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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 
 

 السید الرئیس المحترم،
 السیدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السیدات والسادة المستشارون المحترمون،
 

 

التقریر الذي أعدتھ  ملخصالموقر  نامجلس أعرض على أنظاریشرفني أن   

یة فرعشاریع المیزانیات الم انتھائھا من دراسة بعد ،لجنة القطاعات اإلنتاجیة

 2022برسم السنة المالیة  اختصاصاتھاتدخل ضمن  الوزاریة التيللقطاعات 

  : ویتعلق األمر ب
  

 المیاه والغابات؛والتنمیة القرویة وزارة الفالحة والصید البحري و 
 وزارة الصناعة والتجارة ؛ 
 وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ 
  المستدامةاقي والتنمیة طلاالنتقال اوزارة. 

 

مشاریع دراسة لاجتماعات  9 عقدتأن اللجنة  إلى وتجدر االشارة

 03إلى   نونبر 22الفترة الممتدة من  خالل وذلك المیزانیات الفرعیة أعاله، 

وفقا لإلجراءات ساعة عمل ،  25حیث استغرقت الدراسة ما یناھز  ، 2021دجنبر 

في ھذا الشأن لتفادي  من طرف أجھزة المجلس الوقائیة واالحترازیة المتخذة

  .19انتشار فیروس كوفید 

رئیس البدایة أن أتوجھ بالشكر إلى السید عثمان الطرمونیة وأود في   

مما أسھم في مرور  ،اللجنة، على حسن إدارتھ الجتماعات اللجنة بحكمة وتمیز
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والعطاء البرلماني االجتماعات في أجواء طبعھا التعاون المثمر ھذه أشغال 

المحكم لعملیة رھم وللسیدة والسادة أعضاء مكتب اللجنة لقاء تدبیالجاد، 

أعضاء اللجنة، وإلى المستشارین یدات والسادة للس البرمجة ، والشكر موصول 

الفعال الوازن وعلى حرصھم على الحضور كافة السیدات والسادة المستشارین، 

 اتضح ذلك من خاللألشغالھا باھتمام كبیر ،  وعلى متابعتھم ،الجتماعات اللجنة

التي المست عدة قضایا ذات طابع محلي  القیمة مساھمتھم الفعالة بتدخالتھم

، وإلى جانبھم أشكر الطاقم االداري للجنة على المجھودات التي  جھوي ووطني 

  .اللجنة سیر أشغال بذلوھا ویبذلونھا من أجل تسھیل 

للسیدات  والتقدیر  عبارات الشكر بتقدم أن أ دونال تفوتني الفرصة  كما  

ما قدموه من وثائق ومعطیات و ما طرحوه من  على  ، الوزراءوالسادة 

ھمت المنجزات المحققة معززة باألرقام واالحصائیات شروحات وتوضیحات 

، وفقا الستراتیجایات قطاعیة واعدة 2022والبرامج المسطرة خالل السنة المالیة 

ر وغابات المغرب، واستراتیجیة ألیوتیس للصید البحري، عالوة كالجیل األخض

، على استراتیجیة االنعاش االقتصادي لكل من قطاعي الصناعة والتجارة

. 2030سنةلتنمیة المستدامة  في أفق لالنتقال الطاقي واواالستراتیجیة الوطنیة 

، تأخذ 2020سنةواعتماد استراتیجیة جدیدة للقطاع السیاحي  بعد انتھاء رؤیة 

 .توجیھات النموذج التنموي الجدیدو ،19-بعین االعتبار تداعیات أزمة كوفید

ھذا، وتجدون في ھذا التقریر العروض التقدیمیة للسیدة والسادة الوزراء، 

من طرف السیدات مشاریع المیزانیات الفرعیة اآلنفة الذكر وتفاصیل مناقشة 

 المقدمة عما ورد من استفسارات التفصیلیة والسادة المستشارین، واألجوبة
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كانت محط اھتمام وانشغاالت السیدات والسادة  ومالحظات واقتراحات

  .المستشارین  
 

  
  السید الرئیس المحترم،

  السیدات والسادة الوزراء المحترمون،
  السیدات والسادة المستشارون المحترمون،

  
تم التصویت ، 2021دجنبر  03في اجتماع اللجنة المنعقد بتاریخ الجمعة 

على مشاریع المیزانیات الفرعیة التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة برسم السنة 

  : ، وذلك وفق النتیجة التالیة 2022المالیة 
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  اإلنتاجية القطاعاتلجنة 
  

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

البحريمشروع والصيد الفالحة لوزارة الفرعية انية   امل

ة القرو والغابات والتنمية   واملياه

  
  
  
  

  
  

املالية  2022السنة

 تقــــریـــــر

2027 – 2021الوالیة التشریعیة   

2022 – 2021السنة التشریعیة   

 - 2021دورة أكتوبر  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة

 مدیریة التشریع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجیة

 رئيس اللجنة

 عثمان الطرمونية

  مقرر اللجنة 

 أبوبكر اعبيد



  

 بسم هللا الرحمان الرحیم

 

انيةعقدت امل ملشروع ا دراس بمناسبة نتاجية القطاعات نة

والغابات واملياه ة القرو والتنمية البحري والصيد الفالحة لوزارة الفرعية

سنة خ2022برسم بتار ول ن اجتماع لتقد2021نون22، يمخصص

وال الفرعية، انية امل خياثمشروع وقد2021نون26بتار للمناقشة،

حضور و نة، ال س رئ الطرمونية عثمان السيد ن جتماع ذين ترأس

ة القرو والتنمية البحري والصيد الفالحة ر وز صديقي محمد السيد

والغابات   .واملياه

عن أصالة ضور، با نة ال س رئ للسيد ية حي ال لمة ال عد

ا أعضاء عن ونيابة الثقةنفسھ ع ر الوز السيد نئة ب تقدم نة ل

لھ متمنيا الوزارة، رأس ع نھ عي إثر ع ا حظي ال السامية ة املولو

وراش تفعيل مواصلة درب ع بھ املنوطة مة امل ذه التوفيق

ا عل شرف ال بالقطاعات الصلة ذات ى الك   .صالحية



مشروععقب محاور لتقديم لمة ال ر الوز السيد تناول ذلك،

ة القرو والتنمية البحري والصيد الفالحة لقطاعات الفرعية انية امل

خضر يل ا اتيجية اس إ تطرق حيث والغابات ) 2030-2020(واملياه

التنمية واستدامة ة شر ال باملوارد تمام عنصري ع ند س ال

  .الفالحية

سنة برسم القطاع إنجازات م أ ع عرج عمل2021كما رنامج و ،

تحقيق2022سنة ع عمل الفالحية التنمية صندوق أن إ ا مش

مختلفة4492مامجموعھ وعمليات ثمار س ن ب موزعة م در مليون

تحقيق نحو سعيا سنةمليون 4200أخرى، أفق م   .2022در

أن ر الوز السيد أو دكما ش الفال املجال يئة و الري برنامج

تج مع الكب السقي بدوائر الري ات شب عصرنة خاصا برنامجا

املساحة أن معلنا ، املوض بالري خاللالضيعات مجة ) 2030-2020(امل

إ مساحة110تصل ع شغال اء إ تم س حيث كتار، 10آالف

و خالل50آالف ن2022سنةكتارا القطاع ن ب شراكة برنامج إطار

اص وا   .العام



يل ا اتيجية اس منجزات م أ ر الوز السيد أبرز أخرى ة ج ومن

حال ال وتنظيم املرا نمية ب املتعلقة املقتضيات تفعيل وكذلك خضر،

رقم القانون ام ألح   .113.13وفقا

التضامن الفالحة ع مشار أن ر الوز السيد وأورد ضمنذا، ية

املقبلة السنة برسم خضر يل ا اتيجية ستعرف) 2022(اس

إ ا مبلغ يصل إجمالية ثمارات ا2.1اس م م، در مليون983مليار

للفالحة جديدة ة مقار اعتماد إطار وذلك داء العتمادات ة موج م در

ترابية ة مقار اج بان خضر يل ا اتيجية اس ضمن لضمانالتضامنية

لورة و إعداد مع املجال الت ملؤ أمثل واستغالل التدخالت امل ) 40(ت

سنة برسم جديدا سالسلمت2021مشروعا تنمية املثال يل س ع

بل ية وتر تون،   .الز

السيد تطرق الغذائية، للمنتجات ية ال السالمة موضوع و

امج ال م أ إ ر الوطالوز نامج ال القالعية،ملحاراملنجزة ا ة

ال امج ال تلك ة، القرمز شرة ا افحة م رنامج و يوانات، ا وترقيم

سنة أفق ا امل واست ا ز عز تم   .2022س



الغذائية، الصناعات قطاع ر كشفوعن الوز عملعنالسيد

املحلية املنتجات ن وتثم وترم املحلية، املنتجات تنمية ع الوزارة

غضون والفواكھ ضر ا أسواق وعصرنة يل تأ انتظار والبيولوجية

املقبلة   ).2022(السنة

امة ا إطار الفالحية الغرف مستجدات أبرز عن أف كما

لتأ والتدقيق املراقبة عمليات ومواكبة بع اوت مةيل البعدللمسا يل ت

ديدة ا اتيجية لالس وي خضر"ا يل   ".2030-2020ا

والتعليم ن و والت الفال البحث ة تقو مية أ إ أيضا وتطرق

إطار املنجزة والتنمية البحث برامج بع ت ق طر عن الفال العا

املنا باب وفتح البحوث ل لتمو التناف م ان بحوثاملي امج ل فسة

سنة خالل وكذلك2022جديدة ر–، الوز السيد ع-يضيف العمل

املتوسط املدى ع البحوث برامج إنجاز بع د) 2024- 2021(ت املع لفائدة

مامجموعھ ن و ت ع أيضا والعمل ، الزرا للبحث طالب2600الوط

الفال العا التعليم   .بمؤسسات



إ تطرق مكما الفالحيةالأ شارة س حول ا إنجاز املرتقب امج

سنة للوزارة،2022برسم اتيجية س امج ال مواكبة ا ص ال

الفالحية رات التظا   .ودعم

نطاق أن ر الوز السيد أورد ة القرو التنمية بقطاع يتعلق وفيما

السنة ذه خالل د ش بلية ا واملناطق القروي املجال ) 2021(تنمية

ة القرو املسالك بناء أشغال يدروفالحية مواصلة ال ات والتج

إ الزراعية را ع املحافظة وكذلك الفالحية، را واستصالح

ن املعني ن الفالح لفائدة ية و ت دورات إعداد   .جانب

السنة عمل برنامج أن ع ر الوز السيد أكد آخر، جانب ومن

أ) 2022(املقبلة د ش سالسلس نمية ب املرتبطة ونات امل تنفيذ يضا

املنتجات ن وتثم ي والنبا ي يوا ا عملياتالفالحية،نتاج إنجاز وكذا

ا، بنا أوراش واستكمال ة القرو املسالك يئة و يدروفالحية، ال يئة ال

املثمرة ار غرس عمليات     .ومواصلة



والغابات، املياه لقطاع سبة بال تمأما أنھ ر الوز السيد أو

اتيجية اس يل ت املغرب"إطار ا" 2030-2020غابات م أ أوراش عدة فتح

ق طر عن للقطاع ي املؤسسا يصالح املؤسسا التنظيم لة ي إعادة

وكذا ة، الغابو ن امل وتحديث ر تطو والشروع ي، القانو طار ومالءمة

ش ال ة للمقار جديد نموذج بناءخلق أساسيا ا شر الساكنة بجعل اركية

صدور ع وذلك خاصة ترابية يئات و حقيقية محلية ة غابو امة ح ع

رقم للمياه52.20القانون الوطنية الة الو بإحداث الذياملتعلق والغابات

يناير من فاتح من ابتداء التنفيذ ح دخولھ   .2022املرتقب

ال السيد أفاد تجاه، نفس وتنميةو يئة ع العمل تم بأنھ ر وز

محيطا ومحميات عاالغابات، املرا ن وتحس ق طر عن

مساحة ة42.300امتداد ومحار املائية حواض ة معا وكذلك كتار،

مساحة ع الرمال رص43.000زحف ا مع املناطقكتار يئة ع

يل ت مواصلة ع وتدبمخططاتاملحمية وطنية) 10(يئة ات من

ودات املج ع عالوة ة القار باملياه والصيد القنص عمليات وتدب



السنة املبذولة ذه غضون بلغت وال ا افح وم رائق ا من للوقاية

ب) 321( قدرت ة غابو مساحة ا جرا من تضررت قا   .كتارا) 2.823(حر

  

سنة برسم القطاع لفائدة الوزارة عمل نامج ب يتعلق وفيما

املناطق)2022( شبكة تنمية الوزارة عزم عن ر الوز السيد أف ،

يئة ع العمل مواصلة ق طر عن ومواطنھ ش الوح وحماية املحمية

وخلق الذكر، السالفة الوطنية ات امتداد) 26(املن ع حيوانية محمية

تماشيا) 54.000(مساحتھ إلفران الوط ه املن يئة والشروع كتار،

دافمع اتيجيةأ املغرب"اس   ".2030- 2020"غابات

مؤشرات م أ إ ر الوز السيد تطرق البحري، الصيد قطاع وعن

س آليوت اتيجية ااس منوعالق انتقلت ال ستدامة سنة%5عامل

سنة%96إ2007 إحداثوال2021خالل مجال حصلت ال ادة ز

القيمة ر وتطو الصيد مجال إليھ الوصول ماتم م و الشغل مناصب

فاق ادة ز بمعدل  .%2املالية



ن ب مومن رتفاعأ ر الوز السيد ا استعرض ال املؤشرات

و  باستدامة املدبرة املفرغة الكميات سبة ل ماامل رتفاع

ب ب2.5الصادرات ام ا الداخ الناتج ام س و دوالر، 17.02مليار

م در      .مليار

الثمانيةكما خالل البحري الصيد مؤشرات م أ إ أيضا ) 8(تطرق

سن من و ر حيث2021و2020أش من طفيفا تراجعا عرفت ال

مننتاجم انتقل الذي سماك من سنة) 814(الوط طن ألف

ذه)779(إ2020 خالل طن انخفاضا) 2021(السنة ألف ال م

ب قدر ب%4طفيفا القيمة ارفاع مقابل   .%30الكمية

إ ر الوز السيد أشار السمكية، املنتوجات صادرات مستوى ع أما

سنة بلغ2020أن الصادرات م باستقرار ت طن،458تم ألف

سنة423مقابل طن سبة 2021ألف ب الكمية انخفاضا ال %8م

سبة ب القيمة ارتفاع الصعبة %17مقابل الدولية الظرفية رغم

ع ا وفيدالدوليةسواقوتأث وس ف شار إن   .19-بفعل



ع ر الوز السيد عرج مكما انيةأ م ضمن مجة امل ع املشار

الوصاية تحت املؤسسات دعم ا بي من نذكر القطاع لفائدة ثمار س

قدره ما ة72غالف املركز املصا يئة وكذلك م، در مليون

ن مقر بناء أشغال وإطالق باملحمدية، امل ن و الت مركز ناء و ارجية، وا

م من ل ب الصيد ي بمندو ن ةخاص وا بوجدور   .دين

بالقطاع وض لل املبذولة ودات املج ر الوز السيد واستعرض

البواخر بمراقبة اصة ا والتقنية العلمية ات والتج املراقبة مجال

الستعمال التام واملنع والشعب، ة البحر املحميات وحماية ق، سو ال و

وإحد ة، الصغ القوارب وتج ية، ش ا غالصناديق للتفر مناطق اث

تقنية ع املراقبة نظم تفعيل وأيضا ملة، ا بأسواق و والبيع يد والت

الصيد د مع وتحديث ر وتطو العل البحث مية أ إغفال دون الفيديو،

  .البحري 

  

  



  

 ملخص المناقشة العامة لمشروع المیزانیة الفرعیة

  لوزارة الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة

   2022والمیاه والغابات برسم السنة المالیة 

 

خ بتار املنعقد نة ال اجتماع ل املخصص2021نون26مس

والتنمية البحري والصيد الفالحة لوزارة الفرعية انية امل مشروع ملناقشة

املالية السنة برسم والغابات واملياه ة السيدات2022القرو تقدم ،

شارون املس الوالسادة السامية ة املولو الثقة ع ر الوز السيد نئة ب

ع نھ بتعي وذلك وأيده هللا نصره اللة ا صاحب طرف من ا حظي

أساسية رافعة اليوم ل ش الذي واملنتج اتي س القطاع ذا رأس

زمة خالل الصمود ع قدرة عن أبان حيث قتصادي عاش لإل

ج عن الناجمة النجاحاملزدوجة لھ ن متمن ساقطات، ال وقلة ورونا ائحة

ببالدنا ام ال القطاع ذا تدب  .والتوفيق



املغرب خيار مية أ ع شارون املس والسادة السيدات أجمع كما

ا مركز موقعا ستقالل منذ يو ماف الذي الفال القطاع ع ن الرا

خف من مكن مما التنمية نحو كقاطرة سواقللفالحة ع عتماد ض

املغرب مخطط إنجازات بفضل الغذائية باملنتوجات ود لل ارجية ا

الفال للقطاع اتي س ع الطا ع فاظ ا م سا الذي خضر

ن للمواطن ي الغذا من و السيادة توف فروعھ   .بجميع

م من ل ميع ا مة مسا مية أ ع السياق نفس وقعھوشددوا

اتيجية اس خضر"إنجاح يل من" 2030-2020ا مة املستل

يوم ملان ال أمام ألقاه الذي ي املل طاب با السامية امللكية ات التوج

ر12 ال2018أكتو ات التوج تلك فية، ر ا الدورة افتتاح بمناسبة

تضع القطاعية اتيجية س املخططات من جديد جيل إطالق تروم

عالوة الفالحية، التنمية واستدامة شري ال بالعنصر العناية ا ا أولو صلب

عية شر ال الدورة افتتاح بمناسبة اللتھ السامية ات التوج ع

ر أكتو من الثامن الية إحداث. 2021ا مية أ ع جاللتھ أكد حيث



للمواد اتي س باملخزون تتعلق املة مت وطنية ساسيةمنظومة

والطاقية ية وال   .الغذائية

العرض محاور مية أ ع شارون املس والسادة السيدات وأكد ذا،

املنجزات مت حصائيات و باألرقام املعزز انية امل ذه ملشروع التقدي

ا تحقيق تم ال ختيارات صواب ع تنم وال القطاعية العمل رامج و

ذ اتيجيات اس ع سبةبناء بال ال ا و كما مستدامة ة تنمو عاد أ ات

املغرب مخطط جانب إ املغرب وغابات س، وآليوت خضر، يل ل

سنة منذ إنجازات من وماحققھ من2008خضر وماكرسھ اليوم إ

أساسية كرافعة الفالحية التنمية صندوق آلية ع فال ثمار اس

ال  الذي اص ا ثمار س عاش انياتإ م من د مز إ حاجة زال

املغرب ن الفالح مع التواصل آليات ز عز و ا وتوسيع ثمارات س ع لتنو

بلية ا املناطق و  .العميق

الذكر السالف التقدي العرض ن مضام مع التفاعل إطار و

وانب وا القضايا من عدد إ شارون املس والسادة السيدات تطرق

دا مة يامل كما والغابات واملياه البحري والصيد الفالحة قطاعات   :خل



 قطاع الفالحة والتنمیة القرویة:  

ال ات كرا و ات الصعو إ شارون املس والسادة السيدات تطرق

الصعيد ع سواء الفالحية املنتوجات ع وتوز ق سو عملية ا د ش

مالحظات بطرح تقدموا حيث ار ا أو أساسااملح م احات  :واق

شراكة - الفال لإلنتاج ة مواز ق سو لل ة وا اتيجية اس وضع

أسواق عن البحث نحو للم اص ا القطاع وممث ن ني امل مع

قية فر بالدول خاصة ية املغر املنتوجات ق سو ل جديدة خارجية

قي فر ر ا التبادل ملنطقة بالدنا دخول   .ZLECAFعد

املنتجاتالرفع - بصادرات اص ا يك اللوجس دعم ة وت من

سوق ا باعتبار قية فر السوق ع ا وانفتاح ية املغر الزراعية

املنتوجات ذه يعاب الس  .واعدة

املتعلق - الشق ر ا التبادل اتفاقيات حول موضو تقييم إعداد

أوجھ لقياس الغذائية الصناعات ومنتوجات الفالحية باملنتجات

غزو عن الناجمة ختالالت م تقو التا و سارة وا ح الر



ديد ا شأ من بخسة بأثمنة الوطنية للسوق ية جن املنتوجات

املحلية املنتوجات  .مستقبل

من - النقل ومقاوالت ية املغر الشاحنات سائقي حرمان ة معا

تدقف من د ا دون يلولة ل شنغن، فضاء إ الدخول ات تأش

املقاوالتال تنافسية وحماية ي ور تحاد إ الفالحية صادرات

الوطنية  .الفالحية

ظل - الفالحية للمنتجات قية سو ال ليات
ّ

و الطرق محدودية

ذه ق سو و ج ترو مسار عقيد عن يك نا املباشر، البيع يمنة

ع مماساعد تقليص املنتجات ع ذلك وتأث الوسطاء عدد

الديونامش تراكم من ي عا أصبح الذي ص املنتج لدى اح ر

ل ش ن واملتوسط الصغار ن الفالح صفوف نتاج وتراجع

لة ي ل ومبتكرة ذكية اتيجية اس إعداد ستد الذي مر خاص،

لك واملس املنتج ن ب الوسطاء عدد مع والقطع  .القطاع

و  الفال الري نامج ب ةوارتباطا رك عد ال املائية باملوارد عالقتھ

والسادة السيدات تمام ا استأثر الفالحية التنمية أساسية



اتيجية اس إنجاح صلب املائية وة ال ن تثم بضرورة شارون املس

ا م أ وانب ا من عددا م مداخال والمست خضر يل  :ا

املائية - والفرشات بالسدود املياه مخزون ستوجبانخفاض مما

املوارد استعمال وترشيد عقلنة أجل من الية است تداب اتخاذ

كميات ف ست ال املزروعات نوعية حول النظر وإعادة املائية،

ة يو ا املادة ذه من  .  وافرة

ماء - لالقتصاد الوط نامج ال لتنفيذ ومة ا مواصلة مية أ

الفال  الضيعات تج برمجة ع املوضالسقي الري بنظام  .حية

للري - املخصصة املياه حصص ع توز برمجة مجال مخطط وضع

انطالقة ضمان دف ا بع ةوت والزراعاتل نا بوب ا زرع عملية

سوس بدوائر خاصة املثمرة ار حاجيات وتلبية ة، ماسة-السكر

وجميع ار ذه إلنقاذ صص ا ن تقن ق طر عن الة ود

املستدامةالزراع  .ات

نموذج - سياسة النظر وإعادة ، املوض السقي ة إجبار فرض

التصدير أجل من  .نتاج



العمومية - دائق ا لسقي املستعملة املياه ة معا محطات بناء

للشرب الصا باملاء ا سق عوض واضر  .با

عرف - ال ات ا با شمل ل البحر مياه تحلية ة وت من الرفع

اتيخصاصا س يار ا ذا ل بالدنا تب ضوء ع وذلك وال م

ي املا املخزون من  .للرفع

ع - ا عميم و ا م الصغرى السيما السدود بناء سياسة مواصلة

املجالية العدالة إلحقاق املناطق  .مختلف

املائية - املوارد من ستفادة يضمن بما السدود سافلة تج  .ضعف

مع - ن الفالح ع ا عميم و املوض الري أنظمة تقنية اعتماد

ع بة الضر من الغيار وقطع الشمسية لأللواح الك عفاء

املضافة الدولة(TVA)القيمة ع الطا العبأ تخفيف ألجل

لفة ت بأقل املسقية املساحات توسعة ام س و معا والفالح

الري   .واقتصاد

و  دعم الدعوةوألجل تمت للتنمية أساسية كرافعة ن الفالح مواكبة

وال، م ارتفاعا دت ش ال سمدة بأثمنة التالعب مراقبة تكثيف إ



استعمال شيد ب املتعلقة بة ال خرائط إعداد ونتائج سبات مك وتفعيل

 .سمدة

من الفالحية املنتوجات خلو ضمان ع بالعمل املطالبة تمت كما

وسالمةبقايا ة ل حقيقيا ديدا ل ش ال ح العالقة املبيدات

إ يھ التن تم كما املراقبة، آليات تكثيف ع لك حلولأناملس غياب

خسائرذج الصبار تة ن منت كبد ة القرمز شرة ا ة ملحار وناجعة ة ر

تدخال ستد الذي مر ية، املغر املناطق اغلب فادحة مادية

الي ةاست ط ا فة ذه ة ملحار   .ا

ضعف شارون املس والسادة السيدات ل ثانية، ة ج ومن

ثمارات س بع وت لدعم والداخلية الفالحة ي وزار ن ب سيق الت

قاليم ببعض الفالحية ثمارات س وغياب موع ا بأرا الفالحية

م الفال العقار عرفھ ما بفعل الداخلة كمدينة ية نو عقيداتا ن

وأرا موع، ا أرا حال و كما ة ومسطر ة إدار ات وصعو

ش   .الك



منذ للفالحة العام حصاء إعداد الوزارة بمواصلة ھ التنو عد

الفال الوط ل ال ومص مآل عن ساؤل ال تم ن ت الس ز   .ماينا

شارون املس والسادة السيدات حث النموذجية، باألسواق وارتباطا

عالو  عمل أن ع   : زارة

افة - لفائدة ة العصر واملجازر النموذجية سواق يد ش مواصلة

من د مز وتوف القطاع، تحديث غية ي يوا ا نتاج سالسل

ظروف املاشية ساللة ق سو عملية س لت خرى سواق

  .جيدة

مند - اقتصادية ملنظومة وفقا ق سو ال برنامج ع مجةشتغال

كة املش املسؤولية إطار ة وا ومية ح ة رؤ تقت وشاملة

وزارة جانب إ ابية ال ماعات ا ع الوصية الداخلية وزارة مع

 .املالية

اضع - ا السوق، قانون يقتضيھ ملا طبقا الفال نتاج التحكم

التؤثر ح سعار ومراقبة بضبط وذلك والطلب، العرض لقاعدة

مباشرسل ل ش الفالح ع  .با



آخر جانب العمالعداخالتم ةعدشددتومن حرمان عدم

وتوف جتماعية، و قتصادية قوق ا سط أ من ن الزراعي

عمل منتراشروط م واستفاد والسالمة ة ال معاي ا ف

حيث النوع، ملفارقة ا يل مع جتماعية ماية ا برامج

ال املضايقاتتتعرض ملختلف الفالحية الضيعات العامالت ساء

والسماسرة الوسطاء عدد و والتحرش، العنف ر مظا شار وان

لألجر ى د د ا ام اح عدم ب س ي مما الفئة ذه شغيل

خرى  القطاعات ببا  .إسوة

الغالف م ل امل نخفاض إ ن املتدخل أحد أشار كما

لماملا ال الفالحية للغرف املخصصة انية امل ضمن املندرج

يفرض100تتخطى مما الفارطة، السنوات مع مقارنة م در مليون

ا أدوار أداء ا ل س ي ح الغرف ذه ل الدعم من د مز تخصيص

ا املنوطة ة  .الدستور

 قطاع المیاه والغابات    



والسادة السيدات أكد والغابات، املياه قطاع مناقشة خالل

سا دوره ليلعب يوي ا القطاع ذا مية أ ع شارون املس

ام، ا الداخ للناتج املضافة القيمة من الرفع م كمسا ادي والر

والصيد الفالحة قطا جانب إ ولو ي انب ا ن تحس وأيضا

ع وذلك مساحةالبحري، ع ممتدة ة غابو شكيالت مليون9ضوء

الغابات5.6(كتار من كتار يمتاز) مليون قار غ متوسطي ملناخ خاضعة

الغطاء ور تد ع سلبا ؤثر و السنة، من مة م ات ف خالل املياه بنذرة

ع املجاورة الساكنة ضغط وتزايد ر الت ة وث سارع بفعل الغابوي

املنتوج عمختلف العمل ستد مما ة، الغابو  :ات

املغرب - لغابات عتبار ورد الغابوي، الغطاء ع فاظ -2020ا

وذلك2030 ومندمج، شامل تنموي عد ذات جديدة اتيجية اس

ز عز أجل من مستدام ل ش وصيانتھ غطيتھ مواصلة ع

عت ن ع تأخذ للتدب منا وخلق ولوجية ي بارالتوازنات

املرتبطة والثقافية جتماعية و قتصادية و الطبيعية الظروف



بديلة دخل موارد ار ابت ق طر عن املجاورة الساكنة بحاجيات

الطبيعية املوارد ع الضغط   .لتخفيف

تقلصت - ال ة الغابو املساحات من العديد وتخليف ض عو

و كما الطرق وإنجاز ار وقطع ائر ا الر ب س ا مساحا

ة وت ع سر ع العمل وكذلك اط الر ة بج املعمورة غابة حال

تتجاوز لم ال ال دول%60عملية مستوى إ تر لم إذ

املتوسط بيض  .البحر

ة - ةمصا مقار اعتماد ع املجاورة الساكنة مع الغابوي املجال

الغابوي  للمحيط عتبار ورد ة، الزجر ة املقار عوض  .إدماجية

نظيم - ب املتعلق ي القانو طار و عية شر ال النصوص مراجعة

بتكييف نة الرا املرحلة متطلبات مع ومالءمتھ الغابوي القطاع

بدل كجنايات قطعاجنحااعتباراملخالفات عمليات يتعلق فيما

وذلك ائر ا والر كجرائملار فعال ذه خطورة ية تناس

ة الغابو وة ال  .حق



ة - الغابو رائق ا أسباب حيال موضوعية وأبحاث دراسات إعداد

مراكز مقرات ب تقر ع والعمل واملستدامة، املالءمة لول ا إليجاد

امل من املدنية افحةالوقاية م ل س ح الغابوي قائر احيط

 .ةحتملامل

  

 

 قطاع الصید البحري  

اتيجية اس بمنجزات ھ التنو س"عقب الصيد" آليو لقطاع

سالسل مختلف وتنمية ر تطو ع املباشر ثر ا ل ان ال البحري

و مليونا ز نا الذي نتاج م من الرفع ا مقدم 171الصيد

والذي طن، قي،ألف فر الصعيد ع و املراتب املغرب بوأ

ل عد الصعبة، للعملة وجلبھ التجاري ان امل توازن متھ ومسا

إ شارون املس والسادة السيدات دعا  :ذا



ع - الوقوف ألجل س آليوت ملخطط موضو تقييم إعداد ضرورة

لب املعيقة ختالالت م تقو دف والقوة، الضعف امن لوغم

املتوخاة جتماعية و قتصادية والنتائج داف   .وتحقيق

خالل - ا تحقيق تم ال سبات املك ز عز يل س ود ا مضاعفة

اتيجية اس بفضل مراكمتھ تمت ما ع ك وال خ العقد

س" اتيجية" آليوت واس لية ي رامج و داف أ سط ع العمل مع

مست استغالل القادمةأفق جيال لفائدة ة البحر وات لل   .دام

اء - وان غ بالتفر بدءا نتاج لسلسلة مثالية جودة توف ع رص ا

ق سو يتزامنابال املغر ي السم للمنتوج عالية تنافسية ضمان مع

الدولية   .باألسواق

شري - ال بالعنصر ة تدببالتمام شر ال للموارد عبناءمثل

للقطاعالك ة دار ل يا ال داخل ةوذلكفاءة إدار برامج سن

الظروف يئة و ، داء ر وتطو دارة تحديث اجل من ادفة

قدرات ر تطو وكذا القطاعية، السياسة ات أولو ضمن جتماعية

شية املع م ظروف ن وتحس القطاع ن   .م



ش - ال املوارد مستوى ع ل امل اد ا النقص ة حيثمعا ة ر

بالقطاع ن العامل ن املوظف عدد مؤطرون1200اليتجاوز م نصف

البحري  ن و الت   .بمؤسسات

نية، - امل الغرف ببا إسوة ا وجامع بالغرف ة دار لة ي ال إعادة

الغرف بموظفي اص ا سا النظام إصالح ع نكباب و

وعادل منصف ل  .ش

البحارة - ض لتعو آلية إيجاد دونضرورة البيولوجية الراحة أيام عن

الفئة ذه لصا جتماعية ماية ا غياب  .إغفال

غرار - ع مناسبة بأثمنة السمكية وة لل الكية اس سياسة اعتماد

املحدد العال الك س بدل20معدل للفرد فقط12لغ لغ

املغرب داخل للفرد الك س معدل  .من

ية - تر برنامج إحداثدعم مع ناسب ي بما زه عز و ة البحر حياء

للصيد د معا شاء وإ ة، البحر حياء لتنمية الوطنية الة الو

ببوجدور  خاصة ية نو ا اململكة أقاليم ببعض  .البحري



ده - ش ملا تبعا القرار اتخاذ املحلية الساكنة ممث إشراك

الي ي ور تحاد مع البحري الصيد وذلكاتفاقيات عرقلة، من وم

حقيقة يان وت امللف ذا حول افع لل دقيقة وآليات تداب سن

ع السمكية وة ال مداخيل من ية نو ا قاليم ساكنة استفادة

جتماعية و قتصادية التنمية  .مستوى

ات - التج من ية نو ا املناطق عض استفادة عميم ضرورة

الصيد بقرى اصة ا ة املقبلةالضرور املالية السنة برسم  .البحري

  

جواب السید وزیر الفالحة والصید البحري والتنمیة القرویة 
  والمیاه والغابات

  

ملا ن شار املس والسادة السيدات مداخالت ر الوز السيد ثمن لقد

بالقطاع، م شغاال وا م تماما با استأثرت وملفات قضايا من تضمنتھ

جوانب عدة المست محوريكما إطار وي وج مح عد ذات

اللقاء ذا ا تفاصيل ل ب حاطة اليمكن قولھ حسب وال ، وموضو



النقاط ل شأن ة مكتو تفصيلية ة بأجو م موافا أملھ عن ا معر

ذات ساسية املحاور عض عن باإلجابة اكتفى إذ النقاش املطروحة

عام ع   .طا

جوابھ، ل مس القطاعاتففي من قطاع ل أن ر الوز السيد أو

وأضاف خاصة، ة ورؤ اتيجية اس لھ الوزارة اختصاص ضمن تدخل ال

البعد ما و ن ر جو عدين استحضار س ا يل ت امة ا أن

ة مقار حول تتقاطع القطاعات ذه أن ع عالوة ، الزم والبعد ي، ا ال

تلك از، ارت كنقطة لتحقيقالتدخل كمفتاح يل بالت ارتباط ا ل ة املقار

فيما أو خضر، يل ا اتيجية باس مر علق سواء املتوخاة النتائج

الدور إغفال عدم ا مستدر املغرب، وغابات س آليوت اتيجية اس يخص

ة قو وشراكة ارتباط وي وا املح ا ببعد امة ا لعنصر املحوري

الع ن القطاع ن املاضيةب سنة عشرة إثنا مايفوق منذ اص وا   .ام

نتاج م من انطالقا يحدد أن ب ي التقييم أن ع أكد كما

التجارب وكسب العمل طرق ع املب الالمادي الرصيد مال إ دون

داخل مة م حلقة م باعتبار ن ني امل طرف من التدب جودة ع ان والر



املرتب التحديات رفع بقطاسلسلة السيما ن والتثم ق، سو ال عوامل طة

العام القطاع بجانب ن ني امل إشراك أن مردفا البحري، والصيد الفالحة

ق سو ال عملي وض ال ألجل مسبوقة وغ ة متم خطوة ل ش

امل   .والتنظيم

ملخطط السابقة املرحلة ان إ ر الوز السيد أشار ثانية، ة ج ومن

خض عداملغرب ما بخالف ة، الضرور يل الت شروط غياب ا شا ر

سنة مداه نفاذ اس حدود إ املرحلة2020املخطط ذه دت ش حيث

مع امة وا ع املشار و ل بالتمو مايتعلق سواء يل الت ة استمرار

س آليوت اتيجية اس بأن موردا لإلنجاز، الزم العامل ام واح مراعاة

الن نفس دت   .ش

اتيجية اس إ ر الوز السيد تطرق ذلك، ل خضر"وإ يل ا

تقييم" 2030- 2020 أسس ع بناء قولھ حسب ا بلور تمت ال

بوضع وذلك ة شر ال للتنمية ة ولو أعطت إذ خضر املخطط مخرجات

ية كب جتماعية ماية ا س بتكر املتعلقة املعادلة قلب سان

للع التفاوتاتأساسية ة ومعا الفالحية، التنمية مع لتقائية و ش



إطار ة والقرو الفالحية الوسطى للطبقة سبة بال جتماعية و املجالية

باملدن الوسطى بالطبقة ا   .مقارن

أضاف السياق، نفس عشرأنو ثن خالل مراكمتھ ماتمت

تحس مية بأ الوزارة لدى القناعة كرس ة خ نسنة العامل مدخول ن

اف، غ يبقى بحسبھ ذا أن غ ، الفال بحثبحيثالقطاع يقت

القطاع ن العامل عدد أن إ الفتا جتماعية، ماية ا أخرى أمور

و مليون إ يصل باملغرب فالح600الفال   .ألف

ال أفاد ن، الزراعي للعمال جتماعية ماية ا بتوف سيدوارتباطا

بتطبيق املتعلقة املراسيم ع املصادقة تتم أن املرتقب من بأنھ ر الوز

ماية با ن وغرافي والطو والبياطرة الفال القطاع ن العامل تمتيع

املقبل سبوع عقده املقرر ومي ا املجلس خالل   .جتماعية

جتماعية ماية ا مشروع ضمن الفئة ذه إدماج أن وأكد

عدمسيواج ب س ن الزراعي ن بالعامل اصة ا املعطيات تحديد عائق ھ

الوطنية ف التعر بطائق ع م غالبي   .توفر



ل ال م قانون مشروع إعداد بصدد الوزارة أن أورد كما

بدوره سيعرض باملستفيدين املتعلقة البيانات تحديد أجل من الفال

املقبل سبوع ومي ا املجلس   .ع

س إيجادو الوزارة عزم عن ر الوز السيد كشف منفصل، ياق

تذليل أجل من الفالحية باملنتجات اص ا ق سو لل جديدة قنوات

مخطط ناك أن وأو املجال، ذا ن العامل تواجھ ال العقبات

إثن إحداث إ يرمي الداخلية وزارة مع بتعاون عليھ شتغال يجري

ملة) 12(عشر ل تمسوقا س حيث اململكة، ات ج من ة ج ل

عة أر إحداث و و) 4(املرحلة ات ج ع أر نموذجية -سوس: أسواق

مراكش مكناس-ماسة، يتم-آسفي، أن ع الشرقية، ة وا فاس،

املقبلة سنوات مس ا غضون ات ا ببا خرى سواق   .     إحداث

أن ر الوز السيد وأكد تمذا، س النموذجية ملة ا أسواق إحداث

ذا أن إ ا مش ن، املسوق فئة أو ن املنتج فئة سواء ن ني امل بإشراك

عملون الذين الوسطاء عمل تنظيم أيضا دف س من" النوار"الورش

ق سو ال مسالك ضبط   .أجل



عمل لتقائية الية بإش يرتبط ق سو ال ل مش بأن أيضا ع وتا

أنالقطاع موردا قليمية، واملجالس ابية ال ماعات ا مثل املتدخلة ات

للمعيقات قيقي ا ب الس ومعرفة الوضع يص يكمن م

ات كرا   .و

مشروع أن ر الوز السيد كشف ، املوض والري السقي برنامج وعن

اقتصاد من بالدنا مكن الوزارة، أطلقتھ الذي بالتنقيط م2السقي مليار

نامج ال ذا أتاح كما ، الفال القطاع املستعملة املياه من مكعب

قتصاد مع موازاة ي الغذا من ن وتأم نتاج تكثيف انية إم

املاء الك   .اس

صواب رت أظ ورونا وس ف جائحة أن إ ر الوز السيد ولفت

جراءات خالل من ملجال ذا اتباعھ تم الذي االن وضع ال

الغذائية والسيادة من توف من مكنت وال خضر املغرب مخطط

املنجزات ذه   .بفضل



الري تقنية ع املسقية را مساحة إ ر الوز السيد تطرق كما

ز ماينا اليوم حدود إ تبلغ إذ مليون700املوض أصل من كتار ألف

السقو600و را من كتار ماضيةألف الوزارة أن أيضا وأضاف ة،

كتار مليون إ للوصول ا م سعيا بالتنقيط السقي نطاق توسيع

إ ا مش املاء، استعمال من تقلل حديثة وتكنولوجية تقنية بآليات سقى

الرائدة البلدان خانة ضمن متقدمة مراتب ع تحصل س املغرب أن

املجال   .ذا

ذات باملوضوع الوارتباطا الفالحية را أن ر الوز السيد أورد ھ،

سوى تمثل تكن لم بالتنقيط الري تقنية ع سقى كتار180انت ألف

سنة لتصل خضر، املغرب مخطط إطالق من2019قبل أك 600إ

إ تصل أن رتقب و كتار، من700ألف دجن ر ش متم كتار ألف

ة ار ا السنة40بمعدل) 2021(السنة كتار   .ألف

سقي الشروع عملية ع شرف س الوزارة أن ا مو ع وتا

املحالة البحر بمياه سقى س ال الفالحية را من ول الشطر



ر ش من ابتداء ادير أ مدينة نوا ا با آيت شتوكة املقامة املحطة

املقبل   .يناير

سيقام مماثال مشروعا أن أيضا خاللوأو الداخلة مدينة

حوا سقي سيجرى حيث املقبلة الثالث السنوات أو ن ت آالف5000الس

تحلية عملية بأن أفاد إذ املحالة، البحر بمياه الفالحية را من كتار

استعمال ع باألساس ستعتمد ية نو ا املنطقة ذه البحر مياه

حية الر   .الطاقة

تداولھ تم بما املوادوعالقة أسعار ادة الز حول نقاش من

املنتجة الغذائية املواد جميع أثمنة أن ع ر الوز السيد كشف الغذائية،

املواد عد أسعار طالت ال ادة الز عزا ن ح ادة ز أية د ش لم محليا

الطاقية املواد غالء   .إ

باسأردفو  مستقرة تبقى محليا املنتجة املواد جميع أثمنة ناءأن ت

املواد أسعار بارتفاع ادة الز ذه را م املائدة وت ز لة امل ادة الز

العال الصعيد ع ساسية املادة ذه إنتاج تدخل ال   .ولية



السيد أبرز الدواجن، وأثمنة أسعار لة امل ادة الز خصوص و

ع ورونا وس ف جائحة تداعيات إ راجعة ا أ ر الفتاالوز ن، املنتج

حوار فتح عد الطبي ا وضع إ عادت سعار أن معاملوضوعإ

الدواجن ملنت نية البيم   .الفيدرالية

عن ر الوز السيد كشف ة، القرمز شرة ا آفة خصوص و

ن املتضرر ض عو ألجل الوزارة طرف من املبذولة ودات ذهمناملج

زرع إعادة ع ة ط ا ة،فة القرمز شرة ل مقاوم جديد صنف

امنبا للمنتجاتل ية ال السالمة ملراقبة الوط املكتب عمل مع

فة، ذه ع للقضاء جبارة ودات بمج يقوم الذي أنمورداالغذائية

أصناف ثمانية ر تطو من مكن املوضوع ذا حول تم الذي الزرا البحث

و فة ذه ل املقاومة الشتائل املحتملةمن مراض   .ل

  

  

 



 

 عرض السید الوزیر



2022مشروع قانون املالية لسنة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفرعية لوزارة الفالحة تقديم مشروع امليزانية 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

ـة المغربيــةـالمملك
Royaume du Maroc

والتنمية القروية والمياه والغاباتالبحـريوالصيـدالفالحةوزارة
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts



قطاعات

الفالحة.أ

التنمية القروية .ب

المياه والغابات .ت

الصيد البحري .د

2022مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة املالية 



2022برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات تقديم امليزانية

2022ملخص مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة املالية 

(بمليون درهم)اعتمادات ألداء 
البرامج/ القطاع 

% ± 2022 2021
1% 11034 10891 الفالحة. أ

10% 4409 4010 الري وتهيئة املجال الفالحي. 1

-5% 5547 5844 تنمية سالسل االنتاج الفالحي. 2

3% 640 620 السالمة الصحية. 3

3% 348 339 التعليم التكوين والبحث  . 4

16% 90 77 املساندة االفقية واملصالح املتعددة املهام. 5

39% 2689 1934 التنمية القروية . ب
54% 2150 1400 برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية في العالم القروي. 1

1% 539 534 فك العزلة و التنمية املندمجة للمناطق القروية والجبلية . 2

10% 1544 1410 املياه و الغابات . ت
32% 316 240 برنامج الحفاظ على امللك الغابوي وتأمينه1.

21% 771 637 برنامج تهيئة وتنمية الغابات2.

-24% 331 437 برنامج محاربة التصحر واملحافظة على الطبيعة3.

31% 126 96 برنامج أفقي ملواكبة تدخالت القطاع4.

0% 221 221 الصيد البحري . د
-4% 175 182 برنامج تنمية الصيد وتربية االحياء البحرية و تثمين املوارد, 1

10% 23 20 برنامج التأهيل الترقية االجتماعية واملهنية و سالمة رجال البحر, 2

28% 24 18 برنامج القيادة والحكامة, 3

7% 15489 14456 املجموع

ميزانية التسيير حسب القطاع ميزانية االستثمار حسب القطاع

مجموع امليزانية

(بمليون درهم)اعتمادات ألداء 
البرامج/ القطاع 

% ± 2022 2021
1% 2840 2802 الفالحة. أ

-2% 60 61 التنمية القروية . ب
9% 700 642 املياه و الغابات . ت

1% 509 503 الصيد البحري . د

3% 4108 4007 املجموع

14 456 15 489

4 007
4 108

2022

18 463

2021

19 597

+6%

ميزانية التسيير

ميزانية االستثمار



4

قطاع الفالحة



 ام نمو الناتج الداخلي الخ)آثار قوية على االقتصاد

أكثر الفالحي ـ تنمية الصادرات ـ قيمة مضافة فالحية

(مرونة

 تعبئة المجهود المالي للدولة ـ)تعبئة الفاعلين والطاقات

(االستثمارات ـ هيكلة اإلطار المؤسساتي والحكامة

 ئة تعب)تأثير ملموس على مرونة القطاع واستدامته

زيادة المياه وتثمينها ـ تخزين ثاني أكسيد الكربون ـ

(الجودةالموفورات الغذائية وهيكلة تدبير

 الفالحة )نجاح ملموس لدى صغار الفالحين

مقاربة اإلدماج ـ االستجابة للهشاشة  التضامنيةـ 

الفالحية

2030ـ 2020الجيل األخضر 2020ـ 2008مخطط المغرب األخضر

بناء على حصيلة مخطط 

المغرب األخضر
مع النموذج تماشيا

التنموي الجديد

انطالقا من التوجيهات الملكية السامية التي حددت 

أهدافا واضحة ومدققة لالستراتيجية الجديدة

تطورات وتغيرات السياق 

الوطني والعالمي

2018أكتوبر 12اخلطاب امللكي، 

اع الرؤية االستراتيجية ودينامية القط

5



تستند االستراتيجية الجديدة على اساسين 
ةاستدامة التنمية الفالحياألولوية للعنصر البشري

"2030-2020الجيل األخضر "استراتيجية 



الخام الفالحيالناتج الداخلي  x2 و الصادرات  x2
من اإلنتاج مثمن  70% 

الحفاض منجزات السالسل الفالحية وتدعيمها

الجيل

األخضر

استدامة التنمية الفالحيةاألولوية للعنصر البشري

2020 - 2030

سوق جملة12عصرنة

أسواق أسبوعية عصرية

قنوات توزيع عصرية وفعالة

مجازر مرخصة120

المراقبة الصحية  x2

يئةجودة، وابتكار وتكنولوجية خضراء صديقة للب

اكولوجيا وناجعةفالحة متأقلمة ومرنة 

الفعالية والنجاعة المائية x2
الحفاظ على التربة 

أسرة تدخل في نطاق الطبقة الفالحية المتوسطة000 400

فالح يستفيدون من  التغطية االجتماعيةمليون  3-4

من الطبقة الفالحية الوسطىجيل جديد 

X5 نسبة التجميع

نمن الميزانية العامة  يتم تديرها من طرف المهني30%

من التنظيمات الفالحية جيل جديد 

مليون هكتار من األراضي الجماعية المثمنة  1

فالح و مستثمر جدد في القطاع الفالحي 000 350

مدرب شباب متكون و000 150

من رواد األعمال الشباب في القطاع الفالحي جيل جديد 

من آليات المواكبةجيل جديد 

مليون فالح متصلين بالخدمات الرقمية الفالحية2

مستشار فالحي5000

"2030-2020الجيل األخضر "استراتيجية 



20228برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات

مليار درهم  2,48

من %  55مشاريع اإلعداد الهيد وفالحي و العقاري استفادت من 
التحفيزات اإلجمالية

8

مليار درهم4,5

للدعم املباشر منها % 89كإنجازات  لصندوق التنمية الفالحية خصصت 
لالستثمارات الفالحية

2021أهم إنجازات 

يةصندوق التنمية الفالح

14%

61%

<10ha

10%

20 - 50 ha >50 ha

عدد امللفات 

مبلغ الدعم 
15%

10 - 20 ha

2%

83%

<10ha

5%

20 - 50 ha >50 ha

10%

10 - 20 ha

2022وبرنامج –2021إنجازات 



2022برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات

2021 2022

9

يةصندوق التنمية الفالح

درهم من 1صرف 
التحفيزات 

دراهم3,2
من االستثمارات

على بناء 2022االستثمارات املرتقبة في 
التحفيزات املبرمجة

5,2
مليار درهم 

املساعدات
والتحفيزات

اإلستثمارات 
الخاصة 4,8

مليار درهم 

4
مليار درهم 

3,7
مليار درهم 

9,2
مليار درهم 

8,5 مليار 

درهم 

±  %
2022توقعات  2021إنجازات 

العمليات  
(بمليون درهم) (بمليون درهم)

-10% 2 220 2 478  و العقاري الهيدروفالحياإلعداد

-35% 200 309  تكثيف اإلنتاج الحيواني

-12% 300 339  الفالحيةالضيعاتتجهيز

-7% 300 323  تشجيع إنتاج و استعمال البذور

-20% 200 250  تشجيع تصدير املنتجات الفالحية

-4% 130 136  غرس األشجار املثمرة

0% 95 95  وحدات تثمين اإلنتاج الفالحي

-6% 65 73   إعانات أخرى

100% 200 -  (  الجيل األخضر)إعانات جديدة

-7% 3 710 4 000 املباشرة لالستثماراتمجموع التحفيزات 
0% 370 369 التأمين الفالحي

4% 70 67  توزيع فسائل النخيل

-11% 50 56  عمليات أخرى

-0,4% 490 492 مجموع العمليات االخرى 

-7% 4 200 4 492 املجموع  العام

2022وبرنامج –2021إنجازات 



2022برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات

برامج الري وتهيئة املجال الفالحي 
2022وبرنامج –2021إنجازات 

برامج الري 

السقي برنامج توسيع
برنامج عصرنة شبكات الري  

لتثمين أفضل للماء 

برنامج الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في مجال الري 

2 1

3



20221111برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات

برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي

املنجزات

برنامج عصرنة شبكات الري  لتثمين أفضل للماء  1

ن للرفع معصرنة شبكات الري بدوائر السقي الكبير 
نجاعتها

 هكتار110.000:  2030-2020املساحة املبرمجة

من إجمالي املساحة املبرمجة85%شملت:  الدراسات

و مواصلة منتهيةهكتار21.900منهاهكتار70.000همت:األشغال

هكتار48.100األشغال على مساحة 

 إضافية هكتار  050 .10إنهاء األشغال على مساحة

 (2022-2020)هكتار31.950املساحة املنتهية سترتفع إلى

 هكتار38.050متابعة األشغال على مساحة

البرنامج

تجهيز الضيعات بالري املوضعي

هكتار350.000:  2030-2020املساحة املبرمجة املنجزات

هكتار 708.000الى اليوم المساحة االجمالية المسقية بالري الموضعي
2019–2008خالل الفترة هكتار 000.438: منها

2021-2020خالل الفترة هكتار 000110و

البرنامج

 لتصل املساحة هكتار  إضافية 45.000تغطية حواليمن2022سيمكن برنامج
هكتار000753اإلجمالية 

كدعم للدولة عبر صندوق التنمية مليار درهم 2٫220رصد مبلغ دعم يقدر ب
الفالحية

160 186

500 540 560 598 653 708 753

2007 2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 …هدف 

2022وبرنامج –2021إنجازات 
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برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي

برنامج توسيع السقي  2

 بسافلة السدود املنجزة أو املبرمجةهكتار72.500:  2030-2020املساحة املبرمجة

الدراساتمازال قيد هكتار بسهل الغرب حيث 30000تم إنهاء الدراسات   في كل املدارات باستثناء  مشروع تهيئة :  الدراسات

منها هكتار35.030بلغت املساحة االجمالية املجهزة  : األشغال ،:

33.180 2019-2008خالل الفترة هكتار

1.850 2021–2020خالل الفترة هكتار

هكتار بسهل الغرب30000الدراسات بمشروع تهيئة متابعة: الدراسات

 وبوذنيبالثاني،  سبو األوسط و إناون السفلى الشطر سايس،بالدوائر السقوية هكتار 36.250مساحة مواصلة األشغال على : األشغال

2022وبرنامج –2021إنجازات 

الدراسات

األشغال

الدراسات

األشغال

12



20221313برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري  3

إنجاز دراسة الهيكلة •

الدراسات

هكتار30.000مشروع الغرب 

هكتار5.000مشروع سيدي رحال 

5.000مشروع طانطان في جهة كلميم واد نون 
هكتار

هكتار3.200مشروع أزمور البئر الجديد األشغال والتدبير
ل مواصلة فترة االستغالل الخاصة بالعقد بعد انتهاء اشغا•

االستالم واطالق املياه

هكتار15.000مشروع شتوكة 
ى شطر اولي، وانتهاء اشغال شبكة الري علانطالق الري على •

الشطر الثاني

برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي

انطالق دراسات القابلية وهيكلة املشروع•

انطالق دراسات القابلية وهيكلة املشروع•

طالق أشغال محطة تحلية مياه البحر وشبكة الري ا•

مواصلة دراسة الجدوى و التقييم القبلي •

لمشروع بداية التدبير املفوض ل-استالم املشروع واطالق املياه •

كة شبانشاءانهاء أشغال محطة التحلية  ومتابعة انجاز اشغال •
الري 

اختيار مكتب الدراسات إلنجاز الدراسات القابلية•

الدراسات القابليةإلنجازاختيار مكتب الدراسات •

االنتهاء من توقيع العقود مع الشركاء الخوااص•

عقود مواصلة انجاز الدراسات واستيفاء الشروط القبلية لدخول •
االمتياز حيز التنفيذ

هكتار5.000مشروع الداخلة 

اختيار الشريك الخاص املكلف بتسيير منشآت املشروع• تسييرهاانتهاء اشغال استالم شبكة الري وبداية •هكتار 5.000قدوسةمشروع 

2022وبرنامج –2021إنجازات 



20221414برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات

2021-مشاريع الفالحة التضامنية 

مشروع279

الفالحة التضامنية

مليار درهم 3

كاستثمارات متبقية

ألف مستفيد175
نيةمن مشاريع الفالحة التضام

قبةاآلثار االجتماعية واالقتصادية املرت
مشروع 279ل 

اإلنجازات

يةإضافالقيمة املضافة
(مليون درهم)

خلق منصب شغل

(ألف يوم عمل)

وحدات
التثمين

( وحدة)

إحداث
نقط املاء

(وحدة)

اقتناء خليات النحل
( وحدة)

تحسين
املراعي

( هكتار)

غرس *

( هكتار)

4 520 8 604 4 66 3 542 4 100 12 210 املجموع

941 1 614 2 7091 الزيتون 

1 019 1 957 7 2169 اللوز 

38 109 الصبار

992 1 892 2 375 األشجار املثمرة

328 263 التمور 

537 1 235 51 4 100 اللحوم الحمراء 

354 170 1 6 الحليب

146 163 3 542 النحل

166 1 201 3 575 أخرى 

2022وبرنامج –2021إنجازات 



20221515برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات

مليون 983منها درهممليار2,1إلى 2022خاللستنطلقيصل مبلغ االستثمارات االجمالية ملشاريع الفالحة التضامنية التي 
.تخص اعتمادات األداءدرهم

2022-مشاريع الفالحة التضامنية 

.اإلنجازطور فيمشروعا279إتمام

 22لفائدةاالستدامةبرنامجتنفيذ
 
مشروعا

برسم مشروعا جديدا 40برمجة  
موزعة على كل مناطق 2022سنة 

وليون درهم754بمبلغ . املغرب

21   

8   

6   

4   

1   

525 

160 

42 

14 

13 

-629-429-229-29 171 371 571

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

مشاريع تحويل نظام اإلنتاج بإدخال سالسل جديدة واعدة 

مشاريع التكثيف املستدام ألنظمة اإلنتاج 

مشاريع إلحداث تعاونيات للخدمات الفالحية  

األنشطة املدرة للدخل 

مشاريع تثمين املنتجات الفالحية والولوج إلى  األسواق

دة امليزانية املبرمجة للمشاريع الجدي
(مليون درهم)2022برسم  

عدد املشاريع  الجديدة حسب نوع العرض

برنامج 
العمل لسنة 

2022

2022وبرنامج –2021إنجازات 



20221616برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات

ةالسالمة الصحية للمواد الغذائي

من منتجات البحرطن 703.880من اللحوم الحمراء والبيضاء و طن 331.615•

مليون غرسة 89,9من البذور و مليون قنطار 1,2•

اقبة:عند االستيراد• من مليون وحدة 7,91و من املنتجات الغذائيةمليون طن 4,4مر
الحيوانات الحية 

اقبة: عند التصدير• من مليون وحدة 48,8و من املنتجات الغذائية طن مليون  1,26مر
الحيوانات الحية 

اقبة و  عمليات املر
االعتماد

من منتجات البحرطن 860.000والحمراء والبيضاء من اللحوم طن 480.000•

مليون غرسة85من البذور و مليون قنطار 1٫5•

من مليون وحدة 10من املنتجات الغذائية و حوالي مليون طن 7مراقبة : عند االستيراد•
الحيوانات الحية 

من مليون وحدة 30من املنتجات الغذائية و حوالي مليون طن 1,8مراقبة : عند التصدير •
الحيوانات الحية

اربة البرنامج الوطني ملح
الحمى القالعية

2,5يد من انجاز حملة وطنية تذكيرية لتلقيح األبقار ضد الحمى القالعية مكنت من تحصين أز •
؛مليون رأس

دود الشرقية وطنية عند األبقار و أخرى عند املجترات الصغيرة بالححملة تلقيح تذكيرية اطالق •
.والعملية ما زالت مستمرة2021شتنبر 10ابتداء من 

عملية ترقيم مقرونة بتذكيريتين لتلقيح االبقار ضد الحمى القالعيةحملتين وطنيتين إنجاز •
األبقار

دودية في الجهات الححملة وطنية لتلقيح لألغنام و املاعز ضد مرض الحمى القالعية إنجاز •
(.الجهات املعرضة لخطر ظهور املرض)الشرقية 

رقيم البرنامج الوطني لت
الحيوانات

اإلبل واألبقارترقيم وتسجيل مواصلة عملية •2021إلى غاية نهاية شهر غشت رأس من االبل 9.674و  رأس من البقر 760.565ترقيم •

عيد األضحى

األغنام واملاعز من طرف املصالح البيطريةمسمن 242.000تسجيل •

من األغنام واملاعز بحلقة عيد األضحى ماليين رأس 7,2ترقيم •

تقني وبيطري 471طيلة فترة العيد من طرف أزيد من القيام بمداومة بيطرية •

اقبة • للتأكد من جودتهاعينة من لحم الغنم 842وعينة من األعالف 530مر

1443لسنة عيد األضحىاملوجهة للذبح بمناسبة تسجيل وحدات تسمين األغنام القيام بعملية •
.والسهر على ترقيمها

2022وبرنامج –2021إنجازات 
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202218برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات

التعليماملاء الصالح للشرب الصحةالكهرباء

صحية ةمؤسس 374إعادة تأهيلبناء أو 

و املؤسساتتجهيزعملية 744إنجاز و 

اتوحدالسعاف أو اإل اتسيار ءاقتنا

تنقلةامل

مؤسسة تعليمية 1455بناء او إعادة تأهيل 

ءواقتنااتؤسساملعملية تجهيز539إنجاز و 

لنقل املدرس ي ااتسيار 

ربملاء الصالح للشباللتزويد منظومة 386جازإن

اء عملية ربط فردي أو جماعي بشبكة امل11832و

813ةالشبكة على مسافتوسيعالصالح للشرب و 

كلم 

2707دوار بالشبكة الكهربائية وتجهيز 434ربط 

مسكن فردي  باللوحات الشمسية مع توسيع 

كلم870شبكة الضغط املنخفض على مسافة 

الطرق و املسالك القروية

كلم من 10.045بناء أو إعادة تأهيل 

من 116الطرق واملسالك القروية  و 

املنشآت الفنية املرتبطة بها

برنامج تقليص الفوارق املجالية و االجتماعية بالعالم القروي  1

 سلليتم فللي القريللب العاجللل مناقشللة . 2022بإعــداد مشــاريع مخططــات العمــل برســم ســنة مواصلللة إنجللاز البرنللامج، حيللث تقللوم حاليللا املجللالس الجهويللة لتنميللة املجللال القللروي و املنللاطق الجبليللة

.  2022هذه املخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية لالتفاق على النسخة النهائية لبرنامج 

  مليلار درهلم مقارنلة ملع املبللغ املتوقلع 1243انخفاضلا للسلنة الثالثلة عللى التلوالي ب 2022بسبب انعكاسات جائحة كورونا، من املرتقب أن تعرف مخصصات صندوق التنمية القروية برسم سنة

.ولذلك سيتم خالل هذه السنة االنكباب على إنهاء االلتزامات السابقة وإطالق مشاريع جديدة في حدود املبالغ املتاحة. سلفا

 بمسللللاهمة صــــندوق التنميــــة القرويــــة واملنــــاطق الجبليــــة سللللتمول مللللن طللللرف مليــــار  درهــــم2,15مليــــار  درهــــم منهــــا 6,72يقللللدر ب 2022الغللللالف املاليللللاي االجمللللالي املرتقللللب لهللللذا البرنللللامج برسللللم

.القطاعات الوزارية املعنية

نجازاتا

2021

برنامج

2022

تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية



2022برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات

املحافظة على األراض ي 
الزراعية من خالل بناء 

من الحواجز 3م14700
نقطة 15الصخرية و تهيئة 

مائية لتوريد املاشية

ن دورات تكوينية لفائدة الفالحي9إنجاز 
املستفيدين؛

وب جن-مواصلة انجاز برنامج التعاون جنوب
دول الذي القى استحسانا كبيرا من طرف ال

ل الصديقة بالقارة السمراء و ذلك من خال
القيام بعشر مهمات

ن مالهيدروفالحيةالتجهيزات مواصلة 
من كلم 34بناء خالل مواصلة 

و انطالق األشغال على طول السواقي
كلم31

مواصلة اشغال بناء املسالك 
كلم 44,1القروية على مسافة 
كلم و 16,4وانطالقها على مسافة 

158كذا إنهاء الدراسات الخاصة ب 
كلم

هكتار من بساتين التفاح 52استصالح 
400هكتار من أشجار اللوز و250وغرس 

هكتار من 70هكتار من بساتين التفاح و 
الزعفران؛ 

حية و بناء وحدتين لتثمين املنتوجات الفال 
أخريات5الشروع في 

ةتنمية املجال القروي واملناطق الجبلي
(بني مالل، وارززات، تنغير)مشروع التنمية القروية بجبال األطلس  2

 تنفيذ املكونات املتعلقة بتنمية سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي  وتطوير وتثمين املنتجات الفالحية

 كلم؛31كلم ومواصلة االشغال على طول 38,7انطالق أشغال بناء السواقي على مسافة )انجاز عمليات  التهيئة الهيد وفالحية

 ( كلم من املسالك القروية17)تهيئة املسالك القروية

 من الحواجز الصخرية3م9500املحافظة على األراض ي الزراعية من خالل بناء.

  مليون درهم176االعتمادات املبرمجة

نجازاتإ

2021

برنامج

2022

19



202220برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات

مشروع النمو القروي ذو الفائدة الشمولية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 3

كلم 132مواصلة أشغال بناء املسالك القروية على مسافة 

كلم بأقاليم شفشاون و وزان و 15و انطالقها على مسافة 

تطوان و طنجة ؛

ةتنمية املجال القروي واملناطق الجبلي

هكتار و 9567انتهاء أشغال غرس األشجار املثمرة على مساحة 

هكتار بأقاليم 4200كذا انطالق أشغال الغرس على مساحة 

شفشاون و وزان و تطوان و طنجة ؛ 

نجازاتإ

2021

برنامج

2022

 هكتار جديدة4606مواصلة انجاز عمليات غرس األشجار املبرمجة برسم السنوات املاضية وانطالقها على مساحة

 كلم جديدة41مواصلة انجاز عمليات بناء املسالك القروية املبرمجة برسم السنوات املاضية وانطالق االشغال على مسافة

 هكتار600مواصلة الثهيئة الهيدروفالحية لحوض تاسيفت على مساحة

مليون درهم231,3: االعتمادات املبرمجة



2022برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 202021برنامج القطاع لسنة 

افظة إنجاز الدراسة املتعلقة باملح
على األراض ي الزراعية من خالل 

من الحواجز 3م30000بناء 
الصخرية

هكتار من 600غرس الشروع في 

هكتار من 420ويتون أشجار الز 

هكتار من اللوز 3180بساتين التين و 

حين إنجاز دورات تكوينية لفائدة الفال 

املستفيدين؛

لقة الشروع في إنجاز الدراسة املتع
روعبتحديد الحالة املرجعية للمش

اعدة عقد الصفقة املتعلقة باملس
التقنية

تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية

الشروع في إنجاز الدراسة 
املتعلقة تهيئة املسالك

كلم180القروية على طول 

ازةمشروع التنمية القروية املندمجة باملناطق الجبلية ملقدمة جبال الريف بإقليم ت 4

نجازاتإ

2021

برنامج

2022

 هكتار4200مواصلة عمليات غرس األشجار املثمرة على مساحة

هكتار من األشجار املثمرة2300غرس انطالق

كلم من املسالك القروية 7بناء

مليون درهم120حوالي :االعتمادات املبرمجة



2022برسم سنة تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات 202022برنامج القطاع لسنة 

تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية

تنمية مناطق الواحات و شجر األركان 5

نجازاتإ

2021

 مليار 1,11يناهز إقليم بمبلغ إجمالي 16مواصلة تصفية اتفاقيات الشراكة املوقعة مع

 مليــــون درهــــم 181,7ينــــاهز بغللللالف مللللالي إجمللللالي 2021مللللع الفللللاعلين املحليللللين برسللللم سللللنة اتفاقيــــة شــــراكة 46إبللللرام
مليون درهم57,9ساهمت فيه الوكالة 

 2021برسلللم السلللنة املاليلللة مليـــون درهـــم 44,9مشلللاريع فلللي إطلللار التعلللاون اللللدولي بغلللالف ملللالي يقلللدر ب 6مواصللللة إنجلللاز
و البحث على مصادر تمويلهامليون درهم  964جديدة بغالف مالي مشاريع 9واعداد 

 إلنجاز مشاريع جديدة مع الفاعلين املحليين وفق التوجهات االستراتيجيةمليون درهم 95تخصيص.

 2022برسم مليون درهم 143مواصلة إنجاز املشاريع في إطار التعاون الدولي بغالف مالي يناهز

 مليون درهم41,4بغالف مالي مشاريع جديدة9و تكثيف الجهود لتأمين تمويل

برنامج

2022



املياه والغابات



ألف هكتار من غابات 120مساحة عىلتشجيع االستثمار الخاص 2.1
استغالل الغاباتاتمنح امتياز مع والصنوبراالوكلبتوس

14

23

غابات 
المغرب

منح امتياز استغالل الغاباتتنظيم نقل الكفاءات الناتج عن 2.2

ي المحافظة  للمغربوحماية الموروث الطبيعي عىل التنوع البيولوج 
واستمرار محابة التصحر 

2.3

هات الوطنية ن ن شبكة المنت  ة  و تثمي  يةالسياحة البيئتشجيعالعشر 2.4

هاحسب مؤهالتالغابويةالفضاءات وتطوير تدبت  

منظمة محلية لتنمية الغابات 200إحداث أكتر من  1.1

م حوافز للمناطق المشجرة بتقديالتعاقد من أجل الحماية التشاركية 
ي الهكتار 1000

ن
درهم ف

1.3

ي للقطاع
اإلصالح المؤسسات 

رقمنتهاخصوصا عت  الغابويةتطوير وتحديث المهن 

ار  
َ
ش
َ
ِكَيةخلق نموذج جديد بمقاربة ت

اكة مع القطاع الغابويةإنشاء مشاتل 3.1 خاصحديثة بمواصفات عرصية بشر

ي الميدانمن أجل  انتشار فوسائل تدبت  القطاع والمهن المتعلقة بهرقمنة3.2
ن
عال ف

من أجل إنجاح التشجت  تحديث المقاربة التقنية الحرجية 3.3

ن 3.4 ن تعبئة الموظفي  ن ظروف العمالغابويي  لعت  تحسي 

ادي للدولةسيتضمن التدبت  الوكاالت هيكلة المؤسسة عت  خلق 4.1

ي 4.2
1976و1917يتمم ظهائر عت  قانون جديد للغابات مالءمة االطار القانوتن

ية تأهيل 4.3 ة االنتحسب خصوصيات المهن الموارد البشر قاليةالمصاحبة للفت 

والبحثقطب للتكوين إنشاء4.4
كاتللتفويض حق القنص عت  الكراء تشجيع  ي إطار جمعيات والشر

ن
ف

دفت  التحمالت
1.5

ي 500إحداث هيئة جديدة مكونة من 1.2 منشط ترات 

تدبت  تشاركي حسب مؤهالت كل مجالاعتماد  1.4

ويرتكز تنزيل كل محور على برامج عمل محددة لرفع رهانات تطوير القطاع. محاور4على استراتيجية غابات المغرب تنبني 

"2030-2020غابات املغرب "استراتيجية : الرؤية االستراتيجية للقطاع 



اإلجراءاتوحيدداجلهوي،املستوىعلى"2030-2020املغربغاابت"السرتاتيجيةالتوجيهيةاملبادئاجلهويالغابويالربانمجحيدد
.للغاابتواالقتصاديةواالجتماعيةالبيئيةالوظائفواستمرارتوافقلضماناختاذهايتعنياليت

تقنيالطابع ال

ةالغابويمعالجة القضايا المحددة للمناطق 
وإيجاد الحلول التقنية المناسبة

الطابع التنفيذي

اتيجية الغاب ات عىل تباين وتنفيذ استر
المستوى الجهوي

إضفاء الطابع الرسمي

ز  ام كل الفاعلي  ز تجسيد وضمان التر

التواصل

امج القطاعية اإلقلي مية األخرىلتوحيد الجهات الفاعلة المحتملة وضمان تقارب التر

البرمجة والتخطيط

ز  ي يتعي 
القيام إمكانية عرض جميع اإلجراءات التر

ي الزمان والمكان وتحديد األساليب و 
المناهج بها فز

ي سيتم تنفيذها
التر

وظائف
البرنامج 

الغابوي

الجهوي

.iي الجهويةالمشاري    عصياغةإعادة
تها التر ا اإلدارةباشر

ً
هإعادةأو مسبق إعادةحتر أو ا تأطت 

ا صياغتها 
ً
اتيجيةحسبوذلكللمجاالت وفق العملوبرامجالجديدةاالستر

.iiي والتحققللقياسقابلةونتائجأهدافإىلالعملبرامجترجمة
.2030أفقفز

الجهوية الغابويةالبرامج : تنزيل االستراتيجية على البعد الترابي

"2030-2020غابات املغرب "تنزيل استراتيجية 



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

هكتار42.300تشجير وتخليف الغابات وتحسين املراعي على مساحة •شجيرومحميات محيطات التتهيئة وتنمية الغابات

جمعية رعوية185لفائدة حق الرعي درهم كتعويض عن مليون 24,5تخصيص •

هكتار43.000معالجة األحواض املائية على مساحة •

كلم20هل من الكثبان الرملية وإنشاء حزام رملي على طول 776صيانة وتثبيت أكثر من •

.منتزهات وطنية10مواصلة تنزيل مخططات تهيئة وتدبير •

هكتار وإعادة استيطان أصناف محلية منقرضة ومهددة باالنقراض54.000محمية حيوانية على مساحة 26تهيئة •

.مكرية1.404القنص ملكرياتبلغ العدد اإلجمالي •

قفاص مليون وحدة من صغار األسماك وتوطينها على مستوى الوديان والبحيرات ودعم التعاونيات لتربية األسماك داخل األ23انتاج •
(.والوحدةوالساهلةواملسيرة الحنصاليأحمد )العائمة ببحيرات السدود 

%.  45، تمثل منها األعشاب واألصناف الثانوية نسبة هكتار2.823تضررت من جرائها مساحة حريق 321بلغ عدد حرائق الغابات هذه السنة •

.من نقط املاء32ومن أبراج املراقبة 23وصيانة النارمصداتمن كلم500تهيئة •

.ماليين هكتار 6,4وتحفيظ ماليين هكتار8,9تتجلى أهم االنجازات في مجال الحفاظ على امللك الغابوي وتأمينه في التحديد النهائي ملساحة •

.من املسالك الغابويةكلم829كما تم فتح وصيانة •

معالجة األحواض المائية ومحاربة زحف الرمال

تهيئة المناطق المحمية

تدبير القنص والصيد بالمياه القارية

الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

التحديد والبنيات التحتية

2021أهم األوراش لسنة 

المَهنِ َوتَحديثِ تطِويرِ فيشروعوال،القانونياالطارمالءمةوكذاالُمَؤسَّساتِيالتَّنِظيمهيكلَةإعادةعبرللِقَطاعاْلُمَؤسساتِياإِلْصالَح:أهمهاأوراشعدةفتحتم

.ةخاصترابيةهيئاتوعلىحقيقيةمحليةغابويةحكامةعلىاعتماداشريك،اولالساكنةمنيجعلالتشاركيةللمقاربةجديدنموذجوخلق،الغابَوية

.2022المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 20.52صدور القانون رقم 

تنزيل االستراتيجية على البعد االفقي

"2030-2020غابات املغرب "تنزيل استراتيجية 



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

:اليةالتباملشاريعاألمر ويتعلقالسنة،هاتهخاللإنجازهافيالشروعتمالتيتلكانجاز مواصلةالىباإلضافةالغاباتوتنميةبتهيئةاملرتبطةاملشاريعمنمجموعةإطالق

التشاركيالتشجير برنامجإعداد•

الغابويةالشتالتإنتاجنظاموعصرنةوتطوير الغابويةللبذور واملستداماألمثلالتدبير •

الوطنيةمنتزهاتتدبير و تهيئة•

الغابويةالتنميةبرامجرقمنة•

اِبيِللتنِشيطجديدةشبكةوضعو املحلياملستوى علىالغابويةالتنميةتنظيماتِإنشاءعبر التشاركيةللمقاربةجديدنموذجإرســاء• ضم  التَر
َ
كت

َ
ط500ِمن  ثر أ ِ

 
ُمنش

.(هـ42.000)2021معمقارنة%19بزيادةأيهكتار،50.000مساحةعلىاملراعيوتحسينالغاباتوتخليفتشجير•برنامج تهيئة وتنمية الغابات

القديمةاملغروساتمنهكتار35.000صيانة•

تهيئة األحواض املائية
الترسيبسدودمنمكعبمتر400.000وإنشاءهكتار600.000مساحةعلىاملائيةاألحواضتهيئةتصاميمإعداد•

محاربة زحف الرمال
الرمليةاألحزمةمنكلم8معالجةوالرمليةالكثبانمنهكتار1.100يقاربماوصيانةتثبيت•

هكتارمليون 3,6علىمكرية1.452اإلجماليالعددليبلغللقنصجديدةمكرية200إحداثعبرالقنصتنظيمدعم•تدبير القنص والصيد باملياه القارية

.والوديانبالبحيراتاألسماكمنوحدةمليون 25,5واستزراعاألسماكصغارمنوحدةمليون 28إنتاج•

.املستزرعةاألسماكمنطنألف17إنتاج•

ة تنمية شبكة املناطق املحمية وحماي
الوحيش ومواطنه

.هكتار300.000مساحةعلىالغابوي للملكالعقاري التحفيظ•

.اإلداريةوالبناياتواملساكنالغابويةالدور من155تأهيلإعادةأووخلقالغابويةاملسالكمنكلم1200وصيانةفتح•

.هكتار250.000مساحةعلىالغابويةاملجاالتحراسةمهامدعم•

2022برنامج العمل سنة 



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

.هل70524مساحةعلىاملنتزهقلب:الوطنياملنتزهتقسيمتهيئةإعادة•

ْيل:باالنقراضاملهددةاألصنافالستيطانجديدتينمحميتيناحداث•
َ
ْرِويو َبْرَبِري الاأل

َ
األ

.هكتارا580مساحةعلىوذلكالجبليةالغزالنو 

الزانلوطوالباألخضروالبلوطاألطلسأرز :الطبيعيةاملنظوماتتأهيلوإعادةتخليف•
.البحري والصنوبر

البيئينشيطالتمجالفياملحليينالشركاءمعشراكاتتطويرو البيئيةالسياحةتطوير•
)السياحياالستثماربرنامج(املحليةاملنتوجاتوتطوير

ران تماشيا الشروع في تهيئة املنتزه الوطني إلف

مع االستراتيجية الجديدة غابات املغرب

2020-2030

تنمية شبكة املناطق املحمية 
وحماية الوحيش ومواطنه

.وطنيةمنتزهات10تهيئةمواصلة•

إطالقبرامجومواصلةهكتار54.000مساحةعلىحيوانيةمحمية26تهيئةمواصلة•
.محمياتبعدةالطبيعيمجالهافياملنقرضةاألنواع

2022برنامج العمل سنة 



الصيد البحري 
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الصيد البحري

مؤشرات نشاط الصيد البحري 

آليوتيسأهم مكتسبات استراتيجية  1

2

2022ميزانية القطاع لسنة   3

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ujZFW1Goyy9k6M&tbnid=afVzTUv5KEZ4BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.audierne.info/pagesphp/actualites/articles/huitres_du_goyen_2007.html&ei=GZrZUqv5LOia0AXLyIHIDQ&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNG70okynuREwhIhb4JzoUEkG23BEA&ust=1390078850522279
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ujZFW1Goyy9k6M&tbnid=afVzTUv5KEZ4BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.audierne.info/pagesphp/actualites/articles/huitres_du_goyen_2007.html&ei=GZrZUqv5LOia0AXLyIHIDQ&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNG70okynuREwhIhb4JzoUEkG23BEA&ust=1390078850522279
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6/1-آليوتيساستراتيجية  أهم مكتسبات

اقبة املر

الساحليالصيدأسطول سفنكل

هزةمجالبحار أعاليفيالصيدوأسطول 

VMSالجغرافياملوقعتحديدبأجهزة

 طرةبمسخاصمعلوماتيبرنامجتطوير

إطارفياملنتجاتعلىاملصادقة

القانونيغير الصيدمحاربة

برنامجمنصيدقارب18107ةاستفاد

أيRFIDالقواربهويةتحديد

%100بنسبة
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تدبير املوارد

ذاتاملصايدلتهيئةإضافيمخطط20وضع

طفقواحدمخططمقابل)التسويقيةاألولوية

(2009قبل

96٪مستدامةبطريقةمدبراملفرغالسمكمن

تركيبو تنزيلسيتم،بحريةمحمياتثالثةإنشاء

خاللمحميةكلفيالبحري التشوير معدات

2022

اطقومنالجر،بشباكالصيدمنعمناطقتحديد

ريةالبحاملحمياتومناطقاالصطناعيةالشعب

6/2-آليوتيساستراتيجية  أهم مكتسبات
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الصناديقالستخدامالتاماملنع
الصناديقواعتمادالخشبية

املوحدةالبالستيكية

عازل صندوق 37.362حواليتوزيع
قارب12.454بتجهيزوذلكللحرارة
تقليديصيد

وقرى مجهزةتفريغنقطة47انجاز
(البرمجةأو البناءطور في2)للصيادين

55إلى13من:التبريدغرف

101إلى10من:الثلجمصانع

التفريغ

Lassarga مصنع الثلج Gourizim بكرزمنقطة التفريغ 

6/3-آليوتيساستراتيجية  أهم مكتسبات
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11إنجاز 
 
دالجدييلالجمنللسمكسوقا

454بتقدر جماليةاتكلفةباألوليللبيع

درهممليون 

ماليبغالفبالجملةالسمكأسواق10بناء

درهممليون 560ناهز

 اقعالسمكأسواقتجهيز الصيدومو

اقبةبنظام 18ادليعبمبلغبالفيديو،املر

درهممليون 

وبيع السمك  البيع األولي
بأسواق الجملة 

Inezgane سوق السمك

Tanger الجديديل من الجسوق السمك

PDA Sidi Boulfdaile متجددةطاقة

PDA Mehdia اقبة بالفيديو املر

6/4-آليوتيساستراتيجية  أهم مكتسبات
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 قدراتلتعزيز درهممليار 1,55منأكثر
بحري الالصيدفيللبحثالوطنياملعهد

ية،السمكاملواردتقييملةعلميخرجات
البيولوجيةالعيناتأخذشبكة

اراملحتربيةمناطقتصنيفدراساتو 

 البحري البحثإمكانياتتعزيز:
o3 وسفينتانسريعةزوارق

طور في1منهاللتنقيبساحليتان
اإلنجاز

o3العلميللبحثسفن

:ةاملالحظوالتنقيبوسائلالبحث العلمي
(2021)البحارألعاليأوقيانوغرافيبحثباخرة

افيااأل فيمتخصصقارب تربيةباملرتبطةوقيانوغر
(2020)املائيةاألحياء

الساحليةلألبحاثساحليأوقيانوغرافيمركب
(2021)

تخصيصهاقصدالحسنيالتكوينباخرةتجديد
(2021)البحريةلألبحاث

افيعوامات ROVوةأوقيانوغر

:للبحثالتحتيةالبنى

(2018)بأكاديربحاثاألمركز

اقبةشبكةتحديث (2016-2013)الصحيةاملر

للمعهدالرئيس يلمقرلاإلداري الجزءبناء

:التحليليةاملنصات

الصحيةةالمراقبلشبكةالتحليليةالمنصاتتقوية

ي متخصصةمنصةإنشاء
ن
الوراثةعلمف

عدد سفن البحث

+ 1

عدد السفن قيد اإلنشاء

+ 3

2

3

2009 2020

3

2009 2020

ROVsوعدد العوامات 

5

2009 2020

+ 5

عدد املنصات

1

2

2009 2020

X 2

6/5-آليوتيساستراتيجية  أهم مكتسبات
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علىوالصحيةاالجتماعيةالتغطيةتعميم

الصيادينفيهمبماالبحارةجميع

علىيالصحالتأمينتعميموالتقليديين

ينايرفاتحمنابتداء  الشغلحوادث

2018

البحري التدريبعرضوتطوير تنويع

احاألرو إلنقاذوطنيإطار وتطوير إنشاء

بحثالوسائلتقويةو البحر فيالبشرية

نقـاذاإل و 

اإلجراءات االجتماعية

ITPM Laayoune محاكاة املالحة جهاز مدرسية للتكوينسفينة 

6/6-آليوتيساستراتيجية  أهم مكتسبات
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2020إلى غايةآليوتيساستراتيجية  أهم مؤشرات

(بآالف األطنان)حجم اإلنتاج 

2007 2020

1.383

1.035

(بآالف األطنان)حجم اإلنتاج 

x 1,3

نسبة الكميات املفرغة املدبرة 
باستدامة

5%

+91%

96%

1,2

(الدوالراتبماليير )الصادرات 

2,5

ةالتشغيل املباشر على اليابس

61.650

109.440

x 1,8

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

8,3

x 2,05

17,02

2007 2020 2007 2020

2007 20202007 2020

فيما يخص  صناعات الصيد تقديرات الوزارةوالمندوبية السامية للتخطيط فيما يخص الصيد البحري و األحياء البحرية : المصدر* 

x 2,1
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+9%

اإلنتاج 
الوطني من 
األسماك

(بآالف األطنان)من حيث الحجم 

-7%

(الدراهمبماليير)من حيث القيمة 

814

779

-4%+3%

8,2

10,6

+30%+3% +15% +44%

تيجةن%21بالسردينكمياتلتراجعنظراحجمالفي%7بنسبةالسطحيالسمكإفراغاتانخفاض

(2021فيالوطنيالصيدحجممن%48والنشاطهذاصيدإجماليمن%63)املناخيةللظروف

األخرى السمكيةاألصنافأهممناملصطادةالكمياتارتفاع:

النشاطهذاصيدإجماليمن%51)%7باألخطبوطنتاجإتزايدنتيجة%3بنسبةاألرجلرأسيات-

يفصلفصلاألخطبوطصيدملوسماملبكرلالنطالقنظرا(2120فيالوطنيالصيدحجممن%6و

(2020يوليوز 5مقابل2021يونيو16)2020سنةموسمنفسمعباملقارنة2021

نةسفيالصنفهذاإنتاجيةالرتفاعنتيجة(الوطنيالصيدحجممن%9)%9باألبيضالسمك-

2021.

في الكمية4%انخفاض طفيف ب 

1

589   

630   

67   

62   

98   

95   

25   

28   

2021

2020

السمك السطحي السمك األبيض رأسيات األرجل أخرى 

1,7

1,7

1,2

1,0

6,8

4,7 0,8

2021

2020

السمك السطحي السمك األبيض رأسيات األرجل أخرى 

0,9

2/1-2021و  2020أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خالل الثمانية أشهر األولى من سنتي 

ثمنمعدلالرتفاعنظرا(الوطنياإلنتاجقيمةمن%64)%44باألرجلرأسياتمعامالترقمفيارتفاع

62منلينتقل%48بثمنهمعدلازدادوالذياألخطبوطخاصةالصنفهذاأنواعلكلاألول البيع

سنةمنالفترةنفسخاللللكلغدرهما92إلى2020سنةمناألولىأشهرالثمانيةخاللللكلغدرهما

رقممن%67األخطبوطإنتاجقيمةتشكلكما.العامليالسوق فيثمنهالرتفاعنتيجةوذلك2021

.2021سنةخاللالوطنياإلنتاجقيمةمن%43واألرجلرأسياتمعامالت

ازدادحيثألول االبيعثمنمعدلفياملسجلةللزيادةنظرااألخرى السمكيةاألصنافإنتاجقيمةارتفاع

.األبيضللسمك%5بوالسطحيللسمكبالنسبة%10باملعدلهذا

في القيمة30%ارتفاع ب
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(بآالف األطنان)من حيث الحجم 

صادرات 
املنتجات 
السمكية

(الدراهمبماليير)من حيث القيمة 

لتراجعنظرا(للصادراتاإلجماليالحجممن%17)%43بالسمكوزيتدقيقصادراتانخفاض

املنتوجهذاصادراتالنخفاضنتيجة(للصادراتاإلجماليالحجممن%14)%37بالسمكدقيق

.%41بنسبةالسمكدقيقمناملغربلصادراتاألول السوق يشكلوالذي%46بتركيانحو

نتيجة(للصادراتاإلجماليالحجممن%23)%19باملعلباتونصفاملعلباتصادراتتراجع

الكمياتلتراجعنظرا(للصادراتاإلجماليالحجممن%17)%28بالسردينمعلباتالنخفاض

من%81)%29باألوربيواالتحاداألوسطالشرق الصحراء،جنوبإفريقيادول منلكلمنهااملصدرة

.(السردينمعلباتمناإلجماليةالصادرات

لتطور نتيجة(للصادراتاإلجماليالحجممن%56)%20باملجمدةاملنتجاتصادراتحجمارتفاع

.%22باألخطبوطسمكوكذلك%139ب(Maquereau)اإلسمقري سمكمنكلصادرات

في الكمية8 %ب نخفاضا

األخطبوطخاصة(للصادراتاإلجماليةالقيمةمن%60)%52باملجمدةاملنتجاتصادراتقيمةرتفاعا

نظراللصادرات،اإلجماليةالقيمةمن%31يمثلوالذي،%73بمعامالتهرقمفيارتفاعاسجلالذي

خاللللكلغدرهما79منانتقلحيث%42بثمنهمعدللتزايدوكذلك%22باملصدرةالكمياتالرتفاع

.2021سنةمنالفترةنفسخاللللكلغدرهما111إلى2020سنةمناألولىأشهرالثمانية

حجملتزايدنتيجة(للصادراتاإلجماليةالقيمةمن%7)%49بالطريةاملنتجاتصادراتقيمةتزايد

.أخرى جهةمن%14بثمنهمعدللتزايدوكذلكجهةمن%30بصادراتها

لتزايدنظرا(للصادراتاإلجماليةالقيمةمن%7)%24باملعلباتنصفصادراتمعامالترقمارتفاع

للصادراتاإلجماليةالقيمةمن6%)(Anchois)األنشوفامعلباتنصفخاصةأنواعهاجميعصادرات

.%15بصادراتهاقيمةارتفعتوالتي(املعلباتنصفصادراتقيمةمن%82و

بالرغم من ظرفية صعبة على مستوى األسواق العاملية17 %بفي القيمةرتفاعا

2

+17%

237 197

98 121

71 124
18

16

2021 2020
منتجات مجمدة املعلبات و نصف املعلبات دقيق و زيت السمك أنشطة أخرى 

423
458

+20%

-19%

-43%
+10%

-8%

8,9
5,9

3,8

4,4

0,9
1,5

1,3
1,0

2021 2020
منتجات مجمدة املعلبات و نصف املعلبات دقيق و زيت السمك أنشطة أخرى 

12,8
14,9

+52%

-14%

-39%
+27%

2/2-2021و  2020أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خالل الثمانية أشهر األولى من سنتي 
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2022مشروع ميزانية 
ميزانية التسيير 1

املهنية و التأهيل الترقية االجتماعية
و سالمة رجال البحر

+5,72

يننفقات املوظف

قيادة وحكامة

حرية تنمية الصيد وتربية االحياء الب
و تثمين املوارد

تنمية الصيد وتربية األحياء البحرية وتثمين الموارد

التأهيل الترقية االجتماعية والمهنية وسالمة رجال البحر

171,3

- 0,3 19

190,0

2022 تثمين املنتوج  مراقبة الصيد دعم لفائدة املؤسسات تحت الوصاية 2021

25,5

0,0 0,1 0,4

25,1

2022 اإلنقاد البحري الترقية اإلجتماعية دعم مؤسسات التكوين 2021

(بماليين الدراهم)التوزيع العام 

.I

51.06

52,9

1,0
3,9 1,0 1,9

45,1

2022 دعم الهيئات المهنية  دعم مهام المصالح
المركزية

التكوين المستمر دعم مهام المصالح 
الخارجية

2021

قيادة وحكامة

258,9 242,5

52,9
45,11

25,5
25,15

171,3
190,07

508,55 502,83

2022 2021
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2022مشروع ميزانية 
ميزانية االستثمار 2

23,6 18,47

22,5
20,48

175,4 182

221,45 220,95

2022 2021

التأهيل الترقية االجتماعية 
واملهنية و سالمة رجال البحر

قيادة وحكامة

حرية تنمية الصيد وتربية االحياء الب
و تثمين املوارد

تنمية الصيد وتربية األحياء البحرية وتثمين املوارد

التأهيل الترقية االجتماعية واملهنية وسالمة رجال البحر

175,4

10,5 - 0,7 1,8

182,0

2022 بناء  نقط  الصيد
التفريغ  المجهزة

دعم  لفائدة  المؤسسات
تحت الوصاية

مراقبة الصيد حماية  الثروات
السمكية

دفع  لصندوق  تنمية 
الصيد  البحري

2021

5

22,5

1,1 -
3,1

20,5

2022 اإلنقاد البحري الترقية اإلجتماعية دعم مؤسسات التكوين 
المهني

2021

.I

51.06

23,6

3,0 0,9 3,0

18,5

2022 دعم  الهيئات  المهنية 
للصيد  البحري

دعم  مهام
المصالح  المركزية

دعم  مهام 
المصالح  الخارجية

2021

قيادة وحكامة

(بماليين الدراهم)التوزيع العام 

+0,5
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الفرق  2022 2021 بماليين الدراهم

ميزانية االستثمار

-6,64 175,36 182,00 األحياء البحرية و تثمين املواردتربيةالصيد و نميةت

+2,04 22,52 20,48 التأهيل،  الترقية اإلجتماعية و املهنية و سالمة رجال البحر

+5,1 23,57 18,47 وحكامةقيادة 

+0,5 221,45 220,95 مجموع ميزانية االستثمار

التسييرميزانية

+16,35 258,85 242,50 نفقات املوظفين

-18,81 171,26 190,07 األحياء البحرية و تثمين املواردتربيةو الصيد نميةت

+0,37 25,52 25,15 التأهيل،  الترقية اإلجتماعية و املهنية و سالمة رجال البحر

+7,81 52,92 45,11 قيادة و حكامة

+ 5,72 508,55 502,83 مجموع ميزانية التسيير

+6,22 730,00 723,78 مجموع امليزانية العامة

20 0 املناصب املالية املحدثة

2022مشروع ميزانية 
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(مليون درهم  : صندوق تنمية الصيد البحري  (80

2022مشروع ميزانية 

.1

2/1-أهم املشاريع املبرمجة في ميزانية االستثمار 

التقليديالصيدقوارببحارةلفائدةللنفخالقابلةالنجاةستراتاقتناء

نيكرو الدنفيلسمكهجوممنللوقايةالشماليةباملناطقالسفنجهزي ملفائدةمعززةشباكاقتناء

بتيغرتاملائيةاألحياءلتربيةقطبوتثمينإنشاء

نيكرو الدنفيلسمكهجومضحاياالصيادينالبحارةلدعماالجتماعيالضماننظامتفعيل

البحريةاملنتجاتلتثميناالبتكاروالبحتلدعمبرنامج

البحري الصيدأنشطةمراقبةعملياتدعم

معلوماتيةبرامجاقتناء
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2022مشروع ميزانية 

( مليون درهم 72)دعم لفائدة املؤسسات تحت الوصاية

درهممليون (53البحري الصيدفيللبحثالوطنيللمعهدمساهمة)

درهممليون (17البحريةاالحياءتربيةلتنميةالوطنيةالوكالةلفائدةمساهمة)

درهممليون (2البحريةاملواردوتهيئةاستدامةقسملفائدةمساهمة)

والخارجيةاملركزيةاملصالحوتجهيز تهيئة

افقإعانة بالتكويناملكلفةمستقلةبصورةاملسيرةالدولةملر

باملحمديةالبحري املنهيالتكوينمركز بناء

ببوجدور البحري الصيدمندوبيةمقر بناءأشغال

.3

.4

.5

.6

.7

(2/2)أهم املشاريع املبرمجة في ميزانية االستثمار

بالجبهةالبحري الصيدمندوبيةمقر بناءأشغال .8

تاغزوتالصيدمركزتهيئةو(أݣادير)بامسوانالصيدقريةتهيئةإعادة

الداخلةبجهةملهيرزالصيدى بقر إداريةمبانيتشييد

إفنيسيديوميناءالركونتمنبكلاملجهزةالتفريغبنقطللصيادينمخازن إنشاء

: )مليون درهم22)و تربية األحياء البحرية املشاريع املهيأة واملندمجة للصيد التقليدي .2



 

 األجوبة التكمیلیة

للسید وزیر الفالحة والصید البحري والتنمیة 
 القرویة والمیاه والغابات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتنمية القروية والمياه والغابات أجوبة السيد وزير الفالحة والصيد البحري

مي    المستشارينعىل أسئلة السيدات والسادة   خالل اجتماع  المحتر

 6262نونتر  62 بتاري    خ المستشارينلجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس 

انية الفرعية للوزارة برسم سنة    6266بمناسبة مناقشة المت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6262 دجنتر 



م،  السيد الرئيس المحتر

مون، المستشارونالسيدات والسادة   المحتر

ي بداية أن أتقدم بال6262نونبر  62تبعا الجتماع لجنة القطاعات اإلنتاجية بتاري    خ 
فن  شكر الخالص ، يشر

مير  عىل االهتمام الكببر الذي يولونه لقطاعات الفالحة والصيد البحري  المستشارينوالسادة  اتللسيد المحبر
 والتنمية القروية والمياه والغابات. 

بعض تصنيفها التوضيحات والمعطيات عن مختلف التساؤالت المطروحة ب وكما وعدتكم بذلك، أبعث لكم
ي تكمل تحسب القطاعا

ي ، والنر  . ذي الطابع العام خالل االجتماعالمقدم جوابر

 

 القطاع الفالح  

 

اتيجية الجيل األخض    6202-6262استر

اتيجية الجيل األخض   ي 6202-6262اسبر
 المغربتمت بلورتها بناء عىل أسس تقييم مخرجات مخطط ، النر

ي تم تحقيقها خالل العقد األخبر ، تروم األخض  
ي القطاع تعزيز المكتسبات النر

 
ألولوية للعنض إعطاء ا، من خالل ف

ي ي قلب المعادلة المتعلقة بتكريس الحماية االجتماعية كبنية أساسية للعيش ، حيث تم البشر
 
وضع اإلنسان ف

تقائية مع التنمية الفالحية، ومعالجة التفاوتات المجالية واالجتماعية بالنسبة للطبقة الوسىط الفالحية واالل
ي إطار مقارنتها بالطبقة الوسىط بال

 
يوالقروية ف  .مجال الحض 

اتيجيةبفضل الرعاية المولوية وتنفيذا للتعليمات السامية، سنف يل هذه االسبر  غية مواصلةب عمل عىل تب  
ي عرفها القطاع مية ديناال

فرص  اإلنتاجية أو التنافسية وخلقعىل مستوى ، سواء مع مخطط المغرب األخض  النر
 .  الشغل وتحسير  أوضاع الفالحير 

ي عدة أليات سيستفيد منها الفالح الصغبر والمتوسط، وتهم: ، لهذه الغايةو 
 تم تبن 

ألف أرسة ضمنها، من  292وتثبيت  لمتوسطة،ألف أرسة جديدة من الولوج للطبقة ا 022تمكير   -
 دعائم، تهم:  0خالل 

 ات جديدة موجه للشباب  تحسير  دخلل مواصلة الجهود االستثمارية وإرساء نظام تحفبر 
 ؛ الفالحير  

  هكتار(، ووضع إطار خاص لتمكير  الفالحير  من االستفادة  6,2تعميم التأمير  الفالحي )ليبلغ
اكة  مع القطاع الخاص؛ من خدمات الحماية االجتماعية بالشر

   ماليير  فالح من االستفادة من خدمات الحماية االجتماعية 0تمكير. 

، من خالل:  - ي القطاع الفالحي
 
 إفراز جيل جديد من المقاولير  الشباب ف

  ي الجماعية، عبر بروز
ي  022تعبئة وتثمير  مليون هكتار من األراض 

ألف مستغل لألراض 
ي مجال الفالحة أو الخدمات 

 
 المرتبطة بها؛ومقاول ف

  222تكوين أزيد من  . ي المجال الفالحي
 
 ألف شاب ف
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مرات  2مضاعفة معدل تنظيم الفالحير  لتنظيمات الفالحية المبتكرة، عبر إطالق جيل جديد من ا -
 .)تعاونيات فالحية من الجيل الجديد(

-  :  وضع جيل جديد من آليات المصاحبة، عبر

  ؛ 2.222توفبر تكثيف وتعميم االستشارة الفالحية، عبر  مستشار فالحي

  ونية 6تطوير الخدمات الرقمية بربط ما ال يقل عن  .مليون فالح بمنصات الخدمات االلكبر

إطالق مجموعة من األوراش تتعلق بالحماية االجتماعية ، من خالل واجهات عدةاالشتغال عىل حاليا  يتمهذا، و 
 وخلق فرص الشغل وتشي    ع التثمير  وتشجيع االستثمار. 

 

  
 تدبت  مياه السقر

ي 
نامج الوطن  اتيجية الجيل األخض  والبر يل اسبر ب والري، تمت بلورة  تماشيا مع تب   ويد بمياه الشر برامج  0للبر 

ي وتدببر الطلب وتثمير  الماء والتهيئة الهيدروفالحية، مع مراعاة إمكانيات 
ي مجاالت تنمية العرض الماب 

 
مهيكلة ف

 .وخصوصيات كل منطقة

امج،   تهم: هذه البر

ي الماء، لتشمل  -
 
 %22عضنة شبكات الري والرفع من تثمير  الماء، بهدف تعميم التقنيات المقتصدة ف

 :  من المساحة المسقية اإلجمالية، عبر

  ألف هكتار وإطالق  02مواصلة وإتمام مشاري    ع عضنة شبكات الري الجماعية عىل مساحة
 ؛ألف هكتار  02ي    ع جديدة عىل مساحة مشار 

  ات المالية  022تجهبر  الضيعات بالري الموضعي عىل مساحة ألف هكتار، عبر التحفبر 
ي إطار صندوق التنمية الفالحية. 

 
 المقدمة من طرف الدولة ف

ي جديدة ودعم الري بالدوائر  -
تثمير  موارد المياه المعبأة بواسطة السدود، عبر إحداث دوائر سقر

ي طور اإلنجاز، حيث سيتم تجهبر   المسقية المتواجدة بسافلة السدود المنجزة
 
ي ف

 06.022أو النر
ي أفق 

 
 حوالي  6202هكتارا ستمكن ف

 مليون مبر مكعب؛ 064من تثمير 

ي مجال الري، عبر مواصلة إنجاز  -
 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف اكة  3برنامج الشر مشاري    ع للشر

 جهات:  0الموزعة عىل 

  ي
وع سقر ن محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة شتوكة هكتار انطالقا م 000 15استكمال مشر

ة؛ ي مراحله األخبر
 
 بسوس والذي يوجد ف

  ي حوالي
وع تحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة لسقر هكتار من  2.222إطالق أشغال مشر

ي الجديدة؛
 األراض 

  وع أزمور )بمنطقة البب  الجديد( لري ي استغالل مشر
 
وع ف  هكتار.  0.622الشر

 الصغرى، من خالل تنمية الفالحة المسقية -

  هكتار من هذه الدوائر؛ 622.222إعادة تأهيل واستصالح 

 إنجاز العتبات لتغذية المياه الجوفية وتعزيز تعبئة المياه السطحية؛ 

  .إصالح وإعادة تأهيل الخطارات 
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  المجالية واالجتماعية برنامج تقليص الفوارق

ة لتنمية ن الجهوياوبرمجتها وإنجازها يدخل ضمن اختصاصات اللجانتقاء المشاري    ع بداية، أود التأكيد عىل أن 
 المجال القروي. 

نامج ي إطار هذا البر
 
سالك االنتهاء من تهيئة وفتح الطرق والمالساقية الحمراء،  -جهة العيون ، عىل مستوى تم ،ف

ي كما استفادت هذه الجهة  كلم.   222صل األشغال عىل طول اتتو فيما ، كلم  660عىل طول 
 
إطار الشق المتعلق  ، ف

ة أشغال بناء وتهيئ اء مننتهاال  تم ،إقليم بوجدور عىل مستوى و  مدارس ابتدائية.  2من تهيئة  بقطاع التعليم،
 كلم.   99الطرق والمسالك عىل طول 

 

  الداخل االستثمار 
 
  الفالحية ف

  األراض 
 
 وادي الذهب  -ة ف

، و حسب دراسة لوكالة الحوض  ي
انيات ، فإن اإلمكوإعداد المجال الفالحي للوزارة الريبتنسيق مع مديرية الماب 

ي سوى مساال يمكنها المتاحة من المياه الجوفية بمناطق الداخلة وبب  انزران 
 هكتار  2.222حة ال تتعدى سقر

 . عىل أبعد تقدير

ي إطار رؤية للتنمية المستدامة والحفاظ عىل الفرشة المائيةو
 
مجة قامت الوزارة  ،ف وع خلق ببر ائرة سقوية دمشر

ي سيتم ، والذي هكتار عن طريق تحلية مياه البحر  2.222جديدة عىل مساحة 
 
وع ف  لسنةإنجازه خالل هذه ا الشر

ي غضون سنتير  ونصف
 
 . وينتهي ف

وع  هذا    02 إلنتاجمحطة و مليون مبر مكعب  02نشاء محطة لتحلية مياه البحر سعتها السنوية يروم إالمشر
كما سيتم تزويد  كيلو واط سنويا من الطاقة الريحية لتغطية االحتياجات الطاقية لمحطة التحلية ولشبكة الري. 

ب ي للكهرباء والماء الصالح للشر
ب من طرف المكتب الوطن  وع بالماء الصالح للشر   .الساكنة المجاورة للمشر

وع من:   وسيمكن هذا المشر

ي المحافظة عىل الفرشة -
 
 المائية؛ المساهمة ف

ي السنة؛ 222 حوالي طن من البواكر بقيمة مضافة تقدر ب 222.222نتاج حوالي إ -
 
 مليون درهم ف

 .منصب شغل قار( 22.222خلق فرص الشغل )حوالي  -

يكير  الخاصير  إلنجاز واستغالل محط اكة واعدة مع الشر ي وقد وقعت الوزارة عقد رسر
 وتم ،يالتحلية شبكة الر  نر

 .6262مارس  26 بتاري    خ 2420نشر مقتطف من العقدين عىل مستوى الجريدة الرسمية رقم 

 

ة القرمزيةاستعمال   أصناف مقاومة للحشر

ةكما تعلمون تسببت ال ي ظهرت حشر
ي تبنور  سيدي بإقليم 6220ببالدنا سنة  مرة ألول القرمزية، النر

 
 دمبر ، ف

ي  تسبب مما بالعديد من المناطق، الصبار  مساحات مهمة من
 
 . ائلةه وبيئية واقتصادية اجتماعية خسائر ف

 شمل مجمعة من اإلجراءات، تهم: برنامج مكافحة ي الوزارة أطلقت هذه اآلفة، ولمواجهة

ة القرمزية؛ -  المراقبة والرصد للبؤر الجديدة للحشر
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را؛ -  قلع وردم نباتات الصبار األكبر تض 

ية المرخص لها لهذا الغرضمعالجة نبات الصبار المصاب باستعمال  - اك ا المبيدات الحشر لفالحير  بإرسر
ي للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وبتأطبر من مصالح وقاية النباتات التابعة للمكتب

 ؛الوطن 

ي للبحث بحث إطالق برنامج  -
ةمن طرف المعهد الوطن   ،الزراعي إليجاد أصناف صبار مقاومة للحشر

ة عالية مقاومة ات ذ أصناف 4تسجيل والذي مكن من   ؛لهذه الحشر

وزي    ع وت لتوعية والتحسيس لفائدة الساكنة والفالحير  والسلطات المحليةلحمالت عدة تنظيم  -
ة وكيفية معرفتها وسبل محاربتها والوقاية منها   ؛منشورات حول الحشر

ي برنامج المكافحةإ -
 
اك الفالحير  ف ي الميدان ، رسر

 
المختصة  حالمصالمن تأطبر بالذي أثبت فعاليته ف

ي هذا اإلطار ل
 
كاء. وف ي الشر

ر
ي سلسلة تم ، لمكتب وباف

 
تأطبر وتزويد الجمعيات والتعاونيات الفاعلة ف

 آالت الرش والتقليم ومعدات الحماية الفردية. كالمبيدات و  ،الصبار بالمواد والمعدات الالزمة

اكميةبلغت منذ ظهور هذا المرض، و  ي  اإلنجازات البر
هكتار  22.222معالجة إل غاية اليوم  عىل الصعيد الوطن 

را  من الصبار  هكتار  9.022وإتالف  وقلع هكتارا تم  6.222هكتارا تمت معالجتها و 20.062منها  األكبر تض 
 (.6262السنة )حنر متم شهر أكتوبر خالل هذه إتالفها 

 تمت خالل هذه السنة: واد نون،  –جهة كلميم وعىل مستوى 

 ؛ باستعمال المبيدات البيولوجيةبالطائرات هكتار  6.622معالجة  -

 ؛ من نبات الصبار المصاب ا هكتار  2.602معالجة  -

را  اهكتار  290إتالف  -  ؛ من نبات الصبار األكبر تض 

 ؛ الفالحير   فائدةلبر من المبيدات ل 22.222توزي    ع أكبر من  -

 .لفائدة الفالحير   لمياها لخزان 42للمبيدات وآلة رش  242توزي    ع  -

ف إلكثار األصنا مشاتلتم إنشاء عدة من جهة أخرى، وبالنظر للنتائج المحصل عليها من برنامج البحث، 
ة الثمانية  ة ونشر إعادة ال بهدف إنتاج شتالت المقاومة للحشر ي دمرتها الحشر

ي إعادة زرع الحقول النر
 
ستعمالها ف

 .زرع الصبار بعدة مناطق من المملكة

 

 مراقبة المنتجات المستوردة

اد المنتجات الغذائية والرفع من مستوى جودتها للحد من تدفقها ال السوق  ي إطار التداببر المتخذة عند استبر
 
ف

ي للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بيقوم المكتب  ،ومنافسة المنتجات المحلية ةالوطني
شديد تالوطن 

اد المراقبة الصحية والصحة النباتية  ي تمكن من منع دخول أمراض يمكل   . كما يتخذ عند االستبر
كن اإلجراءات النر

ي أو عىل صحة المستهلك. 
ي والنبابر

 أن تكون لها عواقب وخيمة عىل الرصيد الحيواب 

ي 
 
وع مرسومهذا اإلطار، ف ح المكتب مشر وط الصحية بالبلدان المصدرة  حداثإل  اقبر نظام تقييم المساطر والشر
عملية بلدان قبل السماح بإجراء تقييم خالل زيارة مسبقة لهذه المع ، لمغرب قبل القيام بعملية التصدير ل

 .التصدير

 يهدف إل: هذا المرسوم 

 بالدنا؛لتقليص خطر دخول األمراض الحيوانية أو النباتية  -
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ي قد تنتج عن  -
وردة عادة الحيوانات والنباتات والمنتجات المستإتقليص العواقب والتداعيات المالية النر

ي تعتبر غبر 
 ؛مطابقةوالنر

ي  -
اد بعض المنتجات المتوفرة عىل الصعيد الوطن  ي ال تتفوق عليها من حيث ،الحد من استبر

 .الجودة والنر

 

 مراقبة بقايا المبيدات 

ي إطار التداببر المتخذة لضمان سالمة المنتجات الغذائية ومدى مطابقتها لمستويات ال
 
بقايا ملوثات و ف

ي المكتب  تتتمثل تدخال المبيدات الفالحية، 
: ذائية للسالمة الصحية للمنتجات الغالوطن  ي

 
 ف

خيص ال - اده مخاطرها عىل صحة اإلنسان والبيئةبعد تقييم لمبيدات لبر اح بتوزيعها والسم ا قبل استبر
   وتسويقها؛

 ؛عتماد المؤسسات المستوردة او المنتجة لهذه المواد ا -

اد المبيدات ا -  ؛للمعايبر الصحية المعتمدةة قمطابغبر اللسحب من السوق ومنع استبر

ي الخض  وضع برامج ال -
 
 عن طريق إلزامية وضع سجل بالضيعات ومراقبة حسن، مراقبة لبقايا المبيدات ف

ية دون التميبر  بير  المنتجات الموجهة للسوق  االستعمال للمبيدات وأخذ العينات إلجراء تحاليل مخبر
 ؛ةأو الخارجي ةالداخلي

لرفع من التداببر إل ايهدف ، ةبالجريدة الرسمي 00.24 لمبيدات رقمإصدار قانون جديد لمراقبة ا -
 الجيدة لمراقبة هذه المواد عىل طول سلسلة اإلنتاج تماشيا مع المعايبر الدولية. 

 

وع اجريفية ببوجدور  مشر

وعهذا الم  2.222سيتم إنجازه عىل مساحة  ،يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية، الذي شر
ي التهيئة الهيدروفالحية واالستثمار الفالحي  ي  همو  هكتار 

 
وات،ف ي )الخض 

  مجاالت سالسل اإلنتاج النبابر
ي )الحليب(

 .والزراعات الكلئية( والحيواب 

وعه يتوح  منو  من خالل  ألف يوم عمل سنويا  40مليون درهم وخلق  02تحقيق قيمة مضافة قدرها  ذا المشر
وا 9.222إنتاج   طن من الكأل.  0.222ت وطن من الخض 

اكة بير   اهكتار  622عىل شطر أول مساحته  وستتم تعبئة العقار ي إطار عملية الشر
 
عن طريق طلبات العروض ف

ي الدولة الخاص لفائدة المستثمرين والشباب القالخاص الدولة والقطاع 
دفبر اطنير  بالجهة، طبقا لحول أراض 

 .تحمالتال

 ،ار الفالحي قتعبئة الع. كما تمت %42أشغال التهيئة الهيدروفالحية  إنجاز تقدموإل حدود اليوم، تبلغ نسبة 
مجة مساحة  تجزئمن خالل  وع المبر  كتار ه 2قطعة من  66قطعة فالحية، منها  62عىل هكتارا(  622)المشر

  ستوجه لشباب المنطقة. 

ي انتظا المتعلق بهذا الشأنملف طلب العروض وقد تم االنتهاء من إعداد 
 
نة المصادقة عليه من طرف اللجر ف

اكة.   البير  وزارية المكلفة بالشر
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 قطاع الصيد البحري

 األوروبر   االتحاد استفادة الساكنة المحلية من اتفاقية الصيد البحري مع 

 امتداد 6229يناير  20 بتاري    خ ةوقعموبروتوكول تنفيذها الالصيد البحري  اتفاقيةتعد 
 
 منطقي ا

 
اكة  ا لروح الشر

اتيجية ي تجمع بير   االسبر
وتوكول المياه البحرية المغربية عىل ط واالتحاد المغرب  النر . ويشمل البر ي ول األوروبر

 الواجهة األطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إل غاية الرأس األبيض بجنوب المملكة. 

ي  بروتوكول الصيد البحري الموارد السمكية غبر المستغلة من قبل ستهدفوي
يأخذ بعير  و  .األسطول الوطن 

ي ، االعتبار حالة المصايد الوطنية
ي مياه البحر األبيض المتوسط بالنظر إل هشاشة نظامه البين 

حيث يستثن 
وتوكول بعض األصنافكما   .وضعف موارده السمكية وبعض المناطق البحرية الهشة ي البر

كاألخطبوط   ،يستثن 
 عىل السفن المغربية وهو ما من شأنه أن  ،واألربيان ذات القيمة التجارية العالية

 
ي سيقتض صيدها حضيا

والنر
ي 
 
 .استدامتها يساهم ف

ي المشا االتفاقية هتساهم هذو 
 
ي دعم مجهودات المغرب لمواصلة االستثمار ف

 
يد ري    ع المهيكلة لقطاع الصف

ية ات االجتماعتحسير  البنيات التحتية والخدمو استدامة الموارد البحرية  عىل مستوى وخاصة، البحري
ي وخلق المقاوالت و  األساسية المرتبطة بالقطاع

عىل مستوى  وخاصة ،تعزيز دينامية التشغيل والتكوين المهن 
وادي  -موجه لفائدة ساكنة جهة الداخلة  لالتفاقيةمن الدعم القطاعي  %22,2حيث أن  ،األقاليم الجنوبية

 الحمراء. الساقية  -لفائدة ساكنة جهة العيون  %62,0الذهب و

ي إطار التعويض عن ولوج سفن الصيد األوروبية للمياه المغربية، فإن ساكنة جهة الداخلة 
 
أما الدعم المقدم ف

ي حدود 
 
 %00,20بينما تستفيد ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء من  ،%22وادي الذهب تستفيد منه ف

 منه. 

اف   إطار ا االستت  
 
وات السمكية المستغلة ف  تفاقيات الصيد البحريالمفرط للتر

ي مجال الصيد البحري مع كل من 
 
ي وروسيا واليابان.  االتحاد يرتبط المغرب بثالث اتفاقيات ف  األوروبر

ي لالتفاقية مع اليابان، بالنسبة  ة ال تستفيد من أية حصة من الجانب المغربر تستغل حصتها  ، بلفإن هذه األخبر
 من سمك التون المخصصة لها من قبل المنظمة الدولية للحفاظ عىل التونيات. 

ي والروسي  حالة المخزونات الوطنية بعد  ، فهي تحدد وفقأما بخصوص الحصص المقدمة للجانب األوروبر
ي الصيد البحري، المع طرفتقييمها من 

 
ي للبحث ف

الوطنية فقط من الحصة  %62وتشكل مجتمعتير  هد الوطن 
 من األسماك السطحية. 

وط عىل عدة  االتفاقياتوتنص هذه  و  ضمن التدببر المستدام لمصايد األسماكترسر  ة السمكيةوالحفاظ عىل البر
امالوطنية، من بينها  ي برمجة إبحار المالحظير  العلميير  لمراقبة مدى احبر

 
بنود االتفاق لذه السفن ه الزيادة ف

ة المناطق البحريالمستعملة و الصيد وآليات عدات خاصة ما يتعلق بم، بها العمل وكذا للقوانير  الجاري
هي و  مواكبة عمليات المسافنة أو التفري    غ داخل الميناءون بكما يقوم .مكونات المصطاداتالمرخصة وحجم و 

ي مندوبيات الصيد البحري. 
 للمراقبة من قبل موظق 

 
  عمليات تخضع وجوبا

وط    االتفاقومن رسر
 
فضال عن  (VMSاستخدام نظام مراقبة السفن عبر األقمار االصطناعية )إلزامية أيضا

ي البحر من قبل مصالح الدرك الملكي البحري والبحرية الملكية. 
 
 خضوع هذه السفن للمراقبة ف



8 
 

، نصت  ولضمان ي مستوى العقوبات إل  االتفاقيةاالمتثال لحجم التفري    غ اإللزامي
 
بدال من  %22عىل الزيادة ف

ي  2%
 
 .السابقة االتفاقيةف

 

ات تسويق منتجات الصيد البحري  وتأهيل البنيات التحتية والتجهت  

ي إطار دعم وهيكلة السوق الداخلي
 
( 22إنجاز ، تم ةف ي

 ،أسواق لبيع السمك بالجملة خارج المواب   )البيع الثاب 
ورية الكفيلة بتوفبر منتجات سمكية ذات جودة  ات الض  اد طرق جديدة اعتمو  عاليةتتوفر عىل جميع التجهبر 

 . تسويقعمليات اللتنظيم 

ة ،كما تم   62مليون درهم بمعدل  202تخصيص حوالي  ،خالل الخمس سنوات األخبر
 
مليون درهم سنويا

 . لتأهيل أسواق البيع األولي وأسواق الجملة

وع رقمنة عمليات البيع، ة وبالموازا ي للصيد مع مشر
ي ابصدد تطوير وتحديث النظام فإن المكتب الوطن 

لمعلومابر
. و  ات جديدة من شأنها تحسير  الخدمات المقدمة لفائدة المهنيير   اقتناء تجهبر 

امج االستثمارية المرتبطة بمجال التسويق واالستهالك تهدفالسمك، أثمنة ارتفاع وحول  خاصة ما يتعلق و  ،البر
ق بيع السمك بالجملة عبر تراب المملكة وخارج من خالل إنجاز شبكة أسوا ةبهيكلة ودعم السوق الداخلي

ي 
 إل توفبر المنتجات السمكية بالمدن الداخلية والحد من عدد الوسطاء عىل صعيد البيع الثاب 

 
، أساسا المواب  

ي عىل مستوى البيع بالتقسيط.  ي ذلك من أثر إيجابر
 
 قصد ضبط األثمان وتقليص هوامش الرب  ح لما ف

نقل كميات السمك من ميناء العيون نحو مواب   أخرى )ميناء أكادير( مرجعه إل فإن وبخصوص السمك العابر، 
ي حال  ،األسماك المفرغة تخضع ،6220ومنذ  ،قلة تجار السمك مقارنة مع الكميات المعروضة للبيع. إال أنه

 
ف

يبة المعمول بها عىل مستول ميناء التفري    غ قبل أن يسمح لها بالتوجه نحو مو  ب   أخرى اوجود فائض، للض 
ائب.  ابية من هذه الض   وبذلك تستفيد الجهات والجماعات البر

يبة عىل مبيعات السمك بقرية الصيادين أفتيسات التابع إلقليم بوجدور، وبالنسبة ل  لض 
 
مصالح المكتب  خضعت

 أن
 
يبة، علما ي للصيد جميع الكميات المفرغة والمضح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري للض 

 الوطن 
 خالل السنوات الماضية

 
 مطردا

 
سنة  ا طن 2.202حيث انتقلت من  ،نسبة المفرغات بهذه القرية عرفت نموا

 مليون درهم.  202,4بقيمة  6262 سنة خالل ا طن 0.022 مليون درهم إل 22,6بقيمة  6226

 

 ميناء بوجدور واستفادة الساكنة من رخص وحصص للصيد

ي ببوجدور،  الصيد البحريميناء يعتبر 
 
ي استغالله ف

 
ع ف ، من بير  أهم المشاري    ع المنجزة، 6220نونبر  22الذي رسر

 سوقيضم حيث 
 
يد وغ لسمك من الجيل الجديداألولي لبيع لل ا   ارة. مصانع الثلج ومستودعات للبحو  رف التبر

 قليمي سواء عىل المستوى اإل واالجتماعية،ية االقتصاداألوضاع نعاش وتنمية إل قاطرة مهمة ويعد هذا الميناء 
 أن مجموع سفن الصيد الساحىلي  .من خالل أسطول مهم من سفن الصيد التقليدي والساحىلي  ،أو الجهوي

 
علما

ي إطار طلب عروض إبداء 
 
ويد الوحدات الصناعية،  االهتمامتم انتقاءها ف  سواء داخل اإلقليم أو باألقاليملبر 

ي بالمواد األولية لدعم قدراته ،األخرى
ي حدود حصص للصيد محددة من طرف المعهد الوطن 

 
ا اإلنتاجية ف

ي الصيد البحري تراعي حالة المخزون
 
 .للبحث ف
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ي إطار طلب عروض إبداء 
 
ي مصايد األسماك ال  االهتمامكما استفاد اإلقليم، ف

 
ستغالل وتثمير  حصص الصيد ف

ي   .ةن قيد اإلنجاز بالمنطقة الصناعياجديدتير  توجدوحدتير  من إحداث  ،السطحية بالجهة األطلسية الجنوبر

ي إطار برنامج تكوين وإدماج الشباب المنحدرين من جهة العيون 
 
من  022الساقية الحمراء، تم تكوين  -وف

ي قطاع الصيد التقليدي 222شباب األقاليم المعنية، منهم 
 
 ،شاب منحدر من إقليم بوجدور، بغية إدماجهم ف

ورية بشكل يضمن وط الض  ي الحياة المهنية هم الفعىلي اندماج وتوفبر الشر
 
 للصيد التقليدي  022اقتناء عبر  ف

 
قاربا

 مصنوع من األلياف الزجاجية ووضعها رهن إشارتهم وتمكينهم من رخص صيد جديدة. 

ية ي إطار تقوية الكفاءات البشر
 
ي البحري ببوجدور تم بناء وتجهبر  مرك، وف

دخل حبر  ذي الو ، ز التأهيل المهن 
ي مجاالت متعددة بغية االستجابة لحاجيات القطاع من اليد العاملة المؤهلة، 6220الخدمة سنة 

 
  .ف

 

ية   عىل مستوى مندوبية الصيد البحري ببوجدورالموارد البشر

لبية كفاءات قادرة عىل تتتوفر المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري عىل مستوى إقليم ببوجدور عىل  
اء عىل مستوى سو  ،تتبع مسار المنتجات من األسماكوعىل القيام بمهام المراقبة و  الحاجيات اإلدارية للمرتفقير  

جال كما تتوفر عىل كفاءات قادرة عىل تكوين ومواكبة ر   .ميناء بوجدور أو عىل مستوى قرى الصيادين التابعة لها
ي ميادين مختلفة. 

 
 البحر ف

ي ميادين مختلفة وفق بيتم إخضاعهم لل ،وب  هدف الرفع من الكفاءة المهنية للموظفير  
 
رامج تكوين المستمر ف

ي مجال السالمة البحرية ومراقبة الصيد البحري  ،حاجياتهم من التكوين االعتبار سنوية تأخذ بعير  
 
وخاصة ف

 ، .... والتدببر اإلداري

امج عبر ه تعزيز ، خالل السنة المقبلة،وسيتم ي مندوبذه البر
كة لفائدة موظق  ات يتنظيم دورات تكوينية مشبر

ي لل
ي للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةصالصيد البحري والمكتب الوطن 

 .يد والمكتب الوطن 

 

 قرى الصيادين

وع  بتجميد مشر
 
التموين  معللة ذلك بمشاكل سكنية نواتية للصيادين تءاإنجاز تجز  اتخذت والية العيون قرارا

وع.  ،المالي  ضت الجهة عن هذا المشر  حيث اعبر

وع الأما  فلبويردا عىل مستوى قرية الصيد  لصيادينفائدة اواتية لنالسكنية ال ءاتتجز مشر هة التابع لج توانبر
 فيوجد قيد اإلنجاز.  وادي الذهب -الداخلة 

ي طور اإلنجاز ،ور ري    غ المجهزة بإفري إيفوناسن التابعة إلقليم الناظبخصوص نقطة التفو 
 
  .فهي ف

  .التابعة إلقليم الحسيمةيتم تأهيل قرية الصيادين كال إيريس هذا، و 
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 تربية األحياء البحرية

ورية ضمن رؤ  دااعتمتم  ،تطوير تربية األحياء البحريةمن أجل بلوغ أهداف تنمية و  ية عدة تداببر وإجراءات ض 
ي الحكامة والتخطيط الساحىلي والمواكبة وخلق المشاري    ع النموذجية مع تقنير  

 
 ف
 
شاملة ومتكاملة، تتجىل أساسا

 .نشاطهذا ال

 ، ئة بدراسات تهم إنجاز تصاميم جهوية للتهيالقيام  ،لحد اآلن ،تمعىل مستوى التهيئة والتخطيط الساحىلي
  ،كلم  2.029جهات ساحلية عىل طول  4بهدف تقييم المجاالت القابلة إليواء هذا النشاط عىل مستوى 

 
علما

 أن إنجاز هذه الدراسات يتطلب من سنتير  إل ثالث سنوات. 

ز تناهاألولية إمكانيات إنتاجية  حيث أظهرت النتائج ،جهات 2من هذه الدراسات عىل مستوى وقد تم االنتهاء 
 من منتجات تربية األحياء البحرية.  042.222

 
  طن سنويا

ي ، الذي ألف طن 622هدف 
 
قه، مستثمرين تحقيمخطط أليوتيس هو رقم واقعي يمكن للإطار تم تحديده ف

ي هذا اإلطار حيث تم لحد اآلن 
 
 إلبداء االهتمام موجه لفئة  13إطالق  من المخططات، االنتهاءعىل إثر و ف

 
طلبا

  265انتقاء ، مكنت من المستثمرين المغاربة واألجانب والمقاولير  الشباب
 
وعا   222من بينها ، مشر

 
وعا مشر

 لفائدة المقاولير  الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي. 

عىل مستوى دعم ومواكبة المشاري    ع لتسهيل تطوير مزارع تربية األحياء البحرية، يتم دعم المقاولير  الشباب و 
تخصيص وحدات إنتاجية لفائدة المقاولير  الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي  من خاللوالتعاونيات 

ي التنمية المحلية للمناطق الساحلية
 
ىط  هؤالء الشباب ويح. وتخصيص دعم مالي بغرض إدماجهم ف

وقد  .والتعاونيات باهتمام خاص من خالل برنامج تدريب ومواكبة تقنية لتعزيز الكفاءات وتطوير المهارات
 .ضيعات بحرية نموذجية بيداغوجية 0 ت لهذا الغرضأنجز 

خيص ل لغاية اليوم،  ،وقد تمهذا،   بإنتاج إجمالي يقدر ب 259البر
 
وعا  بح 140 حوالي مشر

 
جم ألف طن سنويا

فقط  22مزرعة مقابل  51تثبيت كما تم   .منصب شغل قار 0.222ستوفر  ،مليون درهم 2.202ه استثمار قدر 
 2.200 ألف طن وتشغيل 65حوالي  إلنتاجمليون درهم  691 االستثمارات، حيث بلغت قيمة 6229خالل سنة 

 من اليد العاملة. 

 229لدعم  ةمالياعتمادات ربية األحياء البحرية ت الوكالة الوطنية لتنمية تولتسهيل إنشاء المزارع، خصص
ي شابة وإدماجها  ةمقاول

 
مقاولة عىل مستوى جهة  222منها ، االقتصادي وتسهيل إنجاز مشاريعها النسيج ف

 .وادي الذهب –الداخلة 

 

 مياه والغاباتقطاع ال

 

 المقاربة الجديدة للمحافظة عىل النظم الغابوية

اتيجية الوطنيةتعتمد  " مقاربة نوعية 6202-6262لتنمية القطاع الغابوي "غابات المغرب  الجديدة االسبر
لمحافظة عىل ا أو  قطاع، سواء تعلق األمر بتنمية الفضاءات الغابوية أو بالتدببر التشمل كل مهام واختصاصات 

ي    .النظم الغابوية والتنوع البيولوحر
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اتيجيةهذه   ات الساكنة المجاورة بجعل الغابة فضاء ومجاال إل االستجابة لمتطلب ،باألساس ،هدفت االسبر
ا التحديات المتعلقة بالبيئة وباالستغالل المفرط لهذه المجاالت.  وة، مستحض  رسم أفقا ما تك  متجددا لخلق البر

جديدا لتدببر الغابات بالمغرب عبر مواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع ال سيما المتعلقة منها بتدهور الغطاء 
هكتار، أو تلك المرتبطة باالنخفاض المستمر للقدرة اإلنتاجية  20.222 بحوالي سنويا الذي يقدر  ،الغابوي
اوح ما بير  وخاصة تلك المؤهلة لإلنتاج المكثف للخشب، الذي ي ،للغابات  . %02و 62 بر

ي تدببر الغابات، ترتكز و 
 
اتيجية عىل المقاربة التشاركية ف  من خالل: هذه االسبر

ستعمىلي الغابات عىل التنظيمات التقليدية المحلية لتنظيم الساكنة حول المصالح اعتماد تجمعات م -
كة؛  المشبر

ام الساكنة  - ابيير  بالوساطة بير  الفرقاء، وبإحصاء مستعمىلي الغابات والسهر عىل البر  قيام المنشطير  البر
 المنتفعة بالتقنيات المنظمة؛

ي إطار مندمج وتكامىلي  إحداث منظمات محلية لتنمية الغابات لتنسيق األنشطة -
 
 .مع المستعملير  ف

اتيجية عىل أربعة محاور رئيسية: هذه اال تعتمد ولبلوغ هذه األهداف،   سبر

ه؛ - ي تدببر
 
يك ف  خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول رسر

 تدببر وتطوير الفضاءات الغابِوية حسب مؤهالتها؛ -

 ؛تطوير وتحديث المهن الغابِوية عبر رقمنتها  -

ي للقطاع الغابوي.  -
 اإلصالح المؤسسابر

ي إطار التوازن المطلوب بير  القطاع هذا، 
 
اتيجية عىل التدببر األمثل للملك الغابِوي ف وتحرص هذه االسبر

ي القطاعات اإلنتاجية ،الغابِوي
ر
 بما فيها الفالحية، من جهة أخرى.  ،من جهة، وباف

اتيجية الجديدة:  62 وهكذا، تم فتح  ورشا يخص مختلف محاور وتوجهات االسبر

يعي والتنظيمي  - يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه  26-62 رقم قانونال إصدار  ، تمعىل المستوى التشر
ي للقانون رقمالمرسوم ه، والبتطبيق مقتضيات 6.62.022مرسوم رقم وال والغابات

 66.20 تطبيقر
  المتعلق بالمناطق المحمية. 

وإن الوزارة بصدد مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للمجال الغابوي من أجل استكمال البناء  ،هذا 
ابية.  ي ولتفعيل الحكامة البر ي والتدببر

 المؤسسابر

ي  -
ذية، يإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات وهياكلها التقريرية والتنف، تم عىل المستوى المؤسسابر

ي مزاولة اختصاصاتها ابتداء من فاتح يناير المقبل. 
 
ع ف ي ستشر

 والنر

يل -  وضع تصور أولي لخمسة منظمات للتنميةبقطاع البارسر ، عىل المستوى المقاربة ومنهجية التب  
 .جماعات غابوية كنموذج 2الغابوية عىل مستوى 

 

 ية للمملكةبرامج محاربة زحف الرمال والتصحر باألقاليم الصحراوية الجنوب

ي بلورة 
 
عمد قطاع المياه والغابات إل بلورة وتنفيذ مخطط متكامل األبعاد، يرتكز عىل مبدأ المقاربة التشاركية ف

امج المجالية ي مجال محاربة زحف الرمال المشاري    ع والبر
 
ي التثبيت  ، ،ف

 
حيث تجلت أهم اإلنجازات المحققة ف

ي للكثبان الرملية عىل حواف األودية الرملية عىل مساحة  )بما فيها أشغال  ا هكتار  2.022الميكانيكي والبيولوحر
ي المنبع )  622وإقامة  ،الصيانة(

 
 (.6262-2990كلم من الحواجز التلية ف
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ي حيث كانت كل مداخلها تعرف ا، ة التشاركية المتبعةمبدأ المقاربوتعتبر مدينة طرفاية خبر مثال عىل 
 
نقطاعا ف

مما يستدعي تدخل كاسحات الرمل وبدون انقطاع لفك العزلة عىل  ،حركة المرور بسبب تراكم تالل رملية
 المدينة. 

اكة بفضل اتفاقيةو   نميةت وعمالة إقليم طرفاية والمجلس البلدي للمدينة ووكالةالمياه والغابات بير  قطاع  ،رسر
ي للساقية الحمراء  يةالجنوباألقاليم 

به ه المقاطع وبصفة شذتم حل إشكالية ترمل ه ،ووكالة الحوض الماب 
ي ميدان محاربة زحف الرمال.  محيط طرفاية يشكل وأصبح نهائية. 

 
ي ف

 نموذجا يحتذى به عىل الصعيد الوطن 

ي 
 
ة الممتدة ما بير  اعتمادات لرصد ، 6220سنة كما تم، ف من أجل مساعدة مالكي الضيعات  6262-6220لفبر

 .وساكنة مركز فم الواد للحد من تفاقم ظاهرة زحف الرمال عىل إثر فيضانات واد الساقية الحمراء بنفس السنة
نامج ة 002.222توزي    ع  كذلك  وقد شمل هذا البر والمحاربة الميكانيكية والبيولوجية  ،كمصدات ريحية  ،شجبر

اكة الموقعة أمام أنظار  .اهكتار  20لزحف الرمال عىل مساحة  ي إطار اتفاقية الشر
 
ويتم حاليا مواصلة التدخالت ف

 .6222نونبر  0بتاري    خ نضه هللا جاللة صاحب ال

ي إطار جهود مكافحة ظاهرة زحف الرمال، تم التوقيع عىل اتفاقية من أجل القيام بتجربة تقنية جديدة تعتمد 
 
وف

مو غطاء مع إمكانية ن ،فرشة سطحية رملية قادرة عىل تحمل التعرية الريحيةعىل استعمال مواد تمكن من خلق 
ي تهدد الطريق الوطنية رقم 

ي يمكن من دعم الحد من زحف الرمال النر
 الرابطة بير  مدينة العيون والمرسة.  2نبابر

 

 
 
 تخليف الغابات: وضعية غابة المعمورة نموذجا

ي ببالدنا مساحة 
ا وتمتد من السهول الساحلية إل جبال  002.222 تناهزتغىطي غابات البلوط الفلين  هكتار 

تغال وإسبانيا(.  ي العالم من حيث المساحة بعد البر
 
الريف واألطلس المتوسط، وهي تحتل بذلك المركز الثالث ف

ي 6224وتعتبر غابة المعمورة، المحفظة كليا منذ سنة 
، من أهم المنظومات الغابوية عىل الصعيد الوطن 

ي عىل مستوى دول البحر األبيض المتوسط، إذ تمتد عىل مساحتها باعتبار 
ها تحتوي أكبر غابات البلوط الفلين 

، باإلضافة ال أصناف غابوية أخرى  02.202هكتار منها  202.024االجمالية  ي
هكتار من البلوط الفلين 

 األكاسيا(. هكتار من  6.422هكتار من الصنوبريات و 9.422هكتار من األوكاليبتوس و 06.202)

اتيجية غابات المغرب عناية خاصة بغابة الفلير  بالمعمورة تحىط  و  ي إطار تنفيذ اسبر
 
حيث ، 6202-6262ف

ي تأهيلها عىل
 
ي إطار تشاركي  يعتمد ف

 
ها بطريقة مستدامة تأخذ ب مقاربة تنموية شمولية ف عير  االعتبار تروم تدببر

ورة المحافظة عليها وتنمية المجاالت المحيطة بها  ي أفق خلق توازن جديد ودينامية اقتصادية واجتماعية  ض 
 
ف

ي صلب التنمية المستدامة لهاته المنظومة الغابوية. 
 
 تصب ف

 :حولبالخصوص تمحور ، تعن نتائج هامةأسفرت هذه المقاربة 

ة  - ي كل المناطق المالئمة لهذا الصنف، بوتبر
 
ي ف

هكتار  6.222تخليف وتوسيع مجال البلوط الفلين 
 ؛سنويا 

ي تتعرض سنويا  22مخطط للتدببر المستدام وتأمير   وضع -
ي بذور البلوط بغابة المعمورة النر

موقعا لجن 
؛ ، مما يستحيل معه التخليف الطبيعي ألشجار الفلير  ي

ي غبر القانوب 
 للجن 

اب عمالة سال عىل مساحة هكتارين  - ة بغابة المعمورة ببر تهيئة المشتل الغابوي سيدي اعمبر
ي وذلك بمعايبر عالية؛ 0د إنتاج وبمواصفات عالمية، قص

 ماليير  من الشتائل الخاصة بالبلوط الفلين 

 تأمير  الملك الغابوي للمعمورة؛ -

ات الغابوية خاصة منها المتعلقة بالوقاية من الحرائق؛ -  إنشاء وصيانة التجهبر 



13 
 

ي تكسو حوالي  ،الحرجية بشكل أساسي لمحيطات التخليف تكثيف التدخالت -
هكتار  22.222والنر

 لتحسير  اإلنتاج والوقاية من األمراض؛  مستوى غابة المعمورةعىل

اكة مع  - تعاونية غابوية استفاد منها  00تضم  ،مجموعات ذات النفع االقتصادي 4إبرام عقود رسر
ي إنجاز أنشطة للتنمية الغابوية وترشيد  2.602

 
اك ذوي حقوق االنتفاع ف متعاونا )أرسة(، همت إرسر

ي التنمية المحلية مع تأمير  الفضاء ووضع ح استغالل الموارد وتوظيفها 
 
وائية د للممارسات العشف

 ؛والمحظورة

 تم تعويض حق الرعي بالمناطق، حيث جمعية رعوية للتدببر التشاركي للمجال الرعوي 20اث إحد -
 ؛ اهكتار  20.020المحمية لفائدة الكسابير  عىل مساحة 

 الطفيلية. التتبع الصحي والمستمر للغابة لمحاربة اآلفات  -

 

 التشجت  الغابوي

حماية وإعادة تأهيل المنظومات الغابوية تتم وفق مقاربة شمولية ومندمجة تسع إل توطيد التنمية المستدامة 
ي المناطق الجبلية ومحاربة زحف 

 
بة ف للموارد الغابوية، عبر إعادة إحياء النظم البيئية والمحافظة عىل المياه والبر

ي وتثمينه. الرمال بالسواحل   والمناطق الصحراوية، وكذا المحافظة عىل التنوع البيولوحر

ي العارية أو الشبه العارية أو لتخليف الغابات الطبيعية وتنمية
عد التشجبر الوسيلة األنجع لتثمير  األراض 

 وي 
ي بالدنا منذ الخمسينيات إل رصيدنا الغابوي، 

 
 هكتار.  2.262.222حيث وصلت المساحات المشجرة ف

وترتكز عملية التشجبر عىل دراسات ميدانية معمقة تهم جميع جهات المملكة أعطيت فيها أهمية خاصة 
بالملك الغابوي لهذه السنة اعتمد غرس  من برنامج التشجبر  %06لتخليف الغابات الطبيعية، حيث أن 

تصادية اق-المناخية والسوسيو...( المالئمة للتحديات  العرعار،و ركان، واألالبلوط، و األصناف النبيلة )األرز، 
ي  لمنظوماتنا الغابوية. 

 
نسبة عالية، خصوصا لعمليات تخليف الغابات  %22وتعتبر نسبة النجاح المحددة ف

 الطبيعية نظرا لصعوبتها. 

عمليات التشجبر الغابوي تعود إل عدة إكراهات بنيوية، مرتبطة أساسا بالعوامل المناخية  إن ضعف نجاح بعض
ي  ،طات المطرية)قلة التساق

 
ام منع الرعي بالمحيطات  بعض والحرارة المفرطة ف المواسم(، إضافة إل عدم احبر

المغروسة، مما يؤثر بشكل كببر عىل نجاح محيطات التشجبر المعنية. فضال عن إخالل بعض المقاوالت 
اماتها التعاق  از هذه العمليات. تعرض الساكنة المجاورة عىل إنجدية مع مصالح المياه والغابات، و بالبر 

ي نجاح عمليات التشجبر الغابو وضمان قطاع المياه والغابات عىل تجاوز مختلف هذه اإلكراهات  هذا، ويعمل
عدة تداببر عىل مستوى الَمسارات التقنية المتبعة وعىل مستوى اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ، من خالل اتخاذ 

 يه. انطالقا من معطيات دراسات التهيئة المتوفرة لد

 

 التنوع البيولوحر  باألقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة

ي المناطق المغربية، حيث 
ر
ي جد مهم شأنها شأن باف ي بتنوع بيولوحر تتمبر  المناطق الصحراوية بالجنوب المغربر

ة من حيث تنوع األصناف النباتية والحيوانية المتواجدة بها. هذا التنوع  ي اتزخر بنظم بيئية غنية ومتمبر 
إلحياب 

ي المجاالت االجتماعية والسوسيو اقتصادية والبيئية لهذه المناطق. 
 
 المتمبر  لعب دورا أساسيا ف
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ي الذي تمتاز به هذه المناطق وتثمينه، قام قطاع المياه والغابات  ومن أجل المحافظة عىل التنوع البيولوحر
ي المجال الطبيعي بإنجاز عدة محطات تأقلم الوحيش الصحراوي هدفها إكثار وإعادة إطال

 
أذكر  ،ق هذه األنواع ف

 ورمحطة تيموكرارين ببوجد( و والنعامة ذات العنق األحمر ،والمهر  ،المها الحسامي ) محطة الَصفية بأورسد منها
شيوات بالسمارة(، و والنعامة ذات العنق األحمر ،المها أبو حراب)

َ
والنعامة ذات  ،المها الحسامي ) محطة الغ

ات بآسا( و العنق األحمر ي طور إعمارها بالمهر ) محطة الِببر
 
 .(والنعامة ذات العنق األحمر ،ف

ي التنمية، وذلك عبر السياحة اإليكولوجية والقنص المنظم طبقا ستلعب هذه المحطات 
 
دورا أساسيا ف

اتيجية تنمية قطاع المياه والغابات "غابات المغرب   ".6202-6262السبر

ي لخنيفيس وتسجيل عدد لمواقع ذات األهمية وبخصوص ا
ه الوطن  البيولوجية واإليكولوجية، تم إحداث المنبر 

 –يكة واد الشبو  مصب واد درعة من المناطق الرطبة عىل الئحة اتفاقية رامسار الدولية للمناطق الرطبة منها
ة النعيلةو  الواعر  . و  خليج الداخلةو  ساحل أفتساتو  واد الساقية الحمراءو  بحبر  سبخة إمليىلي

قطاع المياه والغابات عىل برنامج لحماية هذه المواقع وتأهيلها بهدف استقبال السياح وتعزيز برامج  ويعمل
ورة تثمينها والمحافظة عليها.  بية البيئية والتحسيس بأهمية هذه المواقع وض   البر

هات وطنية،  ي ه الالمنبر  )كما سيقوم بتطوير شبكة المناطق المحمية بتصنيف موقعير  جديدين كمنبر 
وطن 

ي لدرعة واركزيز لبطانة
ه الوطن  ، باإلضافة إل تحضبر ملف محمية المحيط الحيوي للطلح (للداخلة والمنبر 

 لليونسكو.  نسان والمحيط الحيوينر يتم تسجيلها من طرف برنامج اإل الصحراوي ح

 

 مصالحة الساكنة مع المجال الغابوي

اتيجية غابات المغرب  وة يروم مصالحة تعتمد نموذج  6202-6262اسبر تدببر مندمج ومستدام ومنتج للبر
ائحهم  .مع المجال الغابوي لبالدهم ،المغاربة، بمختلف رسر

ي هذا اإلطار، ن
 
كاء وف طمح إل تدشير  مرحلة جديدة عنوانها تعزيز االنفتاح عىل الساكنة والفاعلير  ومختلف الشر

ام ، بغية التأكيد عىل البر  وط بنهج مقاربة تشاركية بين نا المؤسساتيير  فعاليات المهنية وبير  كافة ال نا الالمشر
كاء من جهة أخرى،  نصات مبادرة اإل  وذلك عبر والجمعوية واإلدارية من جهة، وفتح باب التفاعل مع مختلف الشر

ي إطار تعاونيات غا
 
حاتهم العملية المنبثقة من تجارب  هم المهنية، سواء كمستغلير  غابويير  ف وية أو نسيج بإل مقبر

وة الوطنية الغابوية، والعمل  ي حماية البر
 
جمعوي، أو هيئات إدارية موازية أو هيئات منتخبة تلعب أدوارا مهمة ف

حات والم  ة. والخروج منها بإضافات نوعي الحظات بشكل مستفيض بهدف تجويدها عىل مناقشة هذه المقبر

 تعزيز هذا التدببر التشاركي إال عبر انخرا
ي والجمعيات ولن يتأبر

ط المجالس المنتخبة والمجتمع المدب 
اكة بما يخدم  ي إنجاز المشاري    ع المتعلقة بالغابات، من خالل إبرام عقود واتفاقيات رسر

 
والتعاونيات المهنية ف

مشاري    ع التنمية المستدامة وتحسير  ظروف عيش الساكنة القروية المجاورة للغابات عبر تشجيع إدماج 
ي تعاونيا

 
اكة معها بهدف خلق مصادر بديلة للدخل المنتفعير  ف ت وجمعيات رعوية وإبرام عقود واتفاقيات رسر

 االستغالل المعقلن للموارد الطبيعية لضمان تجددها. و لتخفيف الضغط عىل المجال الغابوي 
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ورة تجريم بعض المخالفات الغابوية   المؤطر وض 
 
 مراجعة وتحيي   اإلطار القانوب

سانة القانونية المنظمة للقطاع الغابوي بمختلف تسهر السلطة المكلفة  بالمياه والغابات عىل تجديد البر
 منها عىل حماية وتنمية المجال الغابوي من جهة والتصدي بحزم 

 
ورة إل ذلك، حرصا مكوناتها كلما دعت الض 

ي لموارده وصيانة حقوق ومكتسبات الساكنة المجاورة للغابات. 
  لكل استغالل عشواب 

تم إعداد وتحيير  مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمجاالت كالقنص والمحافظة عىل الوحيش وهكذا، 
ي وإعادة توطير  األصناف المنقرضة بمجالها الطبيعي وتحسير    . اباتالمراعي وحماية الغ والتنوع البيولوحر

امج الحكومة المتعلقة بالحفاظ عىل الموارد الطبيعية وترشيد   تفعيل استعمالها وخاصة عبر ومواكبة منها لبر
وع قانون جديد وشامل لمجموعة من النصوص  ،خالل هذه السنة تم،آليات المراقبة،  استكمال إعداد مشر

يواكب الواقع االقتصادي واالجتماعي من جهة، ويعالج إشكاليات متعلقة بالمفاهيم وردع أشكال االعتداء عىل 
وات الطبيعية  أخرى. من جهة ، الملك الغابوي والبر

وعه ومن خالل سيتم تعزيز الطابع الردعي للعقوبات، عبر إقرار العقوبات السالبة للحرية، بجعلها  ذا المشر
امي عىل الملك  إجبارية بدال من اختيارية، وتشديدها بالنسبة لجرائم النهب والتهريب للمواد الغابوية والبر

 ركير  فيها. الغابوي، وتوسيع مجال تطبيقها لتشمل المساهمير  والمشا

لمان بغرفتيه خالل سنة  ي عىل البر
وع هذا النص القانوب   .6266وسيتم إحالة مشر



 

 أوراق إثبات الحضور



..,__GW1~
. lXMlol1 ël.c.LJl

........................... :~I .~j UA ü->.r'>WI .)~

•.•..••.•.••••.•••••• :Ü->..;..i.ï..&ll .)~

........................ :~I.)~

, :~I .~~ '4-<J

G.o _.::.-p . ....:~j11 ë...u.1

~~\~\

0ll)\
~.)l!J.....J.\ ~

~b,"", ülc\kAl\ a_. .

2027- 2021 :~I ~~_,JI

2022-2021 :~.,.,...u.rl <u....J1

t:rJJt41

2021_r..jy22~)1 :t4~ .)\.4.a.j1BU

\e:~0 _IlIlR .

~~ <::>~\ ~~ ~yW\ OjG} ~_)J\ ~~\ U~ {-.J.ÂS :J~~' JJ~
.u~W~ o~~ ~J_;J\

'"Ç;:boll s:.lé)cl û..»l:;';:.~olla.c.LJl
~Ll..q~--~t\ i "...:.q"~ ~jl9:~

_L 1.....~1 "dll
~~ 'C2:!:r'

~liJl~WI

~li1I~WI



~j).l\ ~~ ~~\ ~~ 4>.JW\ 0JG} ~_riJ\ ~~\ û_r,o r:..ûJ :J~~' J.J~
.uyW~ o~~

~_,.tll ëLuLl.;:11~~I j -~I ~~-. . j ~

\~ @
~

~~Jl1~~ ~j...u.AJ1~.J~ ]
...~ v

~~ÎJ~

I$.)~I "",ob 1°0
r-,

~ J~I~I~

~~l JJ~~~ ~~~ .'
\

,~ cr ~j4S..u.- c:» - - -
~yl..ùj ~II$~

J..j.l~l -aY)~~~l

1v .. ~ .' .'
..1 o~ 0.>1 ..Lo.>Î

~~l ~ ~1)1.ac..t.11$~

.r-

\ \ \--~ ~l""'~~l u~~_jo:!, '" . '\ _..-/ .. ~ .'

.... '\ ~u.~ f~l .ll.d~l I$'.HJ!Qo>

S:fWl G~-,1.Wf~l .ll.d~~ ~I..Lo.>j

~~\~\

0l\R\

~..)~\~
~l:;~\ ü~tkAl\ 6.:J,._. ,. .



~~\~\

0~\

~.)~\~
~l:i~\ uklkAl\ ~.... " .

1 • ,

~j_;J\ ~~ ~_N\ ~~ ~yW\ ~0_,J ~.ril\ ~~\ U~ ~J.A; :J~~t J_J~

.uYW~ oL).~



~,;Al\~\

0~\

~_)L!.LJ.\ ~
~6'Y\ ü\db4114

...........................:4lJ1 .~j VA ..:,.._ràWI~~

..................... :..:,...)..i.a.I.1 ~~

........................:~I ~~

.............:4lJI.~~'4--û~.)~I~(? ~~... ~..\ \
~ ~ ...~.:<l.;.i.Aj1lo.Ll~ '/ ~},r

2027- 2021 :~~I '4'i_,J1

2022-2021 :~~I <u....J1

':~)t~1
2021_r.jY 26 ~I :t~~ ~L.WIbl:i

\ ADl JG~6?WI

~~ ,-?_N\ ~~ ~~\ O)~}~_)J\ ~~\ U~ ~~ :J~~' J_J~
.2022 ~\J.\ ~\ ~J. uyW~ ol).~ ~J_;J\

~

ç.;:~ol1 ~1/)~1 ()..»l:;'~w.1Jla.(.LJl
4..uu·q~··_tl i -. .:.tl

-".}":-J ~jL9:~ ~I

ëu.:t.lJ 1 . ~. v-:.)

~li11 ~WI

~li1I~WI

~lyl~WI

~L.;JI~WI

-LI_.:.~Indll
...___)~tJ!r .)yi.l.1



~~ <f~1 ~~ ~yW\ ÔJG} ~~\ ~Ipl\ u~ ~Lo :J~~' J,J~
.2022 ~lU :L..J\ ~_r. 0~W~ ow..~ ~J_;J\

~_,:ùl ëw~I~~1 1 -~I ~Y1-. . j ~

ff~Jl~~ ~_j..LLiJ1~.'

~
~ ü:i Jl.&

IJ

I$.)~ l ""Q b jQ 0
~~ _y "

J~I~I~

~~l JJ~~~ ~~~ .'

~ _- r ~_j~~6 " " "--- ~yl ...ù_j ~I I$~

J..J.lWl J~~~~l.. ~ .' ..
J 4w~o.>1J..o.>i

'~

l

--fo~~l ~ ~ 1_;l.:4.aJ.1 I$~

____fo l ..:.~Wl ü~~~.. ~ ..

§?li ~~~ ~l .ll.d~l I~. '.. f I$'Yo
v

~l G~-,l.Wf~l .ll.d~~ ~IJ..o.>i

~~,~,
0\1)'

~.)l!.t.J.,~
~\:i')t, ù~tkAl,U... ,. .

t.



~======================================~~'

~..)L!.i..J.\ ~

~\::i'1\ üklkAl\ a..' " .

4:J_}j1 ~~ ~~I ~~ ~)WI 0JG} ~_yiJI ~~\ U~ a.:JLo :J~'JI J-.9~

.2022 4)u.\ ~\ ~ f. uyW~ olJ~

~_,:DI ëLuUy:J1 ëLc~1 1 -~I ~~-. . j ~

É!M~ L) ;A;'.Jj~ ~~\)~,~
IF ~

c '\ ~~. vJl}Jl~0~
(~~ ) K;J y ~',/JiJ-"'

~~-- ~ ;_-C:ïj ,~j c ts TE~
~ \)7\~X})( ~î cJY)~J»J

~

- ~

J *X-~~/~._;1r:_ ./~A~yLr C: / /'

, 1



 

 

  اإلنتاجية القطاعاتلجنة 
  

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

لوزارةمشروع الفرعية انية والتجارةامل   الصناعة

  

  

  

  

  

  

املالية  2022السنة

  

 تقــــریـــــر

2027 – 2021الوالیة التشریعیة   

2022 – 2021السنة التشریعیة   

 - 2021دورة أكتوبر  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة

 مدیریة التشریع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجیة

 رئيس اللجنة

 عثمان الطرمونية

  مقرر اللجنة 

 أبوبكر اعبيد



  

 الرحیم هللا  الرحمانبسم 

  

 

انية امل ملشروع ا دراس بمناسبة نتاجية القطاعات نة عقدت

سنة برسم والتجارة الصناعة لوزارة خصص2022الفرعية ن، اجتماع

خجتماع بتار املنعقد انية،2021نون23ول امل ذه مشروع لتقديم

خ بتار املنعقد ي الثا جتماع خصص ن   .للمناقشة2021نون29ح

الطرمونية عثمان شار املس السيد ن ور املذ ن جتماع ترأس لقد

السيد حضور و نة ال س والتجارةرئ الصناعة ر وز مزور اض   .ر

أص تقدم س الرئ للسيد ية حي ال لمة ال عد ونيابةو نفسھ عن الة

ال السامية ة املولو الثقة ع ر الوز السيد نئة ب نة ال أعضاء عن

مة امل ذه التوفيق لھ متمنيا الوزارة رأس ع نھ عي إثر ع ا حظي

ى الك صالحية وراش تفعيل مواصلة درب ع للم بھ املنوطة

ا عل شرف ال بالقطاعات الصلة   .ذات



لقطا الفرعية انية امل ملشروع تقديمھ ل مس و ذلك عقب

ستمدان ن القطاع ذين أن ر الوز السيد أورد والتجارة، الصناعة

السنة من و الدورة افتتاح بمناسبة ي املل طاب ا من ما مرجعي

ة خ عية شر ر08(ال ات)2021أكتو ولو إطار أيضا ندرجان و ،

اتيجية  لسنةس املالية قانون مشروع حول ية التوج ،2022للمذكرة

ع أر ع فاعال) 4(املب والتجارة الصناعة وزارة عد عامة ات توج

ا تنفيذ سيا ،والرئ الوط قتصاد عاش إ أسس ة تقو ا ص

دماج آليات ز ماية،عز ا عميم تأمواصلة الرأسمالجتماعية، يل

شري، امةال ا زآليات عز ثم العام القطاع   .إصالح

حصيلة ر الوز السيد استعرض ، الصنا بالقطاع يتعلق وفيما

الصنا ع سر ال املؤشرات) 2020-2014(مخطط من لعدد طرحھ ع

بإحداثھ لھ املسطر دف لل املخطط تجاوز ا أبرز سية 565483الرئ

سنة أفق شغل وتحقيقھ2020 منصب ممليا84.6، ك م در ر

إ ضافية   .2019سنةمتمللصادرات



عاش لتحقيق اململكة الت ومؤ ات مم من ستفادة إطار و

وفيد) 2023-2021(قتصادي عد فتح19-ما عن ر الوز السيد أف ،

الصناعية) 3(ثالثة السيادة ز عز أساسا م اتيجية اس لوطنية،اأوراش

من خالية صناعية كقوة املغرب وتموقع التنافسية، القدرة ن تحس

ون    .الكر

ود ج عن ر الوز السيد كشف وراش ذه يل بت التعاوارتباطا

الصناعيةاستعادتحيث القطاعات زمةمعظم ماقبل ا ا مستو

حيث المن ائية أو عددالو الشغل عممناصب عالوة الصادرات،

باملنتوجات الواردات بدال اس ع مشار لرصد مخصص عمل ق فر إحداث

خلق ع املوافقة عنھ نتج التدفقات684املحلية عكس ألجل مشروعا

بقيمة ة املغرب94.5التجار لصا م در    .مليار

و سياق الصناعية السيادة ز بتعز أكدعوعالقة جديدين، د

الوز جذاذاتالسيد إعداد ع أساسا ترتكز العمل ق فر مة م ان ر

العام ن القطاع جدد اء شر ع نفتاح وع جديدة، ع مشار



املقاوالت ا أبرز جديدة مواكبة محطات عن البحث وكذا اص، وا

الصناعية والسيادة زالتنافسية لتعز واملتوسطة الصغرى،   .الصناعية

س ب ر الوز السيد تفضل نجازاتكما م أ ع شمولية نظرة ط

الدؤوب العمل إ أشار إذ السيارات، صناعة ا مقدم الصناعية

ع عتمد جديدة ن م ن توط ع للقطاع فقي املح ندماج ر لتطو

يل لتأ العمومي املح ندماج ر تطو وكذلك ، كب مال رأس

لسلسلة الالزمة سنالتخصصات خالل د عوأيض2022ةالتور العمل ا

ي ا ر الك التنقل ن وتثم   .تنمية

ان، الط صناعة قطاع منجزات م أ ر الوز السيد استعرض كما

سنةاشفا خالل التوقيع تم س أنھ ثمار2022ع س اتفاقية ع

منظومة إطار املعادن بقطع القطاع د و ب وكذا(Boeing)املتعلقة ،

مذكرة ع املتعلقالتوقيع باملشروع اصة ا ثمار س واتفاقية م تفا

ة املعا متخصصة عاملية لشركة ثالثة صناعية وحدة شاء بإ

الطائرات بوط ومعدات ات املحر ألجزاء ة رار وا   .السطحية



ع مشار إطالق تم س أنھ أخرى ة ج من س الرئ السيد أو لقد

خارجية، مباشرة ثمارات واس وطنية، قاطرات تخص جديدة ة ثمار اس

سيج لل الصناعية املنظومات إطار ومتوسطة ة صغ مقاوالت وكذا

املح ود ال تخص جديدة شراكة اتفاقيات ع والتوقيع لد، وا

وطنية   .بمنتوجات

ع املتمثلةو الغذائية الصناعات لقطاع ى الك التحديات أبرز أن د

للمملكة، ي الغذا من و طالسيادة املنبعور عند نتاج سالسل

(Amont)التحو نتاج التنافسية(Aval)وسالسل ز عز وكذا

خلق انية إم ع ر الوز السيد أكد ة، التصدير والتنافسية املح السوق

حواا لتصل الشغل لفرص منصب70لقطاع سنةألف متم شغل

املقبلة2026 السنة برسم الوزارة عمل مخطط إ تطرق كما ،)2022 (

، الغذائية للصناعات التق املركز شطة أ إطالق إ املخطط دف حيث

انة م ز عز و الغذائية، املنتوجات غليف مجال ار بت و التمي ومركز

ةالقطا ال إطالق ع العمل وكذا والتصدير، املح السوق ع

مختلفة مجاالت العاملة املقاوالت صادرات دعم عملية من ة   .خ



أك دعم إ ر الوز السيد تطرق دمات، ا ترحيل لقطاع سبة ال و

من) 15(من د أز خلق ألجل ات ج عدة ثماري اس آالف) 10(مشروع

وإ عمل، نفرصة املستقل ن للعامل ن و ت مراكز   .شاء

الصناعية التحتية يات الب منجزات م أ إ أيضا تطرق كما

والتكنولوجية ة سنةوالتجار خالل ر والتطو بع2021والبحث ت تم حيث ،

من د أز الصناعية) 30(ومواكبة التحتية يات بالب مرتبطا مشروعا

الصنا املناطق و ، الصنا ع سر ال إحداثبمناطق تم س بأنھ اشفا عية

سنة) 136( بحلول صناعية ع2028منطقة كتار) 13(موزعة ألف

وكذلك العامة، الصناعية واملناطق الصنا ع سر ال مناطق يل بتأ تتعلق

الصناعية املناطق عض يل تأ   .بإعادة

عن عامة ملحة ر الوز السيد قدم التجارة، بقطاع يتعلق وفيما

القطاع خلقوضعية م سا شغل1.87الذي منصب يمليون ثا عت و

بلغت مضافة بقيمة ، الوط الصعيد ع م،91.2مشغل در مليون

سبة ام%7.9محتال ا الداخ الناتج   .من



ع والتوز الداخلية التجارة قطاع إ تطرق منكما القطاع ده وماش

عن ن املستقل للتجار جتماعية التغطية نظام أساسا مت مبادرات

مالية قانون املوحدة نية امل مة املسا نظام اعتماد ق ،)2021(طر

مندمجة بكيفية وعصرنتھ القطاع رقمنة مواكبة    .وأيضا

ر الوز السيد شدد دمات، وا والصناعة التجارة غرف خصوص و

أ شرع ال طار عديل ق طر عن الغرف ذه دور ز عز و ة تقو مية

تقييم ع الوطنية ا جامع وتنمية ا تنمي مخططات يل وت والتنظي

تفاقيات إعداد استكمال وكذا ا، طرف من حة املق قتصادية ع املشار

واملنتقاة لة ي امل ع املشار بع وت ل بتمو اصة   .ا

وأشار وماتم ذا، الدولية، ة التجار العالقات إ ر الوز السيد

سنة خالل يل2021إنجازه س و ن وتقن ة التجار ماية با مايتعلق سواء

ماية ا منظومة ز كتعز امة ال املبادرات من عدد ع ةالتجارة التجار

أو ة التجار اعات ال بالدنا مصا عن بالدفاع أو املقاوالت، ومواكبة

ثمارتلك باالس   .املرتبطة



برسم الوزارة عمل برنامج أن ر الوز السيد أورد السياق، نفس و

ا2022سنة ودعم املقاوالت مواكبة ق طر عن الصادرات تنمية يروم

ملشروع الفع طالق خالل من ا صادرا ر تطو مخططات  Task »إلنجاز

Force Experts »  بت التجارة يل س و ن تقن مدةوكذلك متوسط قليص

إ باإلضافة ي، مر ا عفاء وطلبات والتصدير اد ست تراخيص منح

ز عز أو يل، ال وتجديد يل لل ونية لك املنصة عمل تفعيل

يل الت ق طر عن الغرف دور ن وتحس الدولية ة التجار العالقات ة وتقو

ل اضعة ا واملؤسسات الوزارة اتيجية الس وي زا عز أجل من ا

اتيجيات لالس وي وا املح يل للت فع كمحرك الغرف تموقع

طرف من املقدمة الدعم رامج و نالقطاعية وتحس ر تطو دف الوزارة،

شري  ال العنصر مستوى من والرفع للدخل املدرة ع      .املشار

  

  

  



 ملخص مناقشة مشروع المیزانیة الفرعیة

  2022والتجارة برسم السنة المالیة لوزارة الصناعة 

  

والتجارة   الصناعة لوزارة الفرعية انية امل مشروع مناقشة لت ش لقد

سنة نة2022برسم ال اجتماع خالل ن شار املس والسادة السيدات طرف من

خ بتار الثقة2021نون29املنعقد بمناسبة ر الوز السيد نئة ب للتقدم فرصة ،

السام ة ناملولو القطاع ذين رأس ع نھ بتعي هللا حفظھ اللة ا لصاحب ية

امھ م أداء والنجاح التوفيق لھ ن متمن ن اتيجي   .س

  ، التقدي العرض ا تضم ال ساسية املحاور مع م تفاعل إطار و

قطاع ا يحتل ال ة الكب انة امل إ شارون املس والسادة السيدات تطرق

قتصاديالصناعة، سيج ال داخل والداخلية ارجية ا التجارة وقطاع

ثمار س جلب دينامية ك القطاعات من ما باعتبار ببالدنا، جتما و

ا مقدم املعتمدة اتيجيات س بفضل الشغل فرص وخلق وة، ال وإنتاج

الصنا ع سر ال   .مخطط

السيارات،   صناعة مستوى ع نائية ست ودات باملج ھ التنو تم كما

جذب حيث من قية فر الدول طليعة املغرب ع تر حيث ان الط وقطاع



ب س املضطرب قلي و الدو السياق رغم ن القطاع ذين ثمار س

وس ف مواكجائحة املبذول بار ا العمل إغفال دون بةورونا،

قطا ت واج ال زمة حدة من والتخفيف املتضررة املقاوالت

معا والتجارة   .الصناعة

امللك   جاللة ا أطلق ال قتصادي عاش بخطة أيضا وأشادوا

املقاوالت السيما نتاجية القطاعات ودعم عاش إ إ ادفة ال هللا حفظھ

التنافسية ا قدر لرفع واملتوسطة استقطابالصغرى ع ا يع و

إطار تندرج ال طة ا تلك الشغل، فرص وتوف ثمارات س وجذب

الصنا عاش اتيجية) 2023-2021(مخطط اس أوراش ثالث ع بناء

ثم الصناعية، التنافسية القدرة ن تحس الصناعية، السيادة ز عز و

ون  الكر من خالية صناعية كقاعدة املغرب   .تموقع

السالفة   الفرعية انية امل مشروع مناقشة أن إ شارة وتجدر

الصناعة بقطا املرتبطة وانب وا القضايا من عدد بطرح ت تم الذكر

ستأثر و ن شار املس والسادة السيدات بال شغل وال والتجارة

وي  وج مح ارتباط ذات وأخرى ، وط و ما ا م م تمام   .با



  :قطاع الصناعة

التمس   ، الصنا القطاع ضمن تندرج ال املحاور مناقشة خالل

تقييما شمل بخالصات م بمد الوزارة من شارون املس والسادة السيدات

امن م ع للوقوف الصنا ع سر ال مخطط حول ودقيقا موضوعيا

قبلية كمرحلة املخطط ذا يل ت ا ع أبان ال الضعف ونقاط القوة

ت  الصناللشروع عاش مخطط إ) 2023-2021(يل دف الذي

ن وتحس الصناعية السيادة ز بتعز املرتبطة اتيجية س وراش إنجاز

شري  ال الرأسمال يل وتأ الصناعية التنافسية   .القدرة

نتاج لفة ت عامل ع باالعتماد كتفاء عدم إ دعوا كما

تنافس ة كم الوطنية اباملقاوالت يل وتأ املقاوالت ذه دعم من البد بال ية

دود ا لتخطي ار بت مجال املستجدات آخر مواكبة ق طر عن

واعد مستقب صنا عرض تقديم نحو قدما وللم التكنولوجية

الدو املستوى ع املعتمدة للمعاي   .ستجيب



ال ل ي امل غ القطاع تنامي معضلة ت أث آخر، جانب ذيومن

لة فرملة ب س ي مما مشروعة غ منافسة ل ي امل القطاع ينافس

الفو شار ان بفعل جتماعية باألوضاع وض وال قتصادي قالع

التنافسية وضرب شاشة   .وال

من ل ي امل غ القطاع رب أمام ي القانو الغ الوضع ذا ل وتبعا

ية، الضر الواجبات أنوماأداء انتقاليمكن من بھ منس العديد

منظم، غ إطار شتغال إ ة مكر الدعوةاملقاوالت ةإ تمت املعا

والغ املنتجة املقاوالت قدرات ز عز و ي با ا صالح انب ة ولو

لتنخرط ا يل تأ التا و ل، ي امل القطاع إ ا ولوج ودعم لة ي امل

الص السيادة ز عز التنافسيةأوراش من والرفع   .ناعية

عالمة يع مية أ ع شارون املس والسادة السيدات اجمع صنع"لقد

ة"املغرب ولو ا ل وتخو ية املغر املقاوالت دعم ع بالعمل وذلك ،

فضلية الوارداتو عن ستغناء تروم طموحة صناعية سياسة إطار

ا بدال الصغرىنتجاتمبواس املقاوالت تحف ع عالوة الصنع، محلية

مع تماشيا العمومية الطلبيات سوق إ ا ولوج أجل من واملتوسطة



بقيمة مح إنتاج خلق إ الرامية ومية ا من34السياسة م در مليار

ما وإحداث شغل100يفوق الواردات، منصب   .ألف

ام ال بالدور ھ التنو عد و ثانية، ة ج املناطقمن بھ تضطلع الذي

غياب لوحظ البطالة، وامتصاص الشغل، فرص خلق ا م ومسا رة ا

اجتما جتماحوار ا شق جراء وضعية ة ملعا النقابات مع حقيقي

ة ومعا اجتما حوار فتح عن املسؤول املخاطب غياب ب س قتصادي و

املطلبية م   .ملفا

ا ثمار س خصوص عنو شارون املس والسادة السيدات أعرب ، لصنا

أعمال جدول ضمن ثمار س بميثاق املتعلقة النقطة إدراج حول الكب م ارتياح

أسس ترسيخ ع ك ال إ شارة تمت حيث مؤخرا املنعقد ومي ا املجلس

ت أساس ودعامة كرافعة ثمار س لھ ش مما انطالقا قتصادي ننتعاش

ة رؤ بلورة م س أن املنتظر من والذي إعداده، اري ا ديد ا امليثاق ز عز

ع العمل م ل س لي واملتوسطة الصغرى واملقاوالت ن ثمر املس لفائدة ة وا

ة ثمار س ع املشار يل ت ع سر و الوط قتصاد   .دعم



ش املس والسادة السيدات ب ذ السياق، بنفس إوارتباطا ارون

ات ا ن ماب املجا التوازن لتحقيق اليوم ة امل اجة ا ع التأكيد

ا عي ات ج ا حصر بدل الصناعية ثمارات س ن لتوط عشر ثن

البيضاء( اط-محور ة) طنجة-الر ج ل خصوصية مراعاة إ الدعوة مع

وي ا قالع وتحقيق املجالية التنمية مداخل ز   .املتوازن لتعز

ل ش ة ثمار س ع للمشار املجا ع التوز أن ع شددوا كما

العدالة إلحقاق أساسيا مدخال ل ش أن شأنھ من وعادل منصف

بتظافر إال م عب بحسب ذلك ى يتأ ولن قتصادية، و جتماعية

الستقبال التحتية يات والب الصناعية، الفضاءات يئة ع ود ا

ثما باملناطقس السيما ة املضار من ا وحماي ة العقار وعية وتج رات

فالس ي عا والزالت ت أ ال الصناعية املناطق بعض و مشة امل

املناطق صر، ا ال املثال يل س ع الشأن و كما باإلغالق ددة وم

سطات بمدينة املتواجدة   .الصناعية

العمل مية أ ع أيضا وركزوا جذبذا، دينامية ك تحر ع

ات التحف من د مز سن ق طر عن ا ز عز و ثمارات س واستقطاب



ية، نو ا بأقاليمنا خصوصا ية والضر ة والعقار ة املسطر متيازات و

املستمر ن و والت ن و الت ق طر عن طر و لكفاءات يل تأ مع باملوازاة

عوامل كإحدى ة شر ال املوارد لھ ش ملا ثمارنظرا س   .جاذبية

السادس محمد لصندوق اتي س الدور إ شارة تمت فيما

ار بت و بداع أجل من عية طال ام وم صالحيات تو س الذي ثمار لالس

من لذلك وملا اص وا العام ن القطاع ن ب وأساسية نة مت شراكة وخلق

جتما ن بالشق وض ال ع إيجابية جد اسات ع قتصاديا و

والتجارة الصناعة بقطا ما   .عالق

والسادة السيدات تناول ، املح املنتوج الك اس بدعم وارتباطا

للتوعية أسا كرافد الوطنية عالم وسائل دور شارون املس

برامج إعداد ع ودوليا وطنيا إشعاعا ومنحھ ي املغر باملنتوج س والتحس

ت وذات ادفة لدىتواصلية املح الك س ثقافة إشاعة ع أث

  .ملواطن



ع املداخالت جميع شددت الغذائية، بالصناعات يتعلق فيما أما

الدعم من د مز بذل إ يحتاج الذي القطاع ذا ل اتيجية س مية

الصنا ع سر ال اتيجي اس وطموحات يتما بما ن والتثم واملواكبة

املغرب    .خضرومخطط

ن ب مة امل لالتفاقية الوزارة بمواكبة أخرى ة ج من وأشادت

دف ع للتوز ية املغر واملجموعة الغذائية للصناعات الوطنية الفيدرالية

إ املح املنتوج لرفع املجموعة اصة %80دعم ا للعالمات سبة بال

سنة أفق الغذائية الصناعة بقطاع املرتبطة م2023باملوزع %63قابل،

سنة اية لة   .2020امل

والسادة السيدات طرف من كب تمام با سيج ال قطاع حظي لقد

الناتج من والرفع شغيل ال أساسية دعامة من لھ ش ملا ن شار املس

جائحة تف بدايات إبان املبذولة ودات املج ثمنوا حيث ام، ا الوط

م نتاج تكييف خالل من ورونا وس واملتطلباتف حتياجات ع

من مجموعة ل تحو ع جبارة خطوات باتخاذ ائحة ا عن الناجمة

والكمامات الط لالستخدام الواقية قنعة لصناعة نتاج وحدات



منتوجات و الطبية باألطقم اصة ا والبذالت الرأس وأغطية ات وس

ا زة أج إنتاج بداع إ إضافة خالصة، ية صطنامغر لتنفس

بيوطبية زة   .وأج

وضوح عدم إ شارون املس والسادة السيدات نبھ ذلك، ضوء وع

أن بامللموس كشفت جديدة، متحورات ور ظ ة استمرار أمام ة الرؤ

سنة عد ما إ تمتد أن يمكن ائحة ا ذه ستد2021تداعيات مما ،

من دا التدابمز واتخاذ واليقظة ذر القبليةا ة از ح جراءات و

ع وتداعياتھ الوضع ذا اس ع ا ع الواردة حتماالت ل ة ملواج

الشغل مناصب وع سيج ال مقاوالت ة   .استمرار

واعدا قطاعا ونھ ب أقروا دمات، ا ترحيل بقطاع يتعلق فيما أما

حيث من الثالث واملركز مشغل، كقطاع الثانية املرتبة رقمباحتاللھ

بحوا التصدير عند من14املعامالت دا مز يقت مما م، در مليار

حام من املعطلة الطاقات يعاب اس أك م سا ي ل واملواكبة الدعم

والدبلومات د   .الشوا



تحديد ر الوز السيد من شارون املس والسادة السيدات التمس كما

، ووا دقيق ل ش املغرب د بر ام وم املنوطةصالحيات أدواره ز عز و

املؤسسة ذه ل املخصصة املالية مة املسا من الرفع جانب إ بھ،

والثقا ، التار ا لعمق استحضارا ا، ل عتباره لرد الدولة انية م

ة املغار   .ذاكرة

نة إ لت أو ال امة ال الرقابية باملبادرة السياق نفس وذكروا

ظروفبرملانية ع والوقوف املغرب د بر ارة بز للقيام استطالعية

تلك املؤسسة عمل عوق ال ات والصعو ات كرا واستطالع شتغال

أساسا مت التوصيات من عدد ببلورة توجت ال ستطالعية مة امل

امھ بم يرتقي ح الصالحيات من دا مز بمنحھ يدي ال القطاع تفعيل

بھ   .املنوطة

  :اع التجارةقط

ال ر ا التبادل اتفاقيات تفعيل عن تبة امل ات كرا أمام

ببالدنا، نتاجية املنظومات من عدد ع حيان عض سلبا عكست ا

مراجعة إ ل مست ل ش و شارون املس والسادة السيدات دعا



ا الوط املنتوج ع سلبا أثرت وال افئة املت غ يتفاقيات عا لذي

ل ي امل غ للقطاع املشروعة غ املنافسة من   .أصال

ن شار املس والسادة للسيدات ذه املراجعة دعوة استمدت وقد

نك و سابات ل ع املجلس من ل وتوصيات خالصات ع بناء

حول ا جميع تصب ال والبي جتما و قتصادي واملجلس املغرب،

عدم ون ب انقرار امل ز تفاقم م سا التجاري التبادل افؤ ت

السل ا وأثر الواردات وقيمة م ع ل امل رتفاع بفعل التجاري

انخفاض ب س العامة نة ز ا والضرائبمداخيلاع   .الرسوم

اتفاقيات تداعيات إ أيضا شارون املس والسادة السيدات ولفت

املتوازنة غ ر ا الشق التبادل حخاصة سر ا سب و جتما

سبة وارتفاع شغيل ال سبة وتراجع نتاجية القطاعات بمختلف جما

مجاراة ع ا قدر لعدم املقاوالت إغالق من ذلك عن نتج وما البطالة

ية جن املنتوجات   .ومنافسة



وعل موضو تقييم بإعداد املطالبة تمت السياق، نفس و

ملعرفة ديدة، ا تفاقيات خاصة ر ا التبادل اتفاقيات شأن

ن الفاعل إشراك مع املمكنة قتصادية و جتماعية ثار شراف واس

عملية ي املد املجتمع ونات م ا و النقابات م رأس ع ن جتماعي

  .التقييم

أيا أو لقاءات تنظيم شارون املس والسادة السيدات التمس مكما

ملجمل التقييمية العملية حول والتفاعل التواصل ا غاي دراسية

املرتقبة املراجعة لعمليات سابقة كخطوة   .تفاقيات

أسواق عن البحث مية أ ع التأكيد تم منفصل، سياق و

طوط ا ودعم التقليدية سواق ع قتصار بدل جديدة خارجية

اململ سفراء وحث ا، ع وتنو ة نخراطالبحر ع بالعمل ارج با كة

رواج يع و ثمارات، س ذب بالدنا الت بمؤ ف التعر دينامية

وزارة لدن من سيق الت قنوات فتح ق طر عن وذلك ية املغر املنتوجات

ارجية ا وزارة مع والتجارة   .الصناعة



إغراق محاصرة خالل من للوزارة مركية ا بالتداب ھ التنو تم كما

مر كية، وال ا م نية الص خاصة ية جن باملنتوجات الوطنية سواق

ن وتحي ضبط معھ يتوجب خضوع« La Liste Positive »الذي اليتم ي

العامة دارة مع سيق بت وذلك التداب ذه ل املستوردة املنتوجات ل

تفعيل ع والعمل ودة، ا معاي ام اح ع حرصا املنظومةللضرائب

ق طر عن لإلغراق املضادة التداب و ة التجار ماية با املتعلقة عية شر ال

رقم للقانون السليم ة15.09التطبيق التجار ماية ا بتداب   .املتعلق

تحمل ضرورة ع شارون املس والسادة السيدات شدد لقد

للمقتضيا والصارم السليم التطبيق املسؤولية امل ومة تا

املستوردة املنتوجات جودة ومراقبة لك املس بحماية املتعلقة القانونية

رقم القانون ارج ا ن31.08من املتالعب ل ع حديد من بيد والضرب

مغشوشة سلع ج ترو مون سا والذين املواطن، وسالمة ة ب

اف است ع ذا ل تداعيات ع عالوة ودة، ا ملعاي ستجيب ال

الشغل مناصب آالف وضياع الوط   .قتصاد



حلول عن البحث الوزارة مسؤولية ع أخرى ة ج من وأكدوا

شاركية ة مقار إطار ن املتجول الباعة لفائدة مستدامة دائل و ة جذر

صدامية ة مقار أي عن   .عيدا

إيالء ع شارون املس والسادة السيدات ركز ذا، ل ع ادة ز

بناءمية أوراش وإحداث ة التجار السفن أسطول وإصالح لتجديد

من بالدنا بھ ماتنعم ظل ية ترف أو ة تجار انت سواء ا وترميم السفن

مسافة ع تمتد ال ة البحر السواحل وتخصيص3500طول لم،

الدولية والتجارب للمعاي تخضع جديدة لبواخر صناعية مناطق وتج

ذ املجالالرائدة   .ا

والسادة السيدات ثمن الداخلية التجارة لقطاع سبة ال و

املح نتاج يع ب املرتبطة ديدة ا ومية ا املبادرة شارون املس

باملنتوجات واملتوسطة ى الك ة التجار املساحات ن تمو خالل من

ائحة با املتأثرة القطاعات عض ودعم مواكبة إ باإلضافة املحلية،

نك وتمو املطاعم وقطاع لعاب وقطاع رات التظا تنظيم قطاع

فالت   .ا



أن شارون املس والسادة السيدات ل املوضوع، بنفس وعالقة

ال ختالالت و زمات وقع ع ش ع أصبح الداخلية التجارة قطاع

دعم ع باألساس ترتكز شمولية ة مقار اج بان ود ا تظافر تتطلب

اتالعنصر شرا بإبرام ل ي امل غ القطاع وإدماج نھ و وت شري ال

لضمان ة التجار ماية ا وتنظيم اص، وا العام ن القطاع ن ب عاقدية

ع جتماعية ماية ا من التاجر ن وتمك الوطنية التجارة تنافسية

ية ال التغطية مشروع   .عميم

مزمعا ان ال رة ا املنطقة مآل حول ن املتدخل أحد ساءل كما

مساحة ع تازة بمدينة ا محور60إحدا لت ش أن سبق وال كتارا

املوافقة أبدى أن عد والتجارة الصناعة السابق ر الوز طرف من ام ال

سنة منذ    2017.املبدئية

والسادة السيدات طالب أخرى، ة ج رومن الوز السيد شارون املس

بحضور دمات وا والصناعة التجارة غرف رؤساء مع نقاش بفتح

ن شار املس بمجلس ة الدستور املؤسسات ذه عن ن املنتخب ن ملاني ال

النظر إعادة ا بي من ا تواج ال ات كرا و االت ش شأن للتداول



الناخبة ا كتل وإشراك ساسية، ا أنظم السياساتحول تنفيذ

ا املنوطة ة الدستور ا أدوار أداء من تتمكن ح   .العمومية،

تخصيص لعدم م أسف عن شارون املس والسادة السيدات ع لقد

املالية السنة برسم والتجارة الصناعة وزارة لفائدة مالية ،2022مناصب

استحضرنا ما إذا والكفاءات طر صاص ا ع نعكس س عددمما

امتداد ا ل ال ة خ ذه بالوزارة التقاعد ع ن املقبل ن املوظف

داري لالتمركز الوط امليثاق يل ت ومنخرطة اململكة ات ج بمختلف

ارجية ا واملصا يات املندو لتغطية افية، ة شر موارد ستد الذي

وي  ا الصعيد   .ع

جتماعية عمال ملف خصوص رتقاءو إ الدعوة تمت ،

إحداث خالل من بالوزارة جتما العمل ودمقرطة تدب بمستوى

مر خرى ة الوزار القطاعات با غرار ع جتماعية لألعمال مؤسسة

دور من ا ل ملا الوجود ح إ املؤسسة ذه بإخراج سراع يقت الذي

دمات  ا د تجو مية نبالغ املوظف لفائدة جتماعية

ن   .  واملستخدم



  جواب السید وزیر الصناعة والتجارة

للسيدات ي ا ال عبارات بتقديم ر الوز السيد تفضل البداية،

خالل باملجلس ملانية ال باملقاعد م فوز ع ن شار املس والسادة

ماجا مثمنا السنة، ذه خالل حدثت ال عية شر ال ءنتخابات

ببالدنا يوي ا القطاع ذا م ساؤالت و مالحظات من القيمة م مداخال

ن ح املطروحة، ساؤالت ال عض ع باقتضاب سيجيب أنھ ع مؤكدا

ال والنقاط ستفسارات با عن تفصيلية كتابية ة أجو بتقديم وعد

م لد من ت جال) نقطة87(أث أقرب   .وذلك

 ل سبة النقابيةبال ة واليمكن: ر ا دستور مضمونة ا أ ع أكد

ع تتوفر الوزارة بأن مضيفا ة، ر ا ذه يطعن أن ان ألي

أجانب ن ثمر ومس ن فاعل ادات ش و وار ا مسؤولة نقابات

لشركة العال س الرئ ادة ش النقابات" داسيا"موردا حق

أثن واملسؤول الوط ا وحس ية مةاملغر امل تفاقية ع التوقيع اء

عد ا الوطنية4أو3مع النقابات بأن مضيفا املفاوضات، من أيام

جراء حقوق عن ن ذات ا ودفاع ثمر، املس مية بأ واعية



بالشركة املتعلق شعاع و التنافسية مبدأ ام اح مع ولكن والعمال

خروقات وجود عن ماقيل ل مفندا ورة، الباب،املذ ذا

ت ث إن روقات ا ذه ة ملواج مستعدة الوزارة بأن ومؤكدا

ا   .وجود

 ر ا التبادل باتفاقية يتعلق فيما عتمد: أما الوزارة بأن أو

القطاع ذا يل لتأ اما عت و منفتح نموذج وفق تفاقيات ذه

نحو ثة حث بخطى يتجھ املغرب بأن معلنا الشغل، مناصب وخلق

تقييمإن إعمال و املح دماج سبة من بالرفع السيارات تاج

الدول با مع نموذجا(موضو وتركيا شروط) كمصر لفرض وذلك

املراقبة آلية تفعيل ع عمل الوزارة أن اشفا التجاري، التبادل

ر و ال لتفادي ية جن ات الشر مع م ت ال الصفقات حول

ا وحماية السوق ماية التبادلو اتفاقيات فإن التا و لك، ملس

خالل من وذلك يومي، ل ش ا ع تبة امل ثار تقييم يتم ر ا

خاصة كمثال سيج ال قطاع ن العامل م أنفس ن ني امل دعوات

جاع باس قامت الوزارة بأن مضيفا تركيا، مع مة امل 120تلك



ا فقدا تم ال الشغل مناصب من سعيناتباملائة ال ة ف

ثالث أقوى عد حاليا سيج ال صناعة فإن ثم ومن سيج، ال قطاع

سابقا عليھ ان مما  .مرات

 ائية ر الك السيارات صناعة حول مالحظات من أث ما خصوص و

ن املتدخل أحد لدن من مشرفة غ ا واعتبار أوباملغرب قد ،

م جد أصبحت السيارات من النوع ذا صناعة تمبأن و شرفة

، ون الز طرف من ا عل ايد امل الطلب وفق لفة ت بأقل ا إنتاج

عد سيارات كذا ملثل نتاجية الطاقة مضاعفة تمت بأنھ مؤكدا

ا ندس و القنيطرة مدينة ا صناع يتم بحيث ونصف، سنة

شرفا عد ذا و ة مغار ن ندس م لدن من البيضاء الدار مدينة

املغر   .يةللصناعة

 السيارات صناعة ية املغر ة التجار للعالمة سبة بال أعطىأما ،

ر  الوز تمكنالسيد عدم خالل من ذلك ع ن"مثاال من" الص

مرور عد ولو الدولية السوق ة التجار ا عالم عاما،30فرض



ا، ق سو و ة تجار عالمة فرض جدا الصعب من فإنھ التا رغمو

يةالكفاءاتتواجد  . املغر

تجميع من البد أنھ ر الوز السيد أكد للموضوع واستكماال

عمالقة شركة تصبح ي ل السيارات لصناعة ة التجار العالمات

الصعيد ع عمالقة ة مواز ات شر مع ات شرا خلق ع والعمل

ح الواقع، أرض ع تفعيلھ ع الوزارة عمل ما و و الدو

س عي العمل إلنتاجمستقبال جديدة ية مغر ة تجار عالمة إنتاج

ا ق سو و  .السيارات

ي املغر املنتوج الثقة إرجاع يخص أن: وفيما املغربأكد

والطائراتبدأ السيارات صناعة ع قادرا وأصبح ا، جاع اس

عالية وجودة وطنية وكفاءات ذاتية ودات الطائرة(بمج محرك إنتاج

جا)كمثال اس أن كما ل، ش ات ية املغر الكفاءات الثقة ع

التنفس زة أج إنتاج مستوى ع وخاصة ائحة ا ة ف إبان ج

تم وس ية، ور الدول ا ق سو ل ا ل خيص ال وتم صطنا

أن إ أيضا ا مش كية، مر الدول ا ق سو ع كذلك العمل



قامت اتفاقيةالوزارة ابتوقيع وزارة القتناءمع ة از400ل ج

  .احتياطي

ثمار لالس املجا ع والتوز الصنا املخطط ه:أما اعت

تھ معا الوزارة تحاول خلل بوجود مقرا ما، م عنصرا ر الوز السيد

العدالة مراعاة مع جن أو الوط ثمر املس ذب املستطاع قدر

سيارة بصناعة ذلك حول مثاال معطيا يوجد" يجوب"املجالية، ال

القنيطرة مدينة إ ا ل بتحو الوزارة قامت بحيث بطنجة، ا مقر

بخلق ا كب انتعاشا عرفت ء160وال ال ونفس آخر، مصنع

لصناعة سبة ابالج"بال فتح" ال الحقا تم وس مكناس مدينة

بوجدة ابالج ال لصناعة ثمارات   .اس

مع سيق بت الوزارة طرف من املدعومة ودات املج أن وأضاف

ال للمناطق ثمارات س ل تحو ع العمل م س س ات ا

ن املنتخب مع سيق والت التعاون ضرورة ع مؤكدا خصاصا، عرف

اتھ ل العادل ع التوز لتحقيق والصناعية ة التجار بالغرف ن ني وامل

املستطا قدر ثمارات   .عس



يتطلب مما ي ي اللوجس املستوى ع ات إكرا بوجود أقر كما

السكك ع أو ا بر أو ا بحر ان سواء ع البضا لنقل الدعم تقديم

إ ا مش البعيدة، املناطق عن العزلة لفك حلول وإيجاد ديدية ا

عليھ شتغل الذي ماسة سوس ة ج الصنا ع سر ال مخطط

ل دقيقة بصفة الشغل،الوزارة مناصب وخلق ثمار س ب

ي مل بدعم تنموي مخطط ع تتوفر ية نو ا املناطق أن وأضاف

تحقيق نحو قدما بھ للم الوزارة لدن من مواكبتھ تم س بحيث

املتوخاة والنتائج   .الطموحات

املغرب صنع عالمة يتعلق فيما رأما الوز السيد أو ،

ذا تحقيق ع عملت الوزارة با،أن تقر ونصف سنة منذ املشروع

هللا بحول املقبلة سابيع غضون انطالقتھ إعطاء تم   .وس

ن التكو وإدماج ة شر ال املوارد خصوص شغيل و بأنبال أكد

شمولية بصفة يتم مر باملائة(ذلك ن)مائة و الت مراكز أن بحيث ،

املدن سواء ن ثمر املس لدن من ا سي يتم الصناعيةال

الوزارة عمل سيج، ال قطاع أو النواصر أو وطنجة القنيطرة



بحيث دماج بع وت امج ال وإعداد سي ع ن الفاعل مع شراكة

حوا إدماج بحيث %90يتم الذكر السالفة املراكز خر من

القطاعات ا و السيارات قطاع ن و الت مةيحظى تمامامل با

وذل واملكب ن الفاعل مع شراكة نك   .     ني
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I-اإلطار المرجعي



1

نصره هللامقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس

اإلطار المرجعي

، وقد أبانت األزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة[…]»
ي مختلف أبعادها ، الصحية و 

 
الطاقية ، والتسابق من أجل تحصينها ، ف

ها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف والصناعية والغذائية ، وغير
 […]البعض

ورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلذا […] لق ، نشدد عىل ض 
ي للمواد األساسية ، السيما الغذائية وال اتيج  صحية بالمخزون االسير

[…]والعمل عىل التحيير  المستمر للحاجيات الوطنية والطاقية، 

، ال سيما م […] ي
ن والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطن 

، ودعم وتحفير   »المقاوالت خالل االستثمار العمومي […]

يعية األوىل من الوالية الح ةخطاب بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشر ادية عشر
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2022لمشروع قانون المالية توجهات عامة 4

2022تنفيذ مشروع قانون المالية لعام في فاعال رئيسيا الصناعة والتجارة وزارة تعتبر 

؛الوطنياالقتصاد انعاش تقوية أسس  1

؛البشريتأهيل الرأسمال  3

؛االجتماعيةتعزيز آليات اإلدماج ومواصلة تعميم الحماية  2

اإلطار المرجعي

.الحكامةإصالح القطاع العام، وتعزيز آليات  4

2022التوجيهية حول مشروع قانون المالية لسنة لمذكرة لاألولويات االستراتيجية 
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.IIقطاع الصناعة



منصب شغل 565483إلحداث مناصب الشغل مع خلق 2020مكنت دينامية مخطط التسريع الصناعي من تجاوز الهدف المسطر في أفق

2019من الصادرات اإلضافية إلى غاية درهم مليار84.6تحقيق و 2020و 2014ما بين سنة 

+82,2%

من مناصب 

الشغل المحدثة 

4موزعة على 

قطاعات

السياراتصناعة 
+ 28,6%

النسيج

+ 21,9%

الغذائيةالصناعات 
+ 16,1%

الخدماتترحيل 
+ 15,6%

المؤشرات الرئيسة

2020-2014حصيلة مخطط التسريع الصناعي الصناعة

565 483   

500 000   

2020-2014مجموع  هدف مخطط التسريع الصناعي

من  113%

الهدف

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

مناصب العمل

80,2 72,7

41,6 43,5

36,9
30,0

32,4
32,8

17,5
12,5

10,4
10,3

24,2
21,1

243,3
222,5

2019 2020

صناعة السيارات مشتقات الفوسفاط النسيج واأللبسة
الصناعات الغذائية صناعة الطائرات الكهرباء واإللكترونيك
صناعات أخرى المجموع

بالمليار درهم

الصادرات

مليار درهم + 84.4
ما بير   2014-2019

+ 53 %
ما بير   2014-2019

3



كقاعدة المغرب تموقع 

ونصناعية خالية من الكرب

3

ية تحسين القدرة التنافس

الصناعية

2

ةتعزيز السيادة الصناعي

1

2023-2021اإلنعاش الصناعي مخطط 

19-كوفيداإلنعاش الصناعي ما بعد النجاحاالستفادة من ميزات ومؤهالت المملكة 

أوراش استراتيجية3

الصناعة

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة 4
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99,8%100,0%

58,9%
63,5%

87,5%

95,3% 94,9%
97,0% 98,1% 97,8% 97,8%

0%

55%

110%

مجموع مناصب العمل في القطاع الصناعي 

2019

2020

2020مجموع مناصب العمل متم سنة من 97,8 %استعادة 

مناصب العمل الصادرات

السيارات

الفوسفاط ومشتقاته

النسيج

الغدائيةالصناعات 

صناعة الطائرات

ونيكصناعة الكهرباء  وااللكتر

104 %

142 %

94 %

109%

87%

129%

بفضل جهود التعافي، استعادت معظم القطاعات الصناعية مستويات ما قبل األزمة من حيث مناصب الشغل والصادرات 

( 2019سبتمبر -مقارنة يناير 2021سبتمبر -يناير )مستوى الصادرات 

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة5

2023-2021اإلنعاش الصناعي مخطط  الصناعة
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Projet #62: Unité de production de biscuits

Production de biscuits pouvant 

se décliner dans plusieurs 

saveurs et conservables pour 

une durée relativement longue.

Le biscuit a pour caractéristique 

d’être sec et compact.

Le biscuit est conçu par la 

cuisson d'une pâte dite à 

biscuit.

1
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+40,8% p.a.

Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic

Complexity

3
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+33,6% p.a.

2
0
1
6

1
1
.9

7
5

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

1
1
.1

6
5

1
2
.7

7
1

1
2
.5

3
4

+3,9% p.a.

 Croissance du marché local avec une bonne évolution ces 

dernières années ; 

 Perspectives de croissance plus importantes à l’export, avec 

une évolution de la consommation mondiale de 8%, les 

marchés d’Afrique et du Moyen-Orient présentant les 

meilleures opportunités pour le Royaume ; 

 Large choix de canaux de commercialisation et de 

distribution: vente directe et export.

Description du projet 

Faits marquants 

Principaux 

intrants requis

Complexité du 

produit2

Farine, Sucre, Œufs, Lait 

Sous-filière

Biscuiterie, Chocolaterie 

Confiserie

Filière

Agroalimentaire

Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

Matières grasses

-0.45

-3.33 2.56 Glucose

Amidon

Indicateurs financiers (estimatif3) 

Imports Maroc

(USD, Mn) 

Exports Maroc

(USD, Mn) 

Echanges 

mondiaux

(USD, Mn) 

Croissance et taille du marché2

1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 

complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 

produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)

2. HS code: Economic complexity : 1905 / Trademap (World export values): 190531, 190532

3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 

ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Subventions Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

Programme ISTITMAR PME 

ou TPE, selon le CA 

Fonds de Dév. Industriel et 

des Investissements (FDII) 

Principaux avantages d’investissement

Code HS: 1905

Foncier potentiel

Agropole de Beni Mellal

Agropolis de Meknès

PI Had Soualem

Investissement 

potentiel

ROI moyen 

Chiffre d’affaire 

potentiel

~50 - 100 Mn MAD

~80 - 200 Mn MAD

~15% - 25%

~4 - 5 ans 

TRI potentiel

Projet #58: Unité de valorisation et transformation 
de fruits secs

Valorisation et transformation des 

fruits secs en produits à forte 

valeur ajoutée )pâte d’amandes, 

amandes effilés, beurre 

d’arachide, fruits secs en 

poudre…( destinés notamment au 

marché local (restaurants, hôtels, 

pâtisseries, industries 

alimentaires,…( et à l’export

9
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1
0
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8

2
0
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2
0
1
7

+9,6% p.a.

1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 

complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 

produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)

2. HS code: Economic complexity : 2008 / Trademap : 200799, 200811, 200819

3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 

ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic

Complexity
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+2,8% p.a.
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+1,9% p.a.

Description du projet

Faits marquants 

Principaux 

intrants requis

Complexité du 

produit2

Fruits secs (amandes, 

noisettes, arachides, 

noix, pistaches)

Sous-filière

Transformation des fruits 

et légumes

Filière

Agroalimentaire

Contact: M. Youssef Lakbida 06 18 22 76 20 lakbida@mcinet.gov.ma

Contact: M. Hamid Baadi 06 61 07 89 48 hbaadi@mcinet.gov.ma

-1.21

-3.33 2.56

Sucre

Agents de 

conservation et 

colorants naturels 

Indicateurs financiers (estimatif3) 

Imports Maroc

(USD, Mn) 

Exports Maroc

(USD, Mn) 

Echanges 

mondiaux

(USD, Mn) 

Croissance et taille du marché2

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Principaux avantages d’investissement

Subventions Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

Foncier potentiel

Agropolis de Meknès

Agropole de Beni Mellal

Fonds de Développement 

Industriel et des 

Investissements (FDII) 

Code HS: 200799, 200811, 200819

Investissement 

potentiel

Chiffre d’affaire 

potentiel

~20 - 50 Mn MAD

~30 - 80 Mn MAD

~20% - 25%Marge brute 

potentielle

 Croissance du marché local avec l’évolution des habitudes de 

consommation, le développement des industries alimentaires 

utilisatrices de ces produits et le déploiement de la grande 

distribution ; 

 Perspectives de croissance au niveau mondial ~5% dans les 

prochaines années ; 

 Faible concurrence au niveau national, concurrents 

principalement internationaux.

Agropole de Berkane

Agropole d’Agadir

Programme ISTITMAR PME 

ou TPE, selon le CA 

Projet #80: Unité de fabrication d’appareils et 
articles d’éclairage
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7
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+15,7% p.a.

1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 

complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 

produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)

2. HS code: Economic complexity: 9405 / Trademap (World export values): 940540, 940510 

3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 

ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic 

Complexity

0.564

-3.33 2.56
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+5,8% p.a.
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+0,2% p.a.

 Marché attractif avec des processus accessibles, notamment 

pour la technologie LED devenue moins complexe en terme de 

savoir-faire ces dernières années ;

 Forte croissance de la demande sur les blocs multiprises avec 

seulement ~75% des besoins couverts par la fabrication locale ; 

 Interrupteurs plus complexes nécessitant l'assemblage de 25 à 

50 pièces mais représentant des marges plus élevées ; 

Description du projet 

Faits marquants 

Principaux 

intrants requis

Complexité du 

produit2

Sous-filière

Matériel électrique 

et énergie

Lampe (fluorescente, 

fluo compacte, LED…( 

ou tubes électriques

Fabrication d’appareils et articles 

d’éclairage typiquement composés 

d'un support (sur rail, lampes 

d'appoint, fixés au mur...( et d’une 

source lumineuse avec une 

intensité lumineuse variable 

Projet incluant également la 

fabrication d’articles tels que les 

interrupteurs et les blocs 

multiprises 

Filière

Electrique et électronique

Interrupteur

Support

Contact: Mme Khadija Chemaou El Fihri
06 18 22 76 05 kchemaou@mcinet.gov.ma

Division : Industries Electriques et Electroniques

Imports Maroc

(USD, Mn) 

Exports Maroc

(USD, Mn) 

Echanges 

mondiaux

(USD, Mn) 

Croissance et taille du marché2

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Indicateurs financiers (estimatif3) 

Investissement 

potentiel

Marge brute 

potentielle

Chiffre d’affaire 

potentiel

~100 - 200 Mn MAD 

~300 - 400 Mn MAD

~30% - 50%

Code HS : 9405

Principaux avantages d’investissement

Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

Foncier potentiel

Technopole Oujda 

Fès smart Factory 

Technopolis 

Subventions

Fonds de Dév. Industriel 

et d’Investissements )FDII(

Programme ISTITMAR 

PME ou TPE, en fonction 

du CA

Projet #11: Unité de construction de navires de pêche

Unité de fabrication et 

d’assemblage de navires 

conçus pour la pratique de la 

pêche. Activités allant de la 

phase de conception et de 

fabrication de la structure 

jusqu’à la préparation de mise 

à l’eau et aux finitions
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+1,8% p.a.

1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 

complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 

produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)

2. HS code: 8902 

3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 

ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic 

Complexity

-1.28

-3.33 2.56

Subventions

Imports Maroc

(USD, Mn) 

Exports Maroc

(USD, Mn) 

Echanges 

mondiaux

(USD, Mn) 
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+74,2% p.a.
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+5,4% p.a.

 Marché attractif, constituant ~85% de la flotte du 

Royaume, avec une dynamique de croissance portée par 

les programmes de renouvellement et de modernisation 

de la flotte nationale ;

 Part encore minoritaire des navires de pêche en acier 

dans la flotte côtière, et potentiel de renouvellement 

important sur le segment de la flotte hauturière.

Description du produit 

Faits marquants 

Principaux avantages d’investissement

Principaux 

intrants requis

Complexité du 

produit2

Fonds de Dév. Industriel 

et d’Investissements )FDII(

Filière

Mobilité et transports 

Sous-filière 

Naval

Croissance et taille du marché2

Acier (e.g. tôles, profilés)

Equipements e.g. (porte 

étanche; hélice, 

gouvernail)

Contact: Mme Hanan Belyagou
06 14 63 38 03 hbelyagou@mcinet.gov.ma

Division: Locomotive Industrielle

Investissement 

potentiel

Marge brute 

potentielle 

Indicateurs financiers (estimatif3) 

~15 - 30  Mn MAD hors foncier

Chiffre d’affaire 

potentiel
~40 - 100  Mn MAD

~10% - 20%

Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

Peintures et laques 

Code HS: 8902 

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Programme ISTITMAR 

PME ou TPE,  en fonction 

du CA

ن تم نشر الدفعة األولى المكونة م

2020في أكتوبر جذاذة100

ة من تم نشر الدفعة الثانية المكون

2020في ديسمبر جذاذة100

نة من تم نشر الدفعة الثالثة المكو

2021في يونيو جذاذة75

:دفعات من المشاريع3جميع القطاعات الصناعية وفروعها ممثلة من خالل 

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

إحداث فريق عمل مخصص لرصد مشاريع استبدال الواردات بالمنتوجات المحلية 

2023-2021اإلنعاش الصناعي مخطط  الصناعة
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مليار درهم41.5

إمكانية استبدال الواردات

مليار درهم53

إمكانية الصادرات 

مليار درهم94.5

كتأثير على الميزان 

التجاري 

الهدف المتعلق 

باستبدال الواردات

مؤهالت المشاريع 

المختارة حتى االن
الهدف المتعلق 

بالصادرات

مؤهالت التصدير 

للمشاريع المختارة 

حتى االن

مليار درهم41.5

مليار درهم34

مليار درهم53

مليار درهم17

لصالح المغربمليار درهم94.5بكس التدفقات التجارية عمن أجلمشروًعا 684على الموافقة 

2021-11-05المؤشرات الرئيسية إلى غاية 

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

منصب شغل مباشر61.617

منصب شغل غير مباشر92.426

إحداث فريق عمل مخصص لرصد مشاريع استبدال الواردات بالمنتوجات المحلية

استبدال الواردات بالمنتوجات 

المحلية
الصادرات

منصب عمل مرتقب 043 154

2023-2021اإلنعاش الصناعي مخطط  الصناعة
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جذاذات مشاريع جديدة

ي فعلى شركاء جدد االنفتاح 

الخاصعام والقطاع ال

محطات مواكبة جديدة 

السيادة الصناعية: سياق جديد ، بعد جديد

فريق عمل

ةالسيادة الصناعي

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

2023-2021اإلنعاش الصناعي مخطط  الصناعة



2,6

إجمالي االستثمار

مليار درهم

18 277
منصب شغل مباشر وغير مباشر

528 10منها 
منصب شغل تم احداثه

(2021متم شتنبر )2021إنجازات سنة 

2 004
مشروع استثماري وللمساعدة 

التقنية للمقاوالت الصغرى 

والمتوسطة

المقاولة الصغرى والمتوسطة

المقاوالت الصغيرة جدا 

المقاول الذاتي

نطاق تدخل وزارة الصناعة والتجارة

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة 9

المقاوالتمغربوكالةمهامتركيزإعادة

يةالصناعوالمتوسطةالصغرىالمقاولةحول

الصناعيةوالتنافسيةلسيادةاتعزيزل

مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة الصناعية: تعزيز السيادة الصناعية
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Citroën AmiDacia Sandero

سانديروداسياتعتبر 

(Dacia 

Sandero)،

المصنعة في طنجة،

عاً السيارة األكثر مبي

في أوروبا ـ يوليوز 

2021

" Citroën Ami"سيارة حققت

في بالكامل والمصنعة مصممة ال

ا نجاحً بمدينة القنيطرة، المغرب،

لاألوتجاريًا حقيقيًا خالل عامها 

Bus Irizar

حافلة 200تم تصنيع 

لخدمة مدينة الدار 

البيضاء بنسبة إدماج

٪ في هدف 42يناهز 

٪60الوصول إلى 

Opel Rocks-e
Jantes 

Aluminium

Transmetteur 

principal Tesla

مصنع القنيطرة إلنتاج 

اإلطارات من األلومنيوم 

مليون 6بطاقة إنتاجية 

قطعة سنويا موجهة 

للتصدير يعد األحسن 

تنافسية من بين مصانع

المجموعة في الصين 

يةوالواليات المتحدة األمريك

إنتاج جهاز حاليا يتم 

اإلرسال الرئيسي 

"تسال لسيارات

Tesla "في المغرب

من قبل الشركة 

المصنعة للرقائق 

اإللكترونية
STMicroelectronics

نظرة عامة على بعض اإلنجازات الصناعية 

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة
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Aéronef PC-12 
Pièce de 

Satellite

أبرمت شركتا 

PILATUS   و

SABCA   أن بشاتفاقا

االنتاج الكامل لهياكل 

في  PC-12الطائرة 

.  الدار البيضاء

 SABCAتم اختيار 

Maroc   10بين من

مصانع في العالم 

شركة افتتحت

Thales أول مركز

للمهارات الصناعية في

المغرب مخصص

عاد للطباعة ثالثية األب

يوفر نماذج و. للمعادن

أولية وتصنيع أجزاء 

الطيران ألنشطة 

للمجموعة فيالفضاء و
.جميع أنحاء العالم

Pales

éoliennes

أول مصنع على مستوى

ط األوسإفريقيا والشرق 

يقوم بإنتاج شفرات 

الرياح توربينات

"pales 

d’éoliennes"

Pièces

réacteurs

avions

 Le"تنتج شركة  

Piston Français" 

(LPF) ة أجزاء ميكانيكي

عالية التقنية خاصة 

بمحركات الطائرات في

3ة الدار البيضاء، لفائد

4من بين أكبر 

المصنعين لمحركات 

الطائرات في العالم

Equipements sanitaires

المغربية  Nextronicطورت شركة 

أجهزة ومعدات صحية خالل جائحة 

:Covid19  درجة الحرارة مستشعر

اء حملة لتتبع سلسلة اللقاحات الباردة أثن

التطعيم ، مقياس حرارة لقياس درجة 

...الحرارة باألشعة تحت الحمراء 

نظرة عامة على بعض اإلنجازات الصناعية 

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة



قطاع صناعة السيارات

مجموع مناصب 

الشغل 

140.559

رقم معاملة 

الصادرات

72,2 
مليار درهم

معدل االدماج 

المحلي

60%

المعدل المحقق حتى نهاية 

2019

2021إنجازات 

4.4ها اتفاقية استثمارية ومذكرة تفاهم باستثمارات إجمالية قدر20توقيع •
فرصة عمل ؛14635مليار درهم لتوفير 

تيال وسرونوإبرام اتفاقيات جديدة لتطوير منظومات مصنعي  السيارات •
؛(تصنيع سيارات جديدة+ أهداف جديدة طويلة األجل )نتيس 

 AMIسيارة سيتروين 225بريد المغرب لتسليم -إبرام اتفاقية ستيال نتيس •
٪ و المصنعة في مصنع قنيطرة ، كجزء من تعزيز 100كهربائية 

الصفقات العمومية ؛
»السيارة الكهربائية الجديدة إنتاج • Opel Rocks-e حصريا في مصنع «

بالقنيطرة ؛نتيسستيال

2020متم مكتب الصرف حتى

التحديات الكبرى للقطاع

2022مخطط عمل 

2026إمكانية خلق فرص الشغل متم 

على تطوير االندماج المحلي األفقي للقطاع من خالل توطين مهن جديدة تعتمد

رأس مال كبير؛ 

لتوريد تطوير االندماج المحلي العمودي لتطوير التخصصات الالزمة لسلسلة ا

؛ ...( المواد الخام ، تحويل المواد )

 ؛(سيارات كهربائية)تنمية التنقل الكهربائي بالمغرب

 تطوير عرض طاقي أخضر وخالي من الكربون لصالح مصنعي القطاع؛

اكة مع تمكين الصناعات المستهلكة للطاقة من عرض غازي تنافسي وذلك بشر
..والمعادنللهيدروكربوراتالوزارة المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني 

CNSS / 2021سبتنبرمتم

تطوير التنقل الكهربائي

إدماج رأس المال المغربي

إزالة الكربون من المناطق الصناعية

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

تطوير االندماج المحلي أفقيا وعموديا 

80.000

الصناعة

12



12,5
مليار درهم

11.627

قطاع صناعة الطيران

مجموع مناصب 

الشغل 
رقم معاملة 

الصادرات

معدل االدماج 

المحلي

38%

المعدل المحقق حتى نهاية 

2019

2021إنجازات 

2020متم مكتب الصرف حتى

التحديات الكبرى للقطاع

2022مخطط عمل 

2021سبتنبرمتم / 2026CNSSإمكانية خلق فرص الشغل متم 

"écosystème Boeing"بوينجومةنظماستمرار تنفيذ 

تطوير التكامل المحلي العمودي 

MROتسريع تطوير المنظومة المتعلقة بالهندسة و 

 توقيع اتفاقية االستثمار المتعلقة بتوسيع مصنعHexcel المركبةللمواد

 فرصة عمل282مليون درهم وخلق 286استثمار يصل إلى

الطائراتتوقيع اتفاقية االستثمار  تتعلق بمشروع لتصنيع هياكل محركات

فرصة عمل200مليون درهم ستتيح خلق 201استثمارقدره

لجسم مواكبة مشروع قاطرة حول تصنيع هياكل الطائرات لتجميع شبه نهائي
.  لصناعة الطائرات PILATUSالتابعة لشركة  PC-12الطائرة 

 فرصة عمل 200مليون درهم وخلق 180استثمار يصل إلى
 توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع كبيرMRO
 فرصة عمل556مليون يورو وسيمكن من خلق 388استثمار

 التوقيع ، في إطار منظومةBoeing،شروع على اتفاقية االستثمار المتعلقة بالم

40مليون درهم إماراتي وخلق 30باستثمار )المتعلق بتزويد وقطع المعادن 

؛ ( فرصة عمل

متعلق بإنشاء التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاقية االستثمار الخاصة بالمشروع ال

حرارية وحدة صناعية ثالثة لشركة عالمية متخصصة في المعالجة السطحية وال

40مليون درهم لالستثمار و55مع )ألجزاء المحرك ومعدات هبوط الطائرات 

(  منصب شغل

 توقيع اتفاقية االستثمار المتعلقة بمشروع صناعي مهم فيMRO ؛

؛ةانطالق مشاريع مراكز في الصيانة خاصة بالطائرات المدنية والعسكري

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة
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الصناعة
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درهممليار 

124.826

قطاع النسيج والجلد

مجموع مناصب الشغل  رقم معاملة الصادرات

2021إنجازات 

2020متم مكتب الصرف حتى

التحديات الكبرى للقطاع

2022مخطط عمل 

2021سبتنبرمتم / 2026CNSSإمكانية خلق فرص الشغل متم 

"المغربفي صنع "تطوير 

التزود المحليتحسين مصادر

للقطاعسلسلة اإلنتاج تطوير منبع 

 الى خلق وتهدف مليون درهم 456.27بقيمة إجمالية اتفاقية استثمار23توقيع

مليون 398.2فرصة عمل وتحقيق رقم معامالت إضافي بقيمة 4489قرابة 

؛درهم موجهة للتصدير

 ار مشروع استثماري كاستبدال للمنتوجات المستوردة باستثم102مواكبة

منصب 15555مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 3.07اجمالي قدره 

شغل ؛

 مشروع )استثمارات مباشرة خارجية في قطاع النسيج و الجلد 3جذب

Semsومشروعين للمجموعتين سيمسCarltonاستراتيجي للمجموعة كارلتون 
فرصة 7250مليون درهم مع خلق 1025قدره ، باستثمار ( Ljioو لجيو

عمل؛

 1373406اج مقاولة صناعية وطنية وتتبع تنفيذ االتفاقية الخاصة بإنت21تعبئة

ي حقيبة مدرسية في إطار المبادرة الملكية لمليون حقيبة للدخول المدرس

2021/2022

رة إطالق مشاريع استثمارية جديدة تخص قاطرات وطنية واستثمارات مباش

نسيج خارجية وكذا مقاوالت صغيرة ومتوسطة في إطار المنظومات الصناعية لل

والجلد؛

لنسيج و التوقيع على اتفاقيات شراكة جديدة تخص التزود المحلي بمنتوجات ا

؛...(مرجان، أسواق السالم،)األلبسة مع المحالت التجارية الكبرى الوطنية 

 الجديدة                  المصادقة على ملفات االستثمار األولى في المنطقة الصناعية
“CASA CITY SHOES "ة المخصصة لقطاع األحذية بالدار البيضاء و المنطق

لجلد؛الصناعية عين الشقاق بفاس في إطار المنظومات الصناعية الخاصة با

وفقا تعزيز عمليات المراقبة على واردات منتوجات النسيج واأللبسة والجلد ،

لألحكام الجديدة للمواصفات ذات الصلة، من أجل ضمان منافسة نزيهة في
...)..السوق الوطنية

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

90.000
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106.453
32,8 

درهممليار 

الصناعات الغذائية

مجموع مناصب الشغل  رقم معاملة الصادرات

2021إنجازات 

2020متم مكتب الصرف حتى

التحديات الكبرى للقطاع

2022مخطط عمل 

2021سبتنبرمتم / 202670.000CNSSإمكانية خلق فرص الشغل متم 

اإلنتاج وسالسل Amont))ربط سالسل اإلنتاج عند المنبع 

Aval))التحويلي 

التنافسية في السوق المحلي والتصديرتعزيز 

السيادة واألمن الغذائي للمملكة

 مشروعاً 35، على 2021المصادقة، خالل العشرة أشهر األولى من سنة

لق مشروعاً تهم القطاعات المدرجة في عقد البرنامج المتع19استثمارياً، منها 

، وذلك في إطار آليات تمويل 2021-2017بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 

.  . مخطط التنمية الصناعية
.مليار درهم1,4حوالي : اإلستثمار اإلجمالي مبلغ ⁻

منصب شغل مباشر 3.996: الشغل المتوقع إحداثها مناصب ⁻

؛منصب شغل غير مباشر3.908و

 ثمار من ، لتستفيد من دعم االستقطاعالمشروعاً استثمارياً في 143مواكبة

، (2023-2021)مخطط اإلنعاش الصناعي خالل آليات 
.مليار درهم 4,28مبلغ استثماري إجمالي يبلغ ⁻

مليار   5,5مليار درهم منها  8,3رقم معامالت إضافي  يبلغ ⁻

.  درهم للسوق المحلي

بتكار انطالق أنشطة المركز التقني للصناعات الغذائية  ومركز التميز واال

في مجال تغليف المنتوجات الغذائية؛

ديدة ذات تعزيز مكانة القطاع في السوق المحلي والتصدير وتطوير أنشطة ج

مؤهالت عالية

المجموعات تطوير التزود بالمواد األولية المنتجة محليا، بالنسبة للشركات و

الية الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بشراكة مع الفدر

الوطنية للصناعات الغذائية

ي إطالق وإنجاز النسخة األخيرة من عملية دعم صادرات المقاوالت العاملة ف
؛سكس قطاعات البسكويت والشوكوالتة والحلويات والعجائن الغذائية والك

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة 15
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الصناعات 

به الكيميائية والش

الكيميائية

10.000

 مياء شبه تنفيذ عدد من مشاريع القاطرات في قطاع الكي:الكيمياء/ الكيمياء

؛ ...( ، إلخ الماكوم، إنوسيس، ديسترا، موتانديس)الكيميائية 

  صناعة األدوية:

 30وظيفة اعتباًرا من 277و 2020وظيفة في 421استحداث

؛2021يونيو 

 و 2020مليار درهم في 1.15بلغت صادرات الصناعة الدوائية

؛2021يونيو 30مليون درهم في 867

1,844:مشروًعا استثماريًا16دعم :والميكانيكيةالصناعات  المعدنية  •

مليار درهم لالستثمار ؛ 3.4عمل و صةفر

  قاطرات لتوفير 6مشروًعا استثماريًا ، بما في ذلك 17دعم :مواد البناء

مليون درهم لالستثمار ؛673فرصة عمل و 1218

 503.5مشاريع بمبلغ استثماري قدره 6دعم :وااللكترونيكالكهرباء

هذه المشاريع مبيعات وفرصة عمل831مليون درهم والمساهمة في خلق 

.مليون درهم815إضافية تزيد عن 

2021إنجازات 

؛( حيةالسيادة الص)مواكبة ارتقاء واندماج القطاع في المنبع : صناعة األدوية•

لتحقيق دعم تنفيذ مشاريع منظومات القطاع: الصناعات المعدنية والميكانيكية•

؛.( ..السيارات ، الطيران )االندماج والتكامل مع القطاعات الصناعية ألخرى 

عة دعم المشاريع الهادفة إلى استبدال الواردات بمنتجات مصن:مواد البناء•

محليًا

:  وااللكترونيكالكهرباء •

 دعم الشركات في المنظومة الصناعيةBSH ؛

استبدال الواردات بالمنتجات المنتجة محليًا ؛

 ب تطوير لقطاع اإللكترونيات بالمغرإستراتيجيةإعداد وإطالق

(.  أشباه الموصالت)

2022مخطط عمل 

صناعة األدوية

5.000

الصناعات 

المعدنية 

والميكانيكية

23.000

مواد البناء

8.000

الكهرباء 

وااللكترونيك

12.000

2026منصب عمل متم 60.000إمكانية إحداث حوالي 

الصناعات المختلفة الصناعة

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة 16



74.841
13,5

درهممليار 
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مجموع مناصب الشغل  رقم معاملة الصادرات

2021إنجازات 

2020متم مكتب الصرف حتى

التحديات الكبرى للقطاع

2022مخطط عمل 

202660.000إمكانية خلق فرص الشغل متم 
CNSS / 2021سبتنبرمتم

ض تحديد أولويات االرتقاء في سلسلة القيمة من خالل عرو

.عاليةذي قيمة مضافة 

حر العمل عن بعد أو العمل اليتيحهااستغالل الفرص التي 

freelance  المترتبة عن تداعيات الجائحة

.  الدار البيضاء-تطوير القطاع خارج محور الرباط

في العديد من جهات مشروع استثماري 24أزيد من مواكبة

.شغلمنصب10000خلق ما يفوق المملكة، مع الطموح إلى

محطات5)المندمجةالصناعيةبالمحطاتخاصةعروضتطوير

توسيعاتفاقيةعلى2021شتنبرفيالتوقيعو(جهات5في

.بوسكورةلتشملCasanearshoreمنصة

 مشروع استثماري في عدة جهات بهدف خلق أكثر15دعم أكثر من

فرصة عمل،10.000

خدمات إنشاء مراكز تكوين للعاملين المستقلين في مهن ترحيل ال

ان الوظيفةلصالح العاملين في القطاع المتأثرين بفقد( أوفشورينغ)

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة

«  األفشورين»ترحيل الخدمات  الصناعة



2021عامالموقع "  cap excellence"عامة على مشروع ظرةن

سيكون رأس ،SA))إنشاء شركة عامة مجهولة االسم  •
من قبل الجمعية المهنية 51 %مالها مملوًكا بنسبة 

من قبل المكتب 49 %والمعنية 

ن مالئمة بطاقات التكوين مع احتياجات القطاعات م•
الكفاءات ؛

.  عصرنة المعدات واالليات البيداغوجية للمراكز•

:  سنوياعدد المكونين 

7 300

:سنوياعدد المستفيدين 

> 1 500

عبر الشراكة بين القطاعين العام الحكامة 

مؤسسات تكوين تابعة 5في PPP))والخاص 

الشغللمكتب التكوين المهني و إنعاش 

(ترحيل الخدمات والنسيجوالطائرات و، السيارات )

II

سالسل إنتاج صغيرة بيداغوجية على 4إنشاء 

من مدن المهن 4مستوى األقطاب الصناعية في 

والكفاءات

والدار الشرقسوس ماسة ، طنجة تطوان الحسيمة ، )

(البيضاء سطات

I

الشركةاقع للمتدربين بيئة تعليمية قريبة من ور يتوف،

 استيعاب واكتساب المعرفة الصناعيةتسهيل.

2218

التكوين في مهن الصناعة 

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة



2021منجزات أهم

23

التحتية الصناعية مشروع للبنيات 30تتبع ومواكبة أكثر من 

؛هكتار ( 100)األولىللنواةالموقعخارجبالشبكاتالتوصيل أشغالوالمشروعتطويرأشغال استكمال

لصينية لالتصاالت الشركة ا"تك والشريك الصيني -شركة التهيئة طنجةبيناالتفاقياتمشاريعبشأنوالتفاوضالتشاور

.والدولة" والبناء

؛بالمشروعالمتعلقةالشراكةاتفاقيةعلى2021ي مافيالتوقيع

؛التهيئةأشغالإطالق

ناعيالصالتسريعطقامنلالوطنيةاللجنةقبلمنالصناعيالتسريعةمنطقإنشاءمرسوممشروععلىالمصادقة

تتبع ومواكبة الشطر األول للمشروع.

هكتار 96مساحةعلىتوسعة منطقة التسريع الصناعي مشروع وتسيير وتسويقتطويراتفاقيةتوقيع

هكتار (35.6المنجزاألولتتبع ومواكبة تثمين الشطر. ( 

هكتار ( 30الثانيالشطرهيئةتإتفاقيةتوقيع(

الثانيالشطرهيئةتأشغال طالقإن.

؛العادمةمياهالمعالجةبمحطةالمتعلقةالتقنيةالدراساتاستكمال

؛الشبكات المختلفةتهيئةأشغالبدء

 العادمةمياهالمعالجةمحطةإطالق طلب العروض إلنجاز.

العرائشبإقليم بجيرقصراالقتصاديةاألنشطةمنطقةوتطويرلتمويلالشراكةاتفاقيةتوقيع.

الشركاءمساهماتتحويلشروطلمراجعةالمشروعشراكةاتفاقيةتعديلملحقعلىالتوقيع.

المشروعتنفيذتتبع ومواكبة.

Iع مناطق التسري

الصناعي

IIالمناطق

الصناعية

تك-طنجةمدينة محمد السادس

هكتار 487

منطقة التسريع الصناعي

اديركأ-ماسةسوس

هكتار64الشطر األول -هكتار 305

توسعة المحطة الصناعية المندمجة 

بالقنيطرة

هكتار96

المتكاملالصناعياديركأمجمع

هكتار65

صفرو–عين الشكاك التسريعةمنطق

هكتار 82

العيونالصناعيةةالمنطق

هكتار70

جيربقصراالقتصاديةاألنشطةمنطقة

هكتار 20.5

بوقنادلالصناعيالتسريعةمنطق

ص.ت.مهكتار 24منهاهكتار 32

البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير
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2028البنيات التحتية الصناعية  للمملكة بحلول عام 

هكتار 000 13 منطقة صناعية136

مناطق التسريع الصناعي1

رة لالستثمارات األجنبية المباشجديدة، مخصصةمناطق 10

للتصدير و

مناطق صناعية عامة 2

منطقة جديدة12
امتدادا للمناطق المنجزة11

هيل3
 
عادة التا ا 

هيلها،68
 
منطقة سيتم إعادة تا

ولوية31بما في ذلك 
 
ذات ا

2028برنامج التطوير لعام 

+ 1000 
هكتار

+ 1450 
هكتار

إلى 3500

هكتار 6300

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة20
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III-التجارة قطاع



أوراش أولوية في إطار مخطط إنعاش التجارة

قلين تسريع وتيرة التغطية االجتماعية للتجار المست
انطالق الورش و تصميم آليات المساهمة المهنية )

(الموحدة

ية أولو)مواكبة رقمنة قطاع التجارة الداخلية والتوزيع
(19-فرضتها جائحة كوفيد

«صنع في المغرب»دعم عالمة 

القطاع بهدف الرفع منقاطرات مع تطوير شراكات )
(مستوى التوريد المحلي 

يد
وف

 ك
ير

أث
ت

-
1
9

دى مشروع أولي الستراتيجية التجارة منبثق عن توصيات المنت

الوطني للتجارة

كرافعة تعزيز النسيج التجاري التقليدي

للجاذبية الترابية
I عصرنة مندمجة للقطاع عبر 

قاطرات وطنية مسؤولة
II

إطار تشريعي معزز

تاجر واثق ويمتاز بالفعالية

الحماية االجتماعية•

إطار جبائي مبسط•

التكوين•

المستهلك

حماية المستهلك•

بنية الجودة•

توطيد أفضل للممارسات في مجال 

الرقمنةالتجارة، بالخصوص عبر 
III

تحفيز اإلنتاج المحلي 

ع ركيزة مشتركة مع مخطط التسري)
(2الصناعي 

IV

من الناتج الداخلي الخام7,9%

في الناتج الداخلي مساهم  ثالث قطاع 
الخام

درهممليار  91.2

القيمة المضافة

مليون منصب شغل1.87

ثاني مشغل على الصعيد الوطني

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة 21

لمحة عامة عن وضعية القطاع 

المديرية العامة للتجارةالتجارة



27

نظام التغطية االجتماعية 

للتجار المستقلين

يشمل(الجزافيالنظامعوض)2021لسنةالماليةقانونمستوىعلىالموحدةالمهنيةالمساهمةنظاماعتماد

لفائدةضالمرعلىاإلجباريالتأمينلتمويلتكميليةمساهمةإلىباإلضافةالمهنيوالرسمالدخلعلىالضريبة

التجار؛

التغطيةنظاميفالتجارانخراطتسريعبهدفللتجارتمثيليةاألكثرالثالثةالجمعياتمعشراكةاتفاقيةتوقيع

.االجتماعية

القطاع رقمنةمواكبة 

الناشئةالمقاوالتنمووتسريعالحتضانمركزإحداث«Moroccan Retail Tech Builder»،معبشراكة

رقميةحلولتطويرأجلمن2023أفقفيمقاولة100لمواكبةالتخصصات،متعددةالسادسمحمدجامعة

والمستهلكين؛التجارلحاجياتتستجيب
الرقمياألداءاستعمالتشجيع(mobile payment)القربتجارةرقمنةلمواكبةبرنامجووضع.

عصرنة مندمجة لقطاع 
التجارة والتوزيع

الوطنيةراليةوالفدواأللبسةالنسيجلصناعاتالمغربيةوالجمعيةمرجانومجموعةالوزارةبيناتفاقيتينتوقيع
عوض%75األلبسة:إلىليصلمرجانلمجموعةالمحليالتوريدمستوىمنالرفعبهدفالغذائيةللصناعات

؛حاليا%63عوض%80الغذائيةالموادحاليا،25%

والتوزيعالتجارةلقطاعأخرىقاطراتمعشراكةاتفاقياتإعداد.

التظاهراتتنظيمقطاع:روناكوفيروسنعاتجةالنالصحيةاألزمةمنالمتضررةالقطاعاتمواكبة

استفادةطلبألف44منأزيدمعالجةتمت)المطاعمقطاع،واأللعابالترفيهفضاءاتقطاع،الحفالتوتموين

؛(المتضررةالقطاعاتتهم

األساسية؛المنتجاتمنالوطنيةالسوقتموينحالةتتبع
والكماماتاإلثيليالكحولمادةمنالتموينتدبير.

ر  التدابير المتخذة للحد من آثا

19كوفيدوباء 

2021أهم منجزات سنة 

التجارة الداخلية والتوزيعالتجارة
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:المبادرات المتخذة لصالح قطاع التجارة الداخلية والتوزيع



إبداء تقييم المشاريع االقتصادية المقترحة من طرف الغرف خالل النسخة األولى من طلب

مشاريع ستستفيد من دعم مالي 7وانتقاء 2020فبراير 17االهتمام التي تم اطالقها بتاريخ 

.مليون درهم117إجمالي للوزارة يصل إلى 

استكمال إعداد االتفاقيات الخاصة بتمويل وتتبع المشاريع المهيكلة المنتقاة

 38-12والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 08-19المصادقة على مشروع القانون رقم

.ميةالمتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ونشره في الجريدة الرس

 ،والتي تهم08-19مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم إعداد، بالتشاور مع الغرف:
o مرسوم بتحديد شروط منح التعويضات لرئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة

والخدمات؛

oمرسوم بمثابة ميثاق السلوكيات الخاص بغرف التجارة والصناعة والخدمات

عي تعديل اإلطار التشري

والتنظيمي

تنزيل  مخططات 

ة التنمية لغرف التجار

والصناعة والخدمات 

وجامعتها الوطنية
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التجارة والصناعة والخدماتغرف التجارة

2021أهم منجزات سنة 

تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات 
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2021هم منجزات سنة أ

العالقات التجارية الدوليةالتجارة

بندا للتعرفة 630منتوج و 1200توقيع على تعديل التفاقية التبادل الحر مع تركيا يخص إدماج قائمة سلبية بها أكثر من ال•
الجمركية سيتم حذفها من نص االتفاقية

 من التعرفة المطبقة على الدول التي ليس لها مع المغرب أية اتفاقية% 90هذه المنوجات لتعرفة جمركية تعادل ستخضع

.  للتبادل الحر

عربية تم تنفيذها في مرحلة أولى مع جمهورية مصر اللألسواق،صيغة جديدة لتحسين ولوج الصادرات المغربية تبني •

(:وستشمل في المستقبل شركاء آخرين)

بالمثل؛مبدأ المعاملة نهج –

.ر العربيةتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لتحديد وتذليل الصعوبات التي تعترض التصدير نحو جمهورية مص–

 ة وتبسيط المنتجة بمنطقة طنجة من ولوج السوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم الجمركيرونوألول مرة، تم تمكين سيارات
.المصريةالمساطر المرتبطة بالولوج إلى السوق

:تعميق الشراكة مع االتحاد األوروبي•

السوقإلىالمغربيةالصادراتولوجتيسروالتيEuromedمنطقةإطارفيمرونةأكثرقواعدعلىالتفاوض–

الوطنيةالصناعةتحميأو/واألوروبية

تبادل الحر مع تحضير أشغال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية ال)تخفيف شروط ولوج السوق األمريكية •
:(الواليات المتحدة األمريكية

أكثر مرونة المطبقة على بعض المنتجات النسيجيةجعل بعض قواعد المنشأاقتراح من طرف المغرب ل–
.  الجمركيةوانبالجتدابير الصحة والصحة النباتية، العالمات الجغرافية، المنتجات الصيدلية، : معالجة القضايا العالقة–

تجديد الشراكات مع البلدان العربية•

اد جمركي مراجعة قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعودة المفاوضات المتعلقة بإنشاء اتح–

عربي
ألكاديرأعمال الوحدة التقنية اتهاءتحديد إطار شراكة جديد بعد : اتفاقية أكادير–

يةتتبع االتفاقيات التجار



30

ل تقنين وتسهي

التجارة

ةالحماية التجاري

؛عليهالمصادقةمسطرةفيووضعهالخارجيةبالتجارةالمتعلق91-14رقمللقانونالتطبيقيالمرسوممشروعاعداد•

المدنيةالمزدوجاالستعمالذاتالسلعواستيرادتصديربمراقبةالمتعلق42-18رقمللقانونالتطبيقيالمرسوممشروعاعداد•

؛عليهالمصادقةمسطرةفيووضعهبهاالمتصلةوالخدماتوالعسكرية

وتسهيللرقمنةملهاعخطةتنفيذومواصلةالخارجيةالتجارةإجراءاتلتسهيلللتنسيقالوطنيةللجنةالتابعةالفنيةاللجانتفعيل•

؛المغربفياألعمالمناختحسينفيالمساهمةأجلمنالخارجيةالتجارةمساطر

المادة؛لهذهالوطنيةالصناعةلحمايةاالستيرادلرخصاإليثيليالكحولاستيرادإخضاع•

.محليافراألصالنحاسنفاياتوتحويلتدويرإعادةتشجيعأجلمنالتصديرلرخصاألصفرالنحاسسبائكتصديرإخضاع•

ولميكانيكيةاالسجاداتخصتالتيووقائية،وتحقيقاتلإلغراقمضادةبتحقيقاتالقيامعبرالتجاريةالحمايةمنظومةتعزيز•

الصلب؛صفائحواألسالكوالصلبصفائحواإلنارةفيالمستخدمةالصواريواألبراجوالالطيالخشب

لإلغراقادةالمضالتدابيرعلىالتحايلبخصوصتحقيقاطارفيالمغربيةالزجاجيةاألليافألنسجةالمصدرةالمقاوالتمواكبة•

األوروبية؛المفوضيةباشرتهاالتي

؛قطاعلكلمناسبةحلولواقتراحبالوارداتمرتبطةمشاكلمنتعانيمختلفةإنتاجيةقطاعاتبهاتقدمتطلباتدراسة•

.باالستثمارالمتعلقةكذاوالتجارية،النزاعاتفيالمغربمصالحعنالدفاع•
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2021هم منجزات سنة أ

العالقات التجارية الدوليةالتجارة
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2021هم منجزات سنة أ

حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودةالتجارة

الموافقة على النماذج

شهادة في السنة60

طابقة حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالمنتوجات الصناعية غير الم•

وضمان المنافسة الشريفة بين المستوردين والمنتجين المحليين

من المنتوجات % 80تتم المراقبة على مستوى بلدان المنشأ بما يقارب •

على مستوى المراكز % 20الصناعية الخاضعة للمراقبة عند االستيراد، و 

الحدودية الوطنية

مراقبة المنتوجات عند االستيراد مراقبة أدوات القياس

المراقبة عند االستيراد

ملف في السنة8000

المراقبة القانونية 

في السنة000 650
182 000

شاحن كهربائي

33 000
سخانات الماء الغازية

56 000
الغازمنظمات 

إرجاع

0,37%

نسبة الرفض ملف معالج 

2021إلى متم أكتوبر

يوم000 94 + 1,7

معدل اجال مراقبة الحاويات في 

ميناء الدار البيضاء



Interdiction de cette pratique ayant

مراقبة األسواق المحلية

الخطة الوطنية للمراقبة

مراقبة نقط البيعمراقبة مواقع التجارة االلكترونية

نقطة بيع تمت مراقبتها5000

محضر مخالفة تم تحريره

طن من االسمنت والمواد الكهربائية 

المحجوزة

136

90

4700

11

من األحذية تم سحبها من األسواق

تم إرجاعهااألحذية طن من 

موقع تمت مراقبته500

مخالفة تم تسجيلها 400

بعد شكاية تتعلق بالبيع عن160

تمت معالجتها

إنذار130

نبذة عن

«عملية أقراص الصباغة»

الممارسةمنع،2021مارس15منابتداءتم،
(jeton)الجوطون-الصباغةألقراصالتجارية

20منذالمغربيللمستهلكأضراراسببتالتي

.سنة

حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودةالتجارة

2021أهم منجزات سنة 

سعارفيملحوظانخفاض
 
%20بـال

2022و برنامج عمل 2021منجزات -وزارة الصناعة والتجارة 27



*2022العمل خطة التجارة

  مواكبة المقاوالت إلنجاز مخططات تطويرصادراتها من خالل اإلطالق الفعلي لمشروع"Task force Export ؛"

 لتصدير؛مقاولة مصدرة لتطويرها على الصعيد الدولي في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الجديد لدعم ا50مواكبة

وضع االطار التعاقدي مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل إحداث منظومة تمويل للصادرات.

تنمية الصادرات

؛2022ساعة سنة 82إلى 2021ساعة سنة 94تقليص متوسط مدة منح تراخيص االستيراد والتصدير وطلبات اإلعفاء الجمركي من

حسب المهنةتفعيل عمل المنصة اإللكترونية للتسجيل وتجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ووضع دفاتر التحمالت  .

ل تقنين وتسهي

التجارة

التجارية؛الحمايةوآلياتالتدابيرفيوالنوعيةالكميةالزيادةلمواجهةالمغربقدراتتعزيز

المنتجاتبعضوارداتحولوالوقايةاإلغراقبمكافحةوالمتعلقة،2021سنةخاللالوزارةباشرتهاالتي(7)السبعةالتحقيقاتإتمام.

الحماية 

التجارية

الئحة غير حصرية*

هذهصادراتولوجلتسهيلالنسيجيةالمنتجاتلبعضالمنشأقواعدتيسيرسيرورةبدءقصدالمتحدة،الوالياتمعاألوليةالمشاوراتإطالق

.األمريكيةللسوقالمنتجات

السلعتجارةعلىةالمطبقالجمركيةللرسومالتدريجيبالتفكيكالمتعلقالمغربيالعرضوإيداعتحضير:االفريقيةالحرةالتجارةمنطقة

التبادلمنطقةفياألعضاءالدولطرفمنتشخيصهاتماألولويةذاتقطاعات5بــوالمتعلقالخدماتتجارةبتحريرالمتعلقوالعرض

.المقاوالتوخدماتوالنقلوالسياحةالماليةوالخدماتاالتصاالت:اإلفريقيةالحر

العالقات 

ةالتجارية الدولي

التنزيلفيليفعكمحركالغرفتموقعتعزيزبهدفوذلكلوصايتها،الخاضعةالمؤسساتوكذاالوزارةالستراتيجياتالجهويالتنزيل
الوزارة؛طرفمنالمقدمةالدعموبرامجالقطاعيةلالستراتيجياتالجهويوالمحلي

للغرف؛الماليةاالستقالليةتقويةبهدفللدخلمدرةمشاريعتطوير
البشريةالمواردمستوىوتحسينتطوير.

غرف التجارة 

والصناعة
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200
منتوج

جذاذة 1200
سوق/زوج منتوج

مليار درهم110

كمؤهالت للتصدير مرصدة

11
كمؤهالت للتصدير تم تحديدها 

على مستوى القارة اإلفريقية

70

التصدير

االستثمار 60

من المشاريع المؤكدة50% قطاعا 13

ساحل )تشغل بلدان غرب إفريقيا حصة أكبر 

...(العاج، السنغال
مشروعا تم تحديده

ية يستأثر قطاع الصناعات الغذائية بأغلب

المشاريع

+ 50
ورشة

20
فدرالية وجمعية مهنية تم االجتماع معها

14
قطاعا تم تحليله

53
قطاع مشمول

مليار درهم
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TASK FORCE EXPORTفريق العمل الخاص بتنمية الصادرات  التجارة

مليار درهم

كمؤهالت للتصدير مؤكدة



IV-2022مشروع ميزانية 



2022مشروع ميزانية 

2021مقارنة مع 2022ميزانية : االستثمارميزانية 

2022االستثمارمجموع ميزانية 

درهم 000 769 355 1

الفقرات
2021ميزانية

بالدرهم

2022ميزانية 

بالدرهم

الفرق
%

%22,00(%90,13) 000 000 220 0001 000 000 1صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

%670,00(%5,60) 000 000 00077 000 10التجارة

%0(%4,27) 000 769 00058 769 58دعم وقيادة

%26,85(%100) 000 769 355 0001 769 068 1مجموع ميزانية الستثمار
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2022مجموع ميزانية التسيير 

درهم  000 028 500

الفقرات
2021ميزانية

بالدرهم

2022ميزانية 

بالدرهم

الفرق
%

%0006,59 785 000256 912 240نفقات الموظفين 

حداث المناصب المالية %0,00--ا 

%00014,96 243 635243 590 211المعدات والنفقات المختلفة

%00018,28 375 00048 900 40ءلفائدة المدرسة المركزية بالدار البيضاإعانة التسيير 

%0000,00 000 0009 000 9المعهد المغربي للتقييسإعانة لفائدة 

20040 989 37اوالتالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقإعانة التسيير لفائدة  300 0006,08%

%11524,51 477 11530 477 24غرف التجارة والصناعة  و الخدماتإعانة لفائدة 

%000100,00 902 011الرباط-الفنون والمهن مدرسة إعانة التسيير لفائدة

%8854,00 188 320103 224 99دعم المهام

%00010,50 028 635500 502 452مجموع ميزانية التسيير 
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2022مشروع ميزانية 

2021مقارنة مع 2022ميزانية : التسييرميزانية 



 

 أوراق إثبات الحضور
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  اإلنتاجية القطاعاتلجنة 
  

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

لوزارةمشروع الفرعية انية التقليديةامل والصناعة   السياحة

والتضام جتما قتصاد   و

  

  

  

  

  

  

املالية  2022السنة

 تقــــریـــــر

2027 – 2021الوالیة التشریعیة   

2022 – 2021السنة التشریعیة   

 - 2021دورة أكتوبر  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة

 مدیریة التشریع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجیة

 رئيس اللجنة

 عثمان الطرمونية

  مقرر اللجنة 

 أبوبكر اعبيد



  

  بسم هللا الرحمان الرحیم

  

انية امل مشروع لدراسة ن اجتماع نتاجية القطاعات نة عقدت

جتما قتصاد و التقليدية والصناعة السياحة لوزارة الفرعية

سنة برسم خ2022والتضام بتار ول جتماع خصص بحيث ،22

وذلك2021نون انية امل ذه مشروع سالملتقديم محمد السيد برئاسة

نة،بنمسعود ال س لرئ ول ليفة يا الثا جتماع خصص ن ح

خ بتار عثمانللمناقشة،2021نون24املنعقد السيد برئاسة وذلك

رة وز بناصر راء الز فاطمة السيدة حضور و نة ال س رئ الطرمونية

جتما قتصاد و التقليدية والصناعة   . والتضامالسياحة

امللكية بالثقة ا نئ و رة الوز بالسيدة س الرئ السيد ترحيب عد و

امل ا ل متمنيا الوزارة رأس ع ا عيي إثر ا حظيت ال السامية

امالتوفيق نةامل ال مكتب ا أقر ال ية باملن ذكر ا، املنوطة

واملجموعات الفرق ملداخالت سبة بال زا ا التوقيت ع توز بخصوص



تناولت الذي ا عرض إللقاء رة الوز للسيدة املجال ا فا عضاء، ا و

واملبادئ ات التوج خاللھ من سطت حيث القطاعية، املحاور م أ فيھ

ت ال اتالعامة التوج والسيما انية امل ذه مشروع إعداد ا عل رتكز

ا عادامللكية أ ثالث ع ترتكز ال ديدةلسامية ا للمرحلة سية الرئ

املغرب ا   :يدش

العليا-  ھ مصا عن والدفاع املغرب انة م ز   .عز

قتصاد - عاش إ ومواصلة ائية الو زمة تدب  .مواصلة

الفع - يل املةالت مت مجموعة وإطالق ديد ا التنموي للنموذج

ديد ا يل ا من صالحات و ع املشار  .من

ا رأس وع ى الك انات والر التحديات ة مواج   :وكذا

ا - ل لتمو ة الضرور الوسائل عبئة و ع واملشار ات ولو  .وضع

عميم - ا مقدم و ا إطالق تم ال ى الك ع املشار استكمال

جتماعيةا  .ماية



لإصال  - العمومية واملقاوالت املؤسسات ووضعح الضر إلصالح

ثمار لالس ومحفز جديد  .ميثاق

الوزارة اختصاصات ضمن تدخل ال القطاعية انات بالر ذكرت كما

وطيدة بصلة تتم الوط لالقتصاد سبة بال ة حيو قطاعات ا واعتبار

خلق م سا و ا بي الصعبةفيما العملة وجلب الشغل مناصب

للمملكة، ابية وال جتماعية و قتصادية التنمية عزز إو ة مش

وفيد أزمة اجع19-تداعيات وال ودوليا وطنيا السيا القطاع ع

ونفس السياحية ات الوج بمختلف الوافدين السياح لعدد وظ امل

التقليدية الصناعة لقطاع سبة بال ء سنةال خالل مما2020وخاصة ،

برنامج عقد وفق عمل الوزارة لتنفيذجعل عاش بمخطط 21خاص

غية والعام، اص ا ن القطاع ن ب املوقعة امات ل لتأط تدب

وتحف واملا قتصادي والدعم الشغل مناصب ع املحافظة

الس الطلب ز عز و ثمارات ايس املستو جميع ع القياما وكذا ت،

السياحة ز عز و ية ال السالمة لضمان واجتماعية اقتصادية بإجراءات



لتقو  عية شر إجراءات سن وكذا سنةالداخلية خالل ن الفاعل قدرات ة

2021.   

سنةو  خالل الوزارة عمل برنامج استعرضت2022خصوص فقد ،

السيا القطاع ملواكبة جديدة اتيجية اس رة الوز أحسنالسيدة

ة رؤ اء ان عد ائحة2020الظروف ا تداعيات عتبار ن ع تأخذ

املنظمة القانونية صالحات يل لت التطبيقية النصوص شر ب ع سر وال

السياحة بقطاع اص ا ودة ا مرجع ن تحي وكذا السياحية ن للم

وتبا الدو التعاون ة وتقو س للتقي الوط د املع مع اتشراكة ا دل

، السيا ديناميكيةاملجال عاش إ ع العمل إ ثمار إضافة س

وإحداث السياحية ندسة لل ية املغر الشركة تدخل خالل من السيا

وإحداث للسياحة العاملية املنظمة كتمثيلية ثمار لالس وي ا املكتب

توف ع السيا ثمار س ملواكبة رقمية  compte stellitte »منصة

Tourisme »للتخطيط السامية ية املندو مع عالمة،شراكة ترسيخ وكذا

الداخلية فبالدنا(السياحة من) نتالقاو ستمكن ال جراءات من ا وغ



السياحية ة للوج ومستدام وفع حقيقي إقالع دافتحقيق أ وتحقيق

املرجعية   .2019السنة

الصناعةو   قطاع يخص رةفيما الوز السيدة عرجت فقد التقليدية،

سنة خالل ا عمل حصيلة يان ت الوزارة2021إ مواصلة خالل من

ائحة ا آثار من د ل ن الفاعل جميع مع سيق بالت الالزمة التداب التخاذ

واملالية قتصاد وزارة مع يوليوز اتفاقيات ع أر ع التوقيع خالل من

برامج ثالثة التقليديةلتنفيذ الصناعة لقطاع شامل إقالع لتحقيق

كما ن، الفاعل تنافسية ودعم ة القرو ية الزر فرع مستوى ع وخاصة

عند رة الوز السيدة سنةتوقفت خالل الوزارة اتيجية وال2022اس

التقليدية الصناعة لقطاع ديدة ا اتيجية س تنفيذ ع أفقترتكز

العقد2030 ا ف املندرجةال بما غ ع املشار تنفيذ والشروع نامج

حسب قالع اتمخطط الفروعولو ة مقار عميم ع رص ا مع

با ع قالع مخطط إطار التقليديةاملتبعة الصناعة بمافروع

ن املخطط وتفعيل جتماعية ماية ا عميم برنامج تفعيل مواصلة ذلك

بإع ن اص والفخارا ة القرو ية الزر فر يل تأ إحداثو ادة مواصلة



للصناعة مقتضياتأقطاب تنفيذ وكذا والكفاءات ن امل بمدن التقليدية

رقم ونية17.50قانون لك باملنصة يل ال مستوى ع وخاصة

التقليدية للصناعة الوط ل   .لل

لأما سبة والتضامبال جتما رة،القتصاد الوز السيدة أعلنت فقد

القطاع ذا ا عمل برنامج منالذيعن أساسية دعامات ثالث ع يرتكز

يل وتأ ديد ا يل ا من التعاونيات إلحداث واملواكبة يع ال خالل

ستجابة و التدخل مجاالت ع وتنو املجال ذا ن والعامل ن الفاعل

املغرب تواجھ ال ديدة ا ندللتحديات زس عز و يدة ا امة ا ع

جتماعية ماية وا ل والتمو بع والت واليقظة القانونية سانة ال

ديثة ا التعاونيات مواكبة باعتماد وذلك ي ا ال يل والت والشراكة

ع املشار ام الدعم وتقديم س وانفتاح"والتأس مرافقة، انطالق،

التعاو "املتعاون  برامج تنفيذ وكذا الة، والو كندا مع وخاصة الدو ن

والشراكة للتنمية سية بروكسيلمعالفر ي أجلوالو نمن التمك

ات ا عض القروي بالعالم ساء لل   .قتصادي



واملعزز واملستفيض القيم ا عرض رة الوز السيدة واختتمت

للوزارة املخصصة انية امل بأن ا إقرار خالل من الرقمية لسنةباملؤشرات

شراكة2022 ستعمل وال املطروحة التحديات م مع باملقارنة يلة ض

إ ة مش مستقبال، ا م للرفع واملالية قتصاد وزارة انيةأنمع امل

يخصاملخصصةجمالية فيما حواقطاعللوزارة السياحة

خصص679807000 نما اب قتصادلقطاع و التقليدية لصناعة

  .333797000حواجتما

  

   



 ملخص المناقشة العامة لمشروع المیزانیة الفرعیة

لوزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي 
   2022والتضامني برسم السنة المالیة 

  

الصة ا م نئ ب ن شار املس والسادة السيدات جميع تقدم بداية

الثقة ع ا حصول بمناسبة رة الوز اللسيدة حظيت ال ة املولو

القطاع ذا رأس ع ا عيي القطاعو ذا مية بأ ن منو يوي، ا

وإحداث وة ال إنتاج كب ل ش م سا ومشغال منتجا قطاعا باعتباره

ل ش كما املتنوعة، رامجھ و اتيجية س مخططاتھ ع للشغل مناصب

وامل جتماعية و قتصادية للتنمية قتصادرافعة أداء ة وتقو جالية

  .الوط

يجابية املؤشرات تحسن رغم أنھ ع املداخالت إحدى وأكدت

الالزم ل بالش ينعكس لم ذلك فإن ببالدنا ائية الو الوضعية ا عرف ال

ازات ح جراء الكث ي عا الزالت ال قتصادية القطاعات عض ع

العديد أن حيث ا، التقليديةاملعمول والصناعة السياحية املقاوالت من



ارثية أوضاعا ش الدولة11حوا(ع لدعم تحتاج مقاولة والزالت)ألف ،

املستوى  إ تصل لم املحققة مة النتائج مسا تتجاوز لم بحيث املطلوب،

سبة القطاعات و  %7ذه ام ا الداخ الناتج سبة%2من بال

وا جتما انياتلالقتصاد إم من الدولة ا ل ماجندت رغم لتضام

شغيل ال ع سلبية أثار ائحة ا خلفت كما امة، يالت س و ات وتحف

خصوصا قتصادية السياوالدينامية شاط ال ذات   .املرتفعاملناطق

اتيجية الس املسطرة داف تحقيق عدم املداخالت إحدى وعزت

يجة ن القطاع ذا ل ومة تموقعا يارات ة الرؤ الوضوح لعدم

املعالم ة وا محددة دراسات وجود وعدم السياحية املغرب ة وج

م ظل إخصوصا إضافة عاملية، سياحية ات لوج شرسة أننافسة

شاركية ة مقار إطار الوزارة طرف من ا إعداد يتم لم اتيجيات س

ا أنجزت بل ن ساسي ن الفاعل دراساتمع اتب م طرف من لغالب

ي املغر الواقع عن عيدة ية   .أجن

ا نورد حدة ع قطاع ل مت ساؤالت و مالحظات عدة وطرحت

  :فيماي



  :فیما یخص القطاع السیاحي*

والسادة   السيدات طرف من مستفيض بنقاش السياحة قطاع حظي

حول ساؤالت أثاروا بحيث ن، شار دافاملس أ تحقيق مدى

واملتمثلة القطاع ذا اصة ا اتيجية ة"س تروم" 2020رؤ ال

املفضلة ن العشر السياحية ات الوج ضمن دولية ة وج املغرب جعل

وجعل املتوسط ألبيض البحر حوض املستدامة للتنمية كمرجع للسياح

ا أولو ن ب من العائلية و الداخلية السياحة عاش مضاعفةإ مع عددا

الوافدين إالسياح السياحية العائدات ورفع اململكة م140إ در مليار

سنة وتنفيذ2020أفق إعداد ضرورة ع التأكيد تم الصدد ذا و ،

ز عز و والسيا الفند ن و والت السياحية التنمية اتيجية اس بع وت

لوز  عة التا ن و الت مؤسسات اامراقبة الدراساتلسياحةرة وإنجاز

السياحة لتنمية الالزمة بحاث شيطو ت ع ك ال وكذا ا، و وج وطنيا

السياحة ضعف عن تبة امل سائر ا ض لتعو الداخلية السياحة

و  ارجية بليةكذاا ا السياحة يع و راوي ال املنتوج ر تطو

اململكة مناطق   .مختلف



املداخالت   إحدى دعت جديدةكما واقتصادية ية تداب سن إ

وذلك السيا القطاع ع ائحة ا عن الناجمة اسات ع ة ملواج

وزارة مع زشراكة لتعز جديدة ات مقار خلق ع العمل وكذا ة ال

املك يؤديھ أن يجب الذي جتالدور و ال يخص فيما للسياحة الوط ب

ن الفاعل مع ات شرا إحداث إ صوص ا ذا الدعوة وتمت ق، سو وال

الفنادق لصناعة الوطنية والفدرالية للسياحة الوطنية ونفدرالية ال

يات مندو بدور رتقاء و زمة الحتواء وذلك للسياحة ة و ا واملجالس

السياحة      . وزارة

القطاعوتمت  ا عرف ال ات كرا من مجموعة إ كذلك شارة

القروض اجس من ي عا الذي السيا النقل مستوى ع السيا

وضعف تام شبھ ل ش املتوقفة سفار االت و مستوى وع والضرائب،

للمرشدين الدخل ديمومة عدم وكذا السياح توفر عدم جراء ت املب ليا

مما ن، عاشالسياحي إل شمولية خطة إعداد ع العمل ذلك ستد

ال الضرائب حدة من والتخفيف لألجراء الدعم تقديم ع القطاع ذا

ثمار س انية م من الرفع وضرورة انقة ا زمة من بالرغم تتوقف لم



ع نفتاح وكذا املرجوة اجيات ا مع باملقارنة ضعيفة التزال ال

جديدة فرصأسواق لق بلية ا السياحة يع و ة سيو القارة

القروي بالعالم   .الشغل

ال   الدولية السياحية رات التظا ببعض املداخالت إحدى وذكرت

دعم وكذا مة، م عائدات لتحقيق ا تنظيم ع رص ا واجب املغرب ع

بالدي" ة" مخطط املغار من الكث الزال حيث الداخلية، السياحة لدعم

الدعوة تمت كما للفنادق، التنافسية سعار من ستفادة ستطيعون ال

خالل من بالطائرة السفر يع ل ملموسة عملية إجراءات اتخاذ إ

عتكث وتنو الداخلية الرحالت عدد مختلفيف ن ب الداخ وي ا ط الر

نطالق نقطة لألسف البيضاء الدار مدينة التزال حيث ات ا

يةالوحيدة املغر املدن ملختلف   .للتوجھ

من   شري ال العنصر ثمار س ع املداخالت إحدى نت ورا

حول ساؤل طرح الصدد ذا و بھ، ن العامل يل وتأ ن و الت خالل

إذ الوطنية بية ال بوزارة ا اق إ تم ال والسيا الفند ن و الت د معا

درا عطيل حالة ععرف الضوء سليط تم كما ، اجتما واحتقان



فقدان عن ض التعو حول والبي جتما و قتصادي املجلس ر تقر

طار القانون عليھ املنصوص لإلصالح عة ر املحاور من كجزء الشغل

باليد عتناء ضرورة وكذا جتماعية، ماية با بالقطاعااملتعلق لعاملة

ع ظروف ن انوتحس والط واملطاعم الفنادق متعددة مجاالت ا مل

ن السياحي واملرشدين سفار االت   .وو

انية امل ومي ا ام ل ترجمة ب غي إ أيضا باه ن إثارة وتمت

من ساء ال شغيل سبة من بالرفع اص ا   .%30إ%20القطاعية

التقليدية الصناعة قطاع يخص فيما مشغلأما قطاع ي ثا عد الذي

مايقارب يحتضن بحيث املداخالت، إحدى جاء كما مليون1.3املغرب

ائحة ا ظل ة از ح جراءات يجة ن ا كب تضررا عرف فقد عامل،

ان كما شاشة، بال م وضعي تتم الصناع غالبية وأن خصوصا

تحقيق م سا لم املتتالية اتيجيات نس وتحس شود امل قالع

رف ا من العديد أصبحت بل الفئة، اتھ ل نية وامل جتماعية وضاع

السوق الوط املنتوج الك إس تراجع بفعل باالندثار ددة م التقليدية

وغياب كية وال ة سيو املنتوجات لدن من الشرسة واملنافسة الداخلية



وس عصرنة يقت مما ار بت الصناععنصر اشتغال وظروف نتاج ائل

الصناعة ملنتوج صيل و التقليدي ع بالطا ملساس دون ن التقليدي

خاصة منظومة ووضع القطاعالتقليدية خصوصية مع تتالءم ل   .للتمو

ئة بالب املضرة املواد إ املداخالت إحدى ت ن متصل، سياق و

كإطارات التقليدية فرنة ا ستعمل تجميعوال من البد لذا الت ال

سواء السياح من د املز الستقطاب ية ي سوسيو قرى داخل شطة ذه

ماية يدة ا املمارسات وترسيخ التلوث ة ومحار جانب، أو ة املغار

ة غاز أفرنة استعمال خالل من ا عل واملحافظة ئة   .الب

الق سانة ال ز عز بإيجابية املداخالت إحدى لت الوطنيةو انونية

رقم القانون ع الصناعة50.17باملصادقة شطة أ بمزاولة املتعلق

بضرورة املطالبة تمت أنھ غ   :التقليدية،

مستوى - ع ن التقليدي للصناع شامل إحصاء تنظيم ع العمل

ر ا ل ال ع صول ا من م وتمكي التقليدية الصناعة غرف



واستفا الغرف مداخيل ع عوتنو بة الضر سبة من ا انيا م دة

رفية ا شطة من املستخلصة املضافة  .القيمة

مؤسسة - طرف من املنظمة املعارض تنظيم كيفيات النظر إعادة

ا تدب الغرف وإشراك ع الصا  .دار

املواد - وتوف ق سو وال نتاج مجاالت ي التعاو القطاع دعم

إحداث وكذا للصناعةولية، ى الك وراش لدعم خاص صندوق

املطارات ع شتغل ال املالية الدعامات كإحدى التقليدية

ئ  .واملوا

قطاع عرفھ الذي املضطرد بالنمو شادة تمت آخر، سياق و

سياسة ن ع عتمد ال ق سو ال برامج بفعل التقليدية الصناعة

والدولية الوطنية للمعارض أثرتتنظيمية عوال ي إيجا ل ش

التقليدي ع معالصا ودة، ا اد وإش س التقي برنامج تفعيل وكذا

الثقافية مولة ا ذات التقليدية رف با تمام ضرورة ع التأكيد

املدن، عض كذلك بدأت ال قة العر والصناعات الفخار ببالدنا



التو  الصناعة مجال حول وطنية مناظرة معتنظيم شراكة قليدية

ة و ا والغرف ن ني وامل ن الفاعل  .جميع

ن الفاعل ع جتماعية ماية ا عميم بورش أيضا شادة وتمت

حوا منھ ستفيد س والذي ن ني تقليدي 2.5وامل ع وصا عة صا مليون

ماج عميموفق مية أ ع التأكيد مع السامية، امللكية ات التوج اء

الوزااللقاح جعل ماعية ا املناعة لوغ وفقو عمل الوصية رة

من  اتيماتملك س القطاع ذا وض لل والقدرات انيات م

يوي    .ا

والتضام جتما قتصاد قطاع يخص فيما فقدأما أكد،

متھ مسا خالل من ميتھ أ ع شارون املس والسادة السيدات

واجتماعية اقتصادية قيم وإنتاج شاشة وال الفقر سب من التقليص

مما الشغل، فرص من الكث خلق و والتعاضد التآزر قيم ع ية مب

إيالء ضرورة والشبابستد ساء ال إلدماج كرافعة بھ العناية

مع ا دعم وكذا قتصادي، شاط ا،ال ومواكب املحدثة نية امل يات

تح واملقاوالتوسن والتعاونيات ي املد املجتمع ملبادرات يعية ات ف



والسياق العام طار عن ا إخراج أو ا س سي وعدم جتماعية

ا إلحدا   .الطبي

  

  

   



السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد  وزیرةجواب السیدة 

  :االجتماعي والتضامني

بخا رة الوز السيدة تقدمت سلبداية، الرئ للسيد الشكر ص

والسادة نوللسيدات شار تدلاملس وال والبناءة القيمة م مداخال ع

تلعب ال ة خ ذه ة، يو ا القطاعات ذه ل ا يولو ال مية ع

الداخ الناتج م سا بحيث ، الوط قتصاد عاش إ ا حيو دورا

الصع العملة وجلب شغيل وال ام عا فاظ ا ا دور إ إضافة بة،

حسن ع ية املب املجتمعية قيمنا عن والتعب الوط اث وال صالة

الضيافة وحسن   .ستقبال

ومحدودية بالدنا ا ش ع ال الصعبة الظرفية رغم بأنھ كذلك، وأكدت

القطاع ذا عافية إلعادة دة جا ستعمل الوزارة فإن املادية انيات م

ا وضع تم ال قتصادية اليقظة نة إطار ود وا التعاون وتكثيف

هللا، نصره السادس محمد امللك اللة ا لصاحب سامية ملكية بتعليمات

الوزارة بأن مضيفة العاملة، اليد وكذا القطاع ذا ن الفاعل ملواكبة

ا القطاعات ذه ل حقيقي إقالع إرجاع ع العمل بضرورة ةواعية يو



وي ا النقل ع املفروضة القيود جميع رفع مع املة ا شط أ وإرجاع

بوتنقل عاص فاظ ا ذلك السياح ما ة و سالمة

التجول حظر برفع املتعلق جراء إ الصدد ذا ة مش ن، واملواطن

بخصوص امللكية اتيجية س فضل و املستقبل آملة ، 19- وفيداللي

ملة ا برنامج تنفيذ خالل من ملموسا تحسنا عرفت ا بفضل وال

إ الشكر بخالص ة متوج خرى، ة از ح جراءات و للتلقيح الوطنية

انخرطو  الذين القطاع ذا ن ني ماامل روج ل الوطنية التعبئة نإطار

بوجود أكدت كما الصعبة، م املستأزم ع مضطرد العالتحسن وى

بأن مضيفة الدول، مختلف ن ب والتنقل السفر ع إيجابا نعكس س مما

ومواصلة قتصادية اليقظة نة إطار العمل تواصل تنفيذو الوزارة

از  ح وفيدجراءات افحة مل شاملة،19ة اتيجيات اس وضع ع

السيا قطاع ا رأس وع القطاعية املجاالت ذه وض بأنلل مؤكدة حة،

وصلت قد والتضام جتما قتصاد و التقليدية الصناعة قطا

با، قر الواقع أرض ع ما يل ت تم وس ة خ ا مراحل ما اتيجي اس

تم ال امج ال عقود تفعيل ع سر ع الوزارة ستعمل ن ذات و



وامل واملالية قتصاد وزارة مع شراكة ا املقاوالتتوقيع م وال ن ني

عميمالسياحية و ا فروع ومواكبة التقليدية الصناعة تنافسية من للرفع

ية ال   .التغطية

بتعليمات ا وضع تم مة م جد آللية الوزارة اعتماد إ أيضا وأشارت

و أال سامية السادس"ملكية محمد ثمارصندوق سيمكن" لالس والذي

ة قو دفعات إعطاء بأنمن مضيفة جديدة، شغل مناصب وخلق لبالدنا

تدخل ز عز مع مة امل لية ذه ثمار اس ع ومصممة عازمة الوزارة

املجال ذا السياحية ندسة لل ية املغر   .الشركة

وال مة امل وراش ببعض أيضا رة الوز السيدة منوذكرت ستمكن

و القطاعات اتھ ل جديد ووجھ جاذبية منظومةإعطاء إصالح ورش

املرشدين نة وم سفار االت وو السيا يواء مؤسسات يف تص

القانون وتفعيل التقليدية الصناعة شطة أ تنظيم ورش وكذا ن السياحي

التقليدية الصناعة وغرف ن ني امل ميع مطلبا ان والذي ا اص ا

ا تنظيم من يمكن حديث ي و إلك وط ل وضع ع لقطاعوذلك

جتماعية ماية ا ورش وكذلك ن التقليدي الصناع مواكبة ن وتحس



حوا م عدد ز ينا الذي ن التقليدي الصناع افة عامل2.5ل مليون

وزارة مع شراكة اتفاقية الوزارة م ل وضعت وال قتصادالقطاع

و  العملية ذه يل س ل التقليدية الصناعة غرف وجامعة لاواملالية

ذا حيوي دور التعاون تنمية ومكتب ع الصا دار ملؤسسة ون ست

  .املجال

الوزارة كز فس ، والتضام جتما قتصاد بخصوص أما

ال انة امل وإعطائھ القطاع ذا يل تأ ع صوص ا ذا ا ودا مج

ام ا الداخ الناتج متھ مسا بان علما ا، الدولستحق عض

مناملتق تتجاوز إطار%12إ%10دمة قانون مشروع وضع تم س لذلك

قتصاد ومؤسسات املقاوالت تنظيم ومواكبة لتحف بھ جتماخاص

م امال، دوره يلعب العلھ انيات باإلم واعية الوزارة بأن ضيفة

إ أيضا ة مش ساء، وال للشباب والسيما شغيل ال القطاع ذا ا يمنح

ياتأن والب ج و وال ثمار الس م مة م برامج عدة ع يحتوي العرض

ا وغ ن و والت التقنية ومواكبة ق سو ول   .التحية



أبرزتو  فقد القطاعات، ذه ل شاط ال إلعادة سبة رةال الوز السيدة

سنة مؤشرات خالل ا2019من خالل من تم س الوطو  بأنھ املكتب ع

برنا بتفعيل انللسياحة الط شركة مع ات شرا ومكثف طموح مج

سفار ع لتوز ونية لك املنصات وكذا العاملية، سفار االت و ومنظ

قليمية و ة و ا املراكز مع ات شرا الداخلية السياحة عاش وإ

  .للسياحة

ا ووضع كتابية ة أجو بتقديم رة الوز السيدة وعدت فقد تام، ا و

إشارة ن مر ساؤال مختلف ع تجيب ن شار املس والسادة السيدات

جال أقرب وذلك املطروحة م   .ومالحظا



 

 عرض السیدة الوزیرة
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2022َمشروع ميزانية الوزارة لسنة 
اإلنجازات و برامج العمل 

عرض أمام لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس املستشارين

2021نونبر 22، اإلثنين الرباط

Royaume du Maroc
---------------

Ministère du Tourisme, de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale et Solidaire

المملكة المغربية
---------------

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني
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واملبادئ العامةالتوجهات

سادسصاحب الجاللة امللك محمد ال، وخاصة التي جاءت في خطاب التوجيهات امللكية السامية
.حادية عشر ةبمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية النصره هللا، 

:املغربيدشنهاالتيالجديدةللمرحلةرئيسيةأبعادثالث

العليا،مصالحهعنوالدفاعاملغربمكانةتعزيز

االقتصاد،إنعاشومواصلةالوبائيةاالزمةتدبيرمواصلة

يل الجديدالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وإطالق مجموعة متكاملة من املشاريع واإلصالحات من الج.

:، وعلى رأسها وتحديات ورهانات كبرى يجب إنجاحها

لتمويلها،الضروريةالوسائلوتعبئةواملشاريعاألولوياتوضع

االجتماعية،الحمايةتعميممقدمتهاوفيإطالقها،تمالتيالكبرى،املشاريعاستكمال

العمومية،واملقاوالتاملؤسساتإصالح

لالستثمارومحفزجديدميثاقووضعالضريبياإلصالح.
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تذكير بالرهانات القطاعية 

نسبة لالقتصاد تعتبر السياحة و الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، قطاعات حيوية بال
صعبة و تساهم الوطني  تتميز بصلة وطيدة فيما بينها و هي تساهم في خلق مناصب الشغل و جلب العملة ال

كذلك في التنمية االقتصادية و االجتماعية و الترابية للمملكة

الصناعة التقليديةالسياحة

€/$

7%
الخامالداخليالناتجمن

2019خالل سنة 

لعملةامندرهممليار223.9

2019و 2017بينالصعبة

سنة فيدرهممليار 78.8منها)

2019)

النمومعدلمتوسط بلغ
ما بين سنة ٪8السنوي 

2019و 2016

الخامالداخليالناتجمن 7%

:منهاشغلمنصبمليون 2,4

الوسطفي%70)اإلنتاجيةالتقليديةالصناعة:مليون 1,1•
(القرويالوسطفي%30والحضري 

الخدماتيةالتقليديةالصناعة:مليون 1,3•

:الوطنياالقتصادفيمهمةمساهمةمع

(1)(2018)معامالترقمدرهممليار73+

(1)(2018)مضافةقيمةدرهممليار36+

800 (1)2020سنةمليون 600و(2019)صادراتدرهممليون

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

االقتصاد االجتماعي

/ + تعاونية 40.500+ 

متعاون 647.000

النسبة في الساكنة 
النشيطة

الخامالداخليالناتجمن

جمعية 210.000~
(جميع القطاعات)

2%

5%
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الفهرس

19كوفيدالتذكير بتداعيات أزمة 

2021اإلنجازات خالل سنة 

2022برنامج العمل خالل سنة 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

1

2

3

4
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الوافدين بمختلف الوجهات السياحية عرفت مؤشرات قطاع السياحة تراجعا ملحوظا، حيث انخفض عدد السياح

ما يعادل

-77%
7,2مليون 

ما يعادل

-68%
مليون  5,5

ما يعادل

-69%
مليون  15,9

ما يعادل

-78,7%
مليون  2 

ما يعادل

-84.1%
مليون  0,6

ما يعادل

-73,7%
مليون  6,5

ما يعادل

-70,9%
مليون  3,8

ما يعادل

-78,5%
مليون  2,8

19كوفيدتداعيات أزمة 

(على املستوى العاملي)السياحة
1

بيانات المنظمة العالمية للسياحة: المصدر

تطور عدد السياح خالل سنة
*2020

أشهر األوىل لسنة 7تطور عدد السياح خالل 
**2021

ما يعادل

-11%*

ما يعادل

+51,4%

ما يعادل

+57,3%

ما يعادل

+86,3%

ما يعادل

-12,5%

ما يعادل

+99,1%

ما يعادل

-32,1%

ما يعادل

-60,4%

2020مقارنة مع مستويات سنة  **
2019مقارنة مع مستويات سنة  *

عدد السياح خالل سنة
2020

2021إىل متم شهر غشت  +16% *
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مبشكل مهالنشاط السياحي ستئنافا

19كوفيدتداعيات أزمة 

)على املستوى الوطني (السياحة
1

لياىلي المبيت بمؤسسات اإليواء عدد السياح بمراكز الحدود
السياحي المصنفة

اإليرادات السياحية الوضعية

2021غشت –يناير
مقارنة مع

2020غشت –يناير

قطاع السياحة: املصدر

نسبة الملء

مليون2,5

%16+أي 

مليون5,6

%1-أي 

مليار درهم  20,3

 %18-أي

24 ٪

2020٪ نهاية  غشت 31

-73%-67%
مقارنة بمستويات

 %61-2019٪ نهاية  غشت 201948غشت –يناير
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19كوفيدتداعيات أزمة 
الصناعة التقليدية

،2020، خاصة خالل سنة 19كوفيدتأثر قطاع الصناعة التقليدية كذلك بشكل كبير بأزمة 

وديةومازال في حاجة ماسة للدعم من أجل استرجاع كامل لعافيته ما قبل االزمة، ثم من أجل املزيد من التطور واملرد

 إغالق فضاءات التسويق

 تراجع أو إلغاء الطلبيات

 إلغاء املعارض والتظاهرات

لخارجغياب السياح واملغاربة القاطنين با

1

، تتجلى في2021استعادة بعض العافية خالل 
9األداء الجيد لصادرات القطاع خالل ال

أشهر األولى من السنة

ة 
سن

2
0
2
0

ة 
سن

2
0
2
1
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الفهرس

19كوفيدالتذكير بتداعيات أزمة 

2021اإلنجازات خالل سنة 

2022برنامج العمل خالل سنة 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

1

2

3

4
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الخاص بمخطط اإلنعاش،               2022-2020العقد –للتذكير، تم توقيع البرنامج 

، والذي يؤطر التزامات القطاع العام والقطاع الخاص   2020غشت 6يوم 

: محاور 5تدبير و هيكلتهم حول 21تم اعتماد 

املهيكلاع ضمان دخل أدنى ملستخدمي القطاع  و تسريع إدماج املستخدمين في وضعية هشة في القط:  الحفاظ على مناصب الشغل 1.

شطة و ضمان الحفاظ على خزينة املقاوالت و التوفر على املوارد املالية الضرورية الستئناف األن: الدعم االقتصادي واملالي لإلنعاش 2.
استئناف األنشطة في ظروف اقتصادية سليمة ومستدامة 

برؤوس األموال اغتنام الفرص املتاحة من طرف السياق الجديد و تلبية الحاجيات املتعلقة:  تحفيز االستثمارات وتحويل أداة اإلنتاج 3.
(إعادة الهيكلة والتحويل والتنويع)الذاتية 

ة الصحية و وضع تأهيل املنتوج السياح املغربي على جميع املستويات، والسيما على مستوى السالم: تفعيل وتعزيز الطلب السياحي 4.
و صمود  القطاع السياحة الداخلية كمحور رئيس ي من أجل تقوية تنافسية

تحديث التجربة السياحية  و الرفع من مهنية نسيج الفاعلين:  تدابير شمولية على األمد الطويل  5.

2021اإلنجازات خالل سنة 

العقد–البرنامج / مخطط اإلنعاش –السياحة 
2
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فيبما،الشغلمناصبعلىالحفاظبغية،قطاعالفيالعاملينلصالحعليهااملنصوصاالجتماعيةاإلجراءاتبعضسريانتمديد
يونيوشهر غايةإلىديدهتمتمالذيلالجتماعي،للضمانالوطنيالصندوق فياملنخرطينلفائدةشهري التعويضالمنحباملتعلقةذلك

.اوالتواملقاملؤسساتلفائدةاألزمةآثارملواجهةاعتمادهاتمالتياملختلفةالضمانآلياتأيضاالتمديدويشمل.2021

2021اإلنجازات خالل سنة 

العقد–البرنامج / مخطط اإلنعاش -السياحة 
2

.ألسباب صحية، من االستفادة من التعويض2020توقفين عن  العمل في شهر فبراير قصد التكوين، املتمكين األجراء واملتدربين

من االستفادة من ،2021مارس 31بتسوية وضعيتهم و تجديد وثائق عملهم قبل اقامو الذين السياحيينمنح إمكانية للمرشدين
.التعويض

ل املؤقت ، واملزاولون في األجراء واملتدربين قصد التكوين، التابعين لشركات العمتوسيع الفئة املستفيدة من الدعم الشهري  لتشمل 
.املنصوص عليها في العقد البرنامجاملقاوالت السياحية

2

3

1

هدف تمديد ب.2021يناير 06يوم ، التوقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي، تم تبعات االقتصادية لجائحة كوروناللنظرا 
:، وتشمل سريان بعض اإلجراءات املنصوص عليها في العقد البرنامج

4
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عناألساس ياإلجباري التأمينبنظاماملتعلق98.15رقمالقانون بتطبيق2.20.659رقمللمرسومالرسميةبالجريدةنشر 
األجراءرغياألشخاصواملستقلينالعمالواملهنيينبفئاتالخاصينللمعاشاتنظامبإحداث99.15رقمالقانون واملرض
.السياحيينباملرشدينيتعلقفيماخاصا،نشاطايزاولون الذين

املجال االجتماعي

Welcome"بأمانبكممرحبا"الشارةوضع Safely))هاجعلوالسياحياإليواءمؤسساتتنافسيةتعزيزإلىتهدفالتيو
والسالمةصحةالبحفظالصلةذاتمنهاخاصةاألجانبواملغاربةالسياحانتظاراتتلبيةمنتمكنهاديناميةفيتنخرط

.ملتطلباتالهذهتمتثلالتيالسياحياإليواءمؤسساتتثمينولتمييزفرصةالشارةهذهكذلكوستشكلالصحية
مواكبتهابهدفاملغربيةالسياحياإليواءمؤسساتخدمةفيwww.welcomesafely.maالرقميةاملنصةوضعتمقدو

تكوينويةالصحالسالمةملرجعاالمتثالهماوأساسيينمبدأينعلىتعتمدالتيالشارةهذهعلىللحصول ومساعدتها
.املستخدمينقدراتوتقوية

إجراءات السالمة 
الصحية

2021اإلنجازات خالل سنة 
أهم اإلنجازات في إطار البرنامج التعاقدي–السياحة 

2

تعزيز السياحة إجراءات ل
الداخلية  

2020نةلساملعدلاملاليالقانون مشروعمقتضياتضمن"السياحيةالشيكات"مشروععلىالبرملانمصادقةتمت
.السياحيةللشيكاتالتنظيميةالنصوصإلصداراملعنيةاملؤسساتمعمشاوراتالوزارةهذهتواصلو

ا بين  فاتح يوليوز منح تعويض جزافي شهري لفائدة األجراء العاملين بالقطاع و املرشدين السياحيين املستقلين للفترة مإجراءات اقتصادية
2021يونيو 30إلى 2020

تأجيل أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
تمديد آجال سداد القروض البنكية

تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات اإلضافية لفائدة األجراء
لفائدة املقاوالت السياحية“ ضمان أكسيجين”تمديد آجال سداد الديون املتعلقة ب

إرساء ثالثة آليات جديدة للضمان.
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2021خالل سنة اإلنجازات 
أهم اإلنجازات في إطار البرنامج التعاقدي–السياحة 

إجراءات تشريعية 
فرين،للمساالجوي النقلوعقودالسياحيةواملقاماتاألسفاربعقودتتعلقخاصةأحكامبسن30,20رقمالقانون نشر
املصادقةمسطرةفيالسياحياإليواءمؤسساتباستغاللاملتعلقالعاماملرسوممشروعإدراجتم
يستموالذييالسياحاإليواءبمؤسساتالخاصالعامالبناءبضابطاملتعلقاملرسومملشروعالنهائيةالصيغةإعدادتم

املصادقةمسطرةفيإدراجه
السياحياإليواءأشكالوالسياحيةباملؤسساتاملتعلق80.14رقمالقانون بتطبيقالخاصةالقراراتمشاريعصياغةتم

املصادقةمسطرةفيإدراجهاسيتم،األخرى 
والذياألسفاروكيلمهنةبتنظيماملتعلق11.16رقمالقانون رقمالقانون بتطبيقالخاصاملرسوممشروعصياغةتم

املصادقةمسطرةفيإدراجهيستم
املرشدمهنةبتنظيماملتعلق05.12رقمالقانون بتغيير93.18رقمبالقانون الخاصةالتطبيقيةالنصوصمشاريعإدراجتم

.املصادقةمسطرةفيالسياحي

2

إجراءات تقوية قدرات 
الفاعلين

منصةوضعتمhttps://tourisme.academyالسياحةقطاعمهنييقدراتودعممواكبةإلىتهدفرقميةمنصةهيو
تكوينتوحداطريقعن(املعتمدينالسياحييناملرشديناألسفار،وكاالتاملصنفة،السياحياإليواءمؤسساتمن)

املنصةهذهفيسياحيفاعل1033وانخرطالتنظيميةقدراتهمتقييمإمكانيةالقطاعملنهيكذلكاملنصةتمنح،إلكترونية
ينبشراكةاتفاقيةخاللمنماسةسوسبجهةالسياحيةاملقاوالتملواكبة"سياحةإنماء"آليةلوضعدراسةإجراءتم

.اسةمسوسبجهةالسياحيةالجهويةالتنميةشركةوماسةسوسجهةوواليةاملاليةواالقتصادوزارةوالقطاعهذا
إنجازفيتهامواكبخاللمنمستدامةبصفةخدماتهاوجودةالسياحيةاملقاوالتتنافسيةتحسينإلىليةاآلهذهوتهدف
.املحليالسياقمعكبيربشكلمالئمتهتمتدوليةمعاييرذوبرنامجتطبيقعبرتحولها
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، والذي 2021يناير 6الخاص باملخطط الخاص بقطاع املطاعم، يوم 2022-2021العقد –تم توقيع البرنامج 

يؤطر التزامات القطاع العام والقطاع الخاص   

ضعية هشة في ضمان دخل أدنى ملستخدمي القطاع  و تسريع إدماج املستخدمين في و عبر أجل الحفاظ على مناصب الشغل بير من اتم اعتماد تد

البيضاء و طنجة الواقعة بأربع مدن هي الدار( قطاع التجارة)و املطاعم الغير املصنفة ( قطاع السياحة)و همت املطاعم املصنفة ,املهيكلالقطاع 

رو مراكش و أكادي

2021مارس 31إلى 2021منح تعويض جزافي شهري لفائدة األجراء العاملين بالقطاع للفترة ما بين  فاتح يناير اإلجراءات
تأجيل أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات اإلضافية لفائدة األجراء.

2021خالل سنة اإلنجازات 
أهم اإلنجازات في إطار البرنامج التعاقدي–السياحة 
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2021اإلنجازات خالل سنة 

أهم اإلنجازات في إطار البرنامج التعاقدي-السياحة 
2

اهذإلىوالسياحيالفندقيللتكوينمؤسسات9تفويت:الوطنيةالتربيةقطاعمعوالتعاون للشراكةعامإطار تفعيل
علىالتركيزمنالسياحةقطاعتمكينمعالنفقاتترشيدوالحكامةتوحيدبهدف،2021يوليوز فاتحمنذالقطاع

3استغاللو .الوطنيالصعيدعلىمتوفرةالغيرالتميزشعبلخلقدراسيةمناهجووضعمضافةقيمةذاتمؤسسات
.وفاسومراكشأكاديرفيعامقطاع–خاصقطاعشراكةإطارفيأخرى مؤسسات

 بطنجةياحيةوالسالفندقيةالتطبيقيةللتكنولوجيااملتخصصةاملعاهدتموقعإلعادةخاصة/عامةشراكةتطوير
.وورزازات

خاص-عامالشراكةنهجترسيخ-
التحتيةالبنيةجودةمنالرفع-
والبيداغوجيةاإلداريةاألطقممهاراتتقوية-
ياالجتماعواالدماجالنوعمنهجوفقوالتقييمواملتابعةوالتواصليريالتسوسائلو آلياتوضع-
بالكفاياتاملقاربةوفقوذلكللتكوينجديدةبرامجإحداث-

 بطنجةللسياحةالدوليالعالياملعهدتطوير
إفريقيطابعذوزميمتمرجعيعاليكمعهداملؤسسةتموقعإعادة-
البيداغوجيةالقدراتوواملعداتالتحتيةالبنيةتحسين-
(وإسبانيةأملانيةفرنسية،إنجليزية،عربية،)الحاليةاللغاتوحداتمراجعة-
بعدعنوالتعلمالرقميةللسياحةمخصصةوحداتوضع-

تحسين و تجويد 
منظومة التكوين 
الفندقي و السياحي
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2021اإلنجازات خالل سنة 
املشاريع االعتيادية –السياحة 

2

كما واصلت الوزارة جهودها لتشجيع االستثمار السياحي وتطوير املنتوج      ... 

املنتوج الشاطئي 
01

03إفتتاح)تغازوتمحطةتطوير مواصلة
Hyatt)فندقيةوحدات Regency, Fairmont et

Sentido Pickalbatros)

منضالغرو الشاطئيةاملنطقةوتجهيز تهيئة
اجمالياستثمار)الجهةمعشراكةعقدخالل

املغربيةالشركةمساهمة/درهممليار1,5
علىدرهم،مليون 600:السياحيةللهندسة

(2026-2022الفترة

من،2وتتاغز الشاطئيةاملنطقةوتجهيز تهيئة
لينوالفاعالسياحةوزارةبينشراكةعقدخالل

:درهممليون 15/درهممليون 56)املحليين
(SMITمساهمة

خاللنم،األبيضالشاطئموقعوتجهيز تهيئة
هةلجالجهوي البرنامجإطارفيشراكةتوقيع
130)األولىاملرحلةإلنجازنون،وادكلميم
الفترةعلىدرهممليون 55/درهممليون 
(SMITمساهمة:2022-2023

املنتوج الثقافي 

02

 العتيقةدنللمالسياحيالتثمين–الثقافياملنتوجتطوير
:خاللمن،(مدينتيبرنامج)

على)ابقةالسالبرامجلتنفيذاملاليوالتقنيالدعمتقديم•
،مكناسفاس،الصويرة،مراكش،:عتيقةمدن8مستوى 
(طنجةتطوان،سال،الرباط،

ياحيةوالسالترفيهيةالعروضوإثراءتنويعبرنامجعقد•
مليون 38)املحليينالفاعلينمعبشراكة،ورزازاتملدينة
SMITمساهمة/درهم : (درهممليون 20

حويلتبرنامجعبر اصيلسياحيمنتوجتطوير تسريع
فاقيةاتعقد:اصيلثقافيطابعذاتفنادقالىالقصور 
←(درهممليون 150)املاليةواالقتصادوزارةمعتمويل
(الهيبةودارعبوايت)2021متموحدتينتسليم

 لقخخاللمنمراكشوجهةمستوى علىاملنتوجتطوير
معلتمويشراكةاعداد:بمراكشواملعارضاملؤتمراتمركز

التدبيرو االيداعوصندوق الترابيةللجماعاتالعامةاملديرية
(السياحة:درهممليون 40/درهممليون 937)

املنتوج القروي والجبلي 

03

نامجبر -والجبليالقروياملنتوجتطوير مواصلة
:خاللمن،قريتي

دعموالالتقنيةاملساعدةتقديمفياالستمرار
الجهاتبالسياحيةالتنميةبرامجلتنفيذاملالي

ماللبنيوجهة(اقاليم09)للمملكةالجنوبية
خنيفرة

جديدةشراكاتعقد:

ناطقاملفيالطبيعيةوالدوائرأوملاسلجماعة•
/درهممليون 78)الخميساتإلقليمالخلفية

(SMITمساهمة:درهممليون 4

11.8)مكناسفاسجهةفيطبيعةمسارات•
مساهمة:درهممليون 4,5/درهممليون 
SMIT)

فييةوالثقافالطبيعيةالسياحةمشاريعتنمية
ناسمكفاسلجهةالجهويةالتنميةبرنامجإطار

مساهمة:درهممليون 25/درهممليون 100)
SMIT)

تطوير املنتوج . 1
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2021اإلنجازات خالل سنة 
املشاريع االعتيادية -السياحة 

2

تشجيع االستثمارات السياحية 2.

تحسين املنتوج السياحي ألكادير
اوضع  رأي:إنجاز دراسة لتحسين املنتوج السياحي ألكادير 

عام وبلورة برنامج حول فرص االستثمار للقطاع الجديدة
والخاص مع تحديد حجم االستثمارات الالزمة

اإلكولوجيةالسياحةتطوير
زه الوطني باملنتتنمية السياحة اإليكولوجيةإنجاز دراسة ل

مع املياه والغاباتبشراكة إلفران 

احيةبرنامج دعم ومواكبة  املقاوالت السي
املاليةو االقتصادوزارةمعاتفاقيةعلىالتوقيع

بقيمةالبرنامجمن(2022-2021)1الشطرلتمويل
لتحسيناملقاوالتملواكبة،درهممليون 90

ديدةجمقاوالتلخلقاملشاريعوحامليتنافسيتها،
مليون 100بماسةسوسجهةمعاتفاقيةتوقيع

لتفعيل،(درهممليون SMIT:50مساهمة)درهم
الجهةمستوى علىالبرنامج

ترويج االستثمار السياحي
ماراالستثملتقياتمنالعديدفيواملشاركةالتنظيم

:منهاالسياحي،
غربياملالصينيالسياحياالستثمارحول بعدعنمناظرة
اإلفريقيالفندقياالستثمار-بعدعنمنتدى
لالستثمارالفندقيالعربياملؤتمر-AHICبدبي
دبيواكسب-باملغربالسياحياالستثمارعنإعالمييوم

2020

2 1

3 4

االستثمار السياحيباإلضافة الى بلورة أدوات تحفيز ... 
ل ،حجم تحديد املفهوم، كيفية التدخ)للسياحة في إطار صندوق محمد السادس لالستثمار، ملواكبة نمو القطاع الخاص إنجاز دراسة جدوى لخلق صندوق قطاعي

...(التمويل، الحكامة ، 

كما واصلت الوزارة جهودها لتشجيع االستثمار السياحي وتطوير املنتوج      ... 
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2021خاللاالستثماراتلجنةطرفمنعليهااملصادقالسياحيةاالستثماريةاالتفاقيات

االستثمار بمليون درهم مصدر االستثمار البرنامج
1445 االمارات العربية املتحدة الرباط... / نجوم ومرافق ترفيهية وتنشيطية5انجاز فندق من 

750 ربغامل املضيق / نجوم 5انجاز فندق من 

192 اسبانيا طنجة/ نجوم 5تجديد فندق املوحدين وإعادة تهيئته الى فندق 

720 املغرب فاس/تجديد فندق القصر الجامعي ومرافقه الترفيهية والتنشيطية

217 املغرب راكادي/تجديد فندق اتالنتيك بالص ومرافقه الترفيهية والتنشيطية

375 املغرب مراكش/ نجوم ومرافق ترفيهية وتنشيطية5انجاز فندق حياة بارك  من فئة 

98 املغرب مراكش/ومرافقه Club Medتجديد فندق 

38 املغرب املضيق/تجديد فندق كلوب ياسمين ومرافقه 

107 املغرب طنجة/ نجوم 4انجاز فندق من 

175 املغرب
مراكش/أورينتالفندق ماندارين ملحق اضافي

4117 املجموع

االستثمار السياحي املغربي يضل في الصدارة مما يدل على صموده
 مشاريع أخرى أقل حجما تم إعطاء انطالقها في وجهات سياحية أخرى

2021اإلنجازات خالل سنة 
املشاريع االعتيادية -السياحة

مع مواصلة الجهود لدعم االستثمار السياحي... 

2



17

2021اإلنجازات خالل سنة 

املشاريع االعتيادية -السياحة
2

09/2021مقتطف من اإلنجازات السياحية 

القنيطرةأكواباركفندق ويفز 

بايتغازوتفندق حياة ريجنسي 

ضاءفندق هيلتون جاردن إن الدار البي

بايتغازوتفيرمونت 

االستمرار في استقطاب عالمات تجارية مهمة بالوجهات الشاطئية
 الترفيه و الرفع من جاذبية الوجهاتفيللمساهمة أكواباركإنجاز فنادق و
 (بروز استثمارات في مختلف األصناف)منتوج سياحي متنوع

الرباطتاونفالورفندق وسبا 

اوزودبرج شالالت 

الرباطجاردينيافندق 

ة، الحسيمريزيدنسراديسون بلو 
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2021اإلنجازات خالل سنة 

املشاريع االعتيادية -السياحة
2

في أرقام 09/2021حصيلة اإلنجازات إلى متم

مليار درهم  2,4
املنجزة ستثماراتاإل 

إحداث
سرير 3 600

من  %31
،5*صنف 

وفنادق *4
أندية

من  %15
، *1صنف

2*،*3

من 54 %
صنف مساكن

ودور الفنادق
الضيافة

1600
منصب شغل

مباشر

مقارنة مع معدل االستثمار لسنوات ما قبل األزمة%60انخفاضا بنسبة االستثمارحجمعرف،في ظل االزمة الصحية
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 على ضوء ما تم :إعادة هيكلة بنية العالمات التجاريةاملرحلة الثانية
غربي استخالصه من الدراسات التي تم إجراؤها ، يعتمد املكتب الوطني امل

إلى ثالث على تقسيم جمهورهللسياحة اآلن، بنية عالمة تجارية جديدة ، بناًء 
 :فئات رئيسية

 العالمة التجارية املؤسساتيةONMT :  مكرسة للتفاعل مع النظام
بهوية الدوليالبيئي املنهي واملؤسس ي للمكتب ، على الصعيدين الوطني و 

جديدة مرئية ومنصة
 العالمة التجاريةNtla9awfbladna:   مخصصة لترويج السياحة

(.  العالمالسكان املحليين واملغاربة في جميع أنحاء)الداخلية للمغاربة 
، إلى إلهام 2021هدفت هذه الحملة الترويجية ، التي انطلقت في مايو 

في ويهدف إلى جعل املغاربة يرغبون . املغرب بشكل مختلفواكتشاف
ه استكشاف املزيد من ثروات اململكة ، وتجربة املغرب في تنوع

االستثنائي 
رب مكرسة للترويج لوجهة املغ: العالمة التجارية الدولية للسياحة

كما . ميتهاللسياح الدوليين، والتي استفادت من إصالح شامل لتقوية أه
جية سيتم دعم حملة الترويج الدولية الجديدة هذه من خالل استراتي
ة رقمية من الجيل الجديد ، تهدف إلى زيادة حركة  الولوج  إلى بواب

"Visitmorocco" من خالل تطويره بشكل قوي ونوعي

2021اإلنجازات خالل سنة 

املشاريع االعتيادية -السياحة 
2

للسياحة بمواصلة الجهود لدعم الترويج للوجهة املكتب الوطني املغربي، قامبالنسبة للتسويق
السياحية املغرب

 أجلمن الدوليةوالسياحة الداخليةإنجاز دراسات حول : املرحلة  األولى
  :معرفة الزبون النهائيتحسين

قام املكتب الوطني للسياحة بالعديد من دراسات السوق من أجل تحديد 
لسائحين الديناميكيات الناشئة والتحوالت واالتجاهات الجديدة التي تحدد سلوك ا

ديد لقد مكنت هذه الدراسات من تحديد التصورات حول الوجهة، وتح. وتوقعاتهم
ة كما قدمت نتائج هذه الدراسات رؤى دقيق. مواقعها ودوافع زوارها املحتملين

.ومعرفة مفصلة ودقيقة عن عوامل الجذب السياحي

اء دراسة باإلضافة إلى ذلك، عمل املكتب على استغالل فترة توقف األنشطة إلجر 
م، في نفس مهمة ركزت هذه املرة على السياحة الداخلية واملغاربة في جميع أنحاء العال

حة كجزء من الوقت وبما يتماش ى مع استمرار مبادرات املكتب الوطني املغربي للسيا
املكتب بحملة نشر اإلستراتيجية العاملية الجديدة للترويج للوجهة املغربية ، كما قام

ة ترويجية مخصصة لهذا الهدف، والتي جاءت في وقت مهم إلعادة إطالق الوجه
طاع السياحي بحيث أعرب مهنيو الق. السياحية واستئناف النشاط السياحي باململكة

ة لضمان ببالدنا على أنها لحظة حاسمة للغاية تتطلب القيام بحملة ترويجية قوي
موسم الصيف
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2021اإلنجازات خالل سنة 

املشاريع االعتيادية -السياحة 
2

املكتب لدعم الترويج لوجهة املغربمع مواصلة جهود... 

معارض تجارية7املشاركة في 
(  بشكل مباشر أو مشاركة رقمية)

طور تتم تدبير البرامج والتخطيط لها حسب 
الحالة الوبائية

شراكةاتفاقية35توقيع تظاهرات 10أكثر من دعم
ا15جهة و 12لتغطية 

ً
شريك

:الشراكة اإلقليميةدعم التظاهراتاملعارض والتظاهرات التجارية

من الفاعلين في مجال األسفار 860تمت دعوة باملغرب
لى الرغم السياحية إلى املغرب أثناء رحالت التنقيب والتعريف ع

.من القيود الصحية

الفاعلين في مجال 15000تمت دعوة أكثر من باألسواق

ت عمل افتراضية ، ندوات عبر اإلنترنأوراشاألسفار السياحية إلى 
...، استطالع آراء ، أحداث افتراضية 

الرحالت الصحفية املختصة قيادة قوة املبيعات

37  رحلة صحفية مختصة
236صحفي
30  مؤثر
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2021اإلنجازات خالل سنة 

املشاريع االعتيادية -السياحة 
2

السياحية املغربتأمين السفر الجوي وبرمجة الوجهة: استعادة النشاط السياحي

2021فترة صيف 

(.2019٪ من املقاعد في 80)مليون مقعد 3.5مواكبة أكثر من : النقل الجوي 

٪ مقارنة 40)هدف إقامة مليون ليلة  : OTAالفاعلين في مجال األسفار السياحية عبر اإلنترنت
(.2019بصيف 

(2019٪ باملقارنة مع 25)2021ألف في صيف  TO: 431منظمي الرحالت

بأكادير « ريان اير» إنشاء قاعدة جوية جديدة لشركة 
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

ع جميع الفاعلين، بالنسبة للصناعة التقليدية، واصلت الوزارة القيام بالتدابير  الالزمة بالتنسيق م... 
للحد من أثر الجائحة  و إعادة إقالع القطاع

 في إطار التكوين األولي ،شابا وشابة 16.200تكوين حوالي
 صانعة وصانع تقليدي،10.000أكثر من  تقوية وتعزيز القدرات  املهنية واملعرفية لفائدة
ص في إصدار النصوص التنظيمية إلحداث مجلس املؤسسة لتأطير مساهمة القطاع الخا

.تدبير مؤسسات التكوين املنهي بالقطاع
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يلية من خالل توفير منتوجات تمو : العمل على العرض
ة شراكة تم التفاوض والتوقيع على اتفاقي)أكثر مالءمة 

(  2021مهمة  مع التجاري وافا ينك في مارس 

من خالل مواصلة تقديم الدعم : العمل على الطلب
اعلين واملساعدة والتكوينات الالزمة لتعزيز قدرات الف

ة املواكبة الغير مالية الحضورية وعن بعد، لفائد)
حاملي املشاريع، مقاوالت جديدة و)مستفيد  1255

، من طرف مؤسسة دار املقاول (وحدات قائمة

اع من للفاعلين بالقطالتحسيس واملواكبة مواصلة
العروض التمويلية املتوفرةأجل االستفادة من 

الى غاية يونيو CVE، منتوجات «انطالقة»منتوجات )
...(  ، قروض الشرف، 2021

2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

ع جميع الفاعلين، بالنسبة للصناعة التقليدية، واصلت الوزارة القيام بالتدابير  الالزمة بالتنسيق م... 
للحد من أثر الجائحة  و إعادة إقالع القطاع
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

للتجارة منصات7بالشراكة معاملوجة االولى املتعلقة انجاز1.
،موجة الثانيةللو التحضير اإللكترونية

ARADEIلعملية التسويق مع مجموعة املرحلة االولى انجاز2.
نيات في حيث تم تسويق منتجات الصناع التقليديين والتعاو 

املساحات الكبرى وشبكات التوزيع،

ي ف( تازناخت)عرض وتسويق الزربية القروية عمليةانجاز3.

بالدار البيضاء،السوق التضامني

النعاش الصناعة ART_IS_ANAاإلعالميةالحملةانجاز4.

التقليدية

ملعرفة األسواق الدوليةطالق دراسة إ
 (ديراملواكبة في التص، مواكبة املجمعين، مراكز التميز)للمؤسسةإلطالق البرامج الجديدةدراسة تحضيرية إطالق

:باإلضافة الى عمليات أخرى ... 

ع جميع الفاعلين، بالنسبة للصناعة التقليدية، واصلت الوزارة القيام بالتدابير  الالزمة بالتنسيق م... 
للحد من أثر الجائحة  و إعادة إقالع القطاع
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

للتجارة اإللكترونيةمنصات7املوجة االولى املتعلقة بالشراكة معانجاز1.

الصناع املسجلين
937

املبيعات املحققة
5235

ةاملتاجر االلكترونية املحدث
260
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

»عملية  ARADEI »

مليون شخص 41
اقع التواصل  بمو

االجتماعي
34 360 

منتوج بالرمز الشريطي
2 146 

مرجع خاص بنقط البيع

عارض90 مدن10

ات التوزيعحيث تم تسويق منتجات الصناع التقليديين في املساحات الكبرى وشبك ARADAEIاملرحلة االولى لعملية انجاز2.
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

لبيضاءبالدار االسوق التضامنيفي ( تازناخت)عرض وتسويق الزربية القروية عمليةانجاز3.

تعاونيات7

76: الزرابي املعروضة 
(%33)25: الزرابي املباعة 

اقع التواصل  االشخاص بمو
االجتماعي

1,12 MILLION

عملية السوق التضامني



28

2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

طباعة نقرات مشاهدات تفاعالت

Facebook 1.228.644 48.673 303.361 313.740

Instagram 668.278 558 200.037 208.702

YouTube 1.568.920 7163 756.458 -

املجموع 3.465.842 56.394 1.259.856 522.442

C A M P A G N E  # A R T _ I S _ A N A  

النعاش الصناعة التقليديةART_IS_ANAاإلعالميةالحملةانجاز4.
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

املتعلق بممارسة أنشطة الصناعة 17-50قانون وباملوازاة مع هذه التدابير، واصلت الوزارة جهودها فيما يخص ... 
قةوضع جميع النصوص التطبيقية املتعلقة به والتي توجد في طور املصاد، وتم 2020التقليدية، الصادر  سنة 

:مشاريع النصوص التالية 2021في هذا اإلطار أعدت الوزاة خالل سنة

 املتعلق  بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية50-17مرسوم بتطبيق القانون

قرار بتحديد شكل البطاقة املهنية والبيانات املتضمنة فيها

قرار بتحديد نموذج شهادة إثبات مزاولة نشاط الصناعة التقليدية

يةقرار بتحديد قائمة الوثائق الواجب اإلدالء بها من أجل التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليد

مقرار بتحديد نموذج تقرير لجنة التأهيل الحرفي ونموذج شهادة االعتراف بصفة صانع تقليدي ملعل

هوية ووطنية قرار بتحديد أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وج

خاصة بها

ة التقليديةقرار بتحديد األنظمة األساسية النموذجية للهيئات الحرفية اإلقليمية والجهوية والوطنية للصناع
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2021اإلنجازات خالل سنة 
الصناعة التقليدية

2

املتعلق بممارسة أنشطة الصناعة 17-50قانون وباملوازاة مع هذه التدابير، واصلت الوزارة جهودها فيما يخص ... 
ةوضع جميع النصوص التطبيقية املتعلقة به والتي توجد في طور املصادق، مع 2020التقليدية، الصادر  سنة 

تعميم الحماية االجتماعية

ار صاحب أمام أنظتوقيع اتفاقيتين مع جميع املتدخلين 
م ، لتعميالجاللة امللك محمد السادس نصره هللا
التغطية الصحية على الصناع التقليديين

:املنجزات 
ددا وضع برنامج عمل لتنزيل هذا الورش، يتضمن ع

ة من املحاور تهم التواصل والتنسيق واملواكب
والتتبع وضع هيكلة تنظيمية خاصة بعملية التنزيل

تعتمد اشراك جميع املصالح محليا ومركزيا
يات الشروع في تنفيذ  برنامج العمل  من خالل عمل

التكوين ووضع أدوات التحسيس  والتواصل
ختلف الشروع في عمليات التحسيس، بتنسيق مع م

الشركاء  املحليين والوطنيين

السجل الوطني للصناعة التقليدية

ل و معالجتها إحداث املنصة اإللكترونية  للسجل التي سيتم من خاللها، استقبال طلبات التسجي
... ( ودراستها، منح شهادة التسجيل والرقم الحرفي املوحد، 

يق واملواكبةوضع برنامج عمل لتفعيل التسجيل بالسجل، يتضمن عمليات حول التواصل والتنس
وضع هيكلة تنظيمية  وطنيا ومحليا خاصة بعملية  املواكبة والتسجيل والتتبع
الشروع في تنفيذ  برنامج العمل  من خالل عمليات التكوين والتواصل

إعادة هيكلة التجمعات الحرفية

 وضع الئحة  لفروع  أنشطة الصناعة
التقليدية التي يمكن إحداث هيئات

نياحرفية خاصة بها إقليميا وجهويا ووط
 وضع أنظمة نموذجية تحدد قواعد

تنظيمها وكيفيات سيرها
 الشروع في وضع تصور إلحداث هذه

الهيئات

17-50قانون 

االوراش االولوية
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مجةاستراتيجية شاملة، متكاملة ومد:  للقطاع وهي في مراحلها النهائية ( 2030-2021)كما واصلت الوزارة في إعداد االستراتيجية الجديدة 

مخططات اإلنعاش القطاعية وبرامج العمل

االستراتيجية الجديدة في مراحلها االخيرة–الصناعة التقليدية 
3

مبادئ توجيهية3

(وخدماتية( النفعية+ ذات الحمولة الثقافية )إنتاجية )استراتيجية لجميع مكونات القطاع  الشمولية

(لتعميماملشاريع النموذجية قبل ا)منهجية التنفيذ التدريجي للبرامج مقاربة التشارك والتعاون الستغالل جميع الفرص املتاحة، و اعتماد  اقعية الو

التسريع، مما يمكنها من التكيف مع املتغيرات املحتملة/ التحول / إعادة اإلقالع : تنفيذ االستراتيجية على ثالثة مراحل  املرونة

”سلسلة القيمة/ الفروع / الفاعلون "مع االعتماد على مقاربة ثالثية ... 

: تكييف املواكبة حسب حجم ونوعية، ونضج الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية 
قويةتصدير/نموامكاناتوذاتحيويةمقاوالت
تعاونياتوصغيرةمقاوالت
مهيكلون فرادىتقليديون صناع
مهيكلون غيرفرادىتقليديون صناع

حسب مقاربة
الفاعلين

:الدعم املناسبة لتدابير تصنيف فروع الصناعة التقليدية من أجل تحديد أنجع
والتصديراملحلياملستوى علىالنموفرص
مهيكلينفاعلينتواجد
 والنضجالتنظيممستوى
 والعوائقاإلشكالياتتحديدمستوى

مقاربة حسب الفروع

...(دة، التسويق، التزويد، التصميم، اإلنتاج، الجو )اعتماد منهجية شاملة لدعم ومعالجة أهم اإلشكاليات في سالسل القيمة  املرتبطة بالقطاع 
ة مقاربة حسب سلسل

القيمة
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مليون درهم77,9املكونات األساسية ملخطط إنعاش قطاع الصناعة التقليدية، بميزانية إجمالية بلغت 

باإلضافة الى أوراش أفقية... 

دعم تنافسية 
الفاعلين

ةفرع الزربية القروي الخزف-فرع الفخار 

التكوين املنهي

2

4

مخططات اإلنعاش القطاعية وبرامج العمل

التوقيع على مخطط االقالع–الصناعة التقليدية 
3

التمويل

تعميم الحماية 
االجتماعية على الفاعلين 

بالقطاع

1
تطوير وتأهيل فروع الصناعة التقليدية

3

5

:لية ، تضم البرامج التااتفاقيات مع وزارة االقتصاد واملالية إلعادة إقالع القطاع4، على 2021التوقيع في يوليوز كما تم 

التقليديةالصناعةلقطاعالشاملاإلقالعبرنامج

الفاعلينتنافسيةدعمبرنامج

القرويةالزربيةفرعإلقالعالوطنيالبرنامج

والخزفالفخارفرعإلقالعالوطنيالبرنامج
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 ين وإعادة تأهيل برامج تثممواصلة مشاريع البنيات التحتية التي في طور اإلنجاز، خاصة املشاريع املندرجة في إطار
املدن العتيقة،

لدعم التقنيومراكز الدعملتشجيع الصانعة التقليدية خاصة بالعالم القرويإحداث وتجهيز دور الصانعة مواصلة
،الصناع وتبادل الخبرات

 مع الشركاء بكل من أكادير مدن للمهن والكفاءات 7أقطاب للتكوين في الصناعة التقليدية بمواصلة إحداث
والعيون وبني مالل والدار البيضاء وفاس ومراكش والرشيدية،

 ة املندمجة للرفع من الطاقة االستيعابية خاصة في إطار برنامج التنميمؤسسات للتكوين 7وتوسيع إحداثمواصلة
لألقاليم الجنوبية وبرنامج تحدي األلفية، 

 (.في إطار برنامج تحدي األلفية24خاصة بمدن املهن والكفاءات و 9منها )برنامجا للتكوين 41إعداد وتحيين

2021اإلنجازات خالل سنة 
املشاريع االعتيادية–الصناعة التقليدية 

2

:   قطاع، منها  باإلضافة الى مختلف املشاريع األخرى التي تقوم بها الوزارة ملواكبة وتنمية ال... 
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2021اإلنجازات خالل سنة 
املشاريع االعتيادية–الصناعة التقليدية 

2

خارطة البنيات 

زة التحتية املنج
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2021اإلنجازات خالل سنة 
املشاريع االعتيادية–الصناعة التقليدية 

2

ع خارطة املشاري
التي في طور 

االنجاز 
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
االقتصاد االجتماعي والتضامني

2

بشكل خاصفيما يخص االقتصاد االجتماعي والتضامني ، قامت الوزارة بمجموعة من املبادرات املبتكرة لدعم القطاع التعاوني... 

التكوين ودعم القدرات

درات  توفير التكوين عن بعد للتعاونيات لدعم ق
ي مواضيع أعضائها ومسيريها، بتنسيق مع الشركاء ف

ار ،  االطالرقمنةالتسويق، املحاسبة، )مختلفة 
...(القانوني للتعاونيات، مخططات العمل 

o مستفيدة،تعاونية 4000أزيد من
o  مشارك16.600أزيد من ،
o600 تكوينحصة

مواكبة التعاونيات
 افقة"برنامج مواصلة تنفيذ الشطر الثاني" مر

ع والثالث وإعطاء االنطالقة لتنفيذ الشطر الراب
بشراكة مع مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط

وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن 
جرير

 اوني الدورة الثانية لجائزة احسن مشروع تعتنظيم
ملي  بمناسبة  اليوم العا« اللة املتعاونة» نسائي  

للمرأة بشراكة مع القطاع الخاص
 امنالجيل املتض" النسخة األولى من جائزة تنظيم "

ال لدعم وتمويل مشاريع الشباب بمناسبة االحتف
باليوم العاملي للتعاونيات 

دعم التعاونيات في التسويق

 التضامنيمواكبة التعاونيات لتسويق منتوجاتها بالسوق
ق تخصيص فضاءات لتمكين التعاونيات من تسوي

الل منتجاتها بمجموعة من املحالت التجارية الكبرى خ
فترة شهر رمضان

تجارية تخصيص فضاءات أكبر للتعاونيات باملحالت ال
الكبرى 

دعم التمويل

 اغبة في فتح بوابة خاصة الستقبال التعاونيات الر
وربط" انطالقة"االستفادة من خدمات التمويل 

االتصال باملؤسسات البنكية املعنية

ت بهدف خاصة لإلنصات إلى حاجيات التعاونيا" صوت املتعاون "بوابة  رقمية إطالق باإلضافة الى ... 
تحديد برامج عملية ملواكبة التعاونيات
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
االقتصاد االجتماعي والتضامني

2

د كما واصلت الوزارة دعم ومواكبة مختلف مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل عق... 
الشراكات مع الفاعلين الوطنيين والجهويين

ط توقيع االتفاقيات الخاصة املتعلقة باملخط
.مكناس-الجهوي للتنمية بجهة فاس

توقيع اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء-
.سطات

ع جهة توقيع ملحقات التفاقيات الشراكة املبرمة م
–وجهة  بني مالل . الحسيمة-تطوان -طنجة 
.خنيفرة

خالل إنجاز الشطر الثاني من برنامج تقوية القدرات
تعاونية ومقاولة في مجال 100، لفائدة 2021مارس

قاليم االقتصاد االجتماعي في إطار برنامج تنمية اال
.الجنوبية 

كليةمعةالشراكاتفاقيةمشاريعوتقييمإنجازتتبع
داربالالشقعينواالقتصاديةالقانونيةالعلوم

يعمشار وحاضنةمرصدإحداثبخصوصالبيضاء،
–ضاءالبيالداربجهةاالجتماعياالقتصادمجالفي

االبتكارفياملاسترافواجثالثةتتويجوكذا.سطات
.االجتماعي

الشراكة مع مجالس الجهات والجامعات

منهااستفادالتي،2020لسنة"مؤازرة"برنامجمناألولىالنسخةمشاريعوتقييمتنفيذمواكبة
.اململكةجهاتمختلففي،.االجتماعياالقتصادمنمختلفةمجاالتفيتنمويامشروعا42

الجهات،مجالسمعبشراكة،2021لسنة"مؤازرة"برنامجمنالثانيةالنسخةانطالقةإعطاء
ة،السياحالتقليدية،الصناعة)وجديدةكالسيكيةقطاعاتيهممشروعا120علىيزيدمالتمويل
(،...اإللكترونيةالتجارةاملتجددة،والطاقاتالبيئةالصحة،التضامنية،الفالحة

تطويرفيواملساهمةالفاعلينقدراتتقويةبهدفتنمويةجمعياتمعشراكةاتفاقيات3توقيع
.والتضامنياالجتماعياالقتصادمجالفيللمرأةاالقتصاديوالتمكيناألعمالريادة

املغاربةتعبئةجلأمنبالخارجاملقيمينباملغاربةاملكلفةوالوزارةالوزارةبينشراكةاتفاقيةتوقيع
.التعاونياتدعمفيللمساهمةبالخارجاملقيمين

دعمبرنامجلتنفيذ:الصانعودار الخامسمحمدومؤسسةالوزارةبينشراكةاتفاقيةتوقيع
.التقليديةالصناعةتعاونيات

والغاباتياهواملالبحري والصيدالقرويةوالتنميةالفالحةووزارةالوزارةبينشراكةاتفاقيةتوقيع
بهدف(خاصةاقيةاتف)الفالحيةلالستشارةالوطنيواملكتبالتعاون تنميةمكتبوبين(إطاراتفاقية)

"األخضرالجيل"برنامجإطارفيجديدجيلمنفالحيةتعاونياتإحداث

الشراكة مع القطاعات واملؤسسات العمومية

الشراكة مع الجمعيات التنموية 
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اإلنجازات في ظل االزمة الصحية
االقتصاد االجتماعي والتضامني

2

شراكات كما واصلت الوزارة دعم ومواكبة مختلف مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل عقد ال... 
مع الفاعلين الدوليين

كندامع
آسفي-مراكشهةبجالقروي،بالعالماملستدامةالنسويةاألعمالوريادةاالقتصاديالتمكينحول التعاون اتفاقيةتنفيذتتبع

,(كنديدوالرمليون 5.5قدرهماليبغالف،مباشرةغيربصفةشخص20000و،مباشرةبصفةمستفيدة7500)
للدخلمدرانشاطا112وإحداثمنخرطة739لفائدةوالتمويل،لالدخارقرويةجمعية53الثالثاملراحلخاللإحداثتم

.امرأة211تضمنسويةتعاونية25ومواكبة

((AECIDالتنميةأجلمنالدوليللتعاون اإلسبانيةالوكالةمع
مالاألعريادةخاللمنوالشباب،للنساءاالقتصاديبالتمكينتتعلق2020أكتوبرشهرخاللاملوقعةتعاون اتفاقيةتنفيذتتبع

أورو600.000)الحسيمة–تطوان-وطنجةوالشرق ماسةسوسوسطات-البيضاءالداربجهاتاالجتماعياالقتصادمجالفي
,(شهرا36مدة/

األول البرنامجختتامايهم،بوجدةتنظيمهاملزمعوالتضامنياالجتماعياالقتصادمجالفياالسباني-املغربيامللتقىإعدادتتبع
.2020-2015لسنواتاإلسبانيةالوكالةمعللتعاون 

(AFD)للتنميةالفرنسيةالوكالةمع
تضامنيوالاالجتماعيلالقتصادوالتنظيميالقانونياإلطاروتقويةهيكلةبإعادةمتعلقة،2021أبريلفيشراكةاتفاقيةتوقيع

.أورومليون 1،5يبلغماليبغالفالجهوي،املستوى علىاالجتماعياالقتصادأقطابإحداثومواكبةباملغرب
املذكورةهيكلةالبإعادةاملتعلقةبالدراسة،الخاص2021غشتشهرخاللمفتـوحعـروضطـلبعـنإعـالن.

الشراكات الدولية
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الفهرس

19كوفيدالتذكير بتداعيات أزمة 

2021اإلنجازات خالل سنة 

2022برنامج العمل خالل سنة 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

1

2

3

4
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2022مخططات إنعاش القطاعات وبرامج العمل ابتداء من 

قطاع السياحة

3
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2022برنامج العمل 

مواصلة تفعيل العقد البرنامج–السياحة
3

ياحيةالسللمهناملنظمةالقانونيةاإلصالحاتلتنزيلالتطبيقيةالنصوصبنشرتسريعالإجراءات تشريعية 

إجراءات تقوية قدرات 
الفاعلين

منصةفيلالنخراطالسياحيينالفاعلينتحفيزhttps://tourisme.academy
للتقييسالوطنيعهداملمعبشراكةالسياحةبقطاعالخاصالجودةمرجعتحيينعتسري
ماسةسوسبجهةجداوالصغيرةواملتوسطةالصغرى السياحيةاملقاوالتملواكبة"سياحةإنماء"آليةتفعيل

.السياحيةللهندسةالوطنيةالشركةوماسةسوسجهةمعبشراكة

بأمانبكممرحبا"الشارةوضع"بأمانبكممرحبا"للحصول السياحياإليواءمؤسساتبعضمواكبةمواصلة"
Welcome Safely))2022سنةخاللالشارةعلىالحصول ولإلنخراطالسياحياإليواءقطاعفيالفاعلينحثو.

إجراءات السالمة 
الصحية

ستراتيجيةاال حول دراسة
للقطاعالجديدة

أدتالتي19كوفيدأزمةتداعياتاالعتباربعينتأخذ،2020رؤيةانتهاءبعدللقطاعجديدةاستراتيجيةاعتماد
.السفرعاداتوالسياحسلوكفيسيماالمهمةتغيراتإلى

قاعدةتصميمإعادة
اإلحصائيةالبيانات

وإنتاجبجمعلقةاملتعالعملياتلتجريدمنصةإنشاءعبروذلكبعدعنالتصريحوتعميماملعلوماتيالنظامإصالح
.املاديطابعهامنالسياحيالنشاطمؤشرات

مواصلة جهود 
التعاون الدولي

السياحةمجالفيالخبراتتبادلعبروتوطيدهالشريكةالبلدانمعالتعاون تقوية.

كذلك مواكبة القيام بتكثيف الجهود في إطار لجنة اليقظة االقتصادية ملواكبة القطاع السياحي في أحسن الظروف و 
إعادة إقالع القطاع
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دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة في مجال الخدمات السياحية وتعزيز الكفاءات  

اكشمر )األولويةذاتالجهاتمستوى علىواملتوسطةالصغرى املقاوالتدعمبرنامجتنزيل،
.لتنشيطامجالفيخلصةجديدةمقاوالتوخلقاملنتوجوجودةتنافسيةتحسيناجلمن(اكادير

الخدمات عبر منصة رقمية مخصصة ملواكبة االستثمار السياحيرقمنةباإلضافة الى ... 

االستثمارديناميكيةانعاشنحوخاصبشكلالسياحيةللهندسةاملغربيةالشركةتدخلتوجيهسيتم،2022لسنةبالنسبة
:خاللمنالجديدالتنموي النموذجتوجهاتاالعتباربعيناخدمعالسياحي

2022برنامج عمل 

التوجهات الجديدة في مجال االستثمار السياحي وتطوير املنتوج –السياحة

02

خلق شراكات لتطوير مشاريع سياحية مهيكلة ومبتكرة 

لتحدياتتستجيبومبتكرةجديدة،مهيكلةسياحيةمشاريعلتطويرمثمرةشراكاتفيالشروع
فيالسياحةمينتثبإفران،الوطنياملنتزهالسيمابيئيةايكولوجيةسياحيةمشاريع)الحاليةاالزمة

جنوبيةالللمناطقالساحليةالتنمية،الوليديةمنتجعسيماالالناشئةالساحليةاملنتجعات
فيالثقافياملنتوجتعزيز،(اوكيمدن)بمراكشخاصةالطبيعيةالسياحةتنميةكلميم،بالخصوص

...،(اسفيمدينةوفيالشماليةالعتيقةاملدن

03
عاملي لالستثمار السياحي تموقع

خلقمناخصوصتمكنجديدةسياحيةاستثماراتلجلبالسياحيلالستثمارعامليتموقعإعطاء
ي جهو مكتبلخلقاملغربيطمح،االطارهدهوفي.مختلفةسياحيةوتجاربترفيهيعرض

للسياحةالعامليةللمنضمةكتمثيليةلالستثمار

01

3
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تطوير املنتوج الشاطئي 

"Aghroudaménagement"الجهويةركةلشاخلق)اكاديربإقليمالغروضالشاطئيةاملنطقةوتجهيزتهيئةلبرنامجاالنطالقةإعطاء•
،(…،التجهيزرخصالتقنية،الدراساتإنجاز،

،2تاغازوتمنطقةوتجهيزتهيئةبرنامجمواصلة•

معدرهممليون 500يبلغاجمالياستثمار،الوليديةصاعدالالشاطئللمركزالسياحيةالتنميةبرنامجإلنجازالجهةمعشراكةعقد•
درهممليون 20-بالسياحيةللهندسةاملغربيةالشركةمساهمة

2022برنامج عمل 
االستثمار السياحي وتطوير املنتوج-السياحة

تطوير املنتوج 1.

تطوير املنتوج الطبيعي 

، الدعم التقني واملالي ملشروع خلق مدارات سياحية على مستوى جماعة أوملاس بإقليم الخميساتمواصلة برنامج •

.فاس مكناسلدعم التقني واملالي للمشاريع املبرمة في إطار املخطط التنموي الجهوي امواصلة برنامج •

3
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2022برنامج عمل 
االستثمار السياحي وتطوير املنتوج-السياحة

تطوير املنتوج الثقافي 

،(بمراكشوالتظاهراتاملعارضمركز)مشروعإلنجازواملاليالتقنيالدعمتقديممواصلة•
فيأسومدينة(الكبيرالقصرالعرائش،)الشماليةاملدنالسيماالعتيقةاملدنلباقيالسياحيةالتنميةأجلمنجديدةشراكاتعقد•
ثقافيطابعذاتفنادقالىالقصور تحويلبرنامجإنجازوتيرةلتسريعواملاليالتقنيالدعمتقديممواصلة•
،الصويرة،مراكش:(عتيقةمدن9مستوى على)سابقااملبرمةالثقافيللمنتوجالسياحيةالتنميةبرامجلتنفيذاملاليوالتقنيالدعمتقديممواصلة•

السياحيةللهندسةاملغربيةالشركةمساهمةمعدرهممليار 5حوالييبلغإجمالياستثمار،ورزازات،طنجة،تطوان،سال،الرباط،مكناس،فاس
درهممليون 180,5-ب

تطوير املنتوج الطبيعي 

، جهة فاس مكناس تطوير مسارات طبيعة في لدعم التقني واملالي لمواصلة ا•
700يبلغ باستثمار اجمالي(مع املياه والغابات)باملنتزه الوطني إلفران تنمية السياحة اإليكولوجيةعقد شراكة من أجل تمويل وتنفيد برنامج•

مليون درهم20-مع مساهمة الشركة املغربية للهندسة السياحية بمليون درهم
أكايمدنمن أجل تنفيد مشروع هيكلة منطقة شراكة الل يتفع•

3

( الشاطئي / الطبيعي / الثقافي)تطوير املنتوج 

بعد مراكشتقافيةوجهة تانيإنجاز دراسة لتحسين املنتوج السياحي لوجهة فاس لتحسين جاذبيتها وجعلها •
مع املياه والغاباتبشراكة باملنتزه الوطني توبقالإنجاز دراسة لتنمية السياحة اإليكولوجية•
إنجاز دراسة لبلورة برنامج لتنمية  السياحية  ملوقع منطقة ميناء سيدي إفني السابق•
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2022برنامج عمل 
االستثمار السياحي وتطوير املنتوج-السياحة

تشجيع االستثمارات السياحية2.

السياحة العالجيةتطوير 

املغرب تموقعيز و ذلك من أجل تعز املنتوج لبلورة خطة لتطوير السياحة العالجية من خالل تهيئة بيئة مناسبة لتطوير هذا إنجاز دراسة•
.)٪ 30مكانات نمو سنوي بنسبة إ)كوجهة ناشئة للسياحة العالجية عن طريق تزويدها بمزايا تنافسية حقيقية

الخاصالقطاعنمومواكبةأجلمنللسياحةقطاعيالصندوق التفعيل•
سياحيtechnopôleوخلقالبرنامجبمواكبةخاصةجهويةتنميةشركةخلقعبرواملتوسطةالصغرى املقاوالتدعمبرنامجتفعيل•

درهممليون 140يبلغاجماليباستثمارمراكشجهةو ماسةسوسبجهة

افز مالية لفائدة االستثمار السياحي تطوير حو

3

والخارجي(لالستثمارويةالجهمراكزمع)املحليمستوى علىالسياحياالستثمارملتقياتفيواملشاركةتنظيمعبراالستثمارترويج•

ترويج االستثمار السياحي

رقميةوخدماتمعلوماتتوفيرعبرالسياحياالستثمارملواكبةاملخصصةالرقميةاملنصةتشغيل•
compte«توفيرعبربالقطاعالخاصةالبياناتوإغناءتحسين• satellite tourisme للتخطيطالساميةاملندوبيةمعبشراكة«

مواكبة االستثمار السياحي
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2022برنامج عمل 
التسويق والترويج–السياحة

3

123

حكم معرفة الزبون النهائي و الت
في الطلب

في اطالق و تفعيل حملة تواصلية
:اتجاه االسواق الدولية من اجل

ية و ترسيخ العالمات املؤسسات
التجارية للمكتب  

 مواصلة استثمار نتائج
الدراسات املنجزة التي 

تخول معرفة دقيقة 
ملتطلبات زبائن السوق 

ةالداخلية و االسواق الدولي

ترسيخ عالمة السياحة الداخلية
عبر حمالت" نتالقاو في بالدنا"

مة تواصلية تعزز مكانة هاته العال 
نسبة في محيطها املحلي و كذلك بال

ملغاربة العالم

لدولية تثبيت التموقع الجديد للعالمة التجارية ا

ى تحسين مؤشرات اعتبار العالمة التجارية لد
مختلف شرائح الزبائن

 ل سريع اكتساح االسواق العاملية املستهدفة بشك
و فعال يضمن اقالع فعلي و ناجح للوجهة 

السياحية

حمالت التواصلية و اطالق الالدراساتاسثتمار
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2022برنامج عمل 
االستثمار السياحي وتطوير املنتوج-السياحة

3

123

وكاالت االسفار الرقميةالنقل الجوي  منظمي الرحالت

مواكبة الفاعلين الجويين من اجل
مليون مقعد 3,5وضع سعة تقدر ب 

ة، باتجاه مختلف الوجهات املغربي
مما تم % 168وهو ما يمثل اكثر من 

2019انجازه سنة 

 توقيع اتفاقيات تخول وصول
الف سائح اجنبي، 126اكثر من 

من االهداف % 48اي بمقدار 
2019املحققة في صيف 

 توقيع شراكات ستمكن من
ليلة 1.200.000تحقيق ما يفوق 

%  62مبيت، اي ما يشكل حوالي 
من االهداف املحققة في شتاء 

2019  .

:استعادة حصص املغرب من االسواق الدولية عبر عقد شراكات استراتيجية بمعية 

منظمي االسفار الدوليين-وكاالت االسفار الرقمية -شركات الطيران الجوي 

مة بالنسبة مما سيمكن الوجهة السياحية املغربية من تحقيق اقالع حقيقي و فعلي عبر الشراكات املبر 
2022-2021ملوسم شتاء 

: 2022بالنسبة لصيف 
ة و الوصول مواصلة البحث عن شراكات جديدة مع فاعلين دوليين لالسفار من اجل ضمان اقالع حقيقي و مستدام للوجهة املغربي

2019، على االقل، لتحقيق اهداف السنة املرجعية 
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2022مخططات إنعاش القطاعات وبرامج العمل ابتداء من 

قطاع الصناعة التقليدية

3
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2022برنامج العمل 
الصناعة التقليدية 

3

2030االستراتيجية الجديدة 

البرنامج –عقد االنتهاء من االستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية، بما فيها ال

الشامل لتنميته

اتالشروع في تنفيذ املشاريع الغير مندرجة في مخطط اإلقالع، حسب األولوي

ى باقي مع الحرص على تعميم مقاربة  الفروع  املتبعة في إطار مخطط اإلقالع، عل... 

:الصناعة التقليدية، من خالل فروع 

نبلورة تشخيصات لهذه الفروع لتحديد اإلشكاليات ومواطن التحسي-

.صياغة عقود برنامج خاصة بها والتوقيع عليها مع الجهات املعنية-



50

2022برنامج العمل 
الصناعة التقليدية 

3

مخطط  إعادة االقالع

ة مواصلة تفعيل برنامج تعميم الحماي
االجتماعية

ة تفعيل املخطط الخاص بدعم تنافسي
ضيرية االنتهاء من الدراسات التح: الفاعلين 

والشروع في تنفيذ املشاريع

أهيل تفعيل املخططين الخاصين بإعادة ت
فرعي الزربية القروية والفخار 

تنظيم القطاع

 وخاصة، برنامج العمل 17-50مواصلة تنفيذ  مقتضيات قانون ،
للصناعة املتعلق بالتسجيل باملنصة اإللكترونية  للسجل الوطني

.ويا ووطنياالتقليدية، و برنامج هيكلة التجمعات الحرفية إقليميا وجه

قتضيات العمل على إخراج النصوص التطبيقية املتعلقة  بتنفيذ م
،17-50القانون 

البرامج االخرى 

ة مواصلة مشاريع البنيات التحتية، خاص
هيل املندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأ

املدن العتيقة،

ة مواصلة إحداث أقطاب الصناعة التقليدي
بمدن للمهن والكفاءات

ن،مواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات للتكوي

 املعدات )برامج الدعم للصناع والفروع
...(واالليات، املواد األولية، التحسيس، 

 املواصفات والعالمات )برامج الجودة
(وعمليات التصديق، البحث والتنمية

املهيكلةكما ستواصل الوزارة جهودها ملواكبة إعادة إقالع القطاع وتنفيذ البرامج واملشاريع ... 
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و برامج العملمخططات اإلنعاش القطاعية 

قطاع االقتصاد االجتماعي

3
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2022برنامج العمل 
املخطط-االقتصاد االجتماعي والتضامني 

3

دعامات أساسية 3يرتكز على برنامج عمل 

تنويع مجاالت التدخل واالستجابة 
للتحديات الجديدة التي تواجه املغرب

التنويع والتوجيه

ت التعريف باملجاالت االستثمارية الواعدة ذا
مؤهالت وقيمة مضافة عالية اقتصاديا 

.واجتماعيا وبيئيا
 بين تطوير الشراكات بين املؤسسات العمومية و

القطاع العام والخاص وكذا  التعاون الدولي
 مواكبة  إحداث فاعلين مرجعيين خاصة في

.غلامليدان التعاوني، كرافعة إلحداث مناصب ش

3

غالل هيكلة الفاعلين ومواكبتهم عبر است
ياملؤهالت املتاحة على الصعيد التراب

الهيكلة والتنظيم

مكونات تثمين املوارد البشرية والطبيعية املحلية عبر
.القطاع

تأهيل الفاعلين والعاملين في هذا املجال  ,
القطاعالتشجيع على التكتل وإحداث شبكات العاملين ب.
ع إحداث آليات مشجعة لالستثمار والتمويل في جمي

مراحل  املشروع

2

إدماج فاعلين جدد

إعطاء دفعة لالقتصاد 
االجتماعي والتضامني 

 الت  التشجيع واملواكبة إلحداث تعاونيات ومقاو
.اجتماعية من جيل جديد

امني التحسيس بدور االقتصاد االجتماعي والتض
ي في تحسين املستوى االقتصادي واالجتماع

لصغار الفاعلين، 
امني تشجيع منظمات االقتصاد االجتماعي والتض

ثمين على اعتماد تقنيات التصديق والترميز لت
, منتجاتها

1

ة تعزيز الترسان
القانونية

التمويلعاليقظة والتتب
الحماية 
االجتماعية

الشراكة 
ابيوالتنزيل التر 

الحكامة الجيدة

123456

محاور أفقية 6و ... 
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اعتماد برامج مواكبة للتعاونيات

 كبتهم في وموالحاملي املشاريع  تقديم الدعم : برنامج انطالق املتعاون
.إعداد مخططات عمل والتوجيه نحو مصادر التمويل

افقة ز عمليات إنجا:  التعاونيات الحديثة التأسيس ملواكبة برنامج مر
حسنة، التشخيص االستراتيجي والتكوين الجماعي والفردي بخدمات م

طر مع إمكانية تمويل مخططات تطويرها مع القطاع الخاص في الش
.الرابع

 اتها عبر مواكبة التعاونيات لتسويق منتج:  برنامج انفتاح املتعاون
.يقيةتوسيع قاعدة زبنائها واالنفتاح على أسواق خارجية خاصة اإلفر 

ت عبر رقمنة مسطرة تأسيس التعاونياتعزيز التدبير الالمادي
يات،وتبسيطها، وتوسيع تجربة التكوين عن بعد لفائدة التعاون

2022برنامج العمل 
التدابير االعتيادية–االقتصاد االجتماعي والتضامني 

3

ابيإبراز  مكانة االقتصاد االجتماعي والتضامني على املستوى التر 

ومجالس تنفيذ املشاريع املدرجة في إطار االتفاقيات املوقعة بين الوزارة
دعم إحداث أقطاب وفضاءات وحاضنات االقتصاد االجتماعي )الجهات 

(.والتضامني  والتشجيع على تسويق وترويج منتوجات التعاونيات
باملغاربة ين مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة املبرمة مع الوزارتين املكلفت

مؤسسة محمد الخامس للتضامنالفالحة ، ومع و املقيمين بالخارج

دعم املشاريع التنموية للتعاونيات والجمعيات

 شاريع للمساهمة في تمويل مبرنامج مؤازرة  إطالق النسخة الثالثة من
.  تنموية لفائدة منظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني

شروع تنظيم الدورة الثالثة للجائزة الوطنية ألحسن فكرة تطوير م
.“اللة املتعاونة”تعاوني نسوي 

لدعم "الجيل املتضامن" إطالق النسخة الثانية من الجائزة الوطنية
. لتعاونياتوتمويل مشاريع الشباب بمناسبة االحتفال باليوم العاملي ل

تنفيذ برامج التعاون الدولي

 بالتمكين تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون الخاصةمواصلة : الشراكة مع كندا
.آسفي-االقتصادي للنساء بالعالم القروي التابع لجهة مراكش

 واصلة م: الشراكة مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
الشباب،تتبع تنفيذ االتفاقية الخاصة بالتمكين االقتصادي للنساء و 

تتبع تنفيذ اتفاقية مواصلة : الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
تصاد بإعادة هيكلة اإلطار القانوني والتنظيمي لالقالشراكة املتعلقة 

بإعادة الهيكلة بإنجاز الدراسة املتعلقة: االجتماعي والتضامني باملغرب
املذكورة

اون املتعلقة تتبع تنفيذ اتفاقية التعمواصلة : الشراكة مع والوني بروكسل
بالتمكين االقتصادي للنساء
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الفهرس

19كوفيدالتذكير بتداعيات أزمة 

2021اإلنجازات خالل سنة 

2022برنامج العمل خالل سنة 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

1

2

3

4
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السياحة

ماعيالصناعة التقليدية و االقتصاد االجت

679 807 000

333 797 000

 (*)(بالدرهم)توزيع امليزانية االجمالية للوزارة حسب القطاعات 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

دون احتساب نفقات املوظفين (*)

4
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(مختلفةالعتاد و مصاريف )التسيير  

اإلستثمارات

679 807 000
63 140 000

616 667 000

9

91

%

(*)( بالدرهم)ميزانية قطاع  السياحة  

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

دون احتساب نفقات املوظفين (*)

4
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(مختلفةالعتاد و مصاريف )التسيير  

اإلستثمارات

333 797 000
152 665 000

181 132 000

46

54

%

(*)( بالدرهم)ميزانية قطاعي الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

دون احتساب نفقات املوظفين (*)

4
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2022امليزانية املرتقبة لسنة 

دون احتساب نفقات املوظفين (*)

4

(*)( بالدرهم)توزيع ميزانية قطاع السياحة 

22/21
ستثماراتإل او التسيير

2022
ستثماراتإل او التسيير

2021

72 107 677 962 62 623 462 اإلدارة املركزية

-65 17 429 038 49 275 538 مؤسسات التكوين

- 300 000 000 300 000 000 إعانة املكتب الوطني املغربي للسياحة

18 254 700 000 214 700 000 إعانة الشركة املغربية للهندسة السياحية

8 679 807 000 626 599 000 املجموع
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(*)( بالدرهم)توزيع ميزانية قطاعي الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

2022امليزانية املرتقبة لسنة 

دون احتساب نفقات املوظفين (*)

4

22/21
راتستثماإل او التسيير

2022
راتستثماإل او التسيير

2021

4% 230 247 000 220 485 000 اإلدارة املركزية

3% 34 000 000 33 000 000 إعانة مكتب تنمية التعاون 

- 40 000 000 40 000 000 إعانة دار الصانع

5% 27 600 000 26 300 000 إعانة لفائدة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها

14% 1 950 000 1 710 000
افق الدولة املسيرة بصورة مست قلةإعانة لفائدة مر

(مؤسسات التكوين املنهي)

4% 333 797 000 321 495 000 املجموع
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شكرا على حسن تتبعكم



 

 األجوبة التكمیلیة

السیاحة والصناعة التقلیدیة  رةیللسیدة وز  

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني 



1 
 

 

 
 

قطاع السیاحة    
 
 

 
 تشجیع السیاحة الداخلیة

 
  

، على تشجیع السیاحة الداخلیة و جعلھا رافعة إلنعاش الشركاءتعمل الوزارة بتنسیق تام مع مختلف 

التي والقطاع، وذلك من خالل بلورة مجموعة من التدابیر التي تم الشروع فعلیا في تنزیلھا التدریجي،  

تشمل تفعیل الطلب عبر إطالق حمالت ترویجیة وحوافز لدعم القدرة الشرائیة للسیاح المغاربة من خالل 

  . ، وكذا تعزیز اإلجراءات الھادفة إلى التخفیف من أثر الموسمیة»الشیكات السیاحیة«

  

الشركة المغربیة للھندسة السیاحیةالدراسات الالزمة لتطویر السیاحة الداخلیة و في ھذا االطار، أعدت

األولویات  ترتیببجمیع الوجھات السیاحیة، مع األخذ بعین االعتبار أن الرؤیة االستراتیجیة تستوجب 

  .المالیة المرصودة في ھذا الشأن المواردضعف لنظرا 

إنعاش وتشجیع االستثمار بمختلف  عمل علىالیتم ،شرائح السیاح ذوي الدخل المتوسطفبخصوص 

المغاربة خصوصیات ھذا الصنف من السیاح  سیاحیة تناسبالوجھات لتطویر وحدات فندقیة وقرى 

محطات بجھات جد جادبة للسائح ) 03(، حیث تم إنجاز ثالثة ...)نجوم، إقامات فندقیة،  3و 2فنادق (

  . فران ومحطة مھدیة بالقنیطرةمحطة إیمي ودار بأكادیر، محطة إ: الوطني

 

على تحسین جاذبیة المنتوج السیاحي لفائدة المغاربة عبر تقدیم الدعم المالي والمواكبة التقنیة  یتم العملكما 

لبلورة وتنفیذ مكونات برامج التأھیل والتثمین السیاحي للمدن العتیقة وبرنامج تطویر المنتوج الطبیعي 

  .اللذان یستھویان السائح األجنبي والمغربي على حد سواء

  

  نمیة السیاحةانجاز دراسات لت

  
 

بإنجاز دراسات استقصائیة مفصلة  الوزارةمن أجل التعرف عن كثب عن سلوك واھتمامات السیاح ، تقوم 

عن السیاح األجانب والمغاربة المقیمین بالخارج وكذلك السیاح المحلیین لتحلیل سلوكیاتھم وتقییم مدى 

  .ارتیاحھم وبالتالي تحسین توجیھ العرض السیاحي للوجھة وتكییفھ مع احتیاجات الزبائن
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 :تتلخص أھداف ھذه الدراسات في تحدید

  ، )الطرق المعتمدة لتحضیر وتنظیم السفر( سلوك السیاح -

 ،)اإلیواء والمطعمة والتنقل(النفقات السیاحیة حسب المنتوج  -

 معدل الرضا العام حسب المنتوج وحسب الخدمات المقدمة للزائر، -

 .نسبة التوصیة ونسبة نوایا العودة -
  

  يالسیاح انعاش القطاع

 

التي كانت لھا تداعیات  19مع أزمة كوفید ) 2020رؤیة (انتھاء اإلطار الزمني للبرنامج التعاقدي  تزامن

و بالتالي، كان من الالزم وضع تدابیر استعجالیة بھدف . السیاحي اقتصادیة و مالیة وخیمة على القطاع

قتصادیة لھذه الجائحة، دعم القطاع و الحفاظ على مناصب الشغل و التخفیف من اآلثار االجتماعیة و اال

الذي یرتكز على ثالث أھداف تتمثل في الحفاظ على النسیج  2022-2020التعاقدي البرنامج وذلك عبر 

و وضع أسس تطویر مستدام لقطاع  ،االقتصادي ومناصب الشغل، تسریع مرحلة إقالع القطاع السیاحي

  .السیاحة بالمغرب

أصبح من الضروري اعتماد أھداف ، النشاط السیاحي مع استمرار تداعیات األزمة الصحیة على و 

، و بالتالي فإن الوزارة سائحاستراتیجیة جدیدة تأخذ بعین االعتبار االحتیاجات و المتطلبات الجدیدة لل

تعملعلى وضع خارطة طریق لتعزیز السیاحة و إرساء أسس االنتعاش المستدام للقطاع و تعزیز الحكامة 

 .التنسیق داخل القطاعو

  

  تقریر المجلس االقتصادي واالجتماعیوالبیئي

تولي الوزارة اھتماما بالغا لتفعیل مختلف المقترحات التي جاءت ضمن تقریر المجلس االقتصادي 

واالجتماعیوالبیئي ، والتي من شأنھا دعم تأھیل القطاع على المستوى الوطني و المحلي، وتطویره لكي 

  . یصبح رافعة للتنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لبالدنا

أخد مختلف التوصیات الصادرة  وسیتملوزارة بدراسة مفصلة للتقریر المذكور، قامت ا ،و في ھذا اإلطار

اإلعتبار عند وضع التوجھات االستراتیجیة الجدیدة الرامیة إلى تعزیز السیاحة و إرساء بعین عن المجلس 

  .السیاحي أسس االنتعاش المستدام للقطاع
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  سعار المبیت بالفنادق أ
  

الحق في تطبیق السعر  یةفندقمؤسسة لكل والمنافسةالمتعلق بحریة األسعار  104-12القانون رقم یخول 

  . والطلبنتمي لھ، فاألمر مرتبط بالسوق والعرض تیده بغض النظر عن التصنیف الذي ترالذي 
 

دور قطاع السیاحة في تأطیر القطاع السیاحي وتتبع االستثمارات المقدمة ، وكذلك تتبع ومراقبة ویتجلى 

التي یترأسھا مندوب  السیاحیة،المؤسسات السیاحیة عن طریق اللجن الجھویة لتصنیف المؤسسات 

نظیم حمالت حیث تقوم مندوبیات السیاحة بصفة منتظمة ودائمة بت ،السیاحة بإشراف من السید والي الجھة

إلى المصالح المركزیة  ترفعھا تقاریر في الموضوعنجز السیاحیة، وتمراقبة تشمل مختلف المؤسسات 

  .دعت الضرورة إلى ذلك كلما تتدخل لدى الجھات المعنیة  التي

  

 النقل السیاحي  قطاع
  

 

 

عدم قدرة مجموعة من من أھم اإلشكالیات التي تواجھ قطاع النقل السیاحي خالل ھذه األزمة الصحیة ھي 

  .الناقلین السیاحیین على تسدید قروضھم بالرغم من اإلجراءات التي تم اتخاذھا
  

  :وھيمن التذكیر أن قطاع النقل السیاحي استفاد من اإلجراءات التي جاءت في البرنامج العقد  وھنا البد

  إلى غایة  2020درھم خالل الفترة الممتدة من فاتح یولیوز  2000منح تعویض جزافي شھري مقداره

لألجراء والمتدربین قصد التكوین من أجل اإلدماج المصرح بھم لدى الصندوق  2021یونیو  30

 السیاحیین؛الوطني للضمان االجتماعي من قبل الناقلین 

  ؛االجتماعيندوق الوطني للضمان تأجیل أداء االشتراكات المستحقة للص 

  تمدید اإلعفاء من الضریبة على الدخل بالنسبة للتعویضات اإلضافیة لفائدة األجراء المصرح بھم لدى

 .االجتماعيالصندوق الوطني للضمان 

  بالنسبة للتعویضات  االجتماعيإعفاء وعاء واجبات االشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان

 .االجتماعيدة األجراء المصرح بھم لدى الصندوق الوطني للضمان اإلضافیة لفائ

 من آلیات التمویل من أجل الحفاظ على خزینة المقاوالت والفاعلین السیاحیین وتمكینھم من  االستفادة

 .التوفر على الموارد المالیة الضروریة الستئناف النشاط السیاحي وضمان إعادة إقالعھ
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  سیتم تنزیلھ من طرف المجموعة المھنیة  والذي 2021مارس  31تأجیل سداد القروض إلى غایة

  .لبنوك المغرب
  

كما قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لمواجھة جائحة فیروس كورونا أھمھا إصدار القانون 

د النقل الجوي للمسافرین أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار والمقامات السیاحیة وعقو بسن 30.20رقم 

أرباب النقل السیاحي و وكاالت األسفار والمؤسسات (یسمح لمقدمي الخدمات  ،الذيبالجریدة الرسمیة

، بتعویض المبالغ المستحقة لزبنائھم عن طریق وصل بالدین، )السیاحیة و أرباب النقل الجوي للمسافرین

  . وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زیادة في السعر

  

مع الوزارات المختصة و مھنیي النقل السیاحي على إیجاد  وبشراكةر الوزارة بشكل مستمتعمل كما 

حلول للصعوبات و المشاكل التي یواجھھا ھذا القطاع من خالل عقد اجتماعات و ورشات عمل تناقش و 

 .تعالج فیھا ھذه المشاكل وكذلك مناقشة مختلف التحدیات و سبل تطویر القطاع
 
 

 

النصوص القانونیة للسیاحةتنزیل   
 

 

السیاحة على تحدیث وتحیین القوانین المنظمة للمھن السیاحیة وتحسین تأطیر النشاط السیاحي یعمل قطاع 

حیث تم إطالق ورش إصالح اإلطار القانوني للمھن السیاحیة، خصوصا المھن المتعلقة بتوزیع األسفار 

ھا لمالءمتھا مع متطلبات واإلرشاد السیاحي واإلیواء السیاحي عبر مراجعة النصوص القانونیة وتحیین

  . السوق لضمان حد أدنى من معاییر الجودة

الخاصة بھذه لنصوص التطبیقیة إصدار ابمعیة شركائھا المؤسساتیین على تسریع  حالیا الوزارةوتشتغل 

  .القوانین

 في طور تحیین  وھي 93.18تم تحضیر النصوص التطبیقیة للقانونرقم ، بالنسبة لإلرشاد السیاحي

  .التوقیعات في أفق إدراجھا في مسطرة المصادقة في أقرب اآلجال

 إدراجھ في مسطرة  وتم 11.16تم إعداد النص التطبیقي للقانون رقم  ، بالنسبة لتوزیع األسفار

  .المصادقة

  المتعلق  80.14النصوص التطبیقیة المتعلقة بالقانون رقم  ، تم إعداد بالنسبة لإلیواء السیاحي

اإلیواء السیاحي األخرى، و ھي في طور تحیین التوقیعات في أفق  وأشكالبالمؤسسات السیاحیة 

 .إدراجھا في مسطرة المصادقة في أقرب اآلجال
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 وكاالت األسفار
 

قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لمواجھة تداعیات جائحة فیروس كورونا استفادت منھا 

  : ، ندكر منھاوكاالت األسفار 

  

  :التشریعيالمجال 

أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار والمقامات السیاحیة وعقود النقل  بسن 20.30تم إعداد القانون رقم 

یسمح لمقدمي الخدمات، بما فیھم وكاالت األسفار، بتعویض المبالغ المستحقة  الذي الجوي للمسافرین

لزبنائھم عن طریق وصل بالدین، وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زیادة في 

  :و یھدف ھذا القانون إلى  .السعر

 الزبناء؛ تجنب خطر إفالس مقدمي الخدمات المغاربة وحمایة مصالح الدائنین، السیما  

 الحد من جمیع أشكال توقف النشاط االقتصادي وتأثیره على مناصب الشغل. 
 

  

  :مجال تقویة قدرات المھنیین السیاحیین

تم تطویر منصة رقمیة لمواكبة المھنیین، بما فیھم وكاالت األسفار، عبر عرض تكوینات رقمیة في عدد 

من المجاالت تھم التمیز عبر الجودة واالبتكار والقدرة التجاریة باعتبارھا عوامل مھمة في صمود 

  .على تنافسیتھا والحفاظالمقاوالت 

  

منح تعویض جزافي  :ھامنفي البرنامج العقدالتي جاءتوكاالت األسفار من اإلجراءات استفادت كما 

 2021یونیو  30إلى غایة  2020درھم خالل الفترة الممتدة من فاتح یولیوز  2000شھري مقداره 

لألجراء والمتدربین قصد التكوین من أجل اإلدماج المصرح بھم لدى الصندوق الوطني للضمان 

  االجتماعي من قبل وكاالت األسفار ؛ 

  ل أداء االشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ تأجی 

  تمدید اإلعفاء من الضریبة على الدخل بالنسبة للتعویضات اإلضافیة لفائدة األجراء المصرح بھم لدى

 .الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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  االجتماعي بالنسبة للتعویضات إعفاء وعاء واجبات االشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان

 .اإلضافیة لفائدة األجراء المصرح بھم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  االستفادة من آلیات التمویل من أجل الحفاظ على خزینة المقاوالت والفاعلین السیاحیین وتمكینھم من

 .ان إعادة إقالعھالتوفر على الموارد المالیة الضروریة الستئناف النشاط السیاحي وضم

  

  نالمرشدون السیاحیو
 

، حیث دعا 2020یولیوز  29تفعیال للتوجیھات الملكیة السامیة بمناسبة خطاب عید العرش المجید بتاریخ 

إطالق خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي تمكن " صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا إلى 

والرفع من قدرتھا على توفیر مناصب الشغل، والحفاظ على  القطاعات اإلنتاجیة من استعادة عافیتھا،

،الذي  یروم  2022-2020التوقیع على البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السیاحة  تم" مصادر الدخل

المحافظة على الوظائف وعلى النسیج االقتصادي و تحفیز الطلب وإحداث تحول ھیكلي في القطاع 

  .السیاحي

نجد منح تعویض جزافي شھري مقداره  ونالسیاحی وناءات التي استفاد منھا المرشدمن بین أھم اإلجر

  . 2021یونیو  30إلى غایة  2020درھم خالل الفترة الممتدة من فاتح یولیوز  2000

من التغطیة االجتماعیة حیث تم نشر بالجریدة الرسمیة المرسوم رقم ون السیاحی وناستفادالمرشد كما

 والقانونالمتعلق بنظام التأمین اإلجباري األساسي عن المرض  98.15بتطبیق القانون رقم  2.20.659

بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین و العمال المستقلین و األشخاص غیر  99.15رقم 

  . اولون نشاطا خاصااألجراء الذین یز

و تم وضعھا رھن ) tourisme academy(تم تطویر منصة رقمیة لمواكبة المھنیین  ،ومن جھة أخرى

إشارة المرشدین السیاحیین من أجل تقویة قدراتھم عبر عرض تكوینات رقمیة في أزید من ثماني مجاالت 

اح حسب جنسیاتھم من أجل التمكن أھمھا تقنیات تنشیط المجموعات وكذلك معرفة عادات و سلوكات السی

  .من مرافقة و تنشیط مجموعات السیاح الغیر المتجانسة
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  المستدامة للسیاحة المغربي المیثاق
  

المستدامة و الذي یتضمن مجموعة من  للسیاحة المغربي ببلورة المیثاق 2016قامت الوزارة في سنة 

تتدخل بشكل مباشر أو غیر مباشر في التنمیة السیاحیة، االلتزامات تختلف حسب الفئات المستھدفة و التي 

 :ھي مبادئ أربعة حول المستدامة بالمغرب المغربي للسیاحة المیثاق ویتمحور

 .البیولوجي والتنوع البیئة حمایة )1

 .والتراث الثقافة استمراریة ضمان )2

 .المستضیفة المجتمعات واحترام المحلیة للتنمیة األولویة إعطاء )3

 .والمسؤولیة االجتماعیة واألخالق النزاھة مبادئ اعتماد )4
  

  .سیتم العمل على تحیین ھذا المیثاق في أقرب اآلجال جدیر باإلشارة أنھ

 
 

  إعادة ھیكلة منظومة التكوین الفندقي والسیاحي 
  

 2.21.451في إطار إعادة ھیكلة منظومة التكوین الفندقي والسیاحي، وتماشیا مع مضامین المرسوم رقم 

بتفویت بعض مؤسسات التكوین المھني الفندقي والسیاحي التي كانت تابعة لوزارة السیاحة والصناعة 

على تفعیل ھذا المرسوم من  تالوزارةقطاع السیاحة، عمل -التقلیدیة والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

مؤسسات إلى قطاع التربیة ) 09(خالل التحویل الفعلي للعقار والمنقوالت والموارد البشریة لتسع 

الوطنیة، بھدف ترسیخ نموذج بیداغوجي موحد وترسیخ حكامة جیدة تمكن من ضبط المیزانیة المخصصة 

  :، وھذه المؤسسات ھيلھذا الغرض
  

  

  ؛ةللتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بالمحمدیالمعھــد المتخصص  -

  ؛المعھــد المتخصص للتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بالسعیدیة -

  ؛المعھــد المتخصص للتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بالجدیدة -

  ؛أطلسمعھــد التكنولوجیــا الفندقیــة والسیاحیــة بفاس  -

  ؛معھــد التكنولوجیــا الفندقیــة والسیاحیــة بأرفود -

  ؛معھــد التكنولوجیــا الفندقیــة والسیاحیــة بسال -

  ؛مركز التأھیل المھني الفندقي والسیاحي ببنسلیمان -

  ؛مركز التأھیل المھني الفندقي والسیاحي بأصیال -

 .مركز التأھیل المھني الفندقي والسیاحي بالدار البیضاء -
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خاص، -الشراكة عامفي إطار مؤسسات للتكوین المھني الفندقي والسیاحي ) 03(تسییر ثالث  مسیتكما 

  :ھيومن خالل معرفتھا المعمقة لحاجیات مھنییي السیاحة، وھذه المؤسسات 
 

  س؛المعھــد المتخصص للتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بفاس أن -

  ؛للتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بمراكشالمعھــد المتخصص  -

  .المعھــد المتخصص للتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بأكادیر -
  

  :ھي قطاع السیاحة على أربع مؤسسات للتكوین وسیشرف
 

  ؛المعھد العالي الدولي للسیاحة بطنجة -

  ؛الفندقیــة والسیاحیــة بطنجةالمعھــد المتخصص للتكنولوجیــا التطبیقیة  -

  ؛المعھــد المتخصص للتكنولوجیــا التطبیقیة الفندقیــة والسیاحیــة بورزازات -

  .مركز التأھیل المھني الفندقي والسیاحي بتواركة -
  

  
، فإن تحقیق الھدف األسمى المتمثل في االرتقاء بالعنصر البشري وتثمین الرأسمال الالمادي ومن أجل 

قطاع السیاحة ونظرا للدور الھام الذي یقوم بھ في مجال التكوین المھني الفندقي والسیاحي، الذي یعتبر 

توسعة وتأھیل معھدي طنجة الركیزة األساسیة للتنمیة السیاحیة، برمج عدة مشاریع، نذكر منھا 

تھ عبر تحسین جودعزیز وإغناء عرض التكوین المھني تبھدف ،  صندوق شراكة"زات في إطار وورز

  .وإرساء نموذج جدید قائم على الشراكة بین القطاعین الخاص والعام
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التضامنيوالتقلیدیة واالقتصاد االجتماعي  الصناعةقطاع   
 

 

 
 

  دعم التمویل لفائدة الصناع التقلیدیین
 

  :منھانذكر تعمل الوزارة، في ھذا الشأن، على عدة محاور 

، عبر "انطالقة"من المنتوجات المتوفرة خصوصا في إطار برنامج  مواكبة الفاعلین لالستفادة -

مدیریاتھا الترابیة وشركائھا من المؤسسات التمویلیة، من خالل مساعدة الفاعلین في إعداد ملفات 

 .المطلوبة" business plans"القروض مع مخططات االعمال 

  

 

خالل تكییف العرض مع حاجیات الفاعلین عبر شراكات استراتیجیة مع مؤسسات بنكیة، كان اخرھا  -

مالءمة للقطاع وتقدیم  أكثر، تھدف إلى وضع منتوجات بنكیة لالستثمار والتسییر 2021مارس  شھر

 .خدمات المواكبة غیر المالیة لفائدة جمیع الفاعلین

من تكوینات في  2020-2014صانع خالل الفترة  28100استفاد أكثر من  :والتحسیسالتكوین  -

 منالصناع كما استفاد االف ). FMEF(التربیة المالیة بشراكة مع المؤسسة المغربیة للتربیة المالیة 

كیفیة تحضیر ملفات التمویل، خلق المقاوالت، (تكوینات جماعیة وفردیة في مواضیع مختلفة أخرى 

 ...).األسواق، التسویق االلكتروني، الولوج الى 
 

  

 تنظیم إحصاء شامل للصناع التقلیدیین
  

المتعلق بتنظیم مزاولة أنشطة الصناعة التقلیدیة على وضع سجل وطني للصناع  17-50نص القانون 

ھذه العملیة من شأنھا ضبط أعداد . التقلیدیین وعلى ضرورة تسجیلھم بھ للحصول على صفة صانع تقلیدي

ما سیجعل الوزارة في غنى عن القیام ممختلف المعطیات الخاصة بھم،  وحصرالصناع بكافة أنواعھم 

  . باھضة ولوجستیكیةبإحصاء للصناع سیما أنھ ذو كلفة مادیة 

 

  وكالة تنمیة الجنوب معالعالقة 

  

بإعداد  العملجھود تكللت  ، وقدالجنوب بالتعاون والتنسیق تنمیة وكالةبالوزارة  التي تربطاتسمت العالقة 

وتفعیل المخططات الجھویة لتنمیة قطاع الصناعة التقلیدیة باألقالیم الجنوبیة للمملكة خالل الفترة الممتدة 

  .2015-2008من 
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  االستفادة من التدرج المھني

قطاع الصناعة التقلیدیة النمط االكثر مالءمة لنقل المعارف وخلق فرص الشغل ب یعتبر نمط التدرج المھني

إلى تطویر ھذا النمط من التكوین، وذلك بوضع مخطط  الوزارةوالرفع من قابلیة ادماج الشباب، وتسعى 

ویستھدف  التقلیدیة الخدماتیة لتنمیتھ یشمل باإلضافة إلى صنف الصناعة التقلیدیة اإلنتاجیة صنف الصناعة

  : باألساس

  ألف مقعد بیداغوجي على المدى  15ألف عوض  30مضاعفة الطاقة االستیعابیة لتصل إلى

 المتوسط؛ 

  مع حاجیات مالءمتھا  وخاصة في صنف الصناعة التقلیدیة الخدماتیة  برامج للتكوینإعداد

  القطاع؛

 الخصوص غرف الصناعة التقلیدیة؛  تعزیز الشراكة مع المھنیین وعلى 

  تنمیة قدرات الصناع التقلیدیین المؤطرین لھذا النمط من التكوین، خاصة في صنف الصناعة

  .  التقلیدیة الخدماتیة، من أجل ضمان تكوین جید للشباب یتماشى مع متطلبات سوق الشغل

 

  لفائدة الصناع التقلیدییندعم وتطویر ورش التكوین المستمر 
  

بھدف تنمیة وتطویر القدرات التقنیة والمھنیة للصناع التقلیدیین، واالرتقاء بمنتوجاتھم من حیث الجودة 

/ یوم 10.000تكوینات سنویة لفائدتھم بمعدل  الوزارةوالتنافسیة، وكذا تقریب فرص التكوین منھم، تنظم 

ما مجموعھ  2021و 2008ین من التكوین ما بین فترة تكوین، حیث بلغ عدد الصناع المستفید/شخص 

  .مستفیدا 43.596
 

المستمر لفائدة الصناع التقلیدیین داخل مؤسسات التكوین المھني بالوسط الحضري  ینجز برنامج التكوین

وعبر الوحدات المتنقلة بالعالم القروي والشبھ الحضري، ویتضمن تكوینات تقنیة مرتبطة بحرف معنیة، 

  .والسالمة، وتقنیات التسویق مختلفة كالصحةوتكوینات افقیة في مجاالت 
 

تكوین سنویا، / یوم/شخص 15.000ستھدف بلوغ یوتعمل الوزارة على إعداد مخطط جدید لھذا البرنامج 

یھدف إلى تنویع عرض التكوین المستمر لیشمل مجاالت جدیدة كترویج المنتوج والبحث واالبتكار، 

سة وبالتالي تحسین الھدف من ذلك فتح آفاق جدیدة أمام الصناع التقلیدیین وتمكینھم من دخول غمار المنافو

  . أنشطتھم الحرفیة والرفع من دخلھم الفردي

 



11 
 

 لمحافظة على الحرف المھددة باالنقراضا

 

محافظة على حرف الصناعة التقلیدیة المھددة باالنقراض من أھم األوراش التي تشتغل الیعتبر برنامج 

ھذا الصدد إنجاز مجموعة من علیھا الوزارة، وذلك في إطار الشراكة مع منظمة الیونیسكو، وقد تم في 

البرامج تتعلق بحمایة وتثمین الموروث الحرفي، وكذا ضمان التكوین واستمراریتھ عبر نقل المھارات 

  .والمعارف المرتبطة بھ إلى األجیال الناشئة

  :وقد تم في ھذا السیاق 

وإدراجھا في منظومة التكوین المھني لنقلھا لألجیال  حرفة) 32(تدوین وتوصیف اثني وثالثین  -

 الناشئة؛

اإلعداد إلنجاز جرد وطني شامل للحرف المھددة باالنقراض، في إطار شراكة مع منظمة  -

مھددة باالنقراض وتحدید الصناع المعلمین الحاملین لھذا  أخرى الیونسكو بھدف تصنیف حرف

 ".كنوز إنسانیة حیة"التراث في أفق منحھم صفة 

نقل المھارات والمعارف المتعلقة بالحرف المھددة باالنقراض للشباب الناشئ، خاصة تلك التي تم  -

رات، تعتمد التعاقد مع توصیفھا وتوثیقھا باعتماد منھجیة جدیدة محفزة للصناع الحاملین لھذه المھا

وقد قامت الوزارة بشراكة مع الیونیسكو بإطالق عملیة لتكوین . الصناع المعلمین في ھذا المجال

 . ھذه الحرفة ةنظرا لخصوصی، "البروكار"الشباب في مجال حرفة 

-  

-  

بھدف ھذا ویتم تنظیم ملتقیات وطنیة حول المحافظة على حرف الصناعة التقلیدیة المھددة باالنقراض 

  .تكریم الصناع المھرة المساھمین في عملیة التوثیق والتوصیف
  

كما تسعى الوزارة إلى إعطاء بعد قاري ودولي لھذا البرنامج بتنسیق مع دار الصانع، حیث تم تنظیم 

معارض دولیة خاصة بحرف الصناعة التقلیدیة المھددة، للتعریف بھذا الرصید الحضاري والثقافي 

  .2019سنة وتثمینھ وترویجھ، كالمعرضین المنظمین بكل من أنغوال وفرنسا 

 



 

 أوراق إثبات الحضور
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  اإلنتاجية القطاعاتلجنة 
  

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

لوزارةمشروع الفرعية انية الطاامل   نتقال

املستدامة   والتنمية

  

  

  

  

  

املالية         2022السنة

  

 تقــــریـــــر

2027 – 2021الوالیة التشریعیة   

2022 – 2021السنة التشریعیة   

 - 2021دورة أكتوبر  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة

 مدیریة التشریع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجیة

 رئيس اللجنة

 عثمان الطرمونية

  مقرر اللجنة 

 أبوبكر اعبيد



الرحيم الرحمان هللا   سم

    

أعدتھ الذي ر التقر نص املوقر مجلسنا أنظار ع أعرض أن شرف

لوزارة الفرعية انية امل ملشروع ا دراس بمناسبة نتاجية القطاعات نة

املالية السنة برسم املستدامة والتنمية الطا خالل2022نتقال وذلك ،

يوم املنعقد ا ساجتماع م شار2021نون25ا املس السيد برئاسة ،

حضور و نتاجية القطاعات نة س رئ الطرمونية عثمان م املح

ر  وز بنع لي قدمتةالسيدة ال املستدامة، والتنمية الطا نتقال

الطا نتقال محور تناول مفصال املعادنعرضا التنميةومحور ومحور

ببالد   .نااملستدامة

الطا -1 نتقال  :محور

رة الوز السيدة اتيجيةذكرت ترومباإلس ال الوطنية الطاقية

بأسعار الطاقة إ الولوج عميم تتمثل سية رئ داف أ عة أر تحقيق

 .تنافسية



بالطاقة - ود وال الطاقية مدادات ن  .تأم

خمس - خالل من وذلك ئة، الب ع فاظ وا الطاقة التحكم

و اتيجية اس ات  :توج

موثوقة تكنولوجية خيارات عتمد متنوعة طاقية باقة وضع

 .وتنافسية

للطاقات املتصاعد النمو ع الوطنية الطاقية املوارد عبئة

 .املتجددة

وطنية ة أولو الطاقية النجاعة  .جعل

 وي ا ندماج ز  .عز

املستدامة  .التنمية

السيدة صالحاتوأشارت من مجموعة إطالق تم أنھ إ رة الوز

الوطنية الطاقية اتيجية س ات وتوج داف أ لتحقيق ع واملشار امج وال

مصادر من اء ر للك الوطنية للسوق التدر الفتح مواصلة خالل من

وفتح ، شر ال طار إصالح ع املسطرة داف لبلوغ وذلك متجددة

ر الك وإرساءالشبكة املتجددة، الطاقات أمام املتوسط د ا ذات ائية



ق الطر خرائط يل ت إ باإلضافة للقطاع، جديدة مؤسساتية لة ي

النظيفة الطاقات مصادر ر بتطو املتعلقة جالوطنية املز استدامة لضمان

وكذا ة، يو ا للكتلة الطا ن والتثم ية يدروجي ال الطاقة خاصة الطا

يكيةاعتماد اللوجس والوسائل ي القانو طار ووضع الطبي الغاز

النجاعة مجال اتيجية س ة الرؤ يل ت إ باإلضافة ذا بھ، املتعلقة

  .الطاقية

ر لتطو ديدة ا امللكية التعليمات رة الوز السيدة أوردت كما

رفع املتمثلة ية، املغر باململكة الطا نتقال ع سر سقفو

إ واملدعوة املتجددة، الطاقات مجال مبدئيا املسطرة الطموحات

ل ا ا دف ال أفق52تجاوز الوط ي ا ر الك ج املز من باملائة

2030.  

إ نموذجباإلضافة إ العمومية دارة تحول قوة يع و تكثيف

املتجددة، الطاقات استعمال إ وء ال خالل من بھ، واعتماديحتدى

مجة امل املياه تحلية محطات جميع تدعيم يروم إضا مندمج برنامج

واقتصاد استقاللية من ا تمكي قصد املتجددة، الطاقات إلنتاج بوحدات



املحطاتبالطاقة من بالقرب املتوفرة املخزونات ع أو ل ش االعتماد

حق غرار الداخلة،ع بمدينة حية الر الطاقة مصادرواستكشاف ل

للطاقة ى جديدة الك باملدن للنفايات الطا ن التثم قبيل   .من

مية بأ رة الوز السيدة ذكرت السياق نفس صالحات و

يل س وع املتجددة والطاقات اء ر الك مجال واملؤسساتية عية شر ال

  :املثال

رقم - القانون رقم40.19مشروع القانون تمم و غ 13.09الذي

عمالامل مناخ ن تحس إ دف والذي املتجددة بالطاقات تعلق

من الرفع مة للمسا اص ا القطاع ع أك انفتاح وضمان

لبالدنا شأة امل ائية ر الك القدرة املتجددة الطاقات حصة

 .2030أفق%52لتتجاوز

تنظيم - دف اء ر للك ي الذا باإلنتاج املتعلق القانون مشروع

وضمانش امھ، وأح شروطھ تحديد ق طر عن ي الذا نتاج اط

ب ن املعني ن الفاعل جميع ن ب ية تمي وغ عادلة اء،معاملة ر الك

ا مختلف دور تحديد نوكذا  .ملتدخل



مية - أل نظرا وذلك ن يدروج ال ن وتخز إنتاج يؤطر قانون مشروع

الوط قتصادي سيج لل ية يدروجي ال  .الطاقة

اصذا ا ي واملؤسسا التنظي طار استكمال عن فضال

املراسيم، من مجموعة إعداد أو إصدار خالل من الطاقية بالنجاعة

املستعملة ات والتج زة لألج ى د الطا باألداء املتعلق املرسوم

أو ة الغاز أو السائلة ولية الب املنتجات أو الطبي بالغاز أو اء ر بالك

هبالفحم وغ ، الوط اب ال فوق للبيع واملعروضة املتجددة بالطاقات أو

والقرارات املراسيم   .من

رة الوز السيدة أبرزت ، الطبي والغاز ولية الب باملواد يتعلق وفيما

املحروقات قطاع ر تطو أجل من الوزارة طرف من املبذولة ودات املج

اومواك عرف ال ات والتغ املستجدات ل املستوىبة ع سواء القطاع

د تزو يتم أنھ إ السياق ذا وأشارت ، الدو أو وي ا ، الوط

ذه ل املباشر اد ست ق طر عن ولية الب املواد من الوطنية السوق

قدرات شاء إ إ الوزارة ترمي الوطنية السوق الطلب وملواكبة املواد،



إ تصل إضافية ية زألف904تخز ينا ما ثمار اس و مكعب 3م

سنة أفق م در   .2023مليار

إحداث ع حاليا العمل فيتم الطبي الغاز يخص فيما أما

ر التغو وإعادة ن للتخز عائمة وحدة  Floating Storage »مشروع

and regasifacation unit »مشروع دراسة عة متا إ باإلضافة

نيج  الطبي الغاز مرحلة-ياأنبوب إ وصل والذي املغرب

التقنية   .الدراسات

يولوجيا -2 وا املعادن  :محور

اتيجية س داف من ملجموعة رة الوز السيدة تطرقت

امل تتجللمجال ي عنعد الفوسفاط مجال ادة الر مواصلة

سلسلة امل ال ندماج خالل من السوق مع التكيف ق طر

خلق غية تنميةالقيمة، تحقيق إ دف تناف ي معد قطاع

أفق ومستدامة مندمجة السيدة2030سنةمجالية أشارت وكما

عن والبحث املعادن قطاع وآفاق إنجازات م أل رة الوز

ورات ار يدرو   .ال



يولوجيا ل الوط املخطط ببلورة قامت الوزارة أن وأضافت

بالدنا2030- 2021 ن تمك إ يرمي علميةوالذي جيو تحتية ية ب من

لبا علمية يو ا املعلومة ع للطلب ستجيب ومتطورة فعالة

ات توج ع أر ع املخطط ذا ارتكز حيث قتصادية، القطاعات

لب يولوجية ا اذبية ا من الرفع إ دف اتيجية وجلباس الدنا

يو  ا التحتية ية الب ر تطو خالل من ا إل ثمارات علميةس

معلوماتية نظم ع ن والفاعل ن الباحث إشارة ن ر ا ووضع الوطنية

  .متطورة

املستدامة -3 التنمية  :محور

للتنمية الوطنية اتيجية باالس رة الوز السيدة ذكرت املحور ذا

املستدامة، والتنمية ئة للب وط ميثاق بمثابة طار والقانون املستدامة

من ا اعتماد تم امللكوال اللة ا صاحب برئاسة الوزاري املجلس طرف

هللا نصره السادس   .2017يونيو25محمد



وشامل أخضر اقتصاد نحو نتقال ع سر اتيجية س ذه وتروم

أفق ببالدنا ع2030ومندمج بناء و7، ى ك انات   :ر

املستدامة - التنمية انة م ز  .عز

نحو - نتقال خضرإنجاح  .قتصاد

ع - املحافظة ز عز و الطبيعية، املوارد ن وتثم تدب ن تحس

البيولو  .التنوع

املنا - التغ افحة مل الوطنية السياسة يل  .ت

املستدامة - بالتنمية املرتبطة املعارف ر  .تطو

ابية - وال جتماعية الفوارق وتقليص ة شر ال التنمية  .يع

خاصة - مية أ شةإعطاء ال  .للمجاالت

إ رة، الوز السيدة قأنوأشارت الطر خارطة بإعداد قامت الوزارة

الدولية، امات ل و الوطنية املستجدات مع اتيجية س مالءمة اجل من

مخطط يل ت أجل من املعنية ات وا القطاعات عبئة إ باإلضافة

وي  وا الوط املستوى ع دارة   .مثالية



ع مسطرةو استكمال خالل من ي واملؤسسا ي القانو طار ز ز

ية ي ا املوارد و ئة الب بمدونة املتعلقة ن القوان ع مشار ع املصادقة

الناشئة للمنافع واملنصف العادل والتقييموالتقاسم ا استخدام عن

والنفايات واملناخ التنظيمية. البي النصوص ع مشار ع املصادقة وكذا

للمقذوفاتامل القصوى دود وا والساحل واء وال البي بالتقييم تعلقة

مواصلة عن فضال ذا النفايات،القطاعية، بتدب املتعلقة امج ال

الوطنية السياسة وتنفيذ التلوث، افحة وم للوقاية الوط نامج وال

و  ية البي وساط ن وتثم حماية رنامج و املناخ غ ة محار التنوعمجال

والرصد املراقبة ز عز و للساحل، املندمج التدب رنامج و ، البيولو

ية البي بية وال س والتحس والتوعية البي   .والتقييم

مع الشراكة ز عز ع عمل الوزارة أن رة الوز السيدة وأضافت

خالل من وذلك ن الفاعل   :مختلف

م - ي املد املجتمع مع للشراكة جديد إطار مواكبةإعداد اجل ن

للتنمية الوطنية اتيجية س داف أ يل  .ت

البي - املجال العل البحث دعم نامج ل جديدة ة  .إطالق



برنامج - من الثانية املرحلة عCleantechإطالق املشار لدعم

ارا ابت ك  .املقاوالتية

خالل من الدو التعاون ز عز ع الوزارة عمل  :كما

مم - جمعية اجتماع ا م خاصة الدولية جتماعات املشاركة

ئة للب  .املتحدة

لدعم - الدو الصعيد ع املتاحة املالية املوارد عبئة عة متا

امات ال وتنفيذ املستدامة، للتنمية الوطنية اتيجية س يل ت

طراف املتعددة تفاقيات إطار   .املغرب
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والتنمية الطا نتقال لوزارة الفرعية انية امل مناقشة بداية

توجھ رةالسيداتاملستدامة، الوز للسيدة نئة بال شارون املس السادة

القطاعات أحد رأس ع ا بتعيي ا حظيت ال ة املولو الثقة ع

جتماعية و قتصادية التنمية أساسيا دورا تلعب ال ة ر و ا

 .ببالدنا

توجھ رةو  السيداتكما الوز للسيدة بالشكر شارون املس السادة

وا القيم العرض ودع با ن منو نة ال أمام بھ تقدمت الذي ام، ل

ع سر املتمثلة الوطنية الطاقية اتيجية س داف أ لتحقيق املبذولة

أفق ببالدنا ومندمج شامل أخضر اقتصاد نحو وال2030نتقال ،

السادس محمد امللك اللة ا لصاحب املتبصرة ة الرؤ إطار جاءت

د و هللا، املتجددة،نصره الطاقة ز عز و الطا التحول إ باألساس ف



بلوغ ان كر تتخذ مداد% 52وال ن وتأم املتجددة، الطاقة حصة من

ئة الب ع فاظ ا إ باإلضافة الطاقة، إ الولوج عميم و   .الطا

الذيو  السيداتواعت  التقدم من بالرغم أنھ شارون املس السادة

فم إحرازه، عتم نكباب يجب ال وانب ا عض ناك ازالت

سبة لفة،وضعف امل التكنولوجية ختيارات عض ا رأس وع ا، معا

طار ذا و ، املح الصنا الدعوةندماج مجموعةتمت اتخاذ إ

ا م اليـة، ست جراءات   :من

ا- ع الفال القطاع تحف نحو الس الطاقاتستضرورة عمال

وتفادي البوطاناملتجددة غاز   .استخدام

زة- ج مجال وطنية صناعة يع و دعم سياسة ستمرار

املتجددة الطاقات الشمسية(املستعملة انات وال   ...).لواح

أما- املجال منمفتح د وا النظيفة للطاقة املنتجة املصابيح استعمال

املصابي حثاستعمال غاية سية تحس بحمالت والقيام ة، املتو ح

التوجھ ذا نخراط ع ن   .املواطن



السيارات- صناعة يع والعم الفع نخراط ع رص ا

الواعدة ع املشار من عد ثمار س ذا أن اعتبار ع ائية، ر الك

السيا ا عل ك ال يجب لذا ب، القر ذاتاملستقبل العمومية سات

  .الصلة

ع- رص ماعاتانخراطا وا العمومية واملقاوالت واملؤسسات دارة

الطاقية النجاعة مشروع ابية   .ال

الية- إش ة معا أجل من إضافية إنتاجية قدرات إنجاز نحو الس

اء ر الك ع الطلب معدل وأن خاصة والطلب، العرض ن ب التوازن تحقيق

ا امشمن توف عن فضال القادمة، السنوات ارتفاعا د ش أن ملتوقع

املتوقعة زمات ة ومواج املنتظرة اجيات ا لتلبية م م   .احتياطي

الطاقة- نقل غاية ائية، ر الك الشبكة وصيانة ر وتطو ة تقو ع العمل

ا ودة ا و والنجاعة بالسالمة تتم ظروف لك املس إ ةاملنتجة   .ملطلو

اتي- س املخزون ز عز اتجاه ولية الب املواد ن تخز قدرات ن تحس

الشرائية القدرة وحماية الوط قتصاد تنافسية ع فاظ وا

املباشر اد ست ع عتمد بالدنا أن خاصة ن،   .للمواطن



لالستفادة- اء ر الك إنتاج أجل من اص، ا للقطاع الفرصة منإعطاء

نتاج للدولةذا البا ت   .وتفو

الطارئة- ل املشا مختلف ة ملواج باقية اس اتيجية اس ع التوفر ضرورة

ة رار ا الطاقات استدامة ع سلبا تؤثر أن يمكن   .ال

حظ ال والسادةكما املحققة،السيدات نجازات أن شارون املس

جتما ا آثار بخصوص ة ر جو أسئلة تث ا، مي أ قتصاديةرغم و عية

ن، املواطن تصنفأنحيثع الدنا و مرتفعة، زالت ال اء ر الك أسعار

كما سر، الك اس إ املوجھ اء ر الك غالء حيث من يا عر و املراتب

املت ا آثار اعتمادأن ب س ملموسة غ زالت ال التلوث من د ا وقعة

من أك إلنتاج ري ا الفحم ع عنيھ% 50بالدنا ما مع اء ر الك من

ي ثا انبعاثات بفعل ن املواطن ع ة خط ية تداعيات من ذلك

رف وا واملحمدية آسفي من ل ب ة رار ا املحطات من يت الك أوكسيد

مما املرتبةصفر، تحتل بالدنا ثا24جعل تلو ك الدول ن ب من عامليا

واء   .لل



سام شركة ومستقبل مص عن شارون املس السادة استفسر كما

مالك إليجاد ومة ا اتيجية اس وعن باملغرب، ول الب ر تكر وصناعة

و مصفاة ع التوفر أن علما ا تأميم من ع املا وعن للشركة، جديد

وديناميةعنو  جديدة أخالقيات املحروقات قطاع ع وسيضفي للسيادة ان

املحروقات ات شر جشع من ن للمواطن واقيا درعا ون وست   .جديدة،

ال ية ال العمل ظروف إ باه ن شارون املس السادة وأثار

الوقود محطات وعامالت عمال ا ا)35000(يواج عدد يصل وال  إ،

ومن2600 متعددة، ية مخاطر من ونھ يواج وما وقود، محطة

والعمال للعامالت يمكن ال وال الشاق العمل جراء نفسية ضغوطات

السن م تقدم عد خاصة   .تحملھ،

ل فقد املستدامة، التنمية قطاع يخص فيما  السيداتأما

الو  املنظومة إصالح مسار إيجابية ل ب شارون املس عيةالسادة شر

سواء املستدامة، التنمية قطاع مجال ا عرف ال واملؤسساتية والتنظيمية

تدب تخص ال أو املناخ بتغ تتعلق ال أو ، البي بالتقييم مر علق

ن وتخز ونقل بجمع اصة ا املواصفات تحديد أو ا، م والتخلص النفايات



م يل الفي الثنائية املركبات نفايات ة ا،ومعا م والتخلص لور، ال تعدد

واملناخ ئة للب الوطنية الة الو إحداث مسألة سيما   .وال

ديد ا املرج طار ذا ل مثل يل الت ضرورة ع أكدوا كما

كمنطلق ، البي التقييم مجال حديثة ية تدب امة يؤسس الذي

بالتنظيم املتعلقة وانب ا مختلف ز لتعز متجدد، ديل يو القانو

القبلية واملراقبة املستمر بع الت مراحل إ ووصوال امة، وا والتخطيط،

الذي مر و و ا، عل املحصل للمؤشرات الدوري والتقييم والبعدية،

العامة القطاعات الوطنية ات وا ة شر ال الطاقات عبئة يتطلب

ش امل ة التنمو النقلة ذه بالدنا لتن اصة   .ودةوا

ثمن مجموعةو  السيداتكما بالدنا انخراط شارون املس السادة

املس التنمية مجال الوطنية امج ال املجاالتمن تخص ال تدامة

  :التالية

لية- امل النفايات لتدب الوط نامج   .ال

النفايات- ن لتثم الوط نامج   .ال



التلوث- افحة وم للوقاية الوط نامج   .ال

ار من العديد لھ تتعرض ما إ التطرق تم السياق، ذا و

موسم ل حلول مع املرجان بمادة التلوث رة ظا من واملجاري والوديان

اب وأر تون الز معاصر طرف من املرجان مادة طرح يتم إذ تون، الز ج

عمد وال املئات، ا عدد يفوق ال والعشوائية التقليدية املطاحن

منأ ار، باأل ا بطرح امللوثة السائلة املرجان مادة من التخلص إ ا ا

ال باألودية مباشرة ا إلقا خالل من أو ، الص الصرف قنوات خالل

ار، إ تصل أن قبل ماعات، وا ر الدواو من عددا ق تخ ما غالبا

ا لآلبار املائية والفرشة الزراعية باألرا أضرارا قة   .ملجاورةم

إحداث رخص منح شروط ن تقن ضرورة إ الصدد ذا ودعوا

مناطق إ ضري ا املجال املتواجدة املعاصر وترحيل تون، الز معاصر

ئة الب م تح دقيقة علمية معاي وفق ان بالس ولة مأ وغ   .نائية

أشار  املالحظاتو  السيداتكما عض إ شارون املس النقطالسادة مت

  : التالية



ترا- خضر لالقتصاد ترابية ع مشار ر تطو ع العمل ضرورة

حدى ع منطقة ل الت ومؤ   .خصائص

جراءات- وضع مع ضراء، ا ن امل ن و الت وتوف الكفاءات ز عز

املجال ذا ار بت و ر والتطو البحث مبادرات يع ل ة   .الضرور

البي- بية ال ز نخراطعز و ئة الب ع املحافظة مية بأ س والتحس ية

ية البي النظم حماية ودات   .مج

بالنظر- ئة، الب ع املحافظة ودات مج ي املد املجتمع انخراط ز عز

ئة الب ع فاظ ا مة واملسا والتثقيف التأط الفعال   .لدوره

 

  

  

  

  

  

  

  



السیاحة والصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي   وزیرةجواب السیدة 
 .والتضامني

  

متنان و الشكر ل بجز رة الوز السيدة تقدمت ا، جوا ل مس

وا مللسيدات أسئل خالل من البناء م تفاعل ع ن شار املس لسادة

القطاع ذا م تمام ا مدى ع تدل ال ادفة ال م احا واق القيمة

و يوي لدورها اعتبارا سامية، ة مولو عناية يح والذي ، اتي س

جتماعية و قتصادية التنمية لة ك تحر سا و الفعال

  .ببالدنا

يل وت لتفعيل ود ا من د املز بدل ع ا وإصرار ا عزم وأكدت

و  املستدامة، والتنمية الطا باالنتقال صلة ا ل ال ى الك كذلكوراش

الوط الصعيد ع املطروحة ات كرا و ات الصعو تجاوز ع ا عزم

ويو  ا املسطرةو الصعيد داف تحقيق ع ك ال خالل من ، الدو

ة املطلو بالطاقة البالد د تزو ن تأم ق طر عن الطاقية الفاتورة وتقليص

، الطا ج املز مرونة و مناسبة، لفة و الظروف أحسن وتنوعھ،و

ذا املتجددة الطاقات حصة ز عز و الوطنية املوارد عبئة ع ومرتكزا



تداب وتفعيل ، الطبي الغاز ا بماف خرى الطاقات عض و ج املز

املحافظة عن غفال دون الطا الك س لتقليص الطاقية النجاعة

خ والتنقيب البحث ومواصلة التلوث، ة ومحار ئة الب الغازع ع صوصا

واستقبال ن التخز قدرات ز لتعز ة الضرور شآت امل ر وتطو الطبي

يولوجية وا املعدنية اذبية ا من الرفع إ باإلضافة ورات ار يدرو ال

  .للبالد

أشارت املستدامة، بالتنمية املرتبطة التحديات يخص فيما أما

و  شاملة سياسة اعتماد تم أنھ إ رة الوز إالسيدة دف املة مت

يل التأ برامج خالل من املواطن ش لع البي طار ن تحس مة املسا

ي نتقا مع ا نظام يع و النفايات ن تثم صناعة ر وتطو البي

دعم عن فضال والدائري، خضر قتصاد نحو نتقال غية والفرز

افحة م ع يةامشار تحف آليات ع الصنا يللتلوث تأ دف

التنافسية قدراتھ ورفع الوط   .اقتصادنا

الرصد ز عز ع ارتكزت السياسة ذه أن رة الوز السيدة وأضافت

التنوع وحماية الطبيعية وساط حماية مة واملسا ية البي واملراقبة



غ افحة م مجال الوطنية السياسة تنفيذ ع ر الس مع ، البيولو

  .املناخ

حول عامة عبئة خلق مة للمسا أنھ رة الوز السيدة ت وأو

للتوعية امج ال من مجموعة وضع تم املستدامة، والتنمية ئة الب

إ باإلضافة ، املنا التغ مجال املاس دبلوم خلق تم كما س والتحس

ن أساسي ن برنامج وضع خالل من ي املد املجتمع جمعيات دور ز عز

ة منلتقو مجموعة معيات ا تمثيلية ودعم ن و والت القدرات

جميع ية البي ع املشار ل تمو مع ئة، الب شؤون تمام ا ا ل ال يئات ال

اململكة ات   .ج

التعاون ز عز ع رة الوز السيدة أكدت فقد للتعاون، سبة ال و

وإ وي ا ندماج ة وتقو طراف املتعدد والتعاون ي نفسالثنا عطاء

ل ار بت و ر والتطو بالبحث عالقة ا ل ال وراش من لعدد جديد

طراف واملتعددة الثنائية املجاالت   .ذه



افة   ع امة ا آليات ز عز ع رة الوز السيدة ركزت كما

من مجموعة إجراء مع بع والت باملواكبة وراش ل مواكبة مع ات املستو

ال واملؤسساتيةصالحات والتنظيمية عية   .شر

لبلورة ملان ال مع للتعاون ا تطلع عن رة الوز السيدة ت ع كما

والتنمية الطا باالنتقال عالقة ا ل ال النصوص وإخراج د وتجو

  .املستدامة

خصوص تون،و الز ذه معاصر أن رة الوز السيدة اليةأكدت ش

فاستتكرر  ة ج خصوصا املياه. مكناس -بانتظام تلوث إ وتؤدي

الصددالسطحية، ذا ةتمو ومعا لتجميع إطار اتفاقية ع التوقيع

شراكة تون، الز ت ز قطاع عن الناتجة والصلبة السائلة النفايات ن وتثم

ووزارة التج ووزارة ة، القرو والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة مع

الداخل ووزارة ةالتج للف تون للز نية امل معية با 2024-2020ية

مالية لفة ابت ا185 قدر م م در من60مليون مة مسا م در مليون

تخصيص وتم املستدامة، التنمية املخطط20قطاع إطار م در مليون



ذه عة متا ع الوزارة إصرار مع مكناس فاس ة وي ا املديري

ت ذه يل وت طاراملخططات   .فاقية

أخرى  ات ج ع ا نجاح حالة ة التجر ذه عميم تم وس

الشرقية ة ا خصوصا فاف وا التلوث من املتضررة ات ا   .وخاصة

أنھالنفاياتبتدوعن ت املجالل أو ذا صاص ا تدارك

امل ية البي اليات ش ع توالتغلب النفايات ة ومعا بتدب عقدمرتبطة

وزارة مع أجلالداخليةشراكة النفاياتمن لتدب الوط نامج ال إعداد

حدود إ نامج ال ذا إطار ثمار س م بلغ ا ل واملماثلة لية سنةامل

م،2021،21 در تطورامليار النفايات تدب قطاع مؤشرات وعرفت

وظا، خاللم إمن النفايات جمع سبة من سنة%96 الرفع حدود إ

ب2021 مة لألكياس75واملسا الطا ن والتثم مع ل م در مليون

يكية   .البالس



القيام تم النفايات قطاع لتدب جديدة امة ح إطار وضع أفق و

واملا ي والقانو ي املؤسسا النموذج ومراجعة نامج ال لتقييم بدراسة

ببالدنا النفايات بتدب   .املتعلق

بوعال سامقة شركة أنوضعية رة الوز السيدة ت أو ذا،

املطروح الكب جتماكراه انب ا ع ه لتأث بالنظر بالدنا، ع

قتصادي، انب ا من القضاءأك يدي ن   .ب

للتجاوب الدائم ا استعداد عن رة الوز السيدة ت أعر تام، ا و

املوقر، مجلسنا مع والدائم اجتماعاتالفعال عقد أو دراسية أيام مجة ل

ارات بز للقيام او بالقطاع، املرتبطة القضايا حول النقاش لتعميق نة ال

اشتغال مجاالت من ن شار املس والسادة السيدات ب لتقر ميدانية

ا ل عة التا واملؤسسات   .الوزارة

  

  



 

 عرض السیدة الوزیرة



السيدة ليلى بنعلي 
والتنمية المستدامةالطاقيوزيرة االنتقال 

1
2021نونبر 

تقديم مشروع الميزانية الفرعية

والتنمية المستدامةالطاقيلوزارة االنتقال 

2022برسم السنة المالية 

القطاعات اإلنتاجيةلجنة 

المستشارينبمجلس 



2



2

دامة و دستور المملكة الذي كرس الحق في التنمية المست)مهيكلةتم اعداد االستراتيجية بناء على عدة مرجعيات 
طار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي الزم الحكومة بوجب اعتماد االستراتي جية القانون االإ

الوطنية للتنمية المستدامة  

ستراتيجية من طرف المجلس الوزاري برائسة  صاحب الجاللة الملك اعتماد االإ
2017يونيو25محمد السادس نصره هللا

1

فق 
 
هدف137ومحور استراتيجي 31كبرى ورهانات 7،  تم تحديد 2030لتحقيق الرؤية االستراتيجية المتمثلة  في تسريع االنتقال نحو اقتصاد اخضر شامل ومندمج ببالدنا في ا

تعزيز حكامة التنمية المستدامة

خضر
 
نجاح االنتقال نحو االقتصاد اال اإ

عية وتعزيز تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبي
المحافظة على التنوع البيولوجي

يتنزيل السياسة الوطنية لمكافحة التغير المناخ

همية خاصة 
 
عطاء ا اإ

للمجاالت الهشة

يص تشجيع التنمية البشرية وتقل
الفوارق االجتماعية والترابية

ة تطوير المعارف المرتبطة بالتنمي
المستدامة

خضر وشامل
 
اقتصاد ا

الرهان 

1

فقالوطنية للتنمية المستدامةاالستراتيجية
 
2030في ا

3



,

وطنيةالاالستراتيجيةومواكبةتتبعللجنةوتقديمه2020سنةخاللاالستراتيجيةهذهتنزيلفيالمحرز للتقدمالسنويالتقريراعداد•

؛المستدامةللتنمية

.المستدامةللتنميةالوطنيةاللجنةلتوصيةتفعياللالستراتيجيةتقييميةدراسةإنجاز•

فقالوطنية للتنمية المستدامةاالستراتيجية
 
2030في ا

:2022برنامج عمل 

جلمنالدراسةلمخرجاتتبعاالطريقخارطةإعداد•
 
الدولية؛وااللتزاماتالوطنيةالمستجداتمعاالستراتيجيةمالئمةا

جلمنالمعنيةوالجهاتالقطاعاتتعبئة•
 
.والجهويالوطنيالمستوىعلىاإلدارةمثاليةمخططتنزيلتسريعا

:2021حصيلة 

4



افسية باقة طاقية متنوعة تعتمد خيارات تكنولوجية موثوقة وتن

جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية

متجددةتعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات ال

التنمية المستدامة

تعزيز االندماج الجهوي

توجهات استراتيجية5 أهداف رئيسية4

تأمين
اإلمدادات الطاقية
و التزود بالطاقة

تعميم

الولوج إلى الطاقة 

بأسعار تنافسية

التحكم في الطاقةالحفاظ على البيئة

5

االستراتيجية الطاقية الوطنية
األهداف الرئيسية والتوجهات االستراتيجية

أهداف وتوجهات االستراتيجية الطاقية الوطنيةوبرامج ومشاريع لتحقيق إصالحات إطالق 

ح الشبكة فتعي، وشرييتعلق األمر بمواصلة الفتح التدريجي للسوق الوطنية للكهرباء من مصادر متجددة وذلك لبلوغ األهداف المسطرة من خالل إصالح اإلطار الت

تطوير مصادر مؤسساتية جديدة للقطاع، باإلضافة إلى تنزيل خرائط الطريق الوطنية المتعلقة بهيكلة ، وإرساء المتجددةالكهربائية ذات الجهد المتوسط أمام الطاقات 

انوني القة لضمان استدامة المزيج الطاقي خاصة الطاقة الهيدروجينية والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، وكذا اعتماد الغاز الطبيعي ووضع اإلطارفالنظيالطاقات 

.المتعلقة به، هذا باإلضافة إلى تنزيل الرؤية االستراتيجية في مجال النجاعة الطاقيةاللوجستيكيةوالوسائل 



52ـلالحاليالهدفتجاوزإلىبذلكوالمدعوةالمتجددة،الطاقاتمجالفيمبدئياالمسطرةالطموحاترفع

.2030أفقفيالوطنيالكهربائيالمزيجمنبالمائة

ستعمالاإلىاإلمكانقدراللجوءخاللمنبه،يحتذىنموذجإلىالعموميةاإلدارةتحولقوةوتشجيعتكثيف

.نوعياقتصادوتسجيلالطاقيةالنجاعةمستوىمنالرفعثمومنالمتجددة،الطاقات

تالطاقاإلنتاجبوحداتالمبرمجةالمياهتحليةمحطاتجميعتدعيميرومإضافيمندمجبرنامجاعتماد

ىعلأولويبشكلاالعتمادخاللمنوذلكالطاقة،فيواقتصاداستقالليةمنتمكينهاقصدالمتجددة،

.بالداخلةالريحيةالطاقةحقلغرارعلىالمحطات،منبالقربالمتوفرةالمخزونات

التجمعمثلبرىالكبالمدن(الحيويةالكتلة)للنفاياتالطاقيالتثمينقبيلمنللطاقةجديدةمصادراستكشاف

.البيضاءللدارالحضري

لجلسات ترأس جاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، 
المتجددةلقطاع الطاقات خصصت عمل 

المغربيةتعليمات ملكية جديدة لتطوير وتسريع االنتقال الطاقي بالمملكة 

إلى الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، الخطاب السامي لصاحب 
أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 

عشرةاألولى من الوالية الحادية 
2021أكتوبر 08الجمعة 

"...

عادها،أبمختلففيتحصينها،أجلمنوالتسابقللواجهة،السيادةقضاياعودةعنالوبائيةاألزمةأبانتوقد
.البعضطرفمنتعصبمنذلكيواكبمامعوغيرها،والغذائية،والصناعيةوالطاقية،الصحية

عادية،يقةوبطركافية،بكمياتاألساسية،بالمواداألسواقوتزويد،حاجياتهتدبيرمنتمكنقدالمغربكانوإذا
.وتوزيعهاالموادهذهتوفيرفيكبيرة،اختالالتسجلتالدولمنالعديدفإن

سيماالاألساسية،للمواداالستراتيجيبالمخزونتتعلقمتكاملة،وطنيةمنظومةإحداثضرورةعلىنشددلذا،
.للبالدراتيجياالستاألمنيعززبماالوطنية،للحاجياتالمستمرالتحيينعلىوالعملوالطاقية،والصحيةالغذائية

"...

شريعيةالتالسنةمناألولىالدورةافتتاحبمناسبةالبرلمانأعضاءإلىهللا،نصرهالسادس،محمدالملكالجاللةلصاحبالساميالخطابمنمقتطف

2021أكتوبر08الجمعةعشرة،الحاديةالواليةمناألولى
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المتجددةاإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية في مجال الكهرباء والطاقات 
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

إصالح اإلطار التشريعي

للطاقات المتجددة

13.09يغيرررر ويرررتم  القرررانون رقررر  40.19مشرررروع القرررانون رقررر  

المصرررادقة عليررره مرررن طررررف تمررر   )المتعلرررق بالطاقرررات المتجرررددة 

ينإيهدف إلىدتإس  د، (البرلمرانالمجلس الحكومي وتم  إحالته علرى 

فد إمناخإاألعمالإوضمانإانفتاحإأكبرإعلتإاىقطاعإاىخاصإىلم اهمة

أةإىبالدناإاىرفعإمنإحصةإاىطاقاتإاىمتجفدةإف إاىقفرةإاىكهربائيةإاىمنش

.2030ف إأفقإسنةإ% 52ىتتجاوزإ

اإلنتاج الذاتي للكهرباء

ظددي إ،إبهددف إسنمشررروع القررانون المتعلررق باإلنترراج الررذاتي للكهربرراء

نشددااإاتنتدداذإاىددناس إعددنإاريددقإس فيددفإهددروااإوأحكامددا،إوضددمانإ

اىكهربدا،،إمعاملةإعادىةإوغيدرإسمييييدةإبدينإعميدعإاىفداعلينإاىمعنيدينإب

رف تم   المصادقة عليره مرن طر)اىمتفخلينإوكناإس فيفإدورإمختلفإ

(.إحالته على البرلمان  تتسوالمجلس الحكومي 

استغالل الهيدروجين

(. دادفي طور اإلع)الهيدروجين مشروع قانون يؤطر إنتاج وتخزين 

وان إألهميدةإاىطاقدةإاىهيفروعينيدةإىلن ديقإااقتصداد إاىدنظدراإوذىك

بئدةإوخاصةإاىقطداعإاىصدناع إاىدن إيتطلدتإاعتمدادإأنجدعإاى لدولإوسع

ةإىلمتطلبداتإكلإاتمكانياتإاىالزمةإىتعيييإقفرساإاىتناف يةإوااستجاب

.اىجفيفةإبهف إسطويرإاىصادراتإاىوانية

مسطرة خاصة بنزع الملكية ألجل المنفعة

لماء العامة لصالح المكتب الوطني للكهرباء وا

الصالح للشرب 

المتعلررق بالمكتررب 40.09مشررروع قررانون يررتم  ويغيررر القررانون رقرر  

ثيرةإوذىكإمنإأعلإس ريعإوالوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

تعلقدةإسعبئةإاألوعيةإاىعقاريدةإاىالزمدةإتنجدازإاىمشداريعإاىمبرمجدةإاىم

حاليررا لررد  وهررو )اىم ددفدةإباىكهربددا،إواىمددا،إواىتطهيددرإفدد إا عددالإ

(.المصادقةاألمانة العامة للحكومة قصد وضعه في مسطرة 

منح الصفة الضبطية           

للكهرباء الوطني ألعوان المكتب 

والماء الصالح للشرب 

السررالا الررذكر، إلعطرراء 40.09مشررروع قررانون يغيررر ويررتم  القررانون رقرر  

منإرب الصفة الضبطية ألعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للش

ةإأعددلإس ريددرإاىم اضددرإواتبددالجإعددنإاىتجدداوزاتإاىتدد إسل ددقإأضددراراإماديدد

اإغيددرإباىمعددفاتإاىمتعلقددةإباىكهربددا،إواىمددا،إواىتطهيددرإأوإسددمد إلىددتإاسددتعماىه

كلفرة حاليا تعمي  هذا القرانون علرى المؤسسرات المويت  ت  إعداده )اىمشروعإ

بررالتوزيع فرري إطررار مشررروع إعررادة هيكلررة قطرراع توزيررع المرراء والكهربررراء 

السررائل ومررن ترر  إعادترره إلررى األمانررة العامررة مررن أجررل وضررعه فرري والتطهيررر 

.(مسطرة المصادقة 

د تنظي  مهنة الكهربائي المعتم

روع مشروع قانون متعلق بتنظي  مهنة الكهربائي المعتمد وكرذا مشر

ترر  إعرردادهما وسرريت  )منرره 20و19و14بتطبيررق المررواد مرسرروم

إحالتهما على األمانة العامة للحكومة من أجل وضعهما فري مسرطرة 

نظدي إبهف إس فيثإاىن يقإااقتصاد إاى اى ،إمنإخداللإس(المصادقة

اىمهنددددةإولدماعهدددداإضددددمنإاىقطدددداعإاىمددددنظ إوموا،مددددةإنظددددا إاعتمددددادإ

ينإاىكهربددددائيينإعلددددتإاىم ددددتورإاىددددوان إواىرفددددعإمددددنإاىتناف دددديةإبدددد

.ا،اىكهربائيينإوبينإاىشركاتإاىعاملةإف إمجالإسوزيعإاىكهرب

تقنين قطاع الكهرباء

مرررن القرررانون رقررر  10مشرررروع مرسررروم بتطبيرررق المرررادة –

ةإاىتكميليدةإاىقاض إبت فيفإسعريفةإاىطاقةإاىكهربائيد48.15

يرررة سرررتت  إحالتررره علرررى وزارة الداخل)وكيفيددداتإاحت دددابهاإ

هرذه للتوقيع عليه بالعطا فور المصادقة عليه من طررف

؛(الوزارة

مرررن القرررانون رقررر  11مشررروع مرسررروم بتطبيرررق المررادة –

اإاىدرب إاىم فدإىلمواصفاتإاىتقنيةإاىمتعلقدةإبشدرو48.15

وزيدددعإواىوىددوذإوقواعدددفإاسددتعمالإاىشدددبكاتإاىكهربائيددةإىلت

ترر  التوقيررع عليرره مررن طرررف هررذه )ذاتإاىجهددفإاىمتوسدد إ

الرروزارة وإرسرراله إلررى وزارة الداخليررة مررن أجررل التوقيررع 

؛(عليه بالعطا قصد وضعه في مسطرة المصادقة

مررررن 54و39و37مشررررروع مرسرررروم بتطبيررررق المررررواد –

ةإاىقاضد إبت فيدفإسدقفإمبلداإم داهم48.15القانون رقر  

ب إاألارا إاىت إأحاىد إاىندياعإعلدتإاىهيئدةإإاىوانيدةإى د

ائيددةإاىكهربددا،إوسددقفإن ددبةإم دداهمةإم دديرإاىشددبكةإاىكهرب

 إاىوانيدددةإىلنقدددلإوم دددير إهدددبكاتإسوزيدددعإاىكهربدددا،إفددد

ىتإفيهدداإمددفاخيلإاىهيئددةإوكددناإاىفتددرةإاانتقاىيددةإاىتدد إسدديتو

عقدودإهدرا،إم يرإاىشبكةإاىكهربائيةإاىوانيةإىلنقدل،إسدفبير

ة وزارة الداخليرعلرى مرن سرتت  إحالتره )اىكهربا،إاىمبرمدةإ

(.بالعطا بعد دراسة مالحظاتها عليهعليهللتوقيع 

ةالطاقات المتجددتتبع إنجاز مشاريع 

13.09القانون رق  في إطار 

الوكالررة المغربيررة "، يتعلررق برر عالم 38.16مشرروع مرسرروم بتنفيررذ القررانون رقرر  

لتددفخلإمددنإاددر إم دديرإاىشددبكةإاىكهربائيددةإاىوانيددةإىلنقددل،إى" للطاقررة المسررتدامة

از منشآت إنجبتن يقإمعإاىمكتتإاىوان إىلكهربا،إواىما،إاىصاىحإىلشربإمنإأعلإ

 إسد إف إحاىةإعف إاسدتجابةإقدفراتإلنتداذإاىكهربدا،إاىتدالطاقات المتجددة الالزمة، 

اىمتعلدددقإباىطاقددداتإاىمتجدددفدةإألهدددفا إ13.09سطويرهددداإفددد إلادددارإاىقدددانونإرقددد إ

ر إاىبرمجةإاىمتعفدةإاى نواتإىقدفراتإاتنتداذإاىكهربدائ إاىمصداديإعليهداإمدنإاد

سيت  إرساله إلرى األمانرة العامرة للحكومرة مرن أجرل وضرعه فري مسرطرة )اتدارةإ

(.المصادقة بعد أن ت  األخذ بعين االعتبار جميع مالحظات الفاعلين

جددة نقل األنشطة المتعلقة بالطاقات المت

من المكتب الوطني للكهرباء والماء 

الصالح للشرب إلى الوكالة المغربية

للطاقة المستدامة 

ذا نشرر ت  إبرام االتفاقيرة الثالييرة برين الدولرة والمكترب والوكالرة وكر

مشررروع المرسرروم الررذ  يهرردف إلررى المصررادقة علررى هررذه االتفاقيررة، 

مليدةإنقدلإعلتإسفعيدلإم دامينهاإىمواكبدةإوس دهيلإعاى هرإويت إحاىياإإ

.األنشطةإاىمنكورة

هد فتح الشبكة الكهربائية ذات الج

المتوسط أمام الطاقات المتجددة

طاقددةإاىمتعلقدةإب قدنإاىاألظرفررةمشرروع قررار مشررترح لتحديرد مسرار 

بكةإاىكهربائيددةإاىمنتجددةإانطالقدداإمددنإمصددادرإاىطاقددةإاىمتجددفدةإفدد إاىشدد

2031لىدتإ2022اىكهربائيةإذاتإاىجهفإاىمتوس إىلفترةإاىممتدفةإمدنإ

وزارة الروزارة وتمر  إحالتره علرى ت  التوقيع عليه مرن طررف هرذه )

.(ومن ت  نشره بالجريدة الرسميةالداخلية للتوقيع عليه 



استكمال اإلطار التنظيمي والمؤسساتي الخاص بالنجاعة الطاقية
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

األدنىالطاقي األداء 

لألجهزة والتجهيزات 

المتعلرررق بررراألداء الطررراقي األدنرررى 2.20.716المرسررروم رقررر  صررردار لتررر 

اىمنتجداتإاىم تعملةإباىكهربا،إأوإباىغازإاىطبيع إأوإبلألجهزة والتجهيزات

معروضددةإاىبتروىيددةإاى ددائلةإأوإاىغازيددةإأوإبدداىف  إأوإباىطاقدداتإاىمتجددفدةإواى

. 2021ابريل 5في الجريدة الرسمية بتاريخ ىلبيعإفويإاىترابإاىوان ،إ

الطاقي اإللزامي االفتحاص

الطاقياالفتحاصوهيئات 

كفاويام اتىاىطاق باافت اصاىمتعلقاىمرسو مقت ياتفعيللاارف 

طلبا(32)وياليينباينينالوزارةتوصل .اىطاق ،اافت اصهيئات

أجلمنالمعنيةللهيئاتاعتمادا20منحت وقد،االعتمادعلىللحصول

اإللزاميالطاقياالفتحاصإنجاز

األداء الطاقي األدنى

والعنونة الطاقية 

وناة بلورة مشااريع القارارات لتحدياد األداء الطااقي األدناى والعنتم  

تنسييق ميع للثالجات والمكيفات والمحركات الكهربائية وذلك بالالطاقية 

الشااروع فااي إعااداد مشااااريع كمااا ساايتم . وزارة الصييناعة والتجييارة

للييدراجاتالقاارارات لتحديااد األداء الطاااقي األدنااى والعنونااة الطاقيااة 

لقطيا  ثالثية العجالت واليدراجات وبعيض التجهييزات المسيتعملة فيي ا

.التبريدكالمضخات ووحدات فالحي ال

دفتر تحمالت 

مقاوالت الخدمات الطاقية 

دفتربتحديد2.18.165رقمالمرسوممشروععلىالمصادقةتمت

خبتاريالمنعقدالحكوميبالمجلسالطاقيةالخدماتمقاوالتتحمالت

ربدفتالمتعلقةالداخليةوزارةمالحظاتدراسةوبعد.2019نونبر21

طرفمنالحكومةرئاسةعلىمشرو الهذاإحالةتمتالتحمالت،

التحكيمطلبقصد،2021شتنبر17بتاريخللحكومةالعامةاألمانة

.المعنيةاألطرافبينمشتركاتفاقإلىالتوصللعدمنظرا

ترشيد استهالح للطاقة 

اإلداراتقائمةبتحديدمتعلقمرسوممشروعبلورةتمت

بترشيدالملزمةالترابيةوالجماعاتالعموميةوالمؤسسات

اتالوزارمقترحاتاالعتباربعيناألخذمعلطاقةلاستهالكها
.المعنية

التأيير الطاقي دراسة 

الطاقية والموافقة 

مشررروع مرسرروم متعلررق بدراسررة التررأيير الطرراقي وقرررارتمرر  بلررورة 

.معنيةاىمعإاألخنإبعينإااعتبارإمقترحاتإاىوزاراتإالموافقة الطاقية 

تموقعإعادة 

شركة الهندسة الطاقية

مات الطاقيررة كشررركة للخرردالهندسررة إعررادة تموقررع شررركة سدديت إسفعيددلإ

ازإمشداريعإستوىتإاتهرا إاىتقن إعلتإاىطلبياتإاىعموميدةإتنجدالطاقية 

.اىنجاعةإاىطاقيةإىفائفةإاتداراتإاىعموميةإواىجماعاتإاىترابية

10

الوكالة المغربية الطاقية 

بتطبيق2.20.393رق المرسومبتغييرمرسوممشروعإعداد

انفينسالطاقيةللنجاعةالمغربيةبالوكالةالمتعلق16.09رق القانون

اانتقالوزيرةباختصاصاتاىمتعلق2.21.839رق اىمرسو ألحكا 

اىمغربيةىةاىوكاعلتاىفوىةبوصايةيتعلقفيمااىم تفامة،واىتنميةاىطاق 

.اىطاقيةىلنجاعة
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الطبيعيالتشريعية والتنظيمية والمؤسساتية في مجال المواد البترولية والغاز اإلصالحات 
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

اإلصالح العميق لقطاع المحروقات

رق ونالقانويتم يغيرقانونمشروعالمصادقةمسطرةعلىالعرضسيت 

داثوإحالمسال،الطبيعيالغازاستيرادأمامالمجالفتحلىتويهف ،67.15

هغلرصفخلققصففقط،البتروليةالموادتخزينعلىيقتصرجديدنشاط

.اىعاىميةاىلوع تيكيةباى ل لةاىمغربرب وسعيييعفيفة

اإلنتاجالطبيعي ما بعد الغاز 

اولحاىتالطبيعيالغازبقطاعالمتعلق94.17رق للقانونالنهائيالمشروعإعدادس 

لىت يهفو.اىممس اسيةاىمشاوراتمناانتها،بعفاىمناف ة،مجلسعلتعفيفمن

وسوزيعاناوسخييونقلاوس ويلاواستيرادهاىطبيع اىغازهرا،أنشطةسنظي 

.ىالزمةااىت تيةاىبنياتوسشغيلبنا،ومراقبةسقنينلىتوكنىكوبيعا

الغاز الطبيعي وتخزيننشاط نقل

الوطنيللمكتببموجبهيؤذن2021غش 09في2.21.594رق مرسومإصدارس 

»المسماةالمساهمةشركةب حداثالمعادنوللهيدروكاربورات ONHYM Midstream
Co SA اىنقلكاتهبوسطويرولنشا،سفبيرخصوصاالطبيعي،الغازبنقلنشاطهايتمثل«

اىمرسبطةاألنشطةلىتباتضافةاىغاز،بنقلاىمتعلقةاىت تيةاىبنياتوسشييفولصالحوصيانة

هنهلحفاثمشروعوينفرذ.األرضس  عيوىوعيةسجاويفأوخياناتداخلاىموادبتخيين

.اىغازىتطويراىوانيةااستراسيجيةلاارف اىشركة

جودة المواد البتروليةتعزيزمراقبة

وتبسيط المساطر

رق للقانونتطبيقيمرسوممشروعالمصادقةمسطرةعلىالعرضسيت 

البتروليةالموادجودةمراقبةكيفياتتنظيملىتيهف واىن ،67.15

للتتبعنظاموضعوشروطوإجراءاتالتحاليلمختبراتاعتمادوشروط

.المنشآترخصعلىالحصولمساطرتبسيطوكذاوالوس 

المخزون االحتياطي من المواد البترولية

باىنصوصومواكبتهااالحتياطيللمخزوناىمرععيةاىورقةلخراذسيت 

.اميةاى اىملكيةاىتوعيهاتلاارف اى روريةواىتنظيميةاىتشريعية

التقييس

يتعلاق بمميازات المنتوجاات 2021يولياو 16فاي1948.21قارار رقام إصردار ت  

اىدن إيهدف إ Euro 6األوربد معيدارباىوذىكإىمالئمةإهدنهإاىمميدياتإ،النفطية الكبرى

.اى يطرةإعلتإسلوثإاىمركباتلىتإ

إعررداد المواصررفات القياسررية المتعلقررة بمعررايير علددتإ2022وسدديت إاىعمددلإخدداللإسددنةإ

.السالمة لقطاع الغاز الطبيعي المسال
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المصادقةطورفينصوص:

ة من المخاطروالوقايمجالي المعادن والمراقبة أهم اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في 
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

2020-2021سنةإصدارهاتمالتيالنصوص:

؛المنجميةالسنداتمنحمسطرةبشأن2.19.543رقممرسوم−

التجاويف؛استغاللورخصالبحثرخصمنحمسطرةبشأن2.19.1021رقممرسوم−

مسطرةبشأن2221.20رقماإلدارةوإصالحوالماليةاالقتصادووزيروالبيئةوالمعادنالطاقةلوزيرمشتركقرار−

المنجمية؛السنداتمنح

أجزاء؛إلىوفجيجلتافيالتالمنجميةالمنطقةبتقسيم1924.20رقمقرار−

دجنبرغايةالىعنهاالمتخلىأوالمسحوبةاالستغاللورخصالبحثرخصمنحإعادةبشأن2239.20رقمقرار−

2019.

غايةالىعنهاالمتخلىأوالمسحوبةاالستغاللورخصالبحثرخصمنحإعادةشأنب2357.21رقمقرار−

.2020دجنبر

المنجميةاألساسي لمستخدمي الشركات النظام 

ى تمر  إحالتره علر)المتعلق بالنظام األساسي لمستخدمي الشرركات المنجميرة 49.20القانون رق  ت  إعداد مشروع 

(.األمانة العامة للحكومة بعد تحيين اإلمضاء

،المصادقةمسطرةقيدووضعهماالمتفجرة،بالمواديتعلق22.16رقمالقانونبتطبيقمرسومينمشروعيإعداد−

:بمتعلقين

ترفيهيةالاالصطناعيةوالشهبالمدنياالستعمالذاتالمتفجرةالموادوصنعبتخزينمتعلقمرسوممشرو •

؛بيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتيوالمعدات

يهيةالترفاالصطناعيةوالشهبالمدنياالستعمالذاتالمتفجرةالموادتصنيفبتحديدمرسوممشرو •

هاوشرائوتصديرهاووسمهاواعتمادهاخطرهاومناطقبيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتيوالمعدات

.وإتالفهاواستعمالهاونقلهاوبيعها

.القراراتمشاريعإعدادفيوالمتمثلة22.16رقمللقانونالتنظيميةالنصوصإعداداستكمال−

.المناجمالستغاللالعامبالنظامالمتعلقالمرسوممشروعإعداد−

.الذكرالسالفيالمرسومينمشروعيبتطبيقوزاريةقراراتمشاريع6إعداد−

.المناجمالستغاللالعامبالنظاممتعلقمرسوممشروعإعداداستكمال−

.الضغطآالتمراقبةهيئاتاعتمادوكيفياتشروطبتحديدالمتعلق1845.21رقمقرارإعداد−

.البوطانغازقنيناتمستودعيبإشكاليةالمتعلقةالداخليةوزارةوالوزارةبينمشتركةدوريةإعداد−

ةالضروريوالدورياتالقراراتبمشاريعخاصةبصفةاألمرويتعلق،22.16رقمللقانونالتنظيميةالنصوصإصدار−

.التنفيذحيز22.16رقمالقانونلدخول

1.72.255رقمقانونبمثابةالشريفالظهيروتتميمبتغييرالقاضي67.15رقمللقانونالتطبيقيةالنصوصإصدار−

.الهيدروكاربوربموادالمتعلق(1973فبراير22)

.المناجمالستغاللالعامبالنظامالمتعلقالمرسوممشروعإصدار−

يةالتشريعالترسانةومراجعةتحيينعبروالبخاريالغازيالضغطبآالتمتعلقوتنظيميقانونيإطاروضع−

.المجالهذافيالحاصلوالتطورلتتماشىاآلالتهذهومراقبةوتشغيلواستعماللصناعةالمؤطرةوالتنظيمية

.الضغطآالتمراقبةهيئاتاعتمادوكيفياتشروطبتحديدالمتعلق1845.21رقمقرارإصدار−

المخاطرةدراسإجراءبفرضالمتعلقةالتنظيميةاألحكامللقطاعالمنظمةالقانونيةالنصوصفيإدخالإمكانيةدراسة−

.خطورةذاتوالمعدنيةالطاقيةللمنشآت

2021سنة:

2022سنة:

والوقاية من المخاطرالمراقبة المعادن

استغالل الهيدروجين الطبيعي

المتعلررق بالبحرر  عررن حقررول الهيرردروكاربورات 21.90تمرر  إحالررة مشررروع قررانون بتغييررر وتتمرري  القررانون رقرر  

واستغاللها على مسطرة المصادقة والذ  يهدف الى تقنين البح  واستغالل الهيدروجين الطبيعي

إصالح اإلطار التشريعي المتعلق بقطاع المناج 

المتعلرق بالمنراج  بمجلرس 33.13الذ  يغير ويتم  القرانون رقر  46.20تم  المصادقة على مشروع القانون رق  

.وقد تم  إحالته على البرلمان2021الحكومة يوم فاتح يوليوز 
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الحكامة

البيئيالتقييم 
-

التنوع البيولوجي

التغير المناخي 

النفايات

إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للبيئة والمناخ

والتخلص منهاالمتعلق بتدبير النفايات 28.00رقم  متابعة دراسة مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون.
 بإجبارية تطبيق المواصفة القياسية المغربية 422.21رقم نشر القرارNM EN 15359  المتعلقة بالمحروقات البديلة(RDF) 

صناف 
 
.  2021بتاريخ فاتح ابريل 6974بالجريدة الرسمية عدد الخصوصيات واال

 ن تحديد المواصفات الخاصة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة نفايات المركبات الثنائية
 
دد الكلور والتخلص منها، متعالفينيلإعداد  قرار بشا

ن الملوثات العضوية الثابتة 
 
(.الجريدة الرسميةفي طور النشر ب)الذي تم إعداده للوفاء بالتزامات بالدنا اتجاه اتفاقية استكهولم بشا

 ؛لمناختغير ايتعلق بمتابعة دراسة مقترح قانون

عنئةالناشللمنافعوالمنصفالعادلوالتقاسمالجينيةالمواردعلىبالحصولالمتعلق56.17رقمالقانونمشروعدراسةستكمالا
.استخدامها

مرويتعلقالبيئيبالتقييمالمتعلق49.17رقمللقانونالتطبيقيةالمراسيممشاريعإعداد
 
:باال

حكامبعضبتطبيقيتعلقمرسوممشروع•
 
البيئي؛بالتقييمالمتعلقالقانونا

ثيرلدراساتالخاضعةبالمشاريعالمتعلقالعموميالبحثإجراءكيفياتبتحديديتعلقمرسوممشروع•
 
البيئة؛ىعلالتا

.البيئيالتقييمإلنجازالدراساتلمكاتباالعتمادمنحوكيفياتشروطبتحديديتعلقمرسوممشروع•

طار القانوني والمؤسساتي تعزيز االإ
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طار القانوني والمؤسساتي تعزيز االإ

 ؛للساحلالوطني متعلق بالمخطط مرسوم اعداد مشروع الساحل

الهواء

ولالقرارقرارين،نشر•
 
نشطةعنالناتجةالغازيةللمقذوفاتالقصوىالحدودبتحديدمتعلق2323.20رقماال

 
والقراريكالسيرامقطاعا

ورومعيار)الوقودمنالمحركلمتطلباتوفقاالمركباتعلىالمصادقةشروطتحديديهم21.2251رقمالثاني
 
؛(6ا

الحراسة؛شبكاتإقامةوكيفياتالهواءجودةمعاييربتحديدالمتعلق2-09-286رقمالمرسومويتمميغيرمرسوممشروعإعداد•
تيةلالنبعاثاتالقطاعيةالقصوىالحدودبموجبهتحددالذي1504-18رقمالمشتركبالقرارالمتعلقةالمعاييرمراجعة•

 
تممنالمتا

 
نشا

تاإلسمنتإنتاج
 
باإلحراق؛للنفاياتالمثمنةلإلسمنتالمنتجةوالمنشا

جور اتبقطاعالمتعلقةالغازيةللمقذوفاتالقصوىالحدودإعداد•
 
.والسكرالحراريةوالمحطاتالفوسفاطوقطاعالمعدنيةوالصناعاتاال

مدونة البيئة 
 إليهاولوج لتجميع النصوص القانونية والمقتضيات البيئية المتفرقة وتسهيل القانون بمثابة مدونة للبيئة مشروع اعداد.
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العادلقاسموالتالجينيةوبالمواردالبيئةبمدونةالمتعلقةالقوانينمشاريععلىالمصادقةمسطرةاستكمال

والنفايات؛والمناخالبيئيوالتقييماستخدامهاعنالناشئةللمنافعوالمنصف

للمقذوفاتالقصوىدوالحدووالساحلوالهواءالبيئيبالتقييمالمتعلقةالتنظيميةالنصوصمشاريععلىالمصادقة

.القطاعية

:2022برنامج عمل 
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طار القانوني والمؤسساتي تعزيز االإ
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3951من%37,2حوالييمثلمامتجدد،أصلمنمنشأةكقدرةميغاواط
.المنشأةالكهربائيةالقدرةإجمالي

الكهربائيالطلبتلبيةفي%20بحواليالمتجددةالطاقاتمساهمة.

شمسية 
751

ميغاواط

ريحية
1430
ميغاواط

كهرومائية
1770
ميغاواط

(بالميغاواط)القدرة المنشأة من مصادر متجددة 

3950 
ميغاواط

الطاقيةالتبعيةنسبةتراجع.

97,50%

90,57%

2008 2020

4037متجددةمصادرمن2025عامبحلولإضافيةميغاواط.

اتمحطوخاصةالمتجددةللمصادرالمتذبذبةالطبيعةلمواكبةمرنةإنتاجوسائلإنجاز
.(ميغاواط450)الطبيعيالغازباستعمالحراريةومحطةالضخطريقعنالطاقةتوليد

21

1814 MW 1873 MW 350 MW

parcs_eoliens
LEGENDE

En développement

En service

مساهمة مشاريع الطاقات المتجددة في تحسن الوضعية الطاقية الوطنية

والطلبالعرضبينالتوازنلتدبيرمهممريحهامشتوفير.
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تقوية القدرات اإلنتاجية الكهربائية من مصادر متجددة

(ميغاواط210)ميدلتالريحيوالحقل(ميغاواط120)خالديجبلالريحينالحقلينالتشغيلحيزدخول،

.2020سنة

بالطاقاتالمتعلق13.09رقمالقانونإطارفيالمرخصةالريحيةالحقولمختلفوإنجازتطويرمتابعة

.درهممليار11,86يناهزاجماليواستثمارميغاواط794تبلغإجماليةبقدرةمشاريع9،المتجددة

ميغاواط40بقدرة"أرفود-تافياللتنور"الشمسيةالمحطةتشغيل.

مليون340يناهزإجماليوباستثمارميغاواط40إجماليةبقدرةشمسيتينمحطتينوإنجازتطويرمتابعة

.المتجددةبالطاقاتالمتعلق13.09القانونإطارفي،درهم

محطات4و(ميغاواط18)جريرابن:الشمسيةالطاقةمشاريعالذاتياإلنتاجإطارفيوإنجازتطويرمتابعة

ميغاواط1بقدرةفوتوضوئيةشمسيةمحطةوتشغيلالصناعي،القطا طرفمن(ميغاواط6,19)أخرى

.الصناعيالقطا طرفمنبالجديدة

400ناهزتإجماليةبقدرة،الفتوضوئيةالشمسيةالطاقةمنبرنامجإلنجازالعروضطلباتعنواإلعالنبلورة

.2023سنةفيالمشاريعهذهاستغاللفيالشرو وسيتم.13-09رقمالقانونإطارفيوذلكميغاواط

تدخلأنالمرتقبومن،درهممليار3,2يناهزوباستثمارميغاواط350بقدرة«المومنعبد»الضخعبرالطاقةتحويلمحطةإنجازأشغالمتابعة
.2022سنةالتشغيلحيز

إطارفي،درهممليار5،76بحوالييقدروباستثمارميغاواط230تناهزإجماليةبقدرةصغرىكهرومائيةمحطةمشروع17تطويرأشغالمتابعة

.المتجددةبالطاقاتالمتعلق13.09القانون
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أهم البرامج والمشاريع في إطار التوجهات االستراتيجية لتسريع االنتقال الطاقي

 2040والمتوسرط 2030علرى المرد  القريرب الشروع في تنزيل خارطة الطريرق الوطنيرة للطاقرة الهيدروجينيرة

اسرتقطابتروم تأطير اإلنتاج واللوجستيك وتصيدير الهييدروجين، حييث أن المغيرب يمكنيهوالتي 2050والبعيد 

.  من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية% 4ما يناهز 

2030نة الرؤية االستراتيجية للمركز الاوطني للطاقاة والعلاوم والتقنياات النووياة فاي أفاق سا"سفعيلإمشروعإ "

ااتإوذىدددكإفددد إلادددارإااسدددتعمالإاى دددلم إىلتقنيددداتإاىنوويدددةإوسشدددجيعإاىتطبيقددداتإاىنوويدددةإفددد إمختلدددفإاىمجددد

.اى وسيواقتصادية

 بهددف إااسددتغاللإاألم ددلإ، 2030الحيويررة فرري أفررق سررنة بلررورة خارطررة طريررق وطنيررة للتثمررين الطرراقي للكتلررة

20اهز مكمرن طراقي هرام ينرىلممهالتإاىمهمةإاىت إستوفرإعليهداإبالدنداإمدنإاىطاقدةإاى يويدةإواىمتم لدةإفد إوعدودإ

اه النفايررات المنزليررة والمتأتيررة مررن قطرراعي الفالحررة والغابررات وكررذا الميرر)مليررون ميغرراواط سرراعة فرري السررنة 

(.العادمة

 ميغراواط 4487وبرمجة إنجاز قدرة إضافية تصل إلرى (*)س يينإاىمخط إاىمتعفدإاى نواتإىلتجهييإاىكهربائ

450و( مرن القردرة اإلضرافية% 90)ميغراواط مرن مصرادر متجرددة 4037، منهرا 2025-2021خالل الفترة 

المكترب الروطني حي  سيسراه ،إميغاوااإباستعمالإاىغازإاىطبيع إىمواكبةإاىطبيعةإاىمتنبنبةإىلمصادرإاىمتجفدة

ومواكبة تنفيرذ هرذا المخطرط ببرنرامج . دره مليار 7,1للكهرباء والماء الصالح للشرب بغالف مالي يقدر ب  

-2021ة استثمار   يه  تطوير وتقوية وإعرادة تأهيرل وصريانة منشرآت شربكة النقرل الكهربائيرة، خرالل الفترر

.مليار دره 8,76، بكلفة إجمالية تقدر ب 2024

 بلورة مشروع خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحريةفي 2022خالل سنة الشروع  .

 اىطبيعدةإاىمتنبنبدةإىمواكبدةإ( 2023سينة بحليول منتصيف)بلورة استراتيجية وطنياة لتخازين الطاقاة الكهربائياة

هربائيةإاىوانيدةإىلطاقاتإاىمتجفدةإوسطويرإوسائلإمرنةإتنتاذإاىطاقةإاىكهربائيةإبهف إضمانإاستقرارإاىشبكةإاىك

.وس ريعإوثيرةإاانتقالإاىطاق إاىن إسعرفاإاىبالد

تحقيياقأجل منبرنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد اىعملإعلتإسنييلإ

دوديااة الحاإلقااالع الصااناعي ومواكبااة التحااديات الخارجيااة خاصااة تطبيااق االتحاااد األوروبااي ضااريبة الكربااون 

عحيدثإسعتبدرإاىمنطقدةإاىصدناعيةإىمفيندةإاىقنيطدرةإاىمرحلدةإاألوىدتإمدنإهدناإاىمشدرو،إ2023انطالقا مان سانة 

قدفرإبإوباق إاىمنااقإاىصناعيةإذاتإاألوىويةإإف إاىمرحلدةإاى انيدةإبطاقدةإس. ساعةعيغاواا160اىشطرإاألولإ)

(.ساعةعيغاواا800

ل الطاقيبعين االعتبار التوجهات االستراتيجية لتسريع االنتقاخذ لألتحيين االستراتيجية الطاقية الوطنية 

 يوجيد أول مشيرو)والشمسية الريحيةتزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة وخاصة  

كهربائيية مين الذي سييزود هيذا المشيرو  بالطاقية الالريحيالداخلة، وقد تم الترخيص للحقل قيد التطوير بمنطقة 

(.2024ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل سنة 2021مصدر ريحي خالل سنة 

.من طرف المجلس اإلداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربالكهربائيمخطط التجهيز في انتظار المصادقة على : (*)

ي بوضاع نظاام إلصادار شاهادات أصال الكهربااء المنتجاة مان مصاادر الطاقاات المتجاددة فالنجازإدراسةإمتعلقةإ

مكنإ،إممداإسديالمغرب، وذلك من أجل تشجيع تصدير الكهرباء المنتجة انطالقا مان مصاادر متجاددة إلاى أوروباا

كمدداإسدديمكنإهددناإاىنظددا إمددنإدر،إ. اىمغددربإمددنإاىت ددولإمددنإوضددعيتاإكبلددفإم ددتوردإلىددتإبلددفإمصددفرإىلكهربددا،

 إس دتخف إاىصعوباتإاىت إسواعههاإاىشركاتإاىمغربيةإاىمصفرةإبشدكلإأساسد إلىدتإدولإااس دادإاألوروبد ،إواىتد

اىفراسةإةإىهنهإويت إحاىياإلعفادإاىشرواإاىمرععي. سناف يتهامصادرإاىطاقةإف إعملياسهاإاىصناعية،إوكناإاىرفعإمنإ

(.اىالز اىتمويلإبإيجادإ2023يمكنإلنجازإهنهإاىفراسةإخاللإاىنصفإاألولإمنإسنةإ)

 أجال تساريع لتطوير التنقل الكهربائي في المغارب، مانلنجازإدراسةإمتعلقةإبإعفادإاتاارإاىتشريع إواىتنظيم

ظ علاى من خالل االقتصاد في استهالك الوقاود األحفاوري، واساتخدام الماوارد الوطنياة والحفااالطاقياالنتقال 

نإسدنةإيمكنإلنجازإهنهإاىفراسةإخداللإاىنصدفإاألولإمد)ويت إحاىياإلعفادإاىشرواإاىمرععيةإىهنهإاىفراسةإ. البيئة

(. اىالز بإيجادإاىتمويلإ2023

الي والعاالي بتحديد القدرة االساتيعابية للشابكات الكهربائياة ذات الجهاد الجاد عااستكمالإلنجازإاىفراسةإاىمتعلقةإ

ادإ،إحيدثإسدتمكنإهدنهإاىفراسدةإمدنإلعدفوالمتوسط من أجل استقبال مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجاددة

ىتمييييدةإفيمداإمنهجيةإونموذذإمرعع إىت فيفإاىقدفرةإااسدتيعابيةإىلشدبكاتإاىكهربائيدة،إبهدف إسجندتإاىممارسداتإا

منإاىمرسقتإاانتها،إمنإ)اىمتجفدةإيتعلقإبمعاىجةإالباتإاىترخيصإىتطويرإمشاريعإلنتاذإاىكهربا،إمنإاىمصادرإ

(. 2022لنجازإهنهإاىفراسةإمعإمت إسنةإ
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البحث والتطوير واالبتكار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

01

0203
مشدددروعاإىلب دددثإواىتطدددويرإ60مواكبدددةإأك دددرإمدددنإ

،إ(منهاإسوفرإمدمهالتإهامدةإىلتطدويرإواىت مدين70%)

%47مليددونإدرهدد إمنهددا،إ285بغددال إمدداى إيندداهيإ

مموىددةإمددنإاددر إمعهددفإاىب ددثإفدد إاىطاقددةإاىشم دديةإ

واىطاقدددداتإاىجفيددددفةإواىبدددداق إمددددنإاددددر إاىفدددداعلينإ

اىصناعيينإواىتعاونإاىفوى 

ةإاىشدددروعإفددد إاسدددتغاللإمنصدددةإاىب دددثإواىتطدددويرإىلطاقددد

وبندا،إمنصدةإأخدررإخاصدةإ( مليدونإدرهد 210)اىخ را،إ

،إ(مليدونإدرهد 252)باىبناياتإاىخ درا،إواىشدبكاتإاىنكيدةإ

مليدونإ500أك درإمدنإ)واىشروعإف إسطويرإمنصاتإأخررإ

(.دره 

اعتمددددادإاسددددتراسيجيةإعفيددددفةإفدددد إمجددددالإاىب ددددثإ

باألسدا إ،إسهدف 2030-2021واىتطدويرإىلفتدرةإ

فد إاىمغدربإعلدتإاىم دتورإاىدفوى سرسيخإمكاندةإ

اىطدددداق ،إوكددددناإاىتركيدددديإعلددددتإاانتقددددالإمجددددالإ

.نيةمواضيعإذاتإاألوىويةإىلمنظومةإاىطاقيةإاىوا



،دول الموقعةمن أجل تعزيز التبادل المستدام للكهرباء بين ال( إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال)التنزيل الفعلي لإلعالن المشترك الموقع بين المغرب والدول األوروبية 

.ول، في انتظار توقيعهاالدحيث تم إعداد الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم من أجل رفع المعيقات التقنية والقانونية أمام تبادل الكهرباء ذات أصل متجدد بين هذه 

اإسباني

المغرب

موريتانيا

البرتغال

الجزائر
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تعزيز االندماج الجهوي لألسواق والشبكات الكهربائية



نووية،أضراروقوعحاىةف اىمفنيةباىم موىيةوكناواتهعاع اىنوو اىمجاىينف واى المةباألمناىمتعلقاىتنظيم اتاارسأهيلمواصلة

اىفولىفائفةىمقفمةااىنوويةواىتكنوىوعيااىعلو مجالف واىخبرةاىتكوينبرامقخاللمناىجهو اىتعاونوكنااىنريةىلطاقةاىفوىيةواىوكاىةاىمغرببيناىتقن اىتعاونسعيييمواصلة

اتفريقية،

اىنوو ،باىمجالاىمتعلقةاىتراخيصسفبيرسجويف

اىنووية،ىلتقنياتاى لم ااستعماللاارف وذىك"2030سنةأفقف اىنوويةواىتقنياتواىعلو ىلطاقةاىوان ىلمركيااستراسيجيةاىرؤية"مشروعسفعيلستبع

اىنووية،اىتطبيقاتمجااتمختلفف اىوانيةاىبشريةاىمواردسأهيلسعييي

واتهعاع ،اىنوو اىمجالف واى المةاألمنمجالف اىمهن اىتكوينبرامقسعييي

131اىمشعاىيودم لوللنتاذذىكف بمااىمشعة،اىصيفانيةاىموادولنتاذسطويرمشاريعسنفينمواصلة.

26

خاللمنواتهعاع اىنوو اىمجاىينف واألمنباى المةاىمتعلق142.12رق ىلقانوناىتنظيم اتاارسأهيلمواصلة:

ومصادروالمنشـآتباألنشطةوالتصاريحبالتراخيصالمتعلق2.20.131رقمالمرسوم)للقانونلهذاتطبيقييننصينالرسميةالجريدةفيونشرإعداد–

والمنشـآتباألنشطةالمتعلقةاإلعفاءمستوياتتحديدبشأن3.12.21رقمالحكومةلرئيسوقرارالثانيةللفئةالمنتميةبهاالمرتبطةالمؤينةاإلشعاعات

(الثانيةللفئةالمنتميةبهاالمرتبطةاإلشعاعاتومصادر

.اىنوويةىلطاقةاىوان اىمجلسلاارف إضافيةمراسيممشاريعثالثدراسة–

نوويةأضراروقوعحاىةف اىمفنيةباىم موىيةاىمتعلقاىقانون اتاارسأهيل:

عويضالتاتفاقيةلمقتضياتاالعتباربعيناألخذأجلمنوذلكنوويضررحدوثحالةفيالمدنيةبالمسؤوليةالمتعلق12.02القانونتعديلفيالشرو –

.النوويالضررحالةفياإلضافي

.2021لسنةالنوويةوالتقنياتوالعلومللطاقةالوطنيللمركزنوويةأضراروقو حالةفيالدولةضماناتبموجبهتمنحالذيالمرسومإعداد–

اى وسيواقتصاديةاىمجااتمختلفف اىنوويةاىتطبيقاتسشجيع:

إدارةخاللمنالنوويةللطاقةالسلمياالستعمالمجالفي2023-2018للفترةالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمعالتقنيللتعاونالوطنياإلطارالبرنامجتنزيل–

.2020/2021و2018/2019الدورتينبرسمواالقتصاديةاالجتماعيةالقطاعاتمختلففيالمبرمجةالمشاريعوتقييم

سنويايستفيدحيث،ةالنوويوالتكنولوجياالعلومفيوالخبرةالتكوينبرامجخاللمنالنوويةوالتقنياتوالعلومللطاقةالوطنيمركزللالجهويةمكانةالترسيخ–

.الجهويالمستوىعلىخبرة30منأكثرتقديمإلىباإلضافة،التكوينبرامجمناإلفريقيةالمؤسساتمختلفمنمهنيا200منأكثر

المستوردةشعةالمالصيدالنيةبالموادالنوويالطبأقساممختلفاحتياجاتنصفمنأكثرتغطيةخاللمنبالمغربالنوويالطبيعرفهالذيالتطورمواكبة–

.النوويبالمفاعلالمشع131اليودمادةتسويقوإنتاجرخصةعلىالمركزحصلوقدمواد،الهذهلالمحلياإلنتاجتطويرعلىالعملو

التقنيات النووية

ت
زا
جا
إلن
ا

ق
فا
آل
ا
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دئلمباالجديدةاالستثماريةالمشاريعاحترام
.الطاقيةالنجاعة

علىالطاقيةالنجاعةاحترامإلزاميةإدماج

منيدةالمستفوالبرامجالعموميةالنفقاتمستوى
.الدولةدعم

اقيةالطبالنجاعةالمتعلقةالمهنوتطويرهيكلة.

اهتماماتصلبفيالطاقيةالنجاعةجعل
.والمواطنينالمهنيين

برامجيموتقيوالمؤسساتيةالماليةالقدراتتقوية
.الطاقيةالنجاعة
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الفالحة واإلنارة 
العمومية 

8%

الصناعة 
21%

البنايات
33%

النقل 
38%

اعتماد مقاربة جديدة لتعزيز النجاعة الطاقية
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معن يقباىتاىعموميةاتدارةم اىيةلاارف العموميةوالمؤسساتوالبناياتاإلداراتفيالطاقيةلنجاعةابرنامجبلورة

عموميةوممس اتوزاراتعفة

يالوطنالصعيدعلىللمساجدالطاقيالتأهيلبرنامجااارف ،مسجد1300سأهيلوبرمجةمسجد1500سأهيل.

اىطاقةسقنياتاستعمالخاصةالفالحيالقطاعفيالمتجددةالطاقاتاستعمالنسبةمنالرفعيروموطنيبرنامجوضع

.اىما،ضخف اىشم ية

باىتعاونةاىعموميىإلنارةاىوان اىبرنامقسنييلف اىم اهمةخاللمنالعموميةاإلنارةفيالطاقيةالنجاعةتقنياتلدماذ

.اىمعنيةاىوزاراتمع

 5علتاىتوقيعس وقف.اىجماع ،ىلمي ايابقا،المتجددةالطاقاتواستعمالالطاقيةالنجاعةلتطويرللشراكةاتفاقياتلبرا

.اىمعنيةاىجهويةاىمجاىسار منااسفاقياتباق علتاىمصادقةانتظارف ىلشراكةاسفاقيات

إعدادةووزارالمستدامةوالتنميةالطاقياالنتقالوزارةبينالشراكةاتفاقيةعنالمنبثقالعملمخططم امينسنييل

اىم تفامةاىبناياتطويرىتالمدينةوسياسةواإلسكانوالتعميرالوطنيالتراب

 أعلمناقيةاىطواىنجاعةاىمتجفدةباىطاقاتمتعلقةمواصفاتدراسةالقياسيةللمواصفاتالسنو البرنامجلاارف يت

.ونشرهاعليهااىمصادقة

واىمواانينخاصواىاىعا اىقطاعينف اىفاعلينمختلفىفائفةالطاقيةالنجاعةمجالفيوالتحسيسالتواصلأنشطةسعييي.

تنزيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية

29

المشاريع والبرامج المنجزة والمرتقبة في مجال النجاعة الطاقية
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فيينالراغبالدوليينالفاعلينلمعرفة"االهتمامإبداءطلب"إطالق

Floating"التغويزوإعادةللتخزينعائمةوحدةمشروعإنجاز

Storage and Regasification Unit":

الشركاتمنكبيرعدداهتمامالمشرو هذاأهميةأثارت‒

؛والدوليةالوطنية

جابةاالستمنتمكنهاإضافيةفترةللشركاتالوزارةمنحت‒

؛المشرو تخصإضافيةمعلوماتلطلب

اهتمامهاعنأعربتالتيالشركاتمعالتواصلسيتم‒

زويدتبتأمينيسمحنموذجأحسنوتقديمالعروضلتحسين

.الظروفأحسنفيالبالد

سنةأفقفيالطبيعيالغازلتطويراالستراتيجيالتوجهتنزيل

2050.

لمغربا–نيجيرياالطبيعيالغازأنبوبمشروعدراسةمتابعةتتم

.التقنيةالهندسيةالدراساتمرحلةإلىوصلوالذي

الغاز الطبيعيالمواد البترولية

محطات 
الخدمة 224

الموافقة 
المبدئية 

مزاولة نشاط ل
التوزيع

9

إذن 
بمزاولة 
نشاط 
التوزيع 

6

لممنوحةارخص ال

2021إلى غاية أكتوبر

:المحروقاتتوزيع

 2021أكتوبرغايةلىتس
الوقود؛لبيعمحطة224:إحداث•

دره ؛مليون670:استثمار•

.1000:شغلفرصة•

:البتروليةالموادتخزينقدراتتعزيز

2023سنةأفقفيالمبرمجةالمشاريعإنجازمواكبة:
مكعب؛مترألا904:إجماليةقدرة•

.دره مليار3:استثمار•

األنشطة االقتصادية واالستثمار
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الفضة الذهب

النفيسةالمعادنأسعارمعدلتطور

- *2021الفترة خالل 2006

ومشتقاتهالفوسفاط

مقارنة(DAP)واألسمفةاىفوسفااألسعارمل وظبارسفاع2021سنةمناألوىتاى مانيةاألههرسمييت–

.%+93.5و%+45.3اىتواى علتاألسعارارسفاعن بةبلغ حيث2020سنةمناىفترةنفسمع

خاللانمليون3,6يعادلبمااىفوسفوريكى مضاىعاىميةاتنتاعيةاىقفرةسيدادأناىمتوقعومن–

اىم اهمينأكبربينمناىشرقيةأسياولفريقيامنكلستكوناى ياي،نفسوف .اىمقبلةسنواتاىخمس

.اتنتاعيةاىقفرةهنهنموف 

2019بينمااىممتفةاىفترةخالل)سنويا إ1.6%بن بةاىفوسفوريكى مضاىعاىم اىعرضييدادوأن–

،2021و2020سنت بينماعرفهااىت (%+7)اىنوعيةاىقفيةفبعفاىطلت،يخصفيماأما.(2024و

.سنوي ا%1ىيبلااىمقبلةاىخمساى نواتخاللبطيئانمواسيعر فإنا

األخر المعدنيةالمواد

استمرارمع.2021سنةمناألوىتاى الثةاألرباعخاللكبيرةزياداتاألساسيةاىمعادنأسعارههفت–

اىصين طلتاىييالاكمااىمتقفمة،ىالقتصاداتاىتفريج اانفتاحلعادةبف لااقتصاد اانتعاش

لىتبنىكمشيرا،2021سنةنهايةحتتكنىكيظلأناىمتوقعمنحيثقويا إاىصناعيةاىمعادنعلت

.األساسيةاىمعادنأسوايبشأنليجابيةسوقعات

اىت15% بةبناىمعادنعناىتنقيتمجالف اىعاىميةااست ماراتمييانيةقيمةسترسفعاىمقابلف –

.اىجاريةاى نةخالل20%

148 110 117 112 90 87,9 87,96 76,05

106,72

445 473 458
345 323

393
306,35

312,42

552,9
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

DAPالفوسفاط الخام وسماد أسعارمعدلتطور
2021*-2013الفترة خالل

فوسفاط دوالر للطن دوالر  للطن   DAPسماد 
2021إلى غاية غشت  :(*)

2021إلى غاية أكتوبر  :(*)
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الظرفية العالمية للمعادن



.ىلفوسفاااىعاىميةاى ويف اىمغربريادةوسرسيخسوايف–

.اىقيمةسل ةف اىكاملاانفماذخاللمناى ويسقلباتمعاىتكيف–

هدددا إبف دددلإاىتندددوعإاىجغرافددد إاىسعييددديإاىمروندددةإاىتجاريدددةإىلمجموعدددةإمواصدددلةإ–

.ىصادراسهاإمعإسنميةإرق إمعامالسها

ياعدداتإاىتوعدداإن ددوإعددرضإىاسددمفةإاىخاصددةإاىتدد إسلبدد إأك ددرإفددأك رإاحتمواصددلةإ–

.اىتربةإواىيراعات

.ناىتركييإعلتإاابتكارإواىتطويرإىتلبيةإاحتياعاتإاى ويإواىميارعي–

.(2030-2008)مليارإدره إ200برنامقإاست مار إيفويإ–

34

اىفاعلين؛منسناف  ن يقسطوير

ىلقطاع؛اىممس اس اىتنظي لعادة

لقطاع؛ىواىم تفا اىم مولواىطابعااعتماع اىوقعسعييي

ريبيةواى اىتمويليةوا ىياتاىتشريع اتاارسكييف

.ىلقطاعاىجفيفةىلطموحات

الركائز

األهداف االستراتيجية للمجال المعدني

الفوسفاطمجالفيالمغربيةالريادةمواصلة

تدامةومسمندمجةمجاليةتنميةتحقيقإلىيهدفتنافسيمعدنيقطاع

2030سنةأفقفي

اىب ثمجالف واىمعادنىلهيفروكربوراتاىوان اىمكتتدورسعييي

.اىوان اىم تورعلتاىمعفن وااستكشا 

ت فيفبسعنتمتخصصةوزاريةبينوانيةىجنةلحفاث:ااستراسيجيةاىمعادن

ةبغيوذىلكىعملها،اىقانون اتاارووضعااستراسيجيةاىمعادنواقتراح

خاصةغربىلمااستراسيجيةواىتوعهاتيتناستبمااىمعادنىهنهاألم لااستغالل

اهنف م ليةصناعةسواينعلتاىمغربوحرصاىطاق اانتقالمجالف 

.اتاار
اىجيوعلميةاىت تيةاىبنيةسطوير.

ىلمعادناىوان اىمختبرلحفاث.

واىمتوسطةاىصغيرةاىمعفنيةاىشركاتمواكبة.

ىقطاعااحتياعاتمعيتناستبمااىممهلةاىبشريةواىموارداىتكوينسطوير

.اىم ليةاىتنميةف اىمنجمييناىفاعليندوروسأاير

انونيةقمرونةلرسا،)اىمعفنيةىلموادوس ويليةس مينيةصناعةظهورسعييي

ىت ميناسطويرىتعيييعبائيةلعرا،اتلرسا،وواىت ويلاىت مينىتعييي

.(واىت ويل

المواكبةاإلجراءات
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الوطنيالمعدنيالتراثتأهيل

.المعدنيواالستغاللللبحثديناميةإعطاءبهدفوذلكاستغاللرخصة163وبحثرخصة2984منحإعادة−

.2021أكتوبر11بتاريخالرسميةبالجريدة2357.21رقمالقرارنشربعداستغاللرخصة27وبحثرخصة350منحإعادةعمليةإطالقعلىالعمل−

التقليد المنجميالنشاطهيكلةإعادةمشروعتنزيلمواصلة

وفجيجلتافياللتالمنجميةبالمنطقةاالستثمارفيالراغبينللمستثمرينجزء38منحتموقد.جزء294همت2020سنةإطالقهاتمالتيللمنافسةاألولىالعمليةمناالنتهاء−

.جزء361يهمللوزارةااللكترونيةبالبوابةللمنافسةالثانيالعمومياإلعالننشر−

2021أكتوبرشهرمت عندقرارا57و2020سنةإدارياقرارا34إصدارت حي الهيدروكاربورات،عنوالبح االستكشافأشغالتكثيامواصلة.

الهيدروكاربوراتوالبحث عن إنجازات وآفاق قطاع المعادن أهم 

لىاألواألشهرالتسعخاللالهيدروكاربوراتواستغاللالتنقيبمجالفياإلنجازاتحصيلة:

االستغالل؛امتياز(01)منح‐

استكشاف؛رخص3وتمديداستكشافرخصتيمنح‐

الغرب؛بحوضاستكشافيةآبار4حفر‐

األبعاد؛والثالثيةالثنائيةاالهتزازيةالمعطياتوتأويلمعالجإعادة‐

.وجيوفيزيائيةجيولوجيةوتقييماتبدراساتالقيام‐

الذاتيةب مكانياتهالمكتبإنجازات:

األبعادوالثالثيةالثنائيةاالهتزازيةالمعطياتوتأويل-

؛رافيةباليوجيوغخرائطوإعدادوالجيوكيميائيةالجيولوجيةللمعطياتتحليليةدراسات-

ميدانية؛مهام4إنجاز-

.الميزوريفلحوضاالهتزازاتالمعطياتمعالجةإعادةأشغالإنهاء-

الهيدروكاربوراتواستغاللالتنقيبمجالفيواآلفاقاإلنجازات

المعادنعنالبح مجالفيواآلفاقاإلنجازات

سنةخاللوشركائهوالمعادنللهيدروكاربوراتالوطنيالمكتبطرفمنالمنجزةاألبحاثأشغالشملت

77,54منهأنجزدرهممليون4,597بحوالييقدراستثماريبغالفمشروعا45مجموعهما2021

.2021غشتشهرمتمغايةإلىدرهممليون

الوطنيالمكتبطرفمنإنجازهاالمزمعاألبحاثأشغالتشملأنالمتوقعمن

بغالفمشروعا36مجموعهما2022سنةخاللوشركائهوالمعادنللهيدروكاربورات

.درهممليون92,89بحوالييقدراستثماري
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أهم اإلنجازات والتوقعات في مجال الفوسفاط

 اإلنجازاتأه

، مما أثر على 2020، إذ شهدت جميع هذه المشاريع توقفا تاما في االنجاز منذ مارس 19-تأثرت مشاريع التنمية الصناعية بالسياق الوبائي لفيروس كوفيد

.وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المشاريع قد عرفت استئناف تدريجي ألنشطتها. برمجتها األولى وأسفر عن تأجيل مواعيد تشغيلها المقررة

.   DAP ""األمومنيوم، مشرو  توسع مستودعات تخزين فوسفاط ثنائي 2021-2020وتهم اإلنجازات المسجلة خالل الفترة 

.مليون درهم حتى اآلن541مليون درهم تم االلتزام ب 563المبلغ االستثماري المخصص لهذا المشرو  ويبلغ 

2022سنةبرس المبرمجةالمشاريعأه بينمن

.مليون درهم1972مليون درهم تم االلتزام لحد اآلن ب 3748مشرو  مغسلة بن جرير  بمبلغ استثماري يصل إلى −

.  مليون درهم تم االلتزام بها بالكامل736بغالف استثماري يصل إلى مزيندةمشرو  منجم −

.مليون درهم225مليون درهم تم االلتزام لحد اآلن ب 274مشرو  منجم بن جرير  بمبلغ استثماري يصل إلى −

.مليون درهم63مليون درهم تم االلتزام لحد اآلن ب 75مشرو  كهرباء منطقة الكنتور  بغالف استثماري إجمالي يصل إلى −

مليون درهم تم االلتزام 665بكل من قصبة تادلة والفقيه بن صالح وخريبكة بمبلغ استثماري يصل إلى " STEP"مشرو  معالجة مياه الصرف الصحي −

.مليون درهم لحد اآلن77ب 

13برنامج انتاج ثالثة ماليين طن من األسمدة بالجرف األصفر  بغالف استثماري يصل إلى − 11مليون درهم تم االلتزام ب 721 مليون درهم 118

.لحد اآلن

.اآلنمليون درهم لحد 168مليون درهم تم االلتزام ب 200بمبلغ استثماري يصل إلى   NPKمشرو  تكييف لخطوط األسمدة −

.اآلنمليون درهم لحد 98مليون درهم تم االلتزام ب 380المرحلة الثانية  بغالف استثماري محدد في -مشرو  تحلية مياه البحر بالجرف األصفر−

1بآسفي بمبلغ استثماري يصل إلى PS4مشرو  وحدة الحامض الكبريتي − .اآلنمليون درهم لحد 996مليون درهم تم االلتزام ب 185

.اآلنماليين درهم حتى 4مليون درهم تم االلتزام ب 260وحدة إزالة الكادميوم من الحامض الفوسفوري بالجرف األصفر بغالف استثماري محدد في −

1وحدة الغسل والتعويم بمبلغ استثماري يصل إلى -فوسبوكرا برنامج − مليون درهم تم االلتزام به بالكامل وسيتم تشغيل هذه الوحدة خالل الربع 442

.2022الثاني من سنة 
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2030-2021المخطط الوطني للجيولوجيا 

التحديات االستراتيجية ذات البعد الدولي

الطلب المتزايد على 

مختلف المواد 

األولية

الوقاية من المخاطر 

الطبيعية
التحول الرقمي السياسات المتبعة 

للتخفيف من تداعيات 

التغيرات المناخية

ل تطور أشكال تدخ

الدولة والجهات 

الترابية

الطبيعة األفقية لمهام

مديرية الجيولوجيا

التحديات االستراتيجية ذات البعد الوطني

! CO²

الكبرىاألربعة التوجهات 

التوجه الثالث

وجية التي تنفيذ التطبيقات الجيول
تقدم عناصر المساعدة في 

مختلف الميادين

التوجه األول

ية المقاربة بين تطوير البنية التحت
ة وتثمين المعلومالوطنية الجيوعلمية

الجيولوجية :الرقمية ثالثية االبعاد
والجيوكيميائيةوالجيوفيزيائية 

التوجه الثاني

ة إنشاء بنية تحتية رقمي
مناسبة وخدمات تحليل 

متقدمة

الرابعالتوجه 

تطوير القدرات
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2030-2021تنزيل المخطط الوطني للجيولوجيا 

التخريط الجيولوجي

المسطر2021- 2030 التغطية الحالية والبرنامج

6مشاريع

59مبرمجةخريطة

دره مليون55,8:ماليغالف

الجيوكيميائيالتخريط 

المسطر2021- 2030 التغطية الحالية والبرنامج

9مشاريع

124مبرمجةخريطة

 دره مليون167:ماى غال

التخريط الجيوفيزيائي

المسطر2021- 2030 التغطية الحالية والبرنامج

3مشاريع

37مبرمجةخريطة

دره مليون30:ماليغالف

الجيوعلميةاستهداف تسعة مناطق بالتغطية 

ثالثية المواضيع

الجيولوجيةالنظام الوطني للمعلومات 

الذي،الجيوعلميةللمعلومةوطنينظاموضعسيتم

الذيوللتبادلوقابلةقويةبياناتقاعدةعلىسيشتمل

للمعلوماتالفضائيالبعدذاالموضوعاتيالتحليلسيتيح

.الجيوعلمية

المعلومة الجيوعلمية الرقمية

مشرو  قانون حول التراث الجيولوجي الوطني

التراث الجيولوجي الوطني

التراثوتثمينحمايةإطارفيالمشرو هذايدخل

.الوطنيالجيولوجي

التعاون الوطني والدولي

الوزارةبينخاصةاتفاقيات5وإطاراتفاقيات5علىالتوقيعتم

مكناس،–فاسالشرق،الذهب،واديالداخلةالجهاتومجالس

.الحمراءالساقية-والعيونماسة–سوس

جازإن،الجيوعلميالمجالفيالصينيالمغربيالتعاونعرف

،يالجيوكيميائللتخريطالضخمالمشرو آخرهامشاريععدة

يقدرماليبغالف،2021شتنبرشهرفيانطالقتهأعطيتالذي

.درهممليون75ب
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البرنامج الوطنـــــــــــي لتدبير 
النفايـــــــــــــات المنزليـــــــــــة 

البرنامج الوطني  لتثمين 
النفايات

متابعة انجاز مراكز فرز وتثمين النفايات بالمطارح المراقبة ؛•
ش؛ بمراكاعداد دراسات إلنجاز مشروع الفرز االنتقائي للنفايات بجماعة المشور القصبة •
اعداد مخطط مديري لتدبير وتثمين السيارات والشاحنات المنتهية الصالحية؛•
الكهربائية التوقيع على اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتدبير وتثمين نفايات التجهيزات•

واإللك ترونية؛
هيل مواقع المناجم المغلق•

 
ة للحد من إنجاز خطة عمل وطنية لتثمين النفايات المعدنية وإعادة تا

ثارها السلبية على المحيط البيئي وصحة المواطن
 
.ا

هداف االستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين لعمل ا
 
نشطة النفايات عبر انجاعلى تحقيق ا

 
ز مجموعة من اال

:من بينها 
ن الدعم خالل التي استفادت مبالمطارح المراقبة تتبع انجاز مشاريع مراكز فرز وتثمين النفايات •

ربع سنوات 
 
خيرةاال

 
؛ اال

؛بمراكشمشروع الفرز االنتقائي في المصدر بجماعة المشور القصبة انجاز •
لياتإعداد مواصلة وضع المنظومة الخضراء لتثمين وإعادة تدوير النفايات مع •

 
.والماليةنيةالتقاال

تدبير النفايات

هيل•
 
؛2021سنة برسم طرح عشوائيم12وإغالقتا

؛النفاياتطمر وتثمين مركز 15نجاز متابعة إ•
الجماعات الترابية ؛لفائدة مواصلة المساعدة التقنية •
.تقنيوالالمالي والمؤسساتي الجانب صدار توصيات متعلقة بوإالبرنامج انجاز دراسة تقييم•

(2021مليون درهم برسم سنة 200بما فيها )د.م251,13:  االعتمادات مجموع 

هيل •
 
؛مطرح العشوائي 11وإغالق برمجة تا

اإلنجاز ؛طور مراكز في 10إلنجاز مواصلة الدعم •
.جديدبرنامج لصياغة تفعيل مخرجات دراسة تقييم البرنامج •

.د.م200: مجموع االعتمادات 

هداف البرنامج 
 
نجاز :ا هيل كل المراكز الحضرية لصالح مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية اإ

 
2022افق في ٪ 20واغالق جميع المطارح العشوائية ورفع نسبة التثمين والتدوير الى وتا

40



هيل البيئي 
 
للوحدات التا

الصناعيةوالمناطق 

عادة استعمال النفايات الناتجة ع ن قطاع تثمين و اإ

زيت الزيتون

التلوثالبرنامج الوطني للوقاية ومكافحة 

نجازفيالمساهمة الصناعيةقوالمناطبسالالبلديةللمجازر السائلةالمقذوفاتمعالجةمحطاتاإ

والدجوهرةوعينالشكاكعينب
 
د.م46قدرهماليبغالفوبوقنادلتايمةوا

نجازمتابعة وبوقنادلةجوهر وعينالشكاكبعنالصناعيةالسائلةالمقذوفاتمعالجةمحطاتاإ

د.م30بـيقدرماليبغالف

نجازدعم نجازفيالمساهمةد.م3,15قدرهماليبغالفالشيخوزاويةبوزانالمرج لمعالجةمشروعيناإ لحسيمةاتطوانطنجةوجهةمكناسفاسبجهةالمرج لمعالجةمشاريععدةاإ

د.م12بـيقدرماليبغالف

سفيمراكشبجهةالغازيةباالفرنةالتقليديةاالفرنةاستبدال
 
د.م3بـيقدرماليبغالفا

مكافحة تلوث الهواء لقطاع الفخار

د.م4.22بـيقدرماليبغالفبمراكشواكـفايبسالبالولجةالغازيةباالفرنةالتقليديةاالفرنةاستبدال

لور الكمتعدد الفينيلثنائي لمركبات التدبير المستدام 
((PCB

.التحاليلانجازوالملوثةللمعداتجرداعداد•
؛(طن250)هاوتصديرالملوثةالمعداتجمع•
شكاليةهذهحولوتوعويةتدريبيةدوراتتنظيم• .المملكةجهاتبمختلفاإ

كـثرهاتصديرومواصلةالتلوثالمتوسطةوالزيوتالمعداتمعالجة•
 
.(طن618ـ)تلوثاا

فضلالعتمادوتوعويةتدريبيةدوراتمواصلة•
 
فضلالمتاحةالتقنياتا

 
قبلمنالبيئيةالممارساتوا

.الكهربائيةالمعداتحامليجميع
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تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ

جراءاتالمنجزةالمشاريع فيالحراري اساالحتبمكافحةمجالفيالوطنيالمستوىعلىالمتخذةواالإ
مماتفاقيةتنفيذإطار

 
نالمتحدةاال

 
:المناختغيربشا

مدطويلةالكربونمنخفضةوطنيةاستراتيجيةإعداد
 
فقفياال

 
؛2050ا

؛NDCوطنياالمحددةالمساهمةتحيين•
المحددةالمساهمةتنفيذلتتبعMRVوالتحققواإلبالغالمتابعةلنظامرقميةمنصةجازان•

؛وطنيا
،الحسيمةتطوانطنجة:التاليةالجهاتمنبكلجهويةمناخيةمخططاتسبعةاعداد•

ماللبنيواءالحمر الساقيةالعيون،نونوادكلميم،تافياللتدرعة،سطاتالبيضاءالدار
؛الشرق وجهةخنيفرة

؛(...،خاصقطاعمحلية،جماعات)والجهويالوطنيالمستوىعلىالفاعلينقدراتتقوية•

عبر(2050)بونالكرمنخفضةالوطنيةالستراتيجيةاتنزيللالمعنيةالقطاعاتمواكبة•

فقفيةمنخفضكربونيةبصمةذاتقطاعيةمخططاتعدادإلالتقنيالدعمتعبئة
 
ا

والنقلسكاناإلوقطاعوالصناعةوالفالحةالكهربائيةالطاقةإنتاجستهموالتي،2050

؛والنفايات

؛"ياوطنالمحددةالمساهمة"تنفيذلتتبعالمتكاملالشفافيةاطاراستكمال•

التمويلعبئةتمنوتمكينهاقدراتهالتعزيزالخاصوالقطاعالترابيةجماعاتالمواكبة•

؛المناخي

جلمندراساتإطالق•
 
مكناسفاسةجهجهةمنكللللمناخترابيينطينمخطإعدادا

؛الدهبواديالداخلةوجهة

طرافلمؤتمرنيوالعشربعةالساالدورةفيلمشاركةلاالعداد•
 
المناخيالتغيرةاتفاقيفياال

(27كوب)
سهبوفد26كوبمؤتمراشغالفيالمشاركة

 
وهمالحكومةرئيسالسيدترا

.الحكوميةغيروالمنظماتوالخاصالعامالقطاععنممثلين

نشطةتنظيم
 
الرواقبوالمنظماتالدولمنمجموعةمعثنائيةولقاءاتموازيةا

المغربي
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:ابينهمنمشاريععدةلتمويل،درهممليون27,7قدرهماليبغالفالمساهمة
وجهةالدهبواديالداخلةوجهةالعيونبجهةالطبيعيةالسياحةتنمية•

؛نونوادكلميم
القرويبالعالمالسائللتطهيراعبرالطبيعةحماية•
هيل•

 
؛الشرق بجهةمعافةسيديغابةتهيئةوتا

رة؛بالصويتمناربجماعةالبيئيةللتربيةترفيهيفضاءتهيئة•
ثارتقليص•

 
نونوادكلميمجهةبواحاتالطبيعيةالكوارثا

.درهممليون6حوالي2022سنةبرسمبرنامجللالمرصودالمبلغيقدر
:ل    الترابيةالجماعاتمعللمساهمةوذلك

خضرحزامإنجاز•
 
العيون؛مدينةلا

هيل•
 
جعبوفيتالعينمنتزهتا

 
؛بإفرانوا

؛يمانسلسيديبمدينةبهتوادمحيطوجنباتترفيهيةفضاءاتتهيئة•

وجية؛اإليكولالنظموخدماتالبيولوجيللتنوعالوطنيالتقييمإتمام•

 عشرالخامسالمؤتمرمنالثانيالجزءفيوالمشاركةالتحضير•
 
فيطرافلال

.الصينبحضورياسيعقدالذيالبيولوجيالتنوعاتفاقية

وساط البيئية والتنوع البيولوجي
 
برنامج حماية وتثمين اال

هيل•
 
هميةذيجديدموقع35وتثمينوحمايةتا

 
خذمع(SIBE)وإيكولوجيةبيولوجيةا

 
الترابيوالتوزيعاقتصاديةوالسوسيوواإليكولوجيةالترابيةالتنميةاالعتباربعيناال

الخضراء؛المناطقتهيئةبخصوصالترابيةالجماعاتودعمالمساهمة•
حدوجعلهاالرطبةالمجاالتعلىالمحافظة•

 
والترفيهي؛السياحيالمجالفياالستثماراتجلبركائزا

والتحسيس؛والتوعيةالبيئيةالتربيةتعزيز•

هداف البرنامج 
 
:ا
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التدبير المندمج للساحل

ادقة عليه المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل والمصعداد إ•
؛الوطنية للساحل اللجنة من طرف 

ول تصميم جهوي لساحل هم جهة إعداد •
 
.يطرةالقن-سال-الرباط ا

 مةطنجة تطوان الحسيجهة التصميم الجهوي لساحل إعداد.
 تنظيم تمرين ميداني لمكافحة التلوث البحري الطارئ.

الصيد البحري 

ثيرات  اقتصادية -السوسيوالتا 

جرف الرمال

المقذوفات السائلة التنمية العمرانية 
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 2050ق الدراسة االستشرافية حول الطلب على الطاقة في أفتحيين تقرير

.الدولية للطاقة والفاعلين المعنيينتعاليق الوكالة على ضوء 

الموقعبرعدوريبشكلبالطاقةالمتعلقةوالتقاريراإلحصائياتتوفير

.للطاقةالمغربيللمرصداإللكتروني

 ام معلوماتي نظووضع بتصميم الشرو  في تحرير دفتر التحمالت المتعلق

(.في طور االنجاز)مندمج للمرصد المغربي للطاقة

غربيالمللمرصدمندمجمعلوماتينظامبوضعالمتعلقالمشرو تفعيل

.للطاقة

47

 ية بقطاع باليقظة االستراتيجعلى اقتناء نظام معلوماتي مناسب خاص العمل
.الطاقة والمعادن والجيولوجيا

 والهيدروكربوراتالمعادن لمرصد بوابة الكترونية إحداث على العمل.

 لية والتعاون مع المنظمات الدوبرامج الشراكةمواصلة العمل على تعزيز

د تقوية القدرات و تعزيز تبادل البيانات والخبرات في مجال الرص)

( .  الطاقيينواالستشراف 

 بمرصد بالمعادنتحرير مذكرة ومشرو  دفتر التحمالت المتعلق
.والهيدروكربورات

 سب بح)ذات أولوية حول االستهالك الطاقي دراسات قطاعية ميدانية إنجاز
(.االعتمادات المالية المتاحة

الرصد واالستشراف الطاقي 



,

تروليةالبالموادوجودةتوافرمراقبةأجلمنوالوس التتبعنظاموتدبيرب رساءيتعلقعروضطلبإطالق

.السائلة

سشغلهيئة36)،والغاز البخار الضغطبآالتالمتعلقةالقانونيةالمراقبةأجلمنهيئات3اعتمادتجديد

.(2021أكتوبرغايةلىتمعتمفامفتشا161

علت تو ساىت واىمعفاتصناعتهافيتدخلالتياألوليةوالموادالمتفجرةالموادالستيرادترخيصا62منح

.باىمكاناىفور ااستعمالاريقةح تاىمتفجرةالموادالستعمالترخيصا106ومنح،بيروسقنيةمواد

بسيد المفجرات،لتخزينومستودعلتخزينهامستودعات8وللمتفجراتمصنعينبتشغيلالترخيص

دره ؛مليون160بيقدراستثمار بغالف،(الرحامنةإقلي )بوعثمان

يقدرار استثمبغالف،(كرسياإقلي )بصاكاوالمفجرات،المتفجراتلتخزينمستودعات5ب نشاءالترخيص

دره ؛مليون60ب

اىقانونيةراىمعاييمطابقةمعفلأنوسبين(هتنبرمت غايةلىت)البتروليةالموادمنعينة3904يقاربماتحليل

.للبنزينبالنسبة%97وللغازوالبالنسبة97,5%إلىوصل

االختباراتمناإلعفاءأو/والسالمةمعاملأو/والتلحي معاملالستعمالاستثنائياترخيصا75منح

.والغاز البخار الضغطآلة44978تخصاالستيرادعندالهيدروليكية

وقنيناتكلغ12فئةمنالبوطانغازقنيناتمحتو لضمانالسالمةلولبيالستعمالالمؤقتةالموافقةمنح

؛القنيناتمحتو لضمانوذلككلغ،34فئةمنالبروبانغاز

صناعةمنتاآلالبهذهالمرتبطةاألنشطةلكلالدقيقالتتبعأجلمنالبخاربآالتيتعلقمعلوماتينظامتشغيل

.المخاطرمنوالوقايةالمراقبةمديريةطرفمنالمقدمةالخدماتتحسينأجلمنوذلكومراقبة،واستعمال

متعلقةقياسيةمواصفة21والتشحي وزيوتالبتروليةبالموادمتعلقةقياسيةمواصفة19علىالمصادقة

مواصفة85عرضأكتوبرشهرخاللوسيت ،بالتعدينمتعلقةقياسيةمواصفة32والمتجددةبالطاقات

عليهاةوالمصادقدراستهاقصدالمختصةاللجنةعلىالتشحي وزيوتالبتروليةبالموادمتعلقةقياسية

كلفةالمالوزارةمعبشراكةالبيضاءبالداروالمعادنللطاقةالوطنيللمختبرجديدمقربناءأشغالانطالق

.دره مليون10بـالمشروعتكلفةوتقدربالتجهيز،

انعومصوالمنجميةالطاقيةالمنشآتمراقبةأعمالمستو منوالرفعتجويد

آالتعلىتتوفرالتيالمنشآتوكذاالمتفجرةالموادتخزينومستودعات

والغاز ؛البخار الضغط

ميةاىكاىناحيةمنالبتروليةالموادمراقبةأعمالمستو منوالرفعتجويد

.واىكيفية

معادنوالللطاقةالوطنيالمختبرقدراتتعزيزأجلمنالتقنيةالمعداتاقتناء

اتىلمواصفمطابقةبمواداىتيودمناىم تهلكينىتمكينوذىكوملحقاته

.اىقانونية

نعاىموادهنهستبعستيحالمحروقات،جودةلمراقبةمتقدمةتقنياتاعتماد

عودةةبمخاىفاىمتعلقةاىم موىيةس فيفف اتسها سبيلف وسمهااريق

.اىم روقات

اىمفن لااستعماذاتاىمتفجرةباىموادمتعلقةقياسيةمواصفاتإعداد

.نواىتعفياىتش ي وزيوتاىبتروىيةواىمواداىمتجفدةواىطاقات

دةووجأكاديرمنبكلاىمتواعفةمشاريعه تنجازالمتفجراتصانعيمواكبة

.دره مليون340يناهزإجماليماليبغالف

اربالدوالمعادنللطاقةالوطنيللمختبرالجديدالمقربناءأشغالاستكمال

.البيضاء

مواكبة المشاريع الطاقية والمعدنية والشبه المعدنية

48
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49



,

التقييم البيئيتعزيز المراقبة والرصد و

نشطةلمختلفمراقبةعملية379انجاز•
 
؛االستثماريةوالمشاريعاالقتصاديةاال

ة27ل والخطرةالنفاياتونقللجمعشركة68ل الترخيص•
 
النفاياتمعالجةفيمتخصصةمنشا

؛الخطرة
.النفاياتبيردتبالمتعلقةلتراخيصلمعلوماتينظاماحداث•

نظام المراقبة والتراخيص

التقييم البيئي

ثيرلدراساتالوطنيةاللجنةطرفمنمشاريع10فحص•
 
علىمشروع585والبيئةعلىالتا

الجهوي؛المستوى
؛البيئيالتقييممساطررقمنة•
شغالفيالمساهمة•

 
.ستثمارباالالصلةذاتبالطعونالمكلفةللقيادةالوزاريةاللجنةا

لياتالمساطرتنزيل
 
قالوثائإنجاز)البيئيبالتقييمالمتعلق49-17القانونلتفعيلواال

؛(البيئيواإلفتحاصالبيئيتقييمللالقطاعيةالتوجيهية
لوطنيةااللجنةعلىالمعروضةللمشاريعالبيئيةالموافقةقرارطلباتدراسةمتابعة.

المراقبةمجال
جهزةمعبتنسيقالجهويوالوطنيالمستوىعلىالمخططذتنفيمتابعة

 
البيئية؛مراقبةبالالمكلفةاال

؛المعنيةالجهاتمعبتنسيقالزيتونزيتإنتاجوحداتمراقبةمتابعة
جهزةبينوالتنسيقالتعاونتعزيز

 
العدل؛ةووزار العامةوالنيابةالبيئيةبالمراقبةالمكلفةاال

الجهويالصعيدعلىالبيئيةالمراقبةمجالفيالقدراتدعممواصلة.
التراخيصمجال
لتراخيصلالمعلوماتينظامالاطالق.
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التقييم البيئيتعزيز المراقبة والرصد و

 شاطئ186: الشواطئرصد جودة مياه
 شاطئ 60رصد جودة الرمال
طلسية والمتوسط

 
يةرصد التلوث الناتج عن المقذوفات السائلة والرواسب بالواجهتين اال

 برنامج “MEDPOL”:25 الواجهة المتوسطيةمحطة.
 برنامج« ATLANTIQUE POL محطة34: «

 وية الثابتة الدعم اإلقليمي لرصد الملوثات العض" برنامج في إطارالملوثات العضوية الثابتةرصدPOPs  "
استوكهولمالمنبثق عن اتفاقية 

الساحلرصد 

رصد الهواء 

فق ثابتة لقياس جودة الهواء في محطة140اقتناء ووضع :  هدف البرنامج 
 
.2030ا

. مليون درهم367: الغالف المالي للبرنامج 
.محطة32:  2021إلى حدود المتوفرة عدد المحطات 

طار الشراكة مع الجهات في تمويل  .2021محطة جديدة الى حدود سنة  36ساهم القطاع في اإ

  جديدةمحطات 8دعم الجهات القتناء.

:          متابعة تنفيذ رصد 
جودة الشواطئ
 التلوث البحري
 العضوية الثابتةالملوثاتPOPs

2022 2021
45000 43157 (الماء والرواسب)عدد التحاليل 
10000 7200 (الغازات)عدد القياسات 
55000 50357 مجموعال

ة عدد التحاليل المخبري

عتماد لمرجع االطبقاعتمادشهادة االالحصول على 
NM/ISO 17025(2020)الخاص بالمختبرات ،

لالعتماد مجاالت التحاليلتوسيع مستمر لوالعمل 
(2022.)
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المرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة
تدبير المعلومة البيئية 

بالمغرب؛البيئةحالةحولالرابعالتقريرإنجاز•
نظمةإنجاز•

 
جهاتجميعيفالمستدامةوالتنميةالبيئيةللمعلوماتالجهويةاال
المملكة؛

البيئية؛بالحالةالمتعلقةالجهويةالتقاريرإعداد•
البيئيةالمعلوماتنظمواستغاللاستعمالمجالفيتكوينيةدوراتتنظيم•

.المعنيةللقطاعاتالجهويينالممثلينلفائدة

SINE Administration

Géoportail

Géo catalogue

مكونات النظام

استكمال النظام الوطني للمعلومات البيئية  
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األطراف في مجاالت الطاقة والمعادن والجيولوجياآفاق التعاون الثنائي والمتعدد 

التعاون 

الثنائي

التنميةإمكاناتفيروتودعمفيللمساهمةومستداممثمرتعاونسياقفيالصديقةاإلفريقيةالبلدانمعالثنائيالتعاونلتطويربالغاهتمامإيالء

.القارةبهذهالبشريةالكفاءاتوتطويراإلفريقيةلالقتصادياتوالنمو

المكتسبةالمغربيةراتالخبمناالستفادةمنالصحراءجنوباإلفريقيةالبلدانلتمكينوالثالثياإلقليميالتعاونخاللمنالثنائيالبعدهذاتعزيز

النفعاتذمشاريعإلنجازوكذاوالجيولوجيا،والمعادنبالطاقةالمرتبطةالتقنيةالمجاالتفيالوطنيةوالشركاتالمؤسساتقبلمنخاصة

.األطرافوالمتعددالثنائيالتمويلخاللمنالمشترك

كندامنكلىإلباإلضافةاألمريكيةالمتحدةوالوالياتبريطانيامعوكذااألوروبياالتحادودولالخليجيالتعاونمجلسدولمعالتعاونتقوية

.دولياوجهوياالمغربمكانةلتكريسوذلكوالجيولوجياوالمعادنالطاقةمجالفيجديدةتعاونفرصخلقخاللمنالالتينيةأمريكاودول

هذهمعالمبرمةاتاالتفاقيتفعيلخاللمنوروسياوالهندالصينمنكلمعوالبناءالمثمراالستراتيجيالتعاونعالقاتوتوطيدتعزيزمواصلة

.والجيولوجياوالمعادنالطاقةمجاالتفيالدول

التعاون 

المتعدد 

األطراف

اإلفريقيواالتحاداألوروبياالتحاد)اإلقليميةوالتجمعاتالدوليةالمنظماتمعالمغربفيهاانخرطالتيالدوليةوالبرامجالمبادراتتنفيذمواصلة

.الدوليينالمانحينمعوكذلك،(إلخالمتجددة،للطاقاتالدوليةوالوكالةللطاقةالدوليةوالوكالة

والقانونيةالمؤسساتيةتالقدراتعزيزوكذاالطاقياالنتقالوتسريعالقطاعيةاالستراتيجياتتنفيذدعملمواكبةالتعاونلهذاجديدةفرصعنالبحث

.والدولياإلقليميالصعيدينعلىالمغربمكانةوتوطيدوالتقنية

راكاتللشمحوراوجعلهاوالجيولوجياوالمعادنالطاقةمجاالتفيومواردهامؤهالتهاإبرازخاللمنالمغربيةالجنوبيةالمناطقإشعا تعزيز

.المستقبلية

والدولياإلقليميينالصعيدعلىللمغربالترويجمستوىعلىالقطا فيالفاعلينتدخالتفياإللتقائيةتحقيقبهدفالتنسيقآليةتعزيز.
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تعزيز الشراكة والتعاون الدولي

الشراكة مع مختلف الفاعلين

التعاون الدوليتعزيز

عدةو؛الجهويدالصعيعلىالمستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةتزيلحولطارااتفاقية12علىالتوقيع•
هيلالهواء،جودةرصدمجالفيموضوعاتيةاتفاقيات

 
الصناعي،التلوثمكافحةالطبيعية،المجاالتتا

...الخالمستدام،التنقل

200همتتدامةالمسوالتنميةالبيئةمجالفيالفاعلينمختلفقدراتتعزيزلتكوينيةورشة20حواليتنظيم•
.الشبابالمقاولينوالبيئية،والجمعياتالترابية،الجماعاتعنممثل

الوطنيةرسةالمد،المدينةوسياسةواإلسكانوالتعميرالوطنيالترابإعدادوزارة:منكلمعالشراكةزيزتع•
النووية،والتقنياتوالعلومللطاقةالوطنيالمركزالبحري،الصيدفيللبحثالوطنيالمعهدلمعادن،لالعليا
...الخالمهني،التكوينقطاع

هدافتنزيلمواكبةاجلمنالمدنيالمجتمعمعللشراكةجديدإطاراعداد•
 
الوطنيةةاالستراتيجيا

؛للتنمية
البيئي؛المجالفيالعلميالبحثدعملبرنامججديدةنسخةاطالق•

ك ثرالمقاوالتيةالمشاريعلدعمCleantechبرنامجمنالثانيةالمرحلةإطالق•
 
.ابتكارااال

بعضازانجاجلمنللبيئةالعالميالصندوقلتمويلالسابعةمرحلةالإطارفيردوالمليون13يقاربماتعبئة•
؛(البيولوجيالتنوع،الخضراءالمهنوالنظيفةالتكنولوجياتمستدامة،مدينةمراكش)المشاريع

طرافوالمتعددالثنائيالدوليالتعاونبرامجاطارفيمشاريععدةتنفيذمتابعة•
 
والمعهدواليابانلياإيطامنكلمعاال

خضرللنموالعالمي
 
مموبرنامجالدولي،والبنكاال

 
للبيئة؛المتحدةاال

علىالمغربعاعاشفيللمساهمةوالمناخالمستدامةوالتنميةبالبيئةالصلةذاتالدوليةالمؤتمراتفيالمشاركة•
؛الدوليواإلقليميالصعيد

كوتغينيا،الغابون،ال،سينغروندا،بوركينافاسو،)الصديقةاإلفريقيةالدولمعالمبرمةالثنائيةاالتفاقياتتفعيل•
المناخي،التغيرمجالفيبعدعنالتواصلتقنياتعبرتكوينيةدوراتتنظيمخاللمن(النيجرمدغشقر،ديفوار،
طرقدراتلتعزيز

 
.الدوللهذهالتقنيةاال

االتحاد)الشمالولدمعالثنائيالتعاونإطارفيالمبرمةاالتفاقياتعنالمنبثقالعملبرامجتفعيلمتابعة•
لمانيا،ايطاليا،االوروبي،

 
؛(.…،المتحدةالوالياتسويسرا،ا

8)ياإفريقفيالشريكةالبلدانمعخاصة(اتفاقية26)الجنوبدولمعالموقعةالثنائيالتعاوناتفاقياتتنفيذ•
؛جنوب-جنوبالتعاونبرنامجإطارفي(بلدان

ممجمعيةاجتماعمنهاخاصة،الدوليةاالجتماعاتفيمشاركةال•
 
؛للبيئةالمتحدةاال

المستدامة،للتنميةنيةالوطاالستراتيجيةتنزيللدعمالدوليالصعيدعلىالمتاحةالماليةالمواردتعبئةمتابعة•
طرافالمتعددةاالتفاقياتاطارفيالمغربالتزاماتوتنفيذ

 
.اال
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التوعية والتحسيس والتربية البيئية  

.فائزين10توجتالتي13دورتهافيللبيئةالثانيالحسنجائزةتسليمحفلتنظيم•
وسائلعبروبثهابيئية،مواضيععدةحولوتوعويةتحسيسيةكبسوالتإنجاز•

واإللك ترونيةالبصريةالسمعيةاإلعالم
ية،البصرالسمعيةبالوسائل)البيئيةالنواديمنمجموعةوتجهيزإحداث•

وبدور ميةالتعليالمؤسساتمنمجموعةداخل(البيداغوجيةوالك تبالمعلوماتية
.البيئيةالنواديمنشطيلفائدةتكوينيةدوراتوتنظيم،الشباب

المستدامةميةوالتنالبيئةحمايةتهمببنياتوتجهيزهاتعليميةمؤسسات6تهيئة•
عتجمينظامالكهربائية،الطاقةإلنتاجشمسيةالواح)سطاتالبيضاءالداربجهة
.(طبالتنقيسقيونظامخضراءمساحاتالنفايات،لفرز نظاماالمطار،مياه

دعماتوالمالتفاعليةالخرائطمثلمتطورةوبيداغوجيةتربويةمدعماتإنجاز•
Simulateurs)الرقمية 3D).

كبسوالتو وصالتإنتاجعبرالبصرية،السمعيةالحمالتمنسلسلةتنظيم•

بيئيةاضيعموحولواإللك ترونية،البصريةالسمعيةاإلعالموسائلعبروبثها

ولوية؛ذات
 
ا

الجمعياتيوممثلالصحافيينلفائدةميدانيةوزياراتتكوينيةدوراتتنظيم•

البيئيةالثقافةتكريسفيالمساهمةاجلمنالبيئية

نديةوتجهيزإحداثمتابعة•
 
ودور الشبابور ودالتعليميةبالمؤسساتالبيئيةاال

نشطتهاومواكبةاالجتماعية،الرعايةومراكزالطالبة
 
التوعويةا
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01
المتعلقي المدير والتصمي ماإلداري الالتمرك زلميث اقالفعليالتنزيل
وتوفيرطاتللس لالفعل يالنقلعمليةتسريعخاللمنوذلكبالقطاع،
.لذلكالالزمةوالبشريةالماليةالموارد

02

03

04

05

قطاعاتفيارباالستثمالمرتبطةاإلداريةالمساطروتطويروتحيينمراجعة
عددهاالغوالباإلداريةالمساطركافةورقمنةوالجيولوجياوالمعادنالطاقة
زيد

 
فقفيوذلكإداريةمسطرة100منا

 
وضعإلىباإلضافة،2025سنةا

ذلكوالقطاعطرفمنالمقدمةالخدماتجودةوتقييملتتبعإجراءات
هداف

 
.للقياسقابلةبا

رقمنةمعدلمنوالرفعالمعلوماتيةللنظمالمديري التصميمتنزيل
فقفي95%إلى25%منوالداعمةالمهنيةالعملياتيةاالجراءات

 
.2025ا

الصالحياتجل  نقلخاللمناالستراتيجيالوطنيالورشهذاتنزيلتم
لتنظيمياالنصبموجبوذلك،الالممركزةالمصالحإلىنقلهاالُمبرمج
ليةعبروكذاالمديرياتلهذهالمنظم

 
المواردبمدهاتمكماالتفويضا

.البشرية

تسريعخاللمنالمعلوماتيةللنظمالمديري التصميملتنزيلجاري العمل
فقفي%100معدلإلىللوصولوالداعمةالموضوعاتيةالمساطررقمنة

 
ا

2024.

قطاع التنمية المستدامةالطاقيطاع االنتقال ق

التقدم المحرز على مستوى الوزارة
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2022لسنة ميزانيتي التسيير واالستثمار

دره 408.384.000: ر تسييميزانية ال

دره 92.273.000: ميزانية االستثمار 

الموظفون
40%

المعدات 
والنفقات 
المختلفة 

60%

ميزانية
ر تسييال

درهم164.034.000: الموظفون

درهم244.350.000: المعدات والنفقات المختلفة

63

الطاقيقطاع االنتقال 

2019بميزانية 2022مقارنة مشروع ميزانية 

التي تأثرت بجائحة كورونا2021بدل 

92,273

123,586

2022 2019

ميزانية االستثمار

(شاملة المؤسسات تحت الوصاية)

(-25,34%)

244,35

264,619

2022 2019

اية ميزانية التسيير شاملة المؤسسات تحت الوص
(الـمـعــدات والـنـفـقــات الـمـخـتـلــفـة)

%(7,66- )



ميزانية التسيير واالستثمار : توزيع اإلعانات 

مستقلةورة ـمرافق الدولة المسيرة بصمساهمة الدولة في ميزانية االستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية و

مستقلةورة ـمرافق الدولة المسيرة بصمساهمة الدولة في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية و
ب مليون درهم

64

2019202020212022

,87,67587وويةالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات الن 67583, 4585,45

,78,6378المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط 637875

37      (*)3838الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

2,752,752,63معهد المعادن بمراكش

2,7262,7262,52,5معهد المعادن بتويسيت

209,781209,781166,550202,950المجمــوع

2019202020212022

,474737يةالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النوو 145,1

12(*)2525الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

5,6375,6374,6007,600المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

1,381,3811معهد المعادن بمراكش

,0,195,190,381)**(معهد المعادن بتويسيت 78

80,20785,20743,0867,48المجمــــــوع

الطاقية إلى الوزارة المكلفة بالصناعةالمغربية للنجاعة تم تحويل الوكالة 2021برسم السنة المالية (*)

موجه لتجهيز المعهد بعد توسعته2022موجه خصيصا لتوسعة هذا المعهد، ومليون درهم برسم سنة 2020ماليين درهم برسم 5بالنسبة لميزانية االستثمار الخاصة بمعهد المعادن بتويسيت، تم تضمينها مبلغ )**( 

الطاقيقطاع االنتقال 

بالمليون درهم



65



2022لسنة ميزانيتي التسيير واالستثمار

دره 152.684.000: ر تسييميزانية ال

دره 289.274.000: ميزانية االستثمار 

الموظفون
59,19%

المعدات 
والنفقات 
المختلفة 

40,81%

ميزانية
ر تسييال

درهم90.371.000: الموظفون

درهم62.313.000: المعدات والنفقات المختلفة
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2019بميزانية 2022مقارنة مشروع ميزانية 

التي تأثرت بجائحة كورونا2021بدل 

289,274

910

2022 2019

ميزانية االستثمار

(للمساهمات والتحويالتشاملة )

(-68,21%)

62,313

105,16

2022 2019

اية ميزانية التسيير شاملة المؤسسات تحت الوص
(الـمـعــدات والـنـفـقــات الـمـخـتـلــفـة)

%(40,74- )

2019ومقارنتها مع  ميزانيته برسم 2022القطاع برسم سنة يزانية تقديم م



االستثمار ميزانية: توزيع اإلعانات 

(درهممليونب )

 البيئيةالمساهمات الخاصة بالبرامج : ميزانية االستثمار

67

2019202020212022البيئية البرامج والمشاريع 

مساهمات وتحويالت 

من الميزانية العامة 

-االستثمار-

نمية الصندوق الوطني لحماية البيئة والت

المستدامة

(الحساب الخصوصي للخزينة)

ات البرنامج الوطني لتدبير النفاي

المنزلية والمماثلة لها
200200200200

ومحاربة التلوث برنامج الوقاية 

الصناعي بقطاعات الصناعة 

والحرف التقليدية

411442

ى المساهمات في البرامج البيئية األخر

600600لالبرنامج الوطني للتطهير السائ

646030,5746برنامج تثمين األوساط البيئية

868861244,574248المجموع

2022طبيعة النفقات المبرمجة برسم سنة 

(درهمب مليون)



االستثمار ميزانية: توزيع اإلعانات 

(درهمب مليون)

 اإلعانات المرصدة للمرافق التابعة  لقطاع التنمية المستدامة: ميزانية االستثمار

68

2019202020212022البيئية البرامج والمشاريع 

مساهمات وتحويالت 

من الميزانية العامة 

-االستثمار-

المختبر الوطني للدراسات ورصد 

التلوث

(مصلحة مسيرة بصورة مستقلة)

1,50,90,91,5تعزيز آليات رصد التلوث

531,21,5مكافحة تغير المناخ(4C)مركز الكفاءات للتغيرات المناخية 

6,53,92,13المجموع

2022طبيعة النفقات المبرمجة برسم سنة 



شكرا على حسن إصغائك 
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