتصادية السويرسي .
الرفع من أأداء املكتب الوطين للس ياحة عىل ضوء مالحظات التقرير ا ألخري للمجلس ا ألعىل للحساابت
يف اطار ممارس ته لالختصاص املوكول اليه مبقتىض ادلس تور والقانون ،واذلي يتوىخ مراقبة حسن
رصف ا ألموال العمومية وفق أأهداف حمددة مرتكزة عىل النتاجئ ،نرش اجمللس ا ألعىل للحساابت بتارخي 0
ابريل  ،6105مضامني التقرير الس نوي املفصل واملتعلق بأأنشطة احملامك املالية برمس عام  ،6103اذلي رفعه
رئيس اجمللس ا ألعىل للحساابت ،اىل صاحب اجلالةل املكل دمحم السادس..
ورصد قضاة اجمللس ا ألعىل للحساابت ومجوعة من الاختاللت اليت طبعت تس يري املكتب املغريب
للس ياحة اذلي يتوىل هممة الرتوجي للمنتوج الس يايح املغريب داخل وخارج ارض الوطن ،أأمهها:
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 _0قصور اسرتاتيجيته :اليت ارتكزت أأساسا عىل اعتبارات القرب من ا ألسواق املصدرة عوض معيار
النفقات الس ياحية ،مشريا اىل أأن ا ألسواق اليت يعتربھا املكتب أأولوية (فرنسا و أأملانيا واململكة املتحدة) ل
متثل سوى  %60من ومجل النفقات لدلول العرش ا ألوىل يف ترتيب املنظمة ادلولية للس ياحة ،أأي ما يعادل
 231مليار دولر ممثةل بذكل  %24من السوق العاملي.
وقد أأسفرت املعايري السالفة اذلكر عن متوقع املغرب يف ثالثة أأنواع من ا ألسواق س نة  ،6112وھي
ا ألسواق السرتاتيجية وتشمل فرنسا واس بانيا والربتغال و أأملانيا واململكة املتحدة ،وا ألسواق املس تقبلية واملمتثةل
يف ايطاليا وسويرسا وادلول الاسكندينافية والبينيلوكس والرشق ا ألوسط ،و أأخريا ا ألسواق ذات الطابع
التكتييك (الولايت املتحدة ا ألمريكية وكندا) ،وقد حظيت ا ألسواق السرتاتيجية ،حسب التقرير ،بنس بة
مثانني يف املائة من توقعات ميانية النعاش مقابل  02و 2يف املائة للك من ا ألسواق املس تقبلية وا ألسواق
التكتيكية.
و أأشار اىل أأن متوقع املغرب يف ھذه ا ألسواق عرف عدة مراجعات دون توثيق ذلكل ودون الارتاكز عىل
حتاليل ل ألسواق من شأأناا تفسري التغريات اليت قد تكون طر أأت عىل مس توى ھذه ا ألسواق ،وهو ما يدل
عىل “عدم الوضوح فامي يتعلق خبيارات متوقع املغرب عىل غياب معليات متسلسةل من شأأناا املساعدة عىل
حتديد أأھداف ميكن حتقيقاا وختصيص الماكنيات املادية والبرشية ذلكل ،وكذا حتديد املاامت ادلقيقة املنوطة
بلك متدخل عىل مس توى املكتب وكذا فروعه ابخلارج” ،حسب ما ورد يف تقرير اجمللس.
وابملوازاة مع اعادة تصنيف ا ألسواق املس تادفة ،ختىل املكتب عن منطق ختصيص املوارد ل ألسواق
ابلنظر لمتوقعاا الاسرتاتيجي ،ويف ھذا الصدد يقول التقرير":انتقل املكتب من وضع أأولوايت اسرتاتيجية
لختيار ا ألسواق وختصيصاا بنسب من ميانية النعاش اىل اعادة الاعتبار لاذه ا ألسواق ابلنظر اىل
ا ألنشطة اليت يعزتم القيام باا ،دون ا ألخذ بعني الاعتبار الانعاكسات عىل مس توى خمصصات امليانية وكذا
التوازن بني قنوات التواصل املتصةل ابملس تالكني ومانيي السفر ووسائل العالم ابلكيفية اليت تتناسب مع
خصوصيات لك سوق.
اضافة اىل أأن البيئة اجلديدة لتوزيع السفر مل تؤد اىل تغري حقيقي عىل مس توى تسويق املغرب كوھجة
س ياحية.
 -6غياب التجديد يف وسائل التكنولوجيا املس تعمةل يف معلية الرتوجي الس يايح ،اذ موقع املكتب عىل
الانرتنت احملدث س نة  6112الاس تعامل الوحيد للتكنولوجيا اجلديدة للمعلومات رمغ كونه ل يس تغل نظاما
لتدبري العالقة مع الزبون بسبب عدم التقاطه ألسامء وعناوين واھامتمات الزوار.
وتبعا ذلكل ،يويص اجمللس ا ألعىل للحساابت ب:
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 -0اعطاء ا ألولوية الالزمة ل ألنشطة املتعلقة بدراسة ا ألسواق من طرف املكتب ،حىت تكون يف
مس توى رھاانت رؤية 6161؛
 -6اضفاء الطابع الرمسي عىل مسكل صنع القرار قصد ارساء مبادئ املسائةل والتقارير؛
 -3جتاوز التأأخري اذلي يطبع اصدار ومجوع الواثئق السرتاتيجية املتعلقة بتفعيل رؤية  ،6161خاصة مناا
خمططات العمل التسويقي والاس مترار يف احلفاظ عىل مكتس بات الس ياحة املغربية اب ألسواق التقليدية ،مع
اغتنام الفرص اليت تتيحاا ا ألسواق الناش ئة من أأجل حتديد متوقع للمغرب فياا وكذكل تطوير قطاعات أأخرى
من السوق الس ياحية ،اكملغاربة املقهمني ابخلارج والس ياحة ادلاخلية وس ياحة الاجامتعات وا ألعامل والس ياحة
الثقافية؛
 -2تطوير العالمة التجارية للوھجات وتعزيز مقوماتاا واس تكشاف الس بل لتمثني العالمة التجارية
للمغرب كوھجة س ياحية؛
 -5ضامن متوقع اثبت عىل مس توى خمتلف ا ألسواق عىل املدى املتوسط ابلستناد اىل دراسات تسويقية
والسار عىل ضامن احرتام الاختيارات املربجمة املرتبطة ابلوسائل املتاحة وأآليات التتبع والتقيمي.
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Foncier mobilisé pour réaliser les stations Azur
Superficie
prévue (ha)

Superficie
mobilisée
(ha)

Saidia

713

713

713

Lixus

468

468

201

Terrains de phase 1

267

Mazagan

504

504

240

Terrains de phase 1

264

Mogador

588

583

316

Terrains de phase 1

272

Taghazout

615

615

615

Plage
blanche

1280

436

0

Total

5668

4819

2315

station

Source: SMIT
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Superficie mis à
disposition de
l’investisseur

Reste à
céder/lou
er
0

0
Projet en standby

1280

3 353

CAPACITES
RESIDENTIELLES
)(en nombre de lits

)CAPACITES TOURISTIQUE (en nombre de lits

%

réalisati
ons

Objectifs

%

)Réalisations (lits

Stations

)Objectifs (lits

TOTA
L

RT
et
VVT

Hôteller
ie

TOTAL

RT/RIP
T et
VVT

Hôtellerie

0,00

0

4870

9,66

720

360

360

7 450

5190

2260

Taghazout

5,35

448

8380

5,68

450

0

450

7 926

3 134

4792

Station Lisus

5,22

222

4255

7,45

406

0

406

5 450

0

5450

6,01

222

3696

0,00

0

0

0

2 700

0

2700

13,69

936

6839

0,00

0

0

0

12 430

7 560

4870

Station
Mogador
Station
Mazagan
Station Saidia

0,00

0

0

0,00

0

0

0

22 000

0

22000

Station Plage
blanche et PB
extension

6,52%

1828

28040

2,72%

1 576

360

1 2616

57 956

15 884

42 072

TOTAL

سادسا :الكراهات والفرص :
ميكن ارجاع الكراهات اليت اعرتضت تزنيل اخملطط لعتبارات داخلية و أأخرى خارجية ،تمتثل اب ألساس
يفا ألزمة العاملية اليت أأعاقت اس مترار مشاريع اخملطط ا ألزرق ،عىل أأساس أأن احملطات الس ياحية أآلية لتزنيل
رؤى وتصورات مندجمة تروم توفري ادلينامية املطلوبة يف سوق الشغل وتدفق الرساميل وحتريك أأنشطة
اقتصادية موازية ،و أأن عدم انطالق بعض احملطات رمغ تدشيهنا ميس مبارشة هذه الرؤى املندجمة ،عىل
أأساس أأن تتحمل احلكومة مسؤوليهتا وتواصل العمل ول تنتظر الاستامثرات اخلارجية اليتقد ل تأأيت.
ومن بني اللبنات ا ألساس ية اليت أأرساها املغرب لجناز رؤية  6161الطموحة ،احداث الصندوق املغريب
للتمنية الس ياحية اذلي ينخرط اليوم يف رشااكت مع صناديق س يادية دلول خليجية قصد تكوين الهيئة
املغربية لالستامثر الس يايح «وصال».
ويف انتظار فتح املسامهة لحقا أأمام صناديق ومؤسسات استامثرية دولية ومغربية ،هبدف حتقيق
الطموح املتعلق مبضاعفة جحم القطاع ،يتعني رفع  2حتدايت أأساس ية:
 -0تعزيز حضور املغرب يف ا ألسواق التقليدية ،خصوصا اململكة املتحدة و أأملانيا ،و أأورواب الرشقية،
وتطوير أأسواق جديدة للمنو؛
163

 -6تطوير العروض املوهجة لرشاحئ جديدة من املس هتلكني ،ذوي الماكنيات العالية ،لس امي رشاحئ
ا ألرس ،وكبار السن ،والش باب الناشطني؛
 -3ومن التدابري اليت تتوقعها السلطات العمومية لرفع التحدايت املتعلقة ابلنعاش والتسويق ،ختصيص
متويل اضايف للمكتب الوطين املغريب للس ياحة من أأجل تشجيع النعاش الس يايح ،خاصة أأن معلية الرتوجي
لست وهجات دولية جديدة ستتطلب تغيريا جذراي ألدوات النعاش املؤسسايت؛
 -2ولتعزيز جاذبية املناطق الس ياحية س توضع ميانيات لالنعاش الس يايح اجلهوي تسريها واكلت
التمنية الس ياحية عىل مس توى لك منطقة ترابية ،هدفها تأأمني اجلاذبية اجلهوية عرب اسرتاتيجيات خاصة دلمع
النعاش وتطوير النقل اجلوي للك وهجة وبطريقة تتالءم مع متوقع منتوهجا ومنوذهجا التمنوي؛
 -5ومن التحدايت أأيضا ما أأكدته ادلراسات يف اجملال البييئ ،اذ تدعو الرضورة اىل ا ألخذ يف الاعتبار
أأمهية البعد البييئ واحلفاظ عىل اس تدامة املوارد الطبيعية؛
 -2اعتبار الس ياحة قطاعا تمنواي وليس قطاعا يس هتكل املوارد الطبيعية من أأجل جلب الس ياح والعمةل
الصعبة.
ودلمع عنرص التمنية املس تدامة لرؤية  ،6161سيمت وضع نظام متاكمل ليشمل أأدوات حمددة وكذا
مؤرشات للتقيمي والتتبع ،وسوف يسمح هذا النظام بتطبيق أأفضل ملعايري الاس تدامة ضن املواصفات
التنظهمية ووضع أآليات مالية دلمع التمنية اليكولوجية للمناطق الس ياحية.
ويمكن الرهان أأيضا يف تعبئة املوارد املالية واحلوافز الالزمة لتوجيه الاستامثر الس يايح ،اليشء اذلي مت
تدارسه خالل مناظرة الس ياحة برمس س نة  ،6102حيث اتفق ا ألطراف عىل ومجوعة من الالزتامات من
شأأهنا تشجيع وتوجيه الاستامثر الس يايح وترسيع وثرية اجناز املشاريع.
ومن أأمه هذه القرارات ،رضورة احداث جلنة للمخطط ا ألزرق  6161تسهر عىل ترسيع وترية اجناز
مشاريع اخملطط ا ألزرق وخلق صندوق للضامن خمصص للمتويل البنيك دلمع حاميل املشاريع الس ياحية واعامتد
النصوص املتعلقة بتفعيل  OPCIو SIICمن طرف جملس حلكومةLes Organismes de ( :
 )Placement Collectif Immobilierو( Summer Institute for Intercultural
)Communication
واتفقت ا ألطراف املتدخةل عىل الانهتاء من دراسة أآليات تفعيل منح الاستامثر يف اطار ميثاق
الاستامثر ،والعمل عىل تبس يط وضامن انسجام رسوم الرضائب احمللية ومراجعة الرضائب املوازية خالل
س نة  6105وكذا متديد فرتة الاس تفادة من العفاء من أأداء الرضيبة عىل القهمة املضافة عىل املشرتايت
املتعلقة ابلتجهيات الفندقية من  62اىل  32شهرا.
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راكئز س ياحة املس تقبل من منظور املندوبية السامية للتخطيط
حظي موضوع أآفاق وتطلعات الس ياحة يف املغرب للفرتة بني  6101و 6161ابهامتم املندوبية السامية
للتخطيط ،يف شلك سيناريوهات حممتةل ترتبط ابلس ياحة يف املغرب عام .6131
و أأشار تقرير املندوبية ثالثة سيناريوهات حممتةل تتعلق بأآفاق القطاع يف العام املذكور ،اكلتايل:
 السيناريو ا ألول :حيمل عنوان "طريق التجربة" يف س ياق التمنية الس ياحية يف املنطقة املتوسطية خاللالعقود الثالثة ا ألخرية ،يرتكز أأساسا عىل رؤية  6101وما حتقق بفضلها من أأوراش ،لس امي اخملطط ا ألزرق،
ويتوقع هذا السيناريو أأن يدفع مضيق كس تاديل صول واجلنوب الاطليس لس بانيا والربتغال الفاعلني
الس ياحيني يف البدلين ا ألوروبيني اىل تعزيز حضورمه يف املغرب س ياحيا ،وما يقوي هذا التوجه توقع
اخنفاض تاكليف النقل مع تشغيل مرشوع الربط القار عرب مضيق جبل طارق ومد خط سكيك بني
الضفتني ،زايدة عىل خفض تاكليف النقل اجلوي مع دخول رشاكت لوكوست ا ألجواء املغربية ما يرفع من
الطلب الس يايح ا ألورويب حنو املغرب.
 السيناريو الثاين :وهو حتت عنوان "حنو تمنية مس تدامة" اىل مس تقبل جممتع املعرفة ،وذكل ابلرتاكز عىلالانشغالت املرتبطة بدميومة مناذج المنو الاقتصادي ،ويستند هذا التصور اىل التعاون املتوسطي والانفتاح
عىل العامل ،وذكل يف ارتباط مع املرشوع ا ألورويب املعروف بـ"اخملطط ا ألزرق" املقرر أأن يدخل حي التنفيذ
عام  ،6165كام يستند اىل التطور اذلي من املتوقع أأن تشهده الس ياحة ادلاخلية واجلبلية ،واليت تشلك
مصدر دخل الساكن القرويني والفالحني والصناع التقليديني.
 السيناريو الثالث :يعمتد عىل الاندماج ا ألورويب وس ياحة املعرفة ،مفن املتوقع أأن تؤدي تمنية العالقاتاملؤسساتية العميقة مع الاحتاد ا ألورويب اىل مشاركة أأكرث فاعلية للمغرب يف السوق ادلاخلية ا ألوروبية
املفتوحة ،يف وقت سييد الاحتاد ا ألورويب يف تطوير جممتع املعرفة والبحث عن أأمناط س ياحية مبضامني معيقة
وتوفر قامي مضافة عالية ،وتشلك هذه ا ألخرية ابلنس بة اىل املغرب فرصا مواتية ملضاعفة ا ألداء الس يايح
واضفاء أأقىص ما ميكن من مواصفات اجلودة عليه.
 السيناريو الرابع حتت عنوان "املنطقة املشرتكة" يف اجلع بني السيناريوهات الثالثة ،وتتقوى "املنطقةاملشرتكة" مبنجزات الس ياحة يف ظل ما ينتظر أأن حتقق يف رؤى  6101و 6105و 6161وفق السيناريو
الاول ،يف حني تتعزز ابلهامتمات املرتبطة ابلتمنية الس ياحية املس تدامة انطالقا من السيناريو الثاين،
وبس ياحة املعرفة اعتبارا ملضمون السيناريو الثالث.

165

خامتة
لقد معلت بالدان يف س ياق حتديث املنظومة التدبريية للشأأن العام عىل اعامتد عدد من اخملططات يف
ومجوعة من اجملالت احليوية اليت تنتج الرثوة.
ونظرا ل ألمهية اليت متثلها هذه الاسرتاتيجيات ،فقد وقع الاختيار دلى اجملموعة املوضوعاتية عىل مخس
اسرتاتيجيات أأساس ية يه :اخملطط ا ألخرض ،امليثاق الوطين لالقالع الصناعي ،املغرب الرمقي ،الطاقات
املتجددة ،اخملطط ا ألزرق ورؤية  ،6161وذكل من أأجل حماوةل رصد مدى اس تجابهتا ملتطلبات التمنية
وأآاثرها الاقتصادية والاجامتعية ،ومسامههتا يف انتاج الرثوة والرفع من الناجت ادلاخيل اخلام ببالدان.
ونظرا ملا حيظى به القطاع الفاليح يف بالدان من أأمهية كربى ،ابعتباره من القطاعات اليت يعول علهيا
لتحقيق التمنية يف بالدان ،حبيث ميثل ما بني  ٪05اىل  ٪61من الناجت ادلاخيل اخلام حسب حماصيل
احلبوب ،ويؤثر بشلك قوي يف نس بة المنو وصادرات البالد لكونه مصدرا أأساس يا لدلخل ابلنس بة ل
٪21من الساكنة القروية ،اذ يوفر أأكرث من  2ماليني يوم معل للساكنة القروية ،فقد مت اعامتد الاسرتاتيجية
الفالحية "اخملطط ا ألخرض" كدعامة اساس ية لتمنمية شامةل ومندجمة و أأساسا ل ألمن الغذايئ ،تعكسها بشلك
كبري التطلعات الواردة فيه.
وتمتحور اسرتاتيجية اخملطط ا ألخرض حول مقاربة مشولية ومندجمة هتدف اىل الرفع من النتاج
والتسويق ،بغاية الانعاكس الجيايب عىل خلق القهمة املضافة واحداث فرص الشغل .ولهذه الغاية اعمتدت
عىل مبادئ عامة تمتحور حول:
 عدم استبعاد أأي سلسةل انتاجية؛ ادماج مجيع الفالحني عن طريق تطوير فالحة عرصية ذات انتاجية والهنوض ابلستامثر يف الفالحةالتضامنية؛
 عدم استبعاد أأي هجة ،عرب تنفيذ أأهداف خمطط املغرب ا ألخرض مبا يتفق واخلصوصيات احملليةوالتوهجات الوطنية من خالل خمططات فالحية هجوية؛
 تلبية الطلب ادلاخيل وضامن منافسة يف ا ألسواق ادلولية .وتبني من خالل الرصد اختاذ عدة تدابري تنظهمية وتبين ومجوعة من التدابري املصاحبة هتم ترش يد املوارد املائية،
وحتسني المتويل وتدبري اخملاطر وحتسني التسويق ادلاخيل وانعاش الصادرات ،ابلضافة اىل اطالق عدة
برامج وتوقيع عقود برامج تغطي ومجوع اجلهات مهت سالسل الانتاج الرئيس ية والنباتية واحليوانية ،مما سامه
يف ختفيض نس بة الساكنة اليت تعاين من سوء التغذية والزايدة يف جحم الاستامثر الفاليح ،غري أأن عدة
اكراهات ل تزال تقف أأمام حتقيق أأهداف اخملطط ا ألخرض ،وتتصل ابلضعف املسجل عىل مس توايت:
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اس تعامل وسائل النتاج يف نس يج الصناعات الفالحية ،والتنظمي ،والتأأطري ،وحمدودية املوارد املائية ،وجتزيء
العقار ،وكذا ههمنة احلبوب عىل املناوبة الزراعية.
كام شلكت خمططات القالع الصناعي  ،6112-6115وامليثاق الوطين لالقالع الصناعي -6112
 ،6102وخمطط الترسيع الصناعي  ،6102-6102سلسةل تثبيت مقومات اقتصاد مغريب مبين عىل الصناعة
مككون أأسايس يف املنظومة القتصادية ،واليت مهت رزانمة من الجراءات الهادفة اىل تشجيع الستامثر،
ودمع املقاولت الصغرية واملتوسطة ،وانشاء مناطق صناعية ،واعادة النظر يف املنظومة اجلبائية اكجراء
مواكب ومصاحب.
وتوخت هذه اخملططات الس تجابة لثالث أأهداف اسرتاتيجية يمتثل أأولها يف جلب استامثرات جديدة
للمغرب ،وتطوير الصناعات اليت تامتىش واجملالت اليت تعرف تطورا كبريا عىل املس توى ادلويل (الس يارات،
أأجزاء الطائرات ،اللكرتونيك  ،)....وكذا توجيه هذه التمنية الصناعية حنو التصدير وادلخول ملعرتك املنافسة
ادلولية .حبيث تسعى هذه ا ألهداف اجامل حتقيق نس بة منو تصل اىل  % 2مع قهمة مضافة تصل ل  53مليار
درمه ،وخلق  651111منصب شغل مبارش.
ولقد جسلت احلصيةل املاكرو -اقتصادية خملطط الترسيع الصناعي عىل مس توى فرص الشغل 352244
منصب ،و 21043مليون درمه ابلنس بة للقهمة املضافة ،و 012312مليون درمه عىل مس توى امليان
التجاري.
وبلغ جحم الستامثرات املرصودة اىل حدود النصف ا ألول من  6102ما ومجوعه  03.4مليار درمه من
ومجوع  61مليار درمه املربجمة للفرتة من  6161- 6102من صندوق التمنية الصناعية.
ومن املؤرشات العامة ا ألفقية هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة  21اىل  45برمس س نة  6102يف
التقرير اذلي تعده  DoingBusinessمن أأصل  022دوةل.
ويف ظل الثورة التكنولوجية اليت يعرفها العامل ،اخنرط املغرب كبايق البدلان ا ألخرى يف مسلسل اعادة
هيلكة جمال تكنولوجيا املعلومات والتصال ،وذكل ابعامتد القانون رمق  22.62املتعلق ابلربيد واملواصالت كام
مت تغيريه وتمتهمه واذلي فتح اجملال أأمام حترير قطاع التصالت.
وبناء عىل ذكل ،قام املغرب مبجموعة من الاسرتاتيجيات الرمقية ،انطالقا من اخملطط امخلايس املمتد من
 0222اىل  ،6113مرورا ابسرتاتيجية املغرب الالكرتوين س نة  6101واليت امتد تنفيذها من  6115اىل
 ،6101وصول لعامتد اسرتاتيجية املغرب الرمقي اليت غطت الفرتة املمتدة من  6112اىل  ،6103علام
بأأانلوزارة املعنية منكبة يف املرحةل احلالية عىل هتئي دراسات اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6161اكمتداد
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لسابقاهتا ودعام لقدرة جمال تكنولوجيا املعلومات والتصال التنافس ية ورفع من مس تواه يف انتاج الرثوة
الوطنية وتوفري فرص الشغل ومتكني املواطنني عىل قدم املساواة من خدماته اجلديدة.
وجتدر الشارة اىل أأنه مت الرتكي يف هذا التقرير عىل تقيمي اسرتاتيجية املغرب الرمقي  6103بشلك
أأسايس ولكنه ل يغفل التطرق اىل ما حتقق من تراكامت يف هذا القطاع ،وخصوصا من خالل تنفيذ
الاسرتاتيجيات السابقة واليت تلتقي مجيعها يف أأغلب ا ألهداف والطموحات ،واليت اش متلت علهيا اسرتاتيجية
املغرب الرمقي  6103بشلك واحض يف أأربعة حماور أأساس ية ،تتعلق عىل التوايل :ابلتحول الاجامتعي ،وبتنفيذ
برانمج اخلدمات العمومية املوهجة اىل املرتفقني ،وابنتاجية املقاوةل الصغرى واملتوسطة ،وبتطوير صناعة
تكنولوجيا املعلومات والتصال.
اىل جانب ذكل ،حددت السرتاتيجية تدبريين مواكبني مرتبطني بتمنية الر أأسامل البرشي وارساء الثقة
الرمقية لتنفيذ الجراءات املعمتدة واحملددة يف  53اجراء.
كام نصت السرتاتيجية عىل انشاء هيالك تنظهمية تقوم مبهمة توجيه وضامن حاكمة السرتاتيجية ،ويتعلق
ا ألمر ابجمللس الوطين لتكنولوجيات العالم والاقتصاد الرمقي ،وجلنة احلكومة اللكرتونية املشرتكة بني
الوزارات ،كام شاركت هيئات أأخرى يف تنفيذ هذه السرتاتيجية ،واليت بلغت املوارد املالية اخملصصة ما قدره
 02.5مليار درمه كام جاء يف تقرير اجمللس ا ألعىل للحساابت ،اذلي معد أأيضا اىل قياس نس بة منجزات لك
خمطط والاجراءات الواردة فيه.
ووعيا ابلرهاانت والتحدايت اجلس همة والواعدة اليت ميثلها قطاع الطاقة ابلنس بة للبالد نتيجة التطورات
املتنازعة اليت تعرفها اسعار املواد الطاقية ،معل املغرب عىل تكثيف اجلهود املتعلقة ابلطاقات املتجددة
والفعالية الطاقية ابعتبارها حمورا رئيس يا يف ظل الارتفاع املتواصل للطلب الوطين عىل الطاقة وخاصة
الطاقة الكهرابئية اليت تمنو س نواي بنس بة  %2نتيجة للتطور القتصادي والاجامتعي والمنو ادلميغرايف اذلي
تشهده البالد ،وبعدما عرف التوازن بني العرض والطلب عىل الكهرابء تفامقا أأدى يف بعض ا ألحيان اىل
انقطاعات كهرابئية ببعض املناطق ،وضع املغرب اسرتاتيجية طاقية وطنية س نة  ،6112منحت لتطوير
اس تعامل الطاقات املتجددة ماكنة ممتية و أأولوية ابلغة لمتكني بالدان من تأأمني الزتويد ابلطاقة يف مجيع
الظروف ،وتقليص التبعية الطاقية اليت جتاوزت س نة  6112نس بة . %22
ويف اطار تفعيل هذه السرتاتيجية اليت مت اعطاء انطالقهتا س نة  ،6112واليت تتوىخ ،عرب تطوير
مشاريع للطاقة الشمس ية والرحيية واملائية ،الرفع من مسامهة الطاقات املتجددة يف القدرة الكهرابئية الجاملية
احملدثة يف أأفق  6161اىل ما نسبته  ،%26مت الرشوع يف تنفيذ برامج ملموسة من الطاقة الشمس ية والطاقة
الرحيية والطاقة الكهرومائية تصل القدرة الجاملية للك واحد مهنام  6111مياكواط.
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وابملوازاة مع اخملططات السالف ذكرها ،خصص حملاور هذه اجللسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية
اخملطط ا ألزرق اذلي مت اطالقه برهان حتقيق عرض مغريب س يايح تنافيس عىل الصعيد ادلويل ،هيدف يف
مرحلته ا ألوىل اىل اعادة متوقع واس تكامل احملطات واعطاهئا موقعا تفضيليا مميا ومس تداما ،واكامل العرض
الس يايح مبحطات جديدة من خالل الاعامتد عىل منطق السوق ،ابغناء متوقع هذه احملطات بعروض
تنش يطية وترفهيية متنوعة وممكةل للبىن التحتية الس ياحية ا ألساس ية ،وابختاذ حزمة من التدابري املواكبة دلمع
هذه التطورات الطموحة ،وتغطية خمتلف حماور هذه املواكبة (اجملال اجلوي ،والتسويق ،التكوين) ،حىت
تصبح أأكرث جاذبية وتنافس ية يف أأفق بنية حتتية س ياحية من ادلرجة العاملية يف ما خيص اجلودةوالرفاهية
وسهوةل الولوج.
وبغية ضامن المتويل للمخطط ،وهجت ادلوةل اعامتدات هممة للمشاريع الس ياحية للمخطط ا ألزرق،
ومعلت عىل تغطية مبالغ القروض يف حدود  311مليون درمه من طرف ادلوةل و 011مليون درمه من
طرف صندوق احلسن الثاين للتمنية الاقتصادية والاجامتعية .
وقد مت رصد بعض النتاجئ اجلزئية للمخطط يف حتقيق رمق معامالت يفوق  004مليار درمه( 00.2مليار
دولر) س نواي يف قطاع الس ياحة بطاقة استيعابية تصل اىل  311أألف رسير ،مع أأن معدل المنو الس يايح
يف البالد ل يتجاوز .% 01
ابملقابل مثلت عائدات الس ياحة ابلعمةل الصعبة  %26من صادرات اخلدمات ( 352,2مليار درمه ما
بني  6100و ،)6105ومثلت حصة الشغل املبارش لقطاع الس ياحة نس بة  2.4يف املائة يف احلجم الجاميل
للتشغيل اىل حدود الثالثة أأشهر ا ألوىل لس نة  ،6102فامي بلغ عدد الس ياح الوافدين .0.235223
وهبده اخلالصات اليت مشلت اخملططات املشلكة لهذا التقرير تكون اجملموعة املوضوعاتية قد قامت
ابس تعراض خمتلف مضامني هذه اخملططات مكحاور أأساس ية للس ياسات العمومية وأأاثرها عىل تطور الرثوة
ببالدان.
وشكرا
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املراجع املعمتدة يف اعداد التقرير:
 -0املرجعيات املعمتدة:
أأ -اخلطب والتوجهيات امللكية.
ب -املرجعيات القانونية:
 ادلس تور املغريب؛
 القانون التنظهمي املتعلق مبجلس املستشارين؛
 النظام ادلاخيل جمللس املستشارين؛
 القانون  15 -06املنظم ملهنة الرشاد الس يايح؛
 القانون رمق  12.30املتعلق بتحديد تدابري محلاية املس هتكل؛
 القانون رمق  64-12املتعلق ابلنظام ا ألسايس للغرف الفالحية؛
 القانون رمق  03-12املتعلق ابلطاقات املتجددة؛
 القانون رمق  24-12املتعلق ابلنجاعة الطاقية؛
 القانون رمق  32-01املتعلق ابلتجميع الفاليح؛
 القانون رمق  21-02املتعلق ابملؤسسات الس ياحية وبأأشاكل اليواء الس يايح
ا ألخرى؛
 القانون رمق  52-05القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق  03-12املتعلق ابلطاقات
املتجددة؛
 القانون رمق  22.05املتعلق بضبط قطاع الكهرابء واحداث الهيئة الوطنية
لضبط الكهرابء؛
 القانون رمق  62.22املتعلق ابلربيد واملواصالت؛
 القانون  20.11املتعلق ابملؤسسات الس ياحية؛
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 القانون رمق  53.15املتعلق ابلتبادل اللكرتوين للمعطيات القانونية؛
 القانون رمق  12.12املتعلق حبامية ا ألشخاص اذلاتيني جتاه املعطيات ذات
الطابع الشخيص؛
 القانون رمق  26.12ابحداث واكةل التمنية الفالحية؛

 -6التقارير:
 -6.0تقارير وطنية:
أأ -تقرير امخلس ينية.
ب -تقارير اجملالس واملؤسسات الوطنية:
 تقرير اجمللس ا ألعىل للحساابت بشأأن تقيمي اسرتاتيجية املغرب الرمقي 6103؛
 تقارير اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ؛
 تقارير اجمللس ا ألعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛
 املندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل خالل الفصل ا ألول من

س نة 6102؛
 املندوبية السامية للتخطيط ،امليانية الاقتصادية التوقعية ل6103؛
 املندوبية السامية للتخطيط ،املغرب بني أأهداف ا أللفية من أأجل التمنية
و أأهداف التمنية املس تدامة ،املكتس بات والتحدايت؛
 النرشات الحصائية للمندوبية السامية للتخطيط؛
 -6.6تقارير دولية:
 ا ألمم املتحدة ،تقرير ا ألهداف المنائية ل أللفية.
 تقرير ا ألمم املتحدة اللجنة الاقتصادية لفريقيا مكتب شامل افريقيا ،الاقتصاد

ا ألخرض يف املغرب؛

 تقرير البنك ادلويل ،الر أأسامل غري املادي لقياس الرثوة 6112؛
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 -3واثئق القطاعات احلكومية:
 الترصحي احلكويم ،يناير 6106؛
 ترصحي رئيس احلكومة حول احلصيةل املرحلية ،يوليوز 6102؛ 
 امليثاق الوطين لالقالع الصناعي 6102 - 6112؛
  دليل املستمثر يف القطاع الفاليح يف املغرب ،منشورات واكةل التمنية

الفالحية؛

 خمطط القالع الصناعي 6112-6115؛

 خمطط الترسيع الصناعي 6161- 6105؛

 خمطط املغرب ا ألخرض "السرتاتيجية الطموحة"؛
 نتاجئ املناظرة الوطنية ا ألوىل للصناعة ادلار البيضاء س نة  6101؛ 

 نتاجئ املناظرة الوطنية الثالثة للصناعة بطنجة س نة  6103؛
 نتاجئ املناظرة الوطنية الثانية للصناعة ادلار البيضاء س نة 6100؛ 
 الوزارة املنتدبة دلى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،حنو اقتصاد اخرض
من أأجل تمنية مس تدامة يف املغرب .6102
 وزارة التجهي والنقل واللوجستيك ،السرتاتيجية اللوجستيكية يف املغرب،

احلصيةل وأآفاق التطور.
 وزارة التجهي والنقل واللوجستيك يف أأرقام6102 ،؛
 وزارة الاقتصاد واملالية ،جمةل املالية.
 احلصيةل املرحلية للمخطط ا ألخرض :جتاوز ا ألهداف ،حوار مع وزير الفالحة
والصيد البحري؛
 تقارير الواكةل الوطنية للتمنية الفالحية؛
 تقارير املرصد الوطين للصناعة.
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 -2عروض حكومية أأمام الربملان:



 جلسات املساءةل الشهرية لرئيس احلكومة؛
 تقارير جلنة الفالحة والقطاعات النتاجية مبجلس املستشارين حول مرشوع
امليانية الفرعية لوزارة التجارة والصناعة لس نوات ،6103 ،6106 ،6100 ،6101
 6105 ،6102و6102؛ املرشوع الوزاري للنجاعة ،وثيقة مصاحبة للقانون املايل

6102؛



 حصيةل وتوقعات قطاع الطاقة واملعادن ،عرض أأمام جلنة الفالحة والقطاعات
النتاجية مبجلس املستشارين مبناس بة دراسة مرشوع امليانية الفرعية لقطاع الطاقة

واملعادن برمس الس نة املالية 6102؛
 حصيةل وتوقعات قطاع الطاقة واملعادن ،عرض أأمام جلنة الفالحة والقطاعات
النتاجية مبجلس املستشارين مبناس بة دراسة مرشوع امليانية الفرعية لقطاع الطاقة

واملعادن برمس الس نة املالية 6102؛
 حصيةل وزارة التشغيل والشؤون الاجامتعية برمس س نة  6102وبرانمج العمل
برمس س نة  ،6105عرض أأمام جلنة التعلمي مبجلس املستشارين مبناس بة مناقشة امليانية

الفرعية للوزارة؛
 عرض الس يد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة خالل تقدمي مرشوع امليانية
الفرعية لقطاع الطاقة واملعادن برمس الس نة املالية  6102أأمام جلنة الفالحة والقطاعات

النتاجية مبجلس املستشارين.
 برانمج تمنية سالسل النتاج ،وثيقة مرفقة مبرشوع ميانية وزارة الفالحة

والصيد البحري يف القانون املايل لس نة 6102؛
 برانمج التعلمي والتكوين والبحث العلمي ،وثيقة مرفقة مبرشوع ميانية وزارة

التعلمي العايل يف القانون املايل لس نة 6102؛
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 القانون املايل لس نة  ،6102ميانية الاستامثر اخلاصة بوزارة الصناعة والتجارة
والاستامثر والاقتصاد الرمقي.
 العروض املقدمة أأمام اجملموعة املوضوعاتية من طرف:
وزارة الس ياحة  -وزارة الطاقة واملعادن  -وزارة التشغيل  -وزارة النقل والتجهي
واللوجستيك.
 

 -5مواقع الكرتونية ملؤسسات رمسية:
 املوقع الالكرتوين لوزارة الفالحةwww.agriculture.gov.ma :
 املوقع اللكرتوين لوزارة املاليةwww.finances.gov.ma :
 املوقع اللكرتوين لرشكة الاستامثرات الطاقيةwww.siem.ma :
 املوقع اللكرتوين للمرصد املغريب للصناعةwww.omi.gov.ma :
 املرصد املشرتك مع وزارة الصناعة والقتصاد الرمقيsig.mcinet.gov.ma :
 املوقع اللكرتوين للمندوبية السامية للتخطيطwww.hcp.ma :
 املوقع اللكرتوين ملكتب الرصفwww.utrf.gov.ma :
 املوقع اللكرتوين للواكةل املغربية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقيةwww.aderee.ma :
 املوقع اللكرتوين للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب:
www.one.org.ma
 املوقع اللكرتوين للواكةل املغربية للطاقة الشمس يةwww.masen.org.ma :
 املوقع اللكرتوين لوزارة الصناعة والتجارة والقتصاد الرمقي:
www.mcinet.gov.ma
 موقع واكةل التمنية الفالحيةwww.adc.gov.ma :
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: أأحباث ودراسات ابللغة الفرنس ية-2
 Institut Royal des études stratégique ; « industrialisation et compétitivité
globale du maroc » , septembre 2014 .
 Haut Commissariat Au plan, Etude sur leRendement du Capital
Physique au Maroc , janvier 2016.
 Ministre de l’industrie du Commerce de l'Investissement et de
l'Economie Numérique , Indicateurs sur le suivi de l’investissement, Edition
2ème Semestre 2015.
 Ministre de l’industrie du Commerce de l'Investissement et de
l'Economie Numérique , Tableau de bord mensuel sur les filières industrielles
,Janvier-Février 2016
 Ministre de l’industrie du Commerce de l'Investissement et de
l'Economie Numérique ; « Industrie en chiffres » édition 2014 

175

السادة أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة
المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة

عضو المجموعة الموضوعاتية

المهمة

املستشار همدي عبد الكرمي

رئيس اجملموعة املوضوعاتية

املستشار فؤاد قديري

النائب ا ألول للرئيس

املستشار رش يد املنياري

النائب الثاين للرئيس

املستشار عبد الصمد مرميي

مقرر اجملموعة املوضوعاتية

املستشار عبد السالم بلقشور

عضو اجملموعة املوضوعاتية

املستشار عبد الرحامن ادلرييس

عضو اجملموعة املوضوعاتية

املستشار حلسن أأدعي

عضو اجملموعة املوضوعاتية

املستشار عبد امحليد فاحتي

عضو اجملموعة املوضوعاتية

املستشار دمحم عدال

عضو اجملموعة املوضوعاتية

املستشار عبد احلق حيسان

عضو اجملموعة املوضوعاتية

املستشار عبد اللطيف اومعو

عضو اجملموعة املوضوعاتية
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أعضاء الفريق اإلداري الداعم لعمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة
المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية
المتعلقة ب" :السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة"

املهمة

امس الطار

الرشاف العام
الرشاف
الداري

وحيد خوجة
حسن الفاطمي

أأمحد كجي

فريق البحث

التنس يق
الداري
مراجعة * جناة عز ادلين الدرييس
وتنس يق * أأمحد كجي
*عيل الطرية
مواضيع التقرير

الصفة
أأمني عام اجمللس
مدير الترشيع واملراقبة

جمال التدخل

* رئيس مصلحة مبديرية * العالقة ابملؤسسات
الترشيع واملراقبة الربملانية والقطاعات احلكومية.
* التواصل والتوثيق.

* مستشارة عامة
* رئيس مصلحة مبديرية
الترشيع .
* اطار اب ألمانة العامة
جناة عز ادلين الدرييس مستشارة عامة
اطار اب ألمانة العامة
عيل الطرية
اطار مبديرية الترشيع
توفيق مطيع
واملراقبة الربملانية
اطار مبديرية الترشيع
مصطفى شاكيل
واملراقبة الربملانية
* رئيسة مصلحة مبديرية
*غزلن كدار
الترشيع واملراقبة الربملانية
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حماور التقرير
خمطط املغرب ا ألخرض
خمطط الترسيع الصناعي
خمطط املغرب الرمقي
خمطط الطاقات املتجددة
اخملطط ا ألزرق
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