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1 .»bô£dG π≤ædG h ¥ô£dG h IQÉ«°ùdG ¥ô£dG

تدش  مقطع الطريق السيار خريبكة - بني مالل و إطالق الشطر األول من برنامج تأهيل املحاور• 

     الطرقية االسرتاتيجية بالجهة

أرشف صاحب الجاللة امللك محمد السـادس، نرصه الله ، يومه السبت 17 ماي

2014 بج�عة أوالد يعيش (إقليم بني مالل) عىل إطالق و تدش عدد من املشاريع

الطرقية التي تعكس االهت�م الخاص الذي يوليه جاللة امللك لفك العزلة عن جهة

تادلة- أزيالل وتنميتها السوسيو- اقتصادية. 

و هكذا، أرشف جاللة امللك عىل :

تدش الطريق السيار خريبكة - بني مالل بطول 95 كلم،• 

إطالق الشطر األول من برنامج تأهيل املحاور الطرقية• 

      االسرتاتيجية بجهة تادلة- أزيالل. 

 

توقيع اتفاقية قرض مع البنك األورو� لالستث�ر لتمويل عرصنة الشبكة الطرقية• 

الحكومة ب  قرض  اتفاقية  عىل  التوقيع  بالرباط،   2014 مارس   19 األربعاء  يوم  تم 

التجهيز وزير  رباح،  عزيز  السيد  من  كل  طرف  من  لالستث�ر،  األورو·  والبنك  املغربية 

و النقل و اللوجستيك، و السيد فيلب د فونت فيف، نائب رئيس البنك األورو· لالستث�ر.

 

الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب تحتفل بالذكرى الخامسة و العرشون عىل تأسيسها• 
 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله و أيده، احتفلت الرشكة

الوطنية للطرق السيارة باملغرب، يوم الثالثاء25 نونرب2014 باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية،

بالذكرى الخامسة و العرشين عىل تأسيسها.
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2 .…ôëÑdG π≤ædG h  ÅfGƒŸG

جاللة امللك و الرئيس التونيس يرتأسان حفل توقيع عىل مجموعة من اتفاقيات التعاون ب  البلدين• 

ترأس صاحب الجاللة امللك محمد السادس ، نرصه الله، مع الرئيس التونيس السيد محمد منصف املرزوقي يوم الجمعة 30 ماي 2014 

بقرص قرطاج الرئايس، بتونس العاصمة، حفل توقيع عىل أزيد من 20 اتفاقية للتعاون ب املغرب و تونس تهم مختلف املجاالت من 

املتوسط للمهن  بينها اتفاقية تهم بروتوكول اتفاق للتعاون ب املعهد العايل للدراسات البحرية بالدار البيضاء و معهد البحر االبيض 

البحرية بتونس، وقعها السيد عزيز رباح و عن الجانب التونيس السيد شهاب ابن احمد. 

تخليد الذكرى املائة والخمسون ملنارة كاب سبارتيل• 

تنظيم املغرب لأليام املوازية لأليام الدولية البحرية التي نظمت ألول مرة باملغرب من 27 إىل 29 أكتوبر 2014، بطنجة. • 

3 .…ƒ÷G π≤ædG h äGQÉ£ŸG

جاللة امللك يدشن املطار الجديد لبني مالل املنجز بغالف مايل إج�يل قدره• 

     195.5 مليون درهم

أرشف صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله ، اليوم الجمعة 16 ماي 2014 ، عىل تدش

 195.5 التي تطلبت غالفا ماليا قدره  البناء والتهيئة  إعادة  لبني مالل بعد أشغال  الجديد  املطار 

مليون درهم. 

4 . ájójó◊G ∂µ°ùdG

جاللة امللك يدشن املحطة السككية الجديدة للدار البيضاء - امليناء• 

أرشف صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله، اليوم الخميس 25 شتنرب 2014 بالدار البيضاء، عىل تدش املحطة السككية الجديدة

للدار البيضاء - امليناء، التي تعد بحق إنجازا متميزا ينضاف إىل سجل اإلنجازات الحديثة للشبكة السككية الوطنية.
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جاللة امللك يعطي انطالقة أشغال تثنية الخط السك½ الرابط ب  سطات و مراكش• 

ترأس صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله، يوم الجمعة

Ð24 يناير 2014  حفل انطالقة أشغال التثنية الكاملة للخط السك

ضمن مندمجا  جزءا  يشكل  الذي  مراكش  و  سطات  ب  الرابط 

العقد الربنامج (2010 - 2015) املوقع ب الدولة واملكتب الوطني

مرشوع مكونات  عىل  جاللته  اطلع  ك�  الحديدية.  للسكك 

التأهيل الحرضي للمنشآت السككية  Ôحطة مراكش الذي خصص

له وعاء عقاري ×تد عىل مساحة 39 هكتارا. ويهم هذا املرشوع

متعدد جديد  حرضي  قطب  بناء  مغطاة،  مربع  مرت  ألف   465

الوظائف والخدمات، يضم إقامات سكنية ومتاجر وفنادق ومكاتب

ومساحات خرضاء.

5 .∂«à°ù«Lƒ∏dG

لتطوير •  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تفعيل  تهم  اتفاقيات  سبع  عىل  التوقيع  حفل  باملحمدية  يرتأس  امللك  جاللة 

التنافسية اللوجستيكية

ترأس صاحب الجاللة امللك محمد السـادس، نرصه الله، يوم الثالثاء 13 ماي

تفعيل ترسيع  تروم  اتفاقيات  سبع  عىل  التوقيع  حفل  باملحمدية،   2014

اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية.

6 .π≤ædG áeƒ¶æe

شارك السيد محمد نجيب بوليف الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل

و اللوجيستيك املكلف بالنقل يوم  األربعاء 22 أكتوبر2014 يف االجت�ع

الثامن ملجموعة وزراء النقل يف غرب املتوسط (5+5) املنعقد يف العاصمة
الربتغالية لشبونة و الذي يدعو إىل تكثيف التعاون يف مجال النقل و البحث

عن التمويالت الرضورية لبناء شبكة ناجعة و متطورة و تنافسية ملختلف

بالقطاع و مراعات إشكاليات املتعلقة  الخدمات  النقل مع تطوير  أنواع 

السالمة و األمن و املحافظة عىل البيئة.
 

و تم التأكيد يف هذا اإلطار، عىل ارادة  املغرب لتعزيز التعاون مع االتحاد من أجل املتوسط من أجل تحديد مشاريع أولوية أخرى تستفيد 

من الدعم املؤسساß واملايل إلنجازها داعيا األمانة العامة لالتحاد إىل امليض قدما نحو املزيد من املبادرات لدعم مشاريع أخرى مهيكلة 

للبنيات التحتية ترقى إىل مستوى تطلعات دول الضفت.

2014 á`æ°ùd IRQÉ```ÑdG çGó`MC’G º`gCG

) املوقع ب الدولة واملكتب الوطني

و تم التأكيد يف هذا اإلطار، عىل ارادة  املغرب لتعزيز التعاون مع االتحاد من أجل املتوسط من أجل تحديد مشاريع أولوية أخرى تستفيد و تم التأكيد يف هذا اإلطار، عىل ارادة  املغرب لتعزيز التعاون مع االتحاد من أجل املتوسط من أجل تحديد مشاريع أولوية أخرى تستفيد 
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حققت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يف إطار السياسة التنموية املتكاملة التي نهجتها للنهوض بقطاع النقل Ôختلف أâاطه، نقلة 

نوعية يف تطوير البنيات التحتية للنقل من طرق وطرق سيارة وسكك حديدية ومطارات وموانئ، ك� قطعت أشواطا مهمة يف مسلسل 

إصالح وتحرير وإدخال املنافسة Ôختلف أâاط النقل وتحس مستوى الخدمات املقدمة ومحاربة اقتصاد الريع.

وبغية االستمرارية وفق رؤية مجددة، نهجت الوزارة اسرتاتيجية جديدة للفرتة 2012 - 2016، تأخذ بع االعتبار مضام الربنامج الحكومي 

للنقل  التحتية  للبنيات  ومتوازنة  ومتكاملة  منسجمة  وتنمية  والجهوي  الوطني  لالقتصاد  التنافسية  القدرة  كتدعيم  بالقطاع  الصلة  ذات 

واالستمرار يف السياسة اإلرادية لالستث�ر يف البنيات التحتية للنقل، مع تكامل أنواع النقل وتشجيع النقل املتعدد األâاط، باإلضافة إىل ضبط 

التخطيط والربمجة والتمويل وكذا الرفع من مستوى العرض وجودة الخدمات.

وقد ارتكزت هذه االسرتاتيجية عىل ثالث محاور أساسية تعكس مساهمة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك يف تحقيق األهداف السالفة الذكر، تتمثل يف :

التنافسية والتنمية العادلة واملستد×ة، • 

الشفافية، الحكامة الجيدة والفعالية،• 

جودة وسالمة خدمات النقل.• 

1 .áÁóà°ùŸGh ádOÉ©dG á«ªæàdGh á«°ùaÉæàdG

يف هذا اإلطار، تعتزم الوزارة مواصلة سياسة األوراش الكربى للنمو يف جميع قطاعات النقل. وهكذا، سيتم يف مجاالت الطرق والطرق السيارة 

والنقل الطرقي، الرشوع يف إنجاز مخطط الطرق الذي يحدد اآلفاق املستقبلية لجميع أنواع النقل (طرق سيارة، طرق رسيعة، طرق قروية...) 

 êام 400 كلم من الطرق السيارة، و 600 كلم من الطرق الرسيعة وتحديد اآلفاق املستقبلية للطرق السيارة (املخطط الثاëحيت سيتم إ

وآليات تفعيله)، وإنهاء الربنامج الثاê للطرق القروية وإعداد الربنامج الثالث للطرق القروية وتأهيل النقل الطرقي القروي وإنجاز الدراسات 

املتعلقة بنفق تشكا (مراكش – ورزازات) و كذا إنهاء الدراسات للطريق السيار ب وجدة و الحدود الجزائرية.

أما يف مجال النقل السكÐ، فستعرف هذه الفرتة إنهاء الخط السكÐ للقطار فائق

الرسعة نحو فائق  القطار  الرسعة طنجة –الدارالبيضاء وإنجاز دراسات خط 

مراكش واملساهمة يف تطوير النقل الجهوي (RER البيضاء) و تثليث خط

القنيطرة - الدار البيضاء و تثنية مقاطع من خط سطات – مراكش و تأهيل

خط سيدي قاسم – طنجة وكهربة خط فاس – وجدة (مرحلة أوىل فاس – تازة)

و إعداد دراسات توسيع الشبكة الكالسيكية (بني مالل ، طنجة

و تطوان، ...) 

أما يف مجال النقل السكÐ، فستعرف هذه الفرتة إنهاء الخط السكÐ للقطار فائق

á«ªæàdGh á«°ùaÉæàdG

áÁóà°ùŸG h ádOÉ©dG 

 áeÉµ◊G , lá«aÉØ°ûdG

I ‹É©ØdG h Ió«÷G

áeÓ°ShIOƒL

π≤ædG äÉeóN

±GógC’G

á«é«JGÎ°S’G
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و في� يخص املوانئ والنقل البحري ، فسيتم الرشوع يف استغالل املحطة 4 مليناء طنجة املتوسط من طرف مرىس املغرب و إعطاء انطالقة 

األشغال باملحطة 3 مليناء طنجة املتوسط يف إطار الرشاكة مع القطاع الخاص و إنجاز موانئ جديدة : آسفي، الناظور غرب املتوسط، الجرف 

األصفر، املهïيز و توسيع موانئ الداخلة، طرفاية، أكادير، العرائش، الجبهة، سيدي إفني و وضع مخطط لتأهيل ميناء القنيطرة – مهدية     

و وضع مخطط لتطوير نشاط بناء و إصالح السفن ودراسات موانئ كربى  جديدة : الداخلة األطليس والقنيطرة األطليس .

و بالنسبة للمطارات و النقل الجوي ، فسيتم إعداد مخطط وطني مديري لتطوير البنيات التحتية للمطارات و تنمية مطارات الناظور، 

كلميم، الراشدية و طانطان، و كذا توسيع مطار مراكش و املحطة 1 و Ô 2طار محمد الخامس، و محطات جوية جديدة بفاس، زاكورة، بني 

مالل، باإلضافة إىل إنجاز املدرج الثالث لإلقالع Ôطار محمد الخامس.

أما في� يخص اللوجستيك، فسيتم تعزيز التنافسية اللوجيستيكية و املساهمة يف تهيئة الرتاب الوطني والتنمية الجهوية و ëك املغرب من 

االستفادة من موقعه الجيوسرتاتيجي، من خالل استقطاب حصة من التجارة و السياحة البحرية الدولية. 

و يف نفس السياق سيتم إنجاز األجزاء األوىل من املحطات اللوجيستيكية بكل من ميطا وزناتة و فاس و مراكش و طنجة و إنجاز مخططات 

باملنطقة  الجاف  امليناء  تهيئة  ستتم  ك�  صناعية.  وحدات  و  مناطق  لعدة   Ðسك ربط  إىل  باإلضافة  الطاقية،  باملواد  و  بالحبوب  خاصة 

اللوجيستيكية لزناتة و إنجاز الطريق البحري زناتة – ميناء الدار البيضاء.

و من جهة أخرى سيتم تحديد اسرتاتيجية جديدة لتطوير الشحن الجوي و دراسة جدوى تطوير قطب دويل لنشاط الشحن الجوي، مع 

إنجاز محطات جوية خاصة بالشحن الجوي، باإلضافة إىل تنمية التكوين املهني يف مهن النقل الجوي.

2 .á«dÉ©ØdG h Ió«÷G áeÉµ◊G , lá«aÉØ°ûdG

و تهدف اسرتاتيجية الوزارة يف هذا اإلطار إىل خلق إدارة منفتحة و ميٌرسة الخدمات و منصفة، مع تعزيز املنافسة الحرة و املتوازنة بدون 

ريع، و كذا وضع أسس رشاكة متقدمة مع القطاع الخاص و الفاعل العموم، باإلضافة إىل تحس الفعالية يف العمل و تدبï أمثل للموارد 

و االرتقاء باملوارد البرشية.

و لتفعيل هذا املحور، برمجت الوزارة العديد من العمليات، نذكر منها، عىل سبيل املثال ال الحرص، تأهيل قطاع النقل و مراجعة املنظومة 

القانونية للقطاع، متابعة سياسة الالëركز و إعطاء صالحيات أكرب للمصالح الرتابية، مواصلة تبسيط املساطر اإلدارية و تحس االستقبال، 

االنفتاح عىل القطاع الخاص و تطوير الرشاكة ب القطاع العام و الخاص، ترشيد و تدبï أمثل للموارد و تعزيز املوارد البرشية و الرفع من 

مهنيتها. 

3 .π≤ædG äÉeóN áeÓ°S h IOƒL

 ïرشوط السالمة عىل مستوى مختلف أنواع النقل و تطبيق أعىل معاي ïانطالقا من حرص وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك عىل توف

السالمة، و من أجل دعم االسرتاتيجية الوطنية للحد من حوادث السï و ض�ن السالمة الطرقية ، عمدت الوزارة ضمن اسرتاتيجيتها تخصيص 

محور خاص Ôواضيع السالمة و جودة خدمات مختلف أنواع النقل.  

و من ب أهداف هذا املحور، تحديد مشكالت السالمة املرورية و بلورة رؤية مندمجة و اقرتاح اإلجراءات الالزمة و العملية لحل تلك 

املشكالت و الحد من خطورتها و إيقاف املنحى التصاعدي لعدد الحوادث و كذا لعدد القتىل. 

و يف هذا املجال تسهر الوزارة عىل وضع سياسة جديدة وفعالة يف مجال صيانة التجهيزات والبنيات التحتية باملطارات و املوانئ و الشبكات 

الطرقية والسككية ومراجعة املنظومة القانونية ذات الصلة كتحي النصوص التطبيقية وإعداد دفاتر التحمالت الخاصة Ôؤسسات تعليم 

السياقة ومؤسسات الرتبية عىل السالمة الطرقية وشبكات الفحص التقني و املسطرة الالزمة إلحداث و تدبï اللجان اإلدارية للبحث يف 

أسباب حوادث السï املميتة و ذلك بغية توفï جميع ض�نات جودة و سالمة خدمات النقل. 

á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G
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1 .IQÉ«°ùdG ¥ô£dG

تتوفر بالدنا عىل شبكة طرق سيارة يبلغ طولها 1.511 كلم مفتوحة يف وجه حركة املرور تربط املدن التي يتجاوز عدد سكانها 400 ألف 

نسمة.

في� يخص سنة 2014، فقد ëيزت  باستك�ل الشطر األول من الطريق السيار الرابط ب  برشيد و بني مالل (مقطع خريبكة - بني مالل) 

بطول 95 كلم الذي تم تدشينه من طرف صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله ، يومه السبت 17 ماي 2014. 

ك� عرفت سنة 2014 التوقيع، يوم الجمعة 26 شتنرب، عىل اتفاقيت تهم ثالثة مشاريع كربى يف إطار برنامج تنمية الدار البيضاء الكربى 

و تشمل:

مرشوع إنجاز الطريق السيار تيط مليل - برشيد،• 

مرشوع إنجاز الطريق السيار برشيد - الدار البيضاء عرب الطريق الجهوية 315،• 

تثليث الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد عرب الطريق الثانوية 114 املؤدية إىل مطار محمد الخامس.• 

من جهة أخرى، عرفت نفس السنة مواصلة تنمية شبكة الطرق السيارة عرب إنجاز أشغال بناء همت عدة مقاطع تدخل يف إطار املخطط 

املديري الوطني التكمييل للطرق السيارة باملغرب و دراسات همت مشاريع مستقبلية أخرى.

في� يخص مشاريع الطرق السيارة التي تتواجد يف طور األشغال، فيبلغ طولها اإلج�يل 359 كلم و تتعلق باملقاطع التالية:
 

الطريق املداري للرباط عىل طول 41 كلم حيث وصلت نسبة تقدم هذه األشغال إىل 36% بالنسبة لألشغال الرئيسية و66% في� • 

يخص أشغال الجرس عىل وادي ا· رقراق ومن املرتقب أن تنتهي األشغال بهذا الطريق يف أواخر سنة 2015.

الشطر التكمييل من توسيع الطريق السيار الرباط - الدار البيضاء الذي يهم مقطع ع حرودة – املحمدية. تم استك�ل هذا املقطع • 

خالل سنة 2014.

مقطع                         •  أشغال  ومواصلة  كلم)   95) مالل  بني   - خريبكة  مقطع  إنهاء  تم  حيث  مالل  بني  و  برشيد  ب  الرابط  السيار  الطريق 

برشيد – خريبكة (77 كلم) . ويهدف هذا املرشوع اىل مواكبة التنمية التي تشهدها جهات تادلة - أزيالل والشاوية - ورديغة. و 

ترتاوح نسبة تقدم األشغال بجميع املقاطع ما ب 77% و%95 :

™bƒàŸG ïjQÉàdG 

∫É¨°T’G AÉ¡fE’

‘ ∫É¨°TC’G Ωó≤J áÑ°ùf 

2014 ÈæLO ºàe

∫É¨°TC’G Ωó≤J áÑ°ùf 

2013 ÈæLO ‘
(º∏c) ∫ƒ£dG) ™£≤ŸG

2015 ÈæLO

% 77 % 51 38.6 برشيد- بن احمد

% 95 % 73 38.7 بن احمد- خريبكة
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الطريق السيار الجديدة - آسفي املمتد عىل طول 142 كلم حيث ترتاوح نسبة تقدم األشغال يف متم شهر دجنرب 2014 ما ب %40  • 

و45% ومن املرتقب أن تنتهي األشغال بهذا املحور يف متم سنة 2015 .

أما في� يخص الدراسات، فقد عرفت سنة 2014 الرشوع يف الدراسات التمهيدية للطرق السيارة كرسيف – الناظور و الطريق السيار الرابط

ب وجدة و الحدود الجزائرية وكذا الدراسات األولية املتعلقة بتوسيع مقطع الدار البيضاء – برشيد إىل 3*2 مسارات و الدراسات التنفيذية

ملقطع برشيد – مديونة  ليصل طول املشاريع قيد الدرس 373 كلم .

في� يتعلق بعمليات التهيئة عىل الطرق السيارة قيد االستغالل، ëثلت أهم هذه العمليات املنجزة خالل سنة 2014 يف:

استك�ل أشغال إنجاز البدال الجديد لسيدي بوقنادل عىل الطريق السيار الرباط - القنيطرة. • 

استك�ل أشغال إنجاز نصف بدال تيط مليل عىل الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط.• 

مواصلة أشغال إنجاز بدال بني يخلف عىل الطريق السيار الدار البيضاء - املحمدية.• 

مواصلة أشغال إنجاز بدال سبع عيون و ع تواجطات عىل الطريق السيار مكناس- فاس.• 

مواصلة أشغال إنجاز بدال ليكسوس  عىل الطريق السيار الرباط - طنجة .• 

مواصلة أشغال إنجاز بدال سكانية  عىل الطريق السيار الرباط - طنجة .• 

و بخصوص صيانة البنية التحتية، فباإلضافة إىل عمليات الصيانة الجارية املنجزة باستمرار، تم استك�ل خالل سنة 2014 عمليات الصيانة 

همت تقوية القارعة مقطع محطة النسيم - حد سواö وإعادة تصميم مدخل أزبان ك� تواصلت معالجة املناطق املعرضة لالنزالق.

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG

™bƒàŸG ïjQÉàdG 

∫É¨°T’G AÉ¡fE’

‘ ∫É¨°TC’G Ωó≤J áÑ°ùf 

2014 ÈæLO ºàe
(º∏c) ∫ƒ£dG) ™£≤ŸG

% 45 25.5 الجديدة – جرف األصفر

2015 ÈæLO
% 40 39.5 جرف األصفر – سيدي اس�عيل

% 43 39 سيدي اس�عيل - الوليدية

% 44 43 الوليدية - اسفي
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وباإلضافة، تم وضع نظام لتدبï صيانة البنية التحتية الذي سيمكن من تحس طريقة تسيï و صيانة شبكة الطرق السيارة. و يف نفس اإلطار 

ëت مواصلة املرشوع املهم الخاص بتطوير االستغالل وذلك بتبني نظام متقدم للمساعدة  عىل االستغالل و كذا بحث تنويع وسائل األداء. 

من ناحية أخرى، تم وضع تقنيات إلعادة استع�ل النفايات امللتقطة من عىل جوانب الطرق السيارة .

و في� يخص حركة السï بالطرق السيارة التي هي يف طور االستغالل، فقد بلغت إرادات األداء خالل التسعة أشهر األوىل من سنة 2014 

حوايل 1773 مليون درهم بزيادة 2.8 % نتيجة مرور Ôعدل أزيد من 17.9 مليون عربة. كلم يف اليوم، أي بارتفاع بنسبة %3.2 بالنظر إىل 

نفس الفرتة من سنة 2013.

وتجدر اإلشارة إىل أن أهم ارتفاع حركة املرور خص محور الطرق السيارة الدار البيضاء – برشيد (+ 4.7%) و الرباط - القنيطرة (+ %4.6).

بالنسبة ملؤرش سالمة السï عىل شبكة الطرق السيارة التي تتواجد يف طور االستغالل، فقد تم تسجيل إىل حدود 30 شتنرب 2014 :

349 جرحى إصابتهم خطïة (-149 شخص)،• 

150 قتىل (+30 شخص).• 

2 .¥ô£dG

البضائع. وقد  اململكة حيث تؤمن 90% من نقل املسافرين و 75% من نقل  التجارية واقتصاد   املبادالت  الطرق دورا حيويا يف  تلعب 

عرفت السياسة املتبعة يف مجال الطرق تطورات مهمة وذلك حتى تستجيب للنمو املتواصل للطلب عىل النقل واملواصالت. وتهدف هذه 

السياسة إىل توفï الربط ب املدن وسيولة دا÷ة لحركة النقل وإىل املساهمة يف إعداد الرتاب الوطني وإدماج الجهات واملجاالت يف الدينامية 

االقتصادية التي تعرفها اململكة.

ولتطوير التجهيزات الطرقية ترتكز األهداف االسرتاتيجية للوزارة عىل تنفيذ استث�رات إرادوية من أجل âو اقتصادي واجت�عي و دعم 

وعرصنة الشبكات الكربى للبنيات التحتية (تطور الطرق الرسيعة، الطرق البنيوية، الصيانة...) ونهج سياسة القرب لخدمة املواطن كتطوير 

العاö القروي والرفع من وثïة إنجاز الطرق القروية.

معطيات عامة

الشبكة الطرقية• 
يناهز الطول اإلج�يل للشبكة الطرقية املصنفة 57.334 كلم، والتي يصل طول الطرق املعبدة فيها حوايل 41.431 كلم منها 736 كلم عبارة 

عن طرق رسيعة.

وتتوزع هذه الطرق املعبدة عىل الشكل التايل: 

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG

  (%)   áÑ°ùædG (º∏c) ∫ƒ£dG) ¥ô``£dG

25 10 185 الوطنيــة

23 9 510 الجهويــة

52 21 736 اإلقليميــة

100 41 431 ´ƒªéŸG
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القناطر واملنشآت الفنية• 

ك� تتوفر بالدنا عىل حظïة مهمة ومتنوعة من القناطر واملنشآت الفنية يصل عددها إىل 7500 وحدة، يرجع تاريخ إنشاء ثلث هذه الحظïة 

 ïالعوامل الطبيعية عىل مكوناتها م� ينعكس سلبا عىل قدرتها عىل تحمل حركة الس ïهذه املنشآت من تأث êإىل سنوات الستينات. وتعا

التي ما انفكت تعرف ارتفاعا مضطردا خالل السنوات األخïة موازاتا مع التطور الكبï الذي شهدته حظïة العربات من حيث تعدادها      

و كذا أوزانها. 

فحظïة املنشآت الفنية تتميز بتقادمها، حيث أن 200 منشأة مهددة باالنهيار، 3800 منشأة عرض قارعتها ال يتجاوز 5,50 مرت، 1000 منشأة 

مغمورة و 200 منشأة ذات حمولة محدودة.

و ×كن نظام التدبï (SGOAM) الذي اعتمدته الوزارة من الوقوف عن كثب عىل حالة املنشآت واتخاذ القرارات الالزمة يف شأن استغاللها 

من أجل سالمة مستعمليها عن طريق إغالقها يف وجه حركة السï أو تحديد حمولتها أو برمجة صيانتها أو إعادة بنائها.  

تطور حالة الشبكة الطرقية• 

عرفت حالة الشبكة الطرقية املعبدة تدهورا نسبيا خالل الفرتة املمتدة ب سنة 2000 و2014 وقد أبانت آخر حملة تفقدية للشبكة الطرقية 

املعبدة لسنة 2014 أن 57.8% منها توجد يف حالة حسنة إىل متوسطة Ôعنى أن 42.5% من الشبكة توجد يف حالة سيئة وتحتاج إىل الصيانة.

ويف ما ييل جدول يب تطور حالة الشبكة الطرقية منذ 1992 : 

52%

25%

23%

الوطنيةاإلقليمية

الجهوية

الـشبكـة الـطرقيـة الـمعبدة

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG

ßبحاجة إىل صيانة إلستعادة مستوها الخدما

ßبحاجة إىل تدخل رسيع للرفع من مستوها الخدما

حالة متوسطة

مهددة باإلنهيار
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حالة حظÇة املنشآت الفنية
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أما يف ما يخص املنشأة الفنية، فتتجىل أهم اإلنجازات خالل سنة 2014 يف: 

انتهاء األشغال ب 37 منشأة فنية.• 

ابتداء األشغال ب 37 منشأة فنية.• 

ستعطى انطالقة األشغال ب 50 منشأة فنية .• 

إنجازات سنة 2014

و خالل سنة ë 2014كنت الوزارة من تنفيذ مخطط عملها يف هذا القطاع والذي يرتكز حول املحاور الرئيسية التالية:

 •،ïإنقاذ الرصيد الوطني واملحافظة عىل الطرق ومال÷تها مع حركة الس

إصالح أرضار الفيضانات،• 

توسيع الرصيد الطرقي الوطني،• 

إنجاز الجزء املتعلق بالطرق ومنشآت العبور من برنامج التأهيل الرتا·،• 

تعزيز رشوط السالمة الطرقية عىل محاور الشبكة الوطنية.• 

إنقاذ الرصيد الطرقي الوطني واملحافظة عليه:  . 1

الصيانة 2014 لعمليات  الذي خصص سنة  املايل اإلج�يل  الغالف  بلغ 

ومال÷ة الشبكة الطرقية وإصالح املنشآت الفنية، مبلغ 1250 مليون

كلم  698 تقوية  الطرقية،  الصيانة  إنجازات  وهمت  درهم، 

848 كلم. الطرق وتكسية  من 

باإلضافة إىل ذلك، ويف إطار مال÷ة الشبكة الطرقية مع تزايد

حركة السï، فقد تم خالل سنة 2014 توسيع 781 كلم من الطرق.

40,00 %

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

45,00 %

50,00 %

55,00 %
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63,1 % 64,7 %

66 %
64,7 % 64,5 %

60 %

55 %
54,3 % 53,5 %

57,8 %
60,00 %

65,00 %

70,00 %

تطور نسبة حالة الطرق التي توجد يف حالة حسنة إىل متوسطة ماب  سنة 1992 وسنة 2014

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG
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وتتجىل هذه العمليات حسب نوع الطريق في� ييل:   

ك� يب التبيان التايل تطور عمليات الصيانة خالل السنوات الثالث األخïة:

إصالح أرضار الفيضانات. 2

و2013/2012 •  و2012/2011  و2011/2010  و2010/2009   2009/2008 مواسم  الفيضانات  أرضار  إصالح 

و2014/2013

و2011/2010  و2010/2009   2009/2008 مواسم  خالل  الطرقية  الشبكة  أصابت  التي  للخسائر  املايل  الحجم  الوزارة،  مصالح  قدرت 

و2012/2011 و2013/2012 وÔ 2014/2013ا يناهز ثالث ماليï ومئتان وستة مليون درهم (3.206 مليون درهم).

الفنية املترضرة بفعل السيول،           بناء أو ترميم املنشئات  الطرقية، إعادة  الفيضانات عىل الشبكة  الربنامج اإلج�يل إلصالح أرضار  ويتضمن 

و معالجة اإلنجرافات، و تدعيم و ح�ية املصطبات، وتحس نظام رصف املياه، و كذا إصالح و تجديد املقاطع املترضرة من القارعة.

توسيع القارعة

تكسية القارعة

تقوية القارعة

 ´ƒ```ªéŸG

(º∏c)

 áYQÉ≤dG ™«°SƒJ

(º∏c)

 áYQÉ≤dG á«°ùµJ

  (º∏c)

 áYQÉ≤dG ájƒ≤J 

(º∏c)
¥ô``£dG

890 210 309 371 الوطنيــة

709 238 329 142 الجهويــة

728 333 210 185 اإلقليميــة

2327 781 848 698 ´ƒªéŸG

2014 áæ°S á∏«°üM
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á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG

و قد مكنت اإلعت�دات املرصودة ( 3.206 مليون درهم )، من إنجاز 490 عملية إصالح و تجديد ملقاطع و منشئات مترضرة،و ذلك لغاية  

يونيو 2014.  

و من أهم العمليات التي أنجزت أو تنجز يف هذا اإلطار :

اثار الفيضانات األخÇة، التي همت األقاليم الجنوبية للمملكة خالل شهر نونرب ودجنرب 2014، عىل الشبكة • 

الطرقية

لقد شهدت عدة جهات اململكة وخاصة الجهات الجنوبية تساقطات مطرية استثنائية خالل شهر نونرب ودجنرب 2014 حيث تجاوزت املعدل 

السنوي املسجل بهذه الجهة و لقد همت الفيضانات الناتجة عن التساقطات املطرية االستثنائية كل من إقليم أكادير، تارودانت، تزنيت، 

سيدي إفني، كلميم، طانطان و العيون.

تجدر اإلشارة أنه خالل هذه الفيضانات، انقطعت عدة مقاطع طرقية عىل مستوى 282 نقطة منها:

88 نقطة عىل مستوى الطرق الوطنية،• 

75 نقطة عىل مستوى الطرق الجهوية،• 

119 نقطة عىل مستوى الطرق اإلقليمية.• 

لقد قامت الوزارة  عىل مستوى املديريات الجهوية واإلقليمية التابعة لها

ïالس بحالة  وإمدادهم  الطريق  مستعميل  إلرشاد  دا÷ة  خلية  بتكوين 

عىل مستوى الطرق. ويف هذا اإلطار  تم عالج 32000 رسالة تتعلق بهذا

الحدث ما ب الفرتة 20 نونرب و 04 دجنرب 2014.

ك� قامت الوزارة بالتدخل و تعبئة اآلليات و املوارد البرشية لفتح الطرق املنقطعة وفتح 282 محور طرقي يف أقل من أسبوع ماعدا 

نقطت تطلبا املزيد من الوقت مثل الطريق الوطنية 9 ب حد زرقطن و تدارت عىل مستوى ايت أورير - ورزازات و الطريق الوطنية 

12 بالجنوب الرشقي يف اتجاه كلميم.

ك� عرفت هذه الفرتة التدخل الفوري إلعادة حركة السï إىل حالتها الطبيعية من خالل تعبئة :

302 آلية لألشغال العمومية• 

أكû من 400 شخص ( من مهندس وتقني وسائق وع�ل)• 

تجدر اإلشارة أنه خالل هذه الفيضانات، انقطعت عدة مقاطع طرقية عىل مستوى 

 محور طرقي يف أقل من أسبوع ماعدا 
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و يجب التذكï أن التكلفة التقديرية لألرضار الناتجة عن هذه الفيضانات تقدر ب 1342 مليون درهم تعترب كإجراءات فورية لإلصالح هذه 

األرضار.

و قد عملت الوزارة عىل إنجاز برنامج للمعالجة بصفة نهائية و مرحلية للنقط املهددة باالنقطاع عىل مستوى الشبكة الطرقية الهيكلية، 

 ïكن من سيولة 80% من مجموع حركة السë و يهم هذا الربنامج 525 منشأة قابلة لغمر املياه عىل مستوى املحاور االسرتاتيجية  التي

عىل الطرق  والتي تشكل صلة وصل باملراكز التي يفوق سكانها 20000 مواطن. ويبلغ تكلفة هذا الربنامج 5000 مليون درهم موزعة عىل 

خمس سنوات ب 2016 و 2020.

توسيع وإعــداد الرصيد الطرقي الوطني. 3

الطرق الرسيعة• 
تعترب الطرق الرسيعة من املشاريع املهيكلة ذات قيمة اقتصادية واجت�عية عالية. و يف هذا الصدد سطرت الوزارة برنامجا لهذه الطرق      

و الذي يهدف إىل:

إنشاء بنية تحتية للربط ب  شبكة الطرق السيارة و الطرق العادية ؛• 

 تعزيز شبكة الطرق السيارة عرب بناء بنية تحتية ذات سعة و مستوى خدمة جيد يف الحاالت التي ال ×كن أن تكون الطرق السيارة • 

ذات ربحية مالية نظرا ملستوى حركة املرور عىل املدى املتوسط والطويل ؛

الرفع من التنمية االقتصادية الجهوية ؛• 

مسايرة âو حركة املرور واملساهمة يف التهيئة املجالية ؛• 

تقليص املدة الزمنية للربط الطرقي وتحس مستويات الخدمة والسالمة عىل الطرق. • 
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و ترتكز الرتكيبة املالية للربنامج باإلضافة إىل مشاركة الدولة عىل املشاركة املالية للمجالس اإلقليمية و املجالس البلدية و الوكاالت اإلâائية      

و الجهات املانحة الوطنية.

و قد رشع يف تنفيذ هذا الربنامج منذ التسعينات موازا ة مع برنامج الطريق السيارة و يشهد وثïة تنفيذ جيدة تهدف إىل بناء 600 كلم 

خالل الفرتة 2012-2016 ليصل الطول اإلج�يل إىل  1300 كلم. أنجز حاليا حوايل 778 كلم من الطرق الرسيعة و األشغال يف طور اإلنجاز 

عىل طول 341 كلم.

أما بالنسبة للعمليات الجارية فيها األشغال حاليا فهي كالتايل :

الطريق الرسيع تازة-الحسيمة : • 

*  الشطر الثالث من الطريق الجهوية رقم 505 عىل طول 25 كلم 
الطريق الرسيع وجدة - الناظور : • 

*  مقطع بركان – أحفï عىل طول 20 كلم
*  مقطع زايو - قنطرة الحسن الثاê عىل طول 9,4 كلم، 

*  مقطع سلوان - زايو عىل طول 23,6 كلم
بورصة البواكر وتيزنيت :• 

 *  الشطر الثاê ب قنطرة واد ماسة - تيزنيت عىل طول 25 كلم 

 •: Çالطريق الرسيع العرائش – القرص الكب

 *  الشطر األول عىل طول 14 كلم

الربنامج  الوطني الثاÖ للطرق القروية• 

عرفت سنة 2014 إعطاء االنطالقة إلنجاز حوايل 1173 كلم بتكلفة تناهز 1141 مليون درهم. وبهذا وصل الطول اإلج�يل للربنامج الوطني 

الثاê للطرق القروية الذي أعطيت انطالقته منذ البداية إىل غاية متم سنة 2014 ما مجموعه 14500 كلم بتكلفة 14495 مليون درهم، ومن 

املرتقب أن يصل هذا الطول إىل 14.500 كلم Ôبلغ إج�يل يقدر ب 14.495 مليون درهم مع نهاية السنة الحالية. وقد وصلت نسبة الولوج 

.ïإىل 78% ، م� مكن من فك العزلة ع� يقارب 2,812 مليون نسمة من السكان القروي. وقد تم فتح 11326 كلم يف وجه حركة الس

وقد واصل صندوق ëويل الطرق إنجاز عمليات الربنامج الوطني الثاê للطرق القروية بوثïة رسيعة. 

ويف هذا اإلطار فقد تم منذ سنة 2006 وإىل غاية أواخر سنة 2014 وصل عدد الصفقات املربمة يف هذا املجال إىل 700 صفقة Ôبلغ إج�يل 

يقدر ب 11.945 مليون درهم إلنجاز حوايل 11.540 كلم من الطرق القروية .

أما في� يخص املوارد املالية التي ëت تعبئتها يف إطار اتفاقيات القروض منذ  سنة 2005، فقد  بلغ مجموعها 9.475 مليون درهم و يكون 

بذلك صندوق ëويل الطرق قد استوىف مبالغ القروض التي سيساهم  بواسطتها يف إنجاز الربنامج الوطني الثاê للطرق القروية .  

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG
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.êو يف إطار تنفيذ التزامات الحكومة، تقوم  الوزارة حاليا بدراسة حول تقييم الربنامج الوطني للطرق القروية األول والثا

برنامج التأهيل الرتا�. 4

يف نفس اإلطار، وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الرامية إىل بلورة

برامج تنموية لتحس ظروف عيش ساكنة املناطق النائية و الجبلية،

و النهوض Ôؤهالتها االقتصادية و الثقافية و البيئية، تم إعداد برنامج

مرافق  ïتوف و  األساسية  التحتية  البنيات  إنجاز  يهم  الرتا·  للتأهيل 

و خدمات القرب لساكنة املناطق الحدودية واملعزولة.

يهدف هذا الربنامج، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية و بتنسيق مع القطاعات الوزارية و املؤسسات املعنية، إىل تدارك الخصاص 

الحد األدÿ من  التعليم و ض�ن  بالصحة و  املرتبطة  الكهرباء والخدمات  الصالح للرشب و  املاء  الطرق واملسالك و  الحاصل يف مجاالت 

التجهيزات و خدمات القرب األساسية ودعم االلتقائية والتكامل مع الربامج الوطنية القطاعية و مع برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 

و تحس املؤرشات االقتصادية و االجت�عية لساكنة الج�عات القروية املستهدفة.

الكهربة             الصالح للرشب و  املاء  بالطرق واملسالك و  املرتبطة  املجاالت  الفرتة 2015-2011،  إنجازه خالل  الذي سيتم  الربنامج  و يهم هذا 

و تحس الخدمات املتعلقة بالصحة و التعليم و كذا توفï السكن الوظيفي لفائدة موظفي الرتبية الوطنية و الصحة، و ذلك لفائدة ساكنة 

503 ج�عة قروية، والتي تنتمي ل 22 إقلي� وهي : بني مالل، أزيالل، الرشيدية، ميدلت، الحسيمة، تازة، تاونات، جرسيف، الحوز، شيشاوة، 

الصويرة، ورزازات، تينغï، تارودانت، زاكورة، طاطا، جرادة، فجيج، دريوش، شفشاون، بوملان و الخميسات.

يف هذا الصدد، تم التوقيع عىل اتفاقية رشاكة ب وزارة الداخلية ووزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و وزارة الفالحة و الصيد البحري 

تتعلق ببناء 766 كلم من الطرق وتهيئة 1.547 كلم من املسالك عالوة عىل إنجاز 90 منشآه للعبور، منها 68 غï مرتبطة بالطرق.

و إىل غاية شتنرب2014، تم إعطاء انطالقة ما مجموعه 1022 كلم من الطرق بتكلفة تناهز 1144 مليون درهم، و تم االنتهاء من األشغال ب 

214 كلم بتكلفة 227 مليون درهم، في� توجد 808 كلم يف طور اإلنجاز بتكلفة 917 مليون درهم.  

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG
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حالة تقدم الربنامج منذ انطالقته إىل غاية متم سنة 2014:
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تحس  رشوط السالمة الطرقية . 5

ëيزت سنة 2014 بالبدء يف إنجاز الربنامج الخاص لتهيئات السالمة الطرقية 2018/2014 و الذي يهدف إىل مواصلة الجهود ملعالجة آفة 

حوادث السï و ذلك عرب تهيئة املحاور االسرتاتيجية الخطïة و إنجاز عدة تهيئات للسالمة الطرقية. 

تبلغ كلفة الشق املتعلق بتهيئات للسالمة الطرقية من هذا الربنامج حوايل مليار و ثالثة مئة مليون درهم موزعة ك� ييل :

و قد عرفت الفرتة 2012-2014 تحسن يف مؤرشات السالمة الطرقية حيث عرفت أعداد القتىل واملصاب بجروح بليغة انخفاضا ملحوظا: 

و تجدر اإلشارة أنه بالنسبة للمجاالت الحرضية، فقد عرفت والية الدار البيضاء وحدها 12.016 حادثة أي 17,69 % من مجموع حوادث 

السï عىل الصعيد الوطني و نتج عنها 212  قتيال أي 5.53% من مجموع القتىل عىل الصعيد الوطني.

á«bô£dG áeÓ°ùdGh ¥ô£dG ,IQÉ«°ùdG ¥ô£dG
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376 تهيئة ملتقيات الطرق

419 تحس مخططات الطرق

45 توسعة و تقوية الطريق

60 توسيع و إعادة بناء القناطر

07 تنقية جوانب الطريق

210 بناء ممر ثالث بالطرق الجبلية

159 بناء جدران وقائية

24 تدخالت أخرى

1300 ´ƒªéŸG

       ( % ) Qƒ£àdG áÑ°ùf

  2014   /  2013                2014      ( % ) Qƒ£àdG áÑ°ùf

  2013  /  2012 2013 2012 äÉ«£©ŸG

+0,27 68645 +1,15 67926 67151  عدد الحوادث 

-8,74 3381 -8,04 3832 4167 عدد القتىل 

-14.81 9365 -4,98 11641 12251 عدد املصابون بجروح بليغة

+0,73 90816 +0,33 90399 90099
 عدد املصابون بجروح

خفيفة
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و املالحظ أن معظم الحوادث املسجلة ناتجة عن أخطاء برشية، إذ نجد الراجل ×ثلون نسبة كبïة من القتىل تقدر ب %26,20 .

و من ب العمليات املنجزة خالل سنة 2014:

تغيï وتحس مسار الطريق اإلقليمية رقم 1016 من 000+28 إىل 400+28 بإقليم شتوكة إنزكان ؛• 

تهيئة ملتقى بالطريق اإلقليمية 1714 بإقليم شتوكة إنزكان ؛• 

تهيئة ملتقى دوراê بالطريق الجهوية 104 بإقليم تزنيت ؛• 

تهيئة ملتقى بالطريق الوطنية رقم 1 بالقنيطرة ؛• 

تغيï و تحس مسار الطريق الوطنية رقم 7 من 400+119 إىل Ô 120+000راكش ؛• 

تهيئة ملتقى دوراê بالطريق الوطنية رقم 16 بإقليم الناظور ؛• 

الجهوية 320   •  الطريق  اإلقليمية 3014،  الطريق  الوطنية رقم 1،  الطريق  اإلقليمية 3038،  (الطريق  تهيئة 4 ملتقيات طرقية 

بالدار البيضاء) ؛

تغيï وتحس مسار الطريق مع إعادة بناء منشأة فنية بالطريق الجهوية 308 ببني مالل ؛• 

تغيï و تحس مسار الطريق الوطنية رقم 8 من 000+593 إىل 000+599 بإقليم خنيفرة ؛• 

بناء مسلك أحاديي االتجاه الطريق الوطنية رقم 8 من 000+588 إىل 000+593 بإقليم خنيفرة ؛• 

وضع مرسبات األمان بالطريق اإلقليمية 5337 و الطريق اإلقليمية 5317 و الطريق اإلقليمية 5300 بإقليم تاونات.• 

ك� يجب التذكï بأن الوزارة بصدد إعداد اسرتاتيجية وطنية للسالمة الطرقية 2023-2014.
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معطيات عامة

تتشكل الشبكة السككية املغربية من محورين اثن، األول يربط مدية مراكش جنوبا Ôدينة طنجة ش�ال مرورا بالدار البيضاء و الرباط عىل 

الساحل األطليس، و الثاê يربط مدينة سيدي قاسم بوجدة رشقا مرورا Ôدينة فاس‘ تضاف له� خطوط متفرعة نحو كل من مدن آسفي، 

وادي زم، الجديدة و الجرف األصفر و بوعرفة. تقوم الشبكة بربط كربيات مدن اململكة و أهم موانئها. و هكذا و رغم محدودية شبكته، 

يشكل النمط السكÐ قطبا أساسيا من منظومة النقل ببالدنا حيث يلعب بفضل مؤهالته الذاتية و مزاياه العديدة دورا أساسيا يف ميدان 

املواصالت و التنقل بتأم نقل ج�عي للمسافرين و نقل للبضائع مع املحافظة عىل البيئة.

إىل متم سنة 2014، يبلغ طول الشبكة السككية   2.109 كلم منها 633 كلم من الخطوط املزدوجة  و 1.284 كلم من الخطوط تعمل بالطاقة 

الكهربائية (61%) و 441 ممرا مستويا و 460 قنطرة سككية و 32 نفقا.

وفي� يخص معدات الجر فتتكون من 257 قاطرة منها 127 قطرة كهربائية و 529 عربة للمسافرين و 5.553 عربة لنقل البضائع منها 

1504 للفوسفاط.

1 .2014  áæ°ùd »µµ°ùdG •É°ûædG á∏«°üM

في� ييل النتائج املنجزة خالل سنة 2014

فقد سجل نشاط نقل املسافرين خالل سنة 2014 ما قدره  40.5 مليون مسافر مقابل 38.1 مليون مسافر سنة 2013 أي بزيادة %6.3.

أما الوحدات الكيلومرتية فقد بلغت 5.6 مليار مسافر- كلم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع السنة املنرصمة.

أما في� يخص نقل البضائع املختلفة (بدون الفوسفاط) فقد سجل نشاط نقل البضائع املختلفة خالل سنة 2014 ما قدره 9.1 مليون طن 

عوض 8.5 مليون طن سنة 2013 أي بزيادة 7.4%، أما الوحدات الكيلومرتية فقد بلغت 863 مليون طن-كلم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 

1 % مقارنة مع السنة املنرصمة.

يف ح سجل نشاط نقل الفوسفاط خالل سنة 2014 ما قدره 26 مليون طن عوض 27.7 مليون طن سنة 2013 أي برتاجع -42.5% مقارنة 

مع سنة 2013، أما الوحدات الكيلومرتية فقد بلغت 4.5 مليار طن-كلم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة - 8.8% مقارنة مع السنة املنرصمة.
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èeÉfÈdG االستث�ري . 2

ëيزت سنة Ô 2014واصلة األشغال املتعلقة باملشاريع املربمجة باملخطط االستتث�ري 2010-2015 الذي يهدف إىل تحقيق قفزة نوعية يف 

مجال املنظومة السككية ملواكبة التطور املجايل واالقتصادي و االجت�عي للمملكة و االستجابة لتطلعات الزبناء و الفاعل االقتصادي عرب:

التوفر عىل شبكة فعالة و عرصية،• 

تحس املنتوج السكÐ و توفï خدمات أكû جاذبية،• 

تحس املردودية و التنافسية و فعالية آليات اإلنتاج،• 

إنجاز األشطر األوىل من املحطات اللوجستيكية السككية بكل من ميطا وزناتة، فاس، مراكش وطنجة،• 

إنجاز مخططات خاصة بالحبوب وباملواد الطاقية،• 

ربط سكÐ لعدة مناطق و وحدات صناعية،• 

املساهمة يف تطوير النقل الجهوي (RER البيضاء).• 

يهم هذا الربنامج االستث�ري الذي يبلغ 33 مليار درهم مرشوع القطار فائق الرسعة الرابط ب طنجة والدار البيضاء Ôبلغ 20 مليار درهم 

(15.6 مليار درهم للسكك والتجهيزات األساسية و4.4 مليار درهم القتناء القطارات) وتحديث الشبكة الحالية Ôبلغ 13 مليار درهم.

مرشوع خط القطار فائق الرسعة طنجة-الدارالبيضاء . 1

يف هذا اإلطار، عرفت سنة 2014 مواصلة أشغال مرشوع الخط االسكÐ للقطار فائق الرسعة طنجة - الدارالبيضاء حيث بلغت نسبة تقدم 

األشغال 61% حيث ëت مواصلة إنجازالعمليات التالية :

مواصلة أشغال منشآت النهائيات املتعلقة باملرشوع،• 

مواصلة أشغال الهندسة املدنية ملختلف حصص الخط السكÐ الفائق الرسعة،• 

مواصلة أشغال ورشة صيانة القطارات الفائقة الرسعة.• 

تأهيل الخطوط السككية. 2

عرفت سنة 2014 ، إنجاز عدة عمليات أهمها:

الرشوع يف أشغال التثنية الكاملة للخط السكÐ ب سطات ومراكش الذي أعطيت انطالقه من طرف صاحب الجاللة امللك محمد • 

السادس نرصه الله يف 24 يناير 2014،

مواصلة أشغال تثليث الخط السكÐ الرابط ب القنيطرة والدار البيضاء،• 

مواصلة تأهيل الخطوط السككية الرابطة ب فاس – وجدة، سطات – مراكش وسيدي قاسم – طنجة،• 

إنهاء أشغال تأهيل الخطوط السككية الرابطة ب الدار البيضاء والرباط،• 

مواصلة أشغال تجديد السكة و طيقة حىص الرص و ح�ية املناطق املعرضة للفيضانات عند مقاطع مختلفة من الشبكة السككية.• 

3 .ácôëàŸG äGó©ŸG π«gCÉJ IOÉYEG h áfÉ«°U

يف إطار صيانة املعدات املتحركة،عرفت سنة 2014 العمليات التالية :

مواصلة عمليات إعادة تأهيل وتجديد مختلف هذه املعدات املتكونة من 205 عربة كالسيكية و 14 عربة ذاتية، • 

مواصلة تجديد  العربات الذاتية املتنقلة التي تؤمن الربط Ôطار محمد الخامس.• 

 •.CORAIL SNCF من أصل 30 و 20 عربة للمسافرين من نوع DH استالم آخر قاطرت من نوع
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تطبيقا لسياسة الحكومة يف ميدان النقل و التي تهدف إىل تقوية و سائل السالمة الطرقية لفائدة مستعميل وسائل النقل، و خصوصا عىل 

مستوى املنشآت و البنيات التحتية املشرتكة ب النقل الطرقي و النقل السكÐ، فقد أبرم املكتب الوطني للسكك الحديدية خالل الفرتة املمتدة 

ب سنتي 2012-2014 اتفاقيتان مع: 

اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل اللوجيستيك من أجل إنجاز برنامج تكمييل Ôبلغ 400 مليون درهم خالل فرتة Ô 2015 - 2012عدل • 

100 مليون درهم سنويا،

اتفاقية ثانية مع وزارة الداخلية Ôبلغ 200 مليون درهم للفرتة املمتدة ب Ô 2015-2012عدل 50 مليون درهم سنويا.• 

تهدف هذه االتفاقيت إىل تأم املمرات الغï املحروسة يف النقط املشرتكة ب السكة الحديدية و الشبكة الطرقية عرب :

إنشاء منشآت لتجاوز املمرات الغï املحروسة و ذلك بحذف هذه األخïة،• 

تجهيز املمرات الغï املحروسة بوسائل الوقاية األوتوماتكية،• 

تسييج املنشآت السككية مع إنشاء ممرات لفائدة السكان املجاورين،• 

الحراسة والتسيï وعرصنة املمرات املستوية. • 

 .Ðمحروس و تجهيز 80 ممر بنظام أوتوماتي ïيف هذا اإلطار، عرفت سنة 2012-2014، حذف 40 ممرا غ

5 .á«µµ°ùdG äÉ£ëŸG

عرفت سنة 2014 مواصلة بناء وعرصنة املحطات السككية من أجل املساهمة الفعالة يف تحس الخدمات املقدمة للمسافرين. و ëيزت هذه 

السنة  بتدش للمحطة السككية الدار البيضاء امليناء. ك� قام صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله و افتتاح املحطة السككية للمركز 

متعدد الخدمات Ôيناء طنجة املتوسطي.

ك� ëت مواصلة عملية تعميم املوزعات األوتوماتيكية الخاصة بسحب التذاكر بكل املحطات السككية.

6 .»µµ°ùdG »eƒª©dG ∂∏ŸG ÚªãJ

اهتم املكتب الوطني للسكك الحديدية سنة Ô 2014واصلة تثم امللك العمومي السكÐ عرب إنجاز مشاريع تساهم يف ëويل برامج املكتب 

(فضاءات وأسواق تجارية باملحطات السككية، عروض عقارية عىل شكل مكاتب للرشكات و قاعات لتنظيم الندوات واالجت�عات باملحطات 

السككية، بناء فنادق مرتبطة بالشبكة السككية و بناء مرافق اجت�عية).

7 .¢UÉÿGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ÚH ácGô°ûdG

لقد تم خالل سنة 2014 إجراء دراسات دقيقة من أجل اقرتاح انجاز مشاريع جديدة يف إطار الرشاكة مع القطاع الخاص همت قطاع السكك 

الحديدية نخص بالذكر منها : 

تشجيع خط جديد للسكة الحديدية يربط خريبكة - بني مالل، • 

خط جديد للسكة الحديدية يربط  تطوان Ôلوسة، • 

الخط السكÐ الجهوي للدار البيضاء،• 

 •.Ðقطب لصيانة التجهيزات يف القطاع السك

»µµ°ùdG π≤ædG h ájójó◊G ∂µ°ùdG

 إجراء دراسات دقيقة من أجل اقرتاح انجاز مشاريع جديدة يف إطار الرشاكة مع القطاع الخاص همت قطاع السكك 

تشجيع خط جديد للسكة الحديدية يربط خريبكة - بني مالل، 
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بحكم موقعه الجيوسرتاتيجي املتميز ب قارß إفريقيا و أوروبا و بانبساط سواحله الش�لية و الغربية عىل طول 3500 كلم، اكتسب املغرب 

صبغة البلد البحري بامتياز. و بفضل هذا املوقع الجغرايف املنفرد، أصبح للموانئ املغربية دور طالئعي يف تنمية النسيج «السوسيو اقتصادي» 

للمملكة من خالل التأثï املبارش لهذه املنشآت عىل مختلف القطاعات الحية و املنتجة للبالد.

ك� يعد امللك العمومي البحري فضاء بيئيا و اقتصاديا بامتياز يوفر إمكانية خلق حركية اقتصادية للبالد مع فرص جديدة لالستث�ر.

و وعيا من الوزارة باألهمية االسرتاتيجية التي تكتسيها املوانئ، تم إيالء أهمية خاصة لهذا القطاع و بذلت مجهودات كبïة لتوفï اعت�دات 

مالية كبïة من أجل تزويد هذه املوانئ بالتجهيزات الرضورية إلنعاش التجارة الخارجية.

النتائج الهامة التي أفرزها مسلسل إصالح القطاع املينا\ والنقلة  و يف هذا اإل طار، وبعد املنجزات الكربى التي حققها املغرب وخاصة 

النوعية التي عرفها تطوير البنيات التحتية، و بعد نجاح عملية إنشاء ميناء طنجة املتوسطي عىل الصعيدين الدويل و الجهوي، استطاعت 

بالدنا أن تبلور تصورا جديدا يقوم عىل تحص املكتسبات و تقوية االسرتاتيجية املينائية من خالل اعت�د مقاربة تشاركية بناءة تضمن 

االنخراط الشامل ملختلف الفاعل يف القطاع العام والخاص.

و هكذا أصبح املغرب يتوفر عىل اسرتاتيجية مينائية جديدة يف أفق 2030 تهدف أساسا إىل:

تعزيز التنافسية اللوجيستيكية؛• 

املساهمة يف تهيئة الرتاب الوطني و التنمية الجهوية؛• 

ëك املوانئ املغربية من التكيف مع التغïات اإلقليمية و الدولية؛• 

ëك املوانئ من االستفادة من املوقع الجيوسرتاتيجي للمغرب.• 

تعتمد هذه املقاربة الجديدة عىل مفهوم القطب املينا\ الذي سيمكن كل جهة من جهات اململكة من تعزيز مزاياها ومواردها و بنياتها 

التحتية، ويدفعها إىل االستفادة من الحركية االقتصادية التي تحدثها املوانئ. و هكذا، ëت هيكلة املشهد املينا\ حول أقطاب مينائية كربى: 

القطب املينا\ للمنطقة الرشقية، القطب املينا\ للش�ل الغر·، القطب املينا\ للقنيطرة - الدار البيضاء، القطب املينا\ لدكالة عبدة، 

القطب املينا\ لسوس تانسيفت و القطب املينا\ للجنوب.
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التحتية، ويدفعها إىل االستفادة من الحركية االقتصادية التي تحدثها املوانئ. و هكذا، ëت هيكلة املشهد املينا\ حول أقطاب مينائية كربى: 

القطب املينا\ للمنطقة الرشقية، القطب املينا\ للش�ل الغر·، القطب املينا\ للقنيطرة - الدار البيضاء، القطب املينا\ لدكالة عبدة، 

القطب املينا\ لسوس تانسيفت و القطب املينا\ للجنوب.



2014 áæ°S á∏«°üM

35
2014 áæ°S á∏«°üM

و لتنفيذ هذه االسرتاتيجية الطموحة، ال بد من تعبئة موارد مالية مهمة خالل العرشين سنة املقبلة إذ تقدر تكلفة البنيات التحتية املينائية 

املرتقب إنجازها بــ 60 مليار درهم، أي ما يعادل حوايل 3 ماليï درهم سنويا. وسيتم ëويل االستث�رات املتوقعة من طرف الدولة أو 

الوكاالت املينائية أو عن طريق الفاعل يف القطاع من خالل إبرام عقود االمتياز أو يف إطار رشاكات ب القطاع العام والخاص.

ك� أنه و باإلضافة إىل مواصلة اإلصالح املؤسساß للقطاع و تكريس مكانة املغرب البحرية، تحرص الوزارة عىل تعزيز دور مركب ميناء طنجة 

املتوسط كميناء محوري يف التجارة الدولية و إطالق برنامج استعجايل لح�ية امللك العمومي البحري و تنمية األسطول البحري و تسهيل 

عملية عبور املغاربة املقيم بالخارج.  

ك� تم الرتكيز خالل سنة 2014 عىل إعطاء األولوية ملواصلة املشاريع املينائية الجارية يف موانئ متعددة وكذلك القيام ببعض الدراسات 

ذات صبغة عامة و أخرى ذات صبغة تقنية. و قد خصص لكل هذه املشاريع غالف مايل قدره 133,79 مليون درهم مكن من تحقيق عدة 

منجزات تهم:

مواصلة أشغال البناء والتوسيع والتمديد في� يخص املنشآت  املينائية؛• 

تأم سالمة املالحة البحرية عىل طول سواحل اململكة؛• 

و قاية الشواطئ وح�ية السواحل للمحافظة عىل التوازن البيئي؛• 

القيام بدراسات مينائية و خربات تقنية لبعض املنشآت املينائية، و أخرى بحرية تتعلق ببعض السواحل الحساسة.• 

توسيع وإعداد الرصيد امليناÚ الوطني • 

من أجل تحس ظروف االستغالل ببعض املوانئ و جعلها قادرة عىل استيعاب النمو املرتقب للرواج فقد عرفت سنة 2014 إنجاز العمليات 

التالية:

مواصلة إنجاز أشغال ميناء طنجة املتوسط 2 الذي يضم محطت للحاويات (3 و 4) و الذي مكن من رفع سعة املركب املينا\ إىل • 

8.2 مليون EVP ، و بذلك أصبح يشكل أكرب و أعمق ميناء إفريقي يف السنوات العرش القادمة. ك� عرفت سنة 2014 الرشوع يف 

اإلجراءات التجارية للبحث عن زبناء للمحطة الرابعة للحاويات،

مواصلة أشغال امليناء الجديد بآسفي الذي يهدف إىل تزويد املحطة الحرارية الجديدة للمكتب الوطني للكهرباء بحاجيات الفحم • 

الحجري (3.5 مليون طن يف بداية استغالل املحطة و 7 مليون طن الحقا) و يرتقب إنهاء األشغال يف غشت 2017 ، و قد بلغت 

نسبة تقدم األشغال 14% إىل حدود دجنرب 2014،

مواصلة مرشوع توسيع ميناء طرفاية الذي يهدف إىل تحس ظروف الولوج و االستغالل داخل امليناء من جهة و تشجيع املبادالت • 

التجارية مع جزر الكاناري من جهة أخرى، ويتضمن هذا املرشوع توسيع الحاجز الرئييس عىل طول 653 مرت، والحاجز العريض 

عىل طول 206 مرت، و إنجاز حاجز للرمال طوله  218 مرت باإلضافة إىل إنجاز رصيف بطول 200 مرت وعمق -8 وجرف الرمال، وقد 

بلغت نسبة تقدم األشغال 79% إىل حدود دجنرب 2014،

مواصلة إنجاز االستث�رات املتعلقة Ôرشوع املحطة الثالثة Ôيناء الدار البيضاء و الدراسات الخاصة بتخطيط مساحات التخزين      • 

و اقتناء املعدات الرضورية ،

مواصلة أشغال بناء ميناء الرتفيه بالحسيمة، • 

متح صفقة إنجاز الكشوفات الجيوتقنية املتعلقة Ôرشوع ميناء  القنيطرة األطليس،• 

إنجاز الكشوفات الجيوتقنية املتعلقة Ôيناء الصيد التقليدي املهïيز،• 

إنهاء األشغال اإلضافية املتعلقة بتمديد منشآت الرسو مليناء الداخلة الجديد.• 

املحافظة عىل البيئة وسالمة املالحة البحرية• 

ëاشيا مع التوجه االسرتاتيجي الهادف إىل املحافظة عىل البيئة و سالمة املالحة البحرية، واصلت الوزارة خالل سنة 2014 إنجاز عدة عمليات 

تهم صيانة و تهيئة و استغالل املنارات و املعاö األخرى و اقتناء عدة معدات وعتاد تقني و تشوير بعض الشواطئ. و قد تم يف هذا الصدد:

…ôëÑdG π≤ædG h ÅfGƒŸG



2014 áæ°S á∏«°üM

36

صيانة عدة منارات من بينها منار بدوزة بآسفي ومنارات اللة فاطنة و سيدي بوبكر بالجديدة و منار الناظور ومنار ارسيربيس • 

بالداخلة،

تشوير 57 شاطئ منها 3 شواطئ إضافية يف 2014 ويتعلق األمر بشواطئ ëارة بالرباط وشاطئ إمورن بإقليم أكادير و شاطئ أنزا • 

بإقليم تطوان،

رشاء و صيانة العتاد التقني،• 

دراسة مراقبة جودة مياه الشواطئ لصيف 2014 حيث ëت مراقبة جودة مياه 79 شاطئ.• 

الدراسـات • 

يف مجال الدراسات، عرفت سنة 2014 إنجاز أو مواصلة أو إنطالق عدة دراسات تتعلق ب: 

الدراسات التقنية املتعلقة Ôرشوع الناظور غرب املتوسط و اإلعالن عن طلب إبداء االهت�م من أجل اختيار الرشكات التي ستتبارى في� 

بينها للفوز بصفقة اإلنجاز. و تجدر اإلشارة إىل أن بعد التوسيعات املختلفة املمكنة، سيتوفر ميناء الناظور غرب املتوسطي عىل بنيات تحتية 

توفر قدرة استيعابية تفوق 12 مليون صندوق حديدي، 50 مليون طن من املحروقات، ك� يرتقب إنجاز رصيف لتموين الغراز الطبيعي 

السائل.

دراسة اسرتاتيجية لتحديد البينات التحتية املينائية املتخصصة يف أوراش بناء وإصالح السفن ؛• 

دراسة كشوفات جيوتقنية واالستقرار بواسطة قناة األمواج لح�ية الساحل الجنو· لفم الواد ؛• 

دراسة تقنية معمقة مليناء القنيطرة األطليس ؛• 

دراسة تقنية معمقة مليناء الداخلة األطليس ؛• 

دراسة تحديد الصفر الهيدروغرايف للسواحل املغربية ؛• 

دراسة ح�ية شاطئ مهدية ؛• 

دراسة لخلق مرصد وطني للتنافسية املينائية ؛• 

دراسة لتقييم الوقع لإلصالح املينا\.• 

دراسة مراقبة جودة مياه الشواطئ لصيف 2014 حيث قامت الوزارة Ôراقبة 79 شاطئ من أصل 143 شاطئا عىل الصعيد الوطني• 

تحديد امللك العمومي البحري• 

يهدف الصندوق الخاص بتحديد امللك العمومي املينا\ و البحري إىل الحفاظ عىل هذا الرصيد الوطني املمتد عىل طول حوايل 3500 كلم 

وذلك عرب تحديده وح�يته وحسن تدبïه؛ و قد مكنت موارد هذا الصندوق من إصدار مراسيم التحديد ألكû من 49% من الطول اإلج�يل 

للملك العمومي البحري؛ هذا باإلضافة إىل إنجاز عمليات إعادة تحديد امللك العمومي البحري و تحي الحدود وزرع األوتاد.

و قد خصص لهذا الصندوق برسم هذه السنة، مبلغ 16 مليون درهم، حيث أنجزت عدة عمليات نذكر من أهمها في� يتعلق بالتحديد:

دراسة طوبوغرافية إلعادة تحديد امللك العمومي البحري يف شاطئ سيدي رحال بإقليم سطات؛• 

دراسة طوبوغرافية إلعادة تحديد امللك العمومي البحري يف سيدي بودنيان والواد املالح بإقليم أسفي؛• 

دراسة طوبوغرافية لتحديد و إعادة التحديد امللك العمومي البحري يف إقليم املضيق و الفنيدق؛• 

استك�ل عملية تحديد امللك العمومي البحري وذلك قصد تحديد %70 من الطول االج�يل للملك العمومي البحري يف أفق 2015.• 

دراسة التقنية للميناء الطاقي الجديد بالجرف األصفر، دراسة معالجة بحïة موالي بوسلهام ودراسة ميناء الصيد الجديد باملهïيز• 

أما في� يتعلق بتدبï امللك العمومي و تثمينه فقد تم هذه السنة  :

إنجاز تصاميم لتهيئة واستغالل بعض الشواطئ منها شاطئ االفنيدق املضيق ومارتيل و ذلك من أجل تثمينها و تنظيم األنشطة • 

الشاطئية بها؛

طلب عروض من آجل إنجاز دراسة املخطط املديري لتثم امللك العمومي البحري.• 
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حركة املوانئ برسم سنة 2014• 

عرفت سنة 2014 نشاط مينا\ هام يتجىل ك� ييل :

نقل البضائع. 1

سجلت املوانئ املغربية خالل سنة 2014، رواجا إج�ليا قدر ب 115.1 مليون طن بحيث عرف âوا استثنائيا قدر ب : 14.3% مقارنة مع 

السنة املاضية. 

فعىل مستوى الواردات، وصلت املنقوالت خالل سنة 2014 ما قدره 53.2 مليون طن مقابل 46.8 مليون طن خالل السنة املاضية، أي بارتفاع 

قدره %13.6.

و في� يتعلق بالصادرات، فقد عرفت âوا بنسبة 8%، حيث بلغت الكميات املنقولة 30,9 مليون طن مقابل 28,7 مليون طن خالل السنة 

املاضية. 

أما في� يخص املسافنة فقد عرفت انتعاشا كبïا يناهز 22,7 % حيث بلغ حجم الرواج برسم سنة 2014، 30,9 مليون طن مقابل 25,2  

مليون طن تم تسجيلها سنة 2013 .

نقل املسافرين . 2

لقد شهد نقل املسافرين الذي يهم أساسا نقل املغاربة القاطن بالخارج انخفاضا طفيفا. وهكذا عرفت سنة 2014، نقل 4,4 مليون مسافر، 

مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 0.6% مقارنة مع سنة 2013.
1 .

2 .…ôëÑdG π≤ædG

قامت الوزارة، سنة Ô ،2014مواصلة إنجاز الدراسة املتعلقة ببلورة اسرتاتيجية قطاع النقل البحري املغر· و تنمية األسطول الوطني باملغرب 

مع وضع توجهات و مقرتحات ذات طابع مؤسساß و ترشيعي و تنظيمي من جهة و عملياß من جهة أخرى لتفعيل هذه االسرتاتيجية.

ك� تقوم الوزارة، يف إطار هيكلة قطاع النقل البحري ودعم األسطول املغر·، بتحديد اسرتاتيجية جديدة لتطوير قطاع إصالح السفن ترتكز 

عىل تفويت استغالل منشآت إصالح السفن بكل من موانئ الدار البيضاء و أكادير و العيون عن طريق طلبات العروض.

باإلضافة، اشغلت الوزارة يف فرز العروض املتعلقة بتشغيل خطوط النقل البحري لنقل األشخاص والعربات والنقل املختلط. يهدف طلب 

العروض هذا إىل إنعاش األسطول البحري الوطني حيث ستشكل الخطوط الجديدة النواة األساسية لألسطول البحري الوطني الجديد.

أما بخصوص تطوير قطب جهوي للتكوين يف مجال املوانئ والنقل البحري، فالوزارة منكبة عىل إعداد تصور جديد إلعادة هيكلة املعهد 

العايل للدراسات البحرية و معهد التكوين يف قطاع املوانئ. 
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13,6 + الواردات (طن) 564 817 46 784 204 53

8 + 30 940 951 الصادرات (طن) 715 653 28

22,7 + 30 923 262  رواج املسافنة (طن) 421 200 25 

14,3 + 115 068 997 الرواج اإلج�يل (طن) 700 671 100

  0,6 -   4 429 673  املسافرون (فر د)* 634 456 4
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السالمة واألمن البحري • 

يف هذا املجال، قامت الوزارة خالل سنة  2014 ب:

مواصلة إنجاز برنامجها املتعلق بإعداد مشاريع النصوص القانونية املتعلقة بالسالمة واألمن البحري، خصوصا منها:• 

*  مرشوع القانون املتعلق باإللقاء املتعمد و الغï الرشعي للمواد امللوثة من عىل ظهر السفن و املعروض عىل أنظار األمانة     
العامة للحكومة ؛

*  مشاريع القانون و مرسوم تطبيقي املتعلقة بسالمة السفن.
البحرية حول: رقابة السفن من طرف دولة امليناء و األمن البحري و تعديالت معاهدة •  تنظيم دورات تكوينية ملفتيش املالحة 

. STCW

املشاركة عىل مستوى التعاون الدويل يف أشغال مختلف اللجان التقنية و اللجان الفرعية للمنظمة البحرية الدولية.• 

ك� شاركت الوزارة (مديرية املالحة التجارية) خالل هذه السنة يف إعداد وتنظيم التمرين الخاص Ôكافحة حوادث التلوث بواسطة السفن 

و التمرين الذي يهم مخطط إنقاذ األرواح البرشية إىل جانب القطاعات املعنية األخرى.

و من جانب آخر، خلدت بالدنا التظاهرة املوازية لليوم العاملي للبحر Ôدينة طنجة من 27 إىل 29 أكتوبر 2014، تحت شعار « اتفاقيات 

املنظمة البحرية الدولية: التطبيق الناجع». و لقد شارك يف هذه التظاهرة املهمة مئات الشخصيات، ëثل الحكومات و اإلدارات البحرية     

و املنظمة البحرية الدولية و املنظ�ت الدولية و الجهوية الحكومية و الغï حكومية.

و وحدة  السفن  الناتج عن حوادث  البحري  التلوث  ملكافحة  املستعجل  للتدخل  الجهوي  املركز  مع  بتنسيق  مناظرة  الوزارة  نظمت  ك� 

تنسيق مرشوع مياه الصابورة باملنظمة البحرية الدولية تستهدف مساعدة الدول األطراف يف اتفاقية 2004 بشأن تدبï مياه الصابورة عىل 

ظهرالسفن عىل إعداد اسرتاتيجية وطنية من أجل تطبيق املعاهدة.

مركز مراقبة املالحة البحرية بطنجة• 

خالل سنة 2014  قام املركز بأداء مهامه املرتبطة Ôراقبة حركة السفن و السهر عىل سالمة املالحة البحرية Ôنطقة جبل طارق بصفة مسرتسلة 

و بدون توقف و ذلك طبقا ملقتضيات قرار املنظمة البحرية الدولية رقم MSC300 (87) ، حيث قام املركز إىل غاية 21 شتنرب 2014 ب:

استقبال و معالجة 328 29 إبالغ سفيني إجباري؛• 

املساهمة الفعالة يف تنسيق 101 عملية بحث و إنقاذ بحري تم عىل إثرها إنقاذ ما يقارب 3185 مرشح للهجرة الرسية عرب مضيق • 

جبل طارق؛

تسجيل والتبليغ عن 9 مخالفة لقواعد حركة السفن التجارية Ôضيق جبل طارق وعدم االلتزام مقتضيات قرار املنظمة البحرية • 

الدولية املذكور أعاله؛

بث املئات من النرشات املتعلقة بظروف حركة املالحة البحرية Ôنطقة جبل طارق والنرشات الخاصة بظروف و أحوال الطقس • 

باملنطقة و ذلك إلشعار السفن املارة عرب املضيق و تزويدها باملعلومات الكافية لض�ن سالمة حركتها داخل هذه املنطقة.

عملية عبور الجالية املغربية املقيمة بالخارج خالل صيف 2014• 

سهرت الوزارة عىل ض�ن مرور عملية عبور الجالية املغربية املقيمة بالخارج خالل صيف 2014 يف أحسن الظروف و ذلك عرب:

إعداد مخطط لألسطول مع برنامج للرحالت وذلك بتنسيق مع الجانب اإلسباê يف إطار اللجنة البحرية املختلطة املغربية اإلسبانية • 

و كذا االجت�عات التنسيقية األخرى ب إدارات املالحة التجارية للبلدين ؛

القيام باملراقبة التقنية لجميع السفن املربمجة للعمل خالل عملية العبور وذلك للتأكد من مدى استجابتها للمعايï الدولية للسالمة • 

و األمن البحري ولرشوط الراحة خالل الرحالت ؛

املشاركة يف االجت�عات االستعدادية عىل الصعيد الوطني يف إطار اللجنة املكلفة باستقبال الجالية املغربية والتي تضم كل الجهات • 

املعنية (األمن، الج�رك، السلطات املينائية، الصحة، مؤسسة الحسن الثاê،... ) من أجل ض�ن التنسيق ب هذه األطراف.

…ôëÑdG π≤ædG h ÅfGƒŸG



2014 áæ°S á∏«°üM

39

و عىل غرار السنة املاضية، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابï لتأم النقل البحري، من جملتها:

إعطاء املحور الرئييس «طنجة املتوسط الجزيرة الخرضاء» اهت�ما خاصا عىل ضوء -إحصائيات عملية عبور السنة الفارطة خاصة • 

خالل أيام الذروة ملرحلة العودة؛

إعداد برنامج لألسطول عىل أساس أرقام متوقعة قدرت بحوايل 000 35 راكب و 000 10 سيارة Ôحور طنجة املتوسط الجزيرة • 

الخرضاء مع هامش أمان يغطي 000 38 راكب و 11000 سيارة؛

العمل بتنسيق مع الجانب اإلسباê بنظام تبادل التذاكر لتفادي االكتظاظ وطوابï االنتظار خالل فرتة الذروة.• 

و نظرا لرتاجع حجم األسطول الوطني، أصبح األسطول األجنبي يسيطر عىل حصة هامة من الرواج البحري مع املغرب م� يحتم إعادة 

التوازن يف توزيع الحصص من خالل مشاركة أوسع للفاعل االقتصادي املغاربة و لألسطول الوطني.

وتحقيقا لهذه الغاية، فقد قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك فتح املنافسة يف وجه الرشكات الوطنية من خالل طلب للتعبï عن 

االهت�م رقم 2 إلصدار تراخيص الستغالل الحصص التي تعود إىل املغرب، من أجل تعزيز روح املنافسة و ض�ن حسن أداء و دوام خدمات 

النقل البحري من و إىل املغرب.

تكوين رجال البحر و تسليم الشهادات البحرية• 

يف مجال تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات البحرية، الزال املغرب مسجال ضمن القا÷ة البيضاء التي ëسكها املنظمة البحرية الدولية، 

وذلك باعتباره طرفا يف االتفاقية الدولية لسنة 1978 املتعلقة Ôعايï تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات البحرية و الخفارة، بصيغتها 

املعدلة - STCW حيث قام بجميع اإلجراءات من أجل التنفيذ الكامل ألحكامها.

و تستمر مديرية املالحة التجارية بتعاون مع إدارة املعهد العايل للدراسات البحرية يف العمل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تطبيق 

مقتضيات التعديالت التي أدخلت عىل االتفاقية الدولية STCW السالفة الذكر بتاريخ 25 يونيو 2010، و ذلك استعدادا لدخولها حيز 

التطبيق بتاريخ فاتح يناير 2017.

البحرية  الشهادات  البحر وتسليم  لتكوين رجال  املغربية  البحرية لألنظمة  للسالمة  األوروبية  الوكالة  به  الذي قامت  التقييم  وفضال عن 

واإلجراءات التي اتخذتها مديرية املالحة التجارية بالتعاون مع إدارة املعهد العايل للدراسات البحرية يف هذا املجال، أصدرت املفوضية 

األوروبية بتاريخ 31 غشت 2011  قرارا باالعرتاف بالشهادات البحرية املسلمة من طرف املغرب وفقا لتوجيهات الربملان واملجلس األوروبي. 

و بفضل املجهودات املتواصلة ملديرية املالحة التجارية واملعهد العايل للدراسات البحرية، مازال املغرب يحافظ عىل هذا االعرتاف بالشواهد 

البحرية.
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إن قرار املفوضية األوروبية والذي نرش يف الجريدة الرسمية لالتحاد األورو· بتاريخ 1 سبتمرب 2011، يفتح اإلمكانية للضباط املغاربة لإلبحار 

عىل م@ السفن الحاملة لعلم دول االتحاد األورو· ك� يستجيب لطلب مجهزي السفن املغاربة الذين أثاروا مسألة حرية تنقل األشخاص 

يف إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ب املغرب واالتحاد األورو· في� يتعلق بتجارة الخدمات.

و من جهة أخرى، تسهر املصالح املختصة للوزارة عىل احرتام اإلجراءات التي اتخذت ألجل تطبيق مقتضيات االتفاقية الدولية للعمل البحري 

لسنة 2006 ، وذلك بغية ض�ن استمرارية استغالل البواخر املغربية و العمل عىل متنها.

التعاون الدويل • 

تم برسم سنة 2014 ، التوقيع عىل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم إىل جانب تبادل بعض املراسالت بشأن مشاريع اتفاقيات ëهيدا 

للتوقيع، و يتعلق األمر ب:

اتفاقية التعاون الثنا\ املغر· الغابوê يف مجال النقل البحري والتي تم التوقيع عليها هذه السنة بتاريخ 7 مارس 2014 لتجسيد • 

رغبة البلدين يف تحي اتفاقية التعاون يف مجال النقل البحري املوقعة بتاريخ 18 أبريل 1980 ب اململكة املغربية وجمهورية 

الغابون ؛

اتفاقية التعاون الثنا\ املغر· الغيني يف مجال النقل البحري و التي تم التوقيع عليها بتاريخ 3 مارس 2014 ؛• 

اتفاقية التعاون الثنا\ املغر· الليبي يف مجال النقل البحري و املوانئ والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 24 أبريل 2014 لتفعيل رغبة • 

البلدين يف تحي اتفاقية التعاون يف مجال النقل البحري املوقعة بتاريخ 2 يوليو 1998 ب اململكة املغربية و دولة ليبيا ؛

مذكرة التفاهم ب حكومتي اململكة املغربية و الجمهورية الغابونية والتي وقع عليها البلدان بتاريخ 7 مارس 2014 و التي دخلت • 

حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. تروم هذه املذكرة تشجيع إنشاء خط بحري ب موانئ البلدين ؛

مذكرة التفاهم ب حكومتي اململكة املغربية والجمهورية الغينية يف املجال البحري و املينا\ والتي وقع عليها البلدان بتاريخ 3 • 

مارس 2014 ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ؛

مذكرة التفاهم ب حكومتي اململكة املغربية و الدولة الليبية يف املجال البحري واملينا\ و التي وقع عليها البلدان بتاريخ 24 أبريل • 

2014 و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ؛

مذكرة التفاهم ب حكومتي اململكة املغربية ودولة قطر بتاريخ 11 مارس 2014 بالرباط و التي تهم االعرتاف املتبادل بالشهادات • 

البحرية املسلمة وفقا ملقتضيات االتفاقية الدولية ملعايï التدريب و اإلجازة والخفارة للمالح.

هذا، و يف إطار تفعيل التوصيات املنبثقة عن الزيارة األخïة التي قام بها السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك لدولة قطر، استأنف 

الجانبان من جديد املشاورات بشأن إعداد صيغة نهائية ملرشوع اتفاقية ثنائية يف مجال النقل البحري .

ك� تم تبادل مشاريع اتفاقيات مع كل من قربص و الص من أجل إعداد صيغ نهائية ëهيدا للتوقيع عليها الحقا.

و يف إطار تعزيز عالقات التعاون ب مركز مراقبة املالحة البحرية اإلسباê بطريفة ونظïه املغر· بطنجة، عقد بهذا األخï و بتاريخ 16 

يونيو 2014  االجت�ع الدوري الثالث ب مسؤويل املركزين وذلك لتقييم مستوى العمل Ôقتضيات االتفاق الخاص باملساطر العملية لتبادل 

املعلومات ب املركزين و العمل عىل تحيينها وتطويرها.

و تندرج جميع هذه األنشطة يف إطار سياسة دعم وتنويع العالقات البحرية للمغرب و كذا تحس اندماجه يف الفضاء البحري اإلقليمي           

و الدويل.

…ôëÑdG π≤ædG h ÅfGƒŸG
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يعترب قطاع الطïان املدê عنرصا أساسيا للتنمية االقتصادية و االجت�عية ببالدنا، اليشء الذي يؤهله ملواكبة املشاريع الكربى و اإلسهام يف 

تطويرها، و بالتايل فهذا القطاع يشكل قاطرة عبور ملواجهة تحديات العوملة و املنافسة يف السوق الدولية. 

و يف هذا الصدد، تحرص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عىل مواصلة تنفيذ ومواكبة املشاريع الكربى من أجل تطوير و تنمية النقل 

الجوي و الطاقة االستيعابية ملطارات املغرب.

ك� أنه وبغية تقوية مكانة مطار محمد الخامس كقطب جوي رائد إلفريقيا الوسطى و إفريقيا الغربية، فقد بادرت الوزارة إىل تعزيز 

األبعاد االقتصادية و االسرتاتيجية لتطوير هذا القطب وكذا تطوير باقي مطارات اململكة من خالل دراسة لتحديد املخطط املديري لتطوير 

املطارات يف أفق سنة 2035.

و يهدف هذا املخطط إىل تطوير الحركة الجوية و البنية التحتية والقدرات التنموية ل 15 مطار ملواكبة حاجيات الحركة الجوية املرتقبة 

عىل املدى القصï والبعيد . و تقدر قيمة االستث�ر املخصص لهذا املخطط التنموي يف أفق سنة 2035 حوايل 25 مليار درهم تهم بالخصوص 

املطارات. ك� ×تد  لتنمية  الوطني  الربنامج  إنهاء  إحداث منشآت مطارية جديدة و صيانتها وكذا  و  املطارية  التوسعات  إنجاز مشاريع 

املرشوع لتنمية وسائل النقل الطرقية الرابطة ب املطارات و باقي الشبكة وذلك من أجل استغالل املداخيل بطريقة أمثل و توفï أماكن 

كافية للمرائب .

و باملوازاة مع ذلك تسعى وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك إىل تعزيز خطوط الربط الجوي مع السوق األوربية و أسواق جديدة بغية 

اإلسهام يف تحقيق رؤية 2020 الخاصة بقطاع السياحة، و كذا تعزيز الربط الجوي الداخيل برشاكة مع الخطوط امللكية املغربية.

و لقد عرف النقل الجوي الدويل انطالقا من املغرب، قفزة نوعية منذ تطبيق سياسة تحرير النقل الجوي حيث تم فتح خطوط جديدة ب 

املطارات املغربية و عدة مطارات لدول أجنبية خصوصا األوروبية منها. ك� تم تعزيز الرحالت الدولية مع دخول اتفاقية الس�ء املفتوحة 

مع االتحاد األور· حيز التنفيذ سنة 2006 حيث عرف الرواج تطورا تصاعديا هاما مع تزكية وجهة املغرب يف األسواق األوربية و األسيوية 

و اإلفريقية و العربية املواكبة لتنفيذ اتفاقيات التحرير.

1 .…ƒ÷G π≤ædG ácôM

النقل الجوي للمسافرين • 

عرفت الحركة الجوية للمسافرين Ôطارات املغرب خالل سنة 2014،

تطورا ملحوظا بلغت نسبته 4,84%، مقارنة مع سنة 2013، وهو ما ×ثل

نقل قرابة 17,3 مليون مسافر. 

الشحن الجوي• 

تم تسجيل تحسن نسبي يناهز 2.39%، حيث وصل حجم الشحن الجوي

خالل سنة 2014، إىل 54.148 طن، مقابل 52.883 طن عن سنة 2013. 

حركة الطائرات • 

موازاة مع حركة املسافرين، عرفت حركة الطائرات âوا بنسبة 4% أي 156.140 حركة مقابل 150.134 حركة مسجلة سنة 2013.

،2014

، وهو ما ×ثل

، حيث وصل حجم الشحن الجوي

 .2013
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عرفت سنة 2014 إنجاز عدد من املشاريع امليدانية تتعلق Ôجموعة من املطارات و املحطات الجوية، تتمثل يف:

املشاريع املنتهية و املرشفة عىل االنتهاء:• 

 •   . إنهاء مرشوع توسيع مطار بني مالل و تدشينه من طرف صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله بتاريخ 16 ماي 2014

و يندرج إنجاز هذا املرشوع يف إطار اتفاقية رشاكة وقعها املكتب الوطني للمطارات مع مجلس جهة تادلة أزيالل. و قد تم يف إطار 

هذا املرشوع، بناء محطة جوية عىل مساحة 500 1 مرت مربع وبناية ملكافحة الحرائق عىل مساحة 400 مرت مربع و برج للمراقبة 

و بنايات تقنية عىل مساحة 5000 مرت مربع وعدد من التجهيزات و املنشآت الرضورية الستغالل حركة النقل الجوي،

إنشاء جناح تقني و برج للمراقبة و تأهيل البنيات األساسية àطار ورزازات،• 

بناء محطة جوية àطار زاكورة عىل مساحة 2.700 مرت مربع وëديد و توسيع املدرج و كذا تقوية التجهيزات األساسية الجوية،• 

بناء املحطة الجوية à 2طار فاس سايس عىل مساحة 17.000 مرت مربع و توسيع موقف الطائرات.• 

املشاريع التي توجد يف طور األشغال:• 

انطالق أشغال املحطة الجوية رقم à 1طار محمد الخامس املتوقفة منذ 2010 والرشوع يف دراسة تأهيل وتوسيع املطار،• 

بناء املحطة الجوية à 3طار مراكش املنارة عىل مساحة 67.000 مرت مربع وتوسيع موقف الطائرات،• 

توسيع املحطة الجوية àطار الناظور و توسيع و تقوية موقف الطائرات،• 

بناء محطة جوية للمسافرين àطار كلميم عىل مساحة 7.000 مرت مربع و توسيع و تأهيل ساحة تحرك الطائرات،• 

بناء مركز مراقبة املالحة الجوية الجهوي بأكادير.• 

3 .…ƒ÷G π≤ædG ¢TÉ©fEG

عرفت سنة 2014 عدة عمليات و إجراءات تخص إنعاش النقل الجوي باملغرب نذكر منها:

التوقيع عىل مجموعة من االتفاقيات ب الرشكة للنقل الجوي ذي التكلفة املنخفضة التابعة لرشكة الخطوط امللكية املغربية و عدة • 

جهات (العيون، الداخلة، كلميم، طان طان، ورزازات، زاكورة، الحسيمة، الراشيدية) لتطوير النقل الجوي الداخيل. و نتيجة لهذه 

االتفاقيات عرفت حركة النقل الجوي الداخيل âوا ملحوظا خالل الث�نية أشهر األوىل لسنة 2014 مقارنة بنفس الفرتة من السنة الفارطة.

حركة النقل الجوي الداخيل حسب املطارات

2014 2013 QÉ£ŸG

4 997 2 139 áª«°ù◊G

90 728 70 522 á∏NGódG

5 457 1 221 ájó«°TGôdG

9 787 5 413 º«ª∏c

97 030 73 358 ¿ƒ«©dG
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أنشأت الخطوط امللكية املغربية شبكة خطوط جوية جديدة عىل مستوى السوق اإلفريقية بتغطية 25 نقطة جديدة يف غرب     • 

و جنوب إفريقيا و كذا برمجة 125 رحلة أسبوعية نحو هذه الوجهات الجديدة يف موسم شتاء V،2014/2013 (IATA)مستفيدة 

من مجموع شبكات الربط الجوي املوفرة من طرف موقع قطب مطار الدار البيضاء - محمد الخامس. 

ëت مواصلة تنفيذ العقد الربنامج ب الدولة والخطوط امللكية املغربية للفرتة 2011 - 2016 عرب:• 

التابعة لهذه الرشكة         *  الرشوع يف تنفيذ الخطوط امللكية املغربية لربنامج لتحديث املقاعد و الفضاءات الداخلية للطائرات 
و الذي يهم 29 طائرة بينها 25 طائرة من نوع بوينغ 737 من الجيل الجديد، و3 طائرات من نوع بوينغ 767 و طائرة من نوع 

بوينغ 747، 

*  توقيع اتفاقية رشاكةمع الوزارة املكلفة بالجالية املغربية املقيمة بالخارج و التي تهدف إىل تسهيل النقل الجوي لفائدة الجالية     
املغربية يف حدود 40000 مقعد.

تنظيم املنتدى الدويل للطïان باملغرب يف دورته 55، و الذي انعقد يف الفرتة املمتدة من 3 إىل 6 يونيو Ô 2014راكش، تحت الرعاية • 

السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس و ألول مرة خارج أوروبا.

4 .…ƒ÷G π≤ædG á«ªæJ äÉ°SGQO

تم خالل سنة 2014 إنجاز ومواصلة و تنفيد و بلورة عدة دراسات:

القرارات •  الضوابط واتخاذ  الوزارة من تطبيق  الدراسة ستمكن  املدê: هذه  الطïان  إنجاز دراسة نظام معلوماß متعلق بقطاع 

املتعلقة بقطاع النقل الجوي بطريقة منهجية وعلمية، مع توفï السبل التقنية ملراقبة ومتابعة املؤسسات و الدوائر التابعة لها من 

خالل وضع املعلومات األساسية يف مخزون واحد، م� يسهل الوصول للمعلومات و تحليلها و إصدار التقارير الالزمة،

املطارات •  نتائجها تم تحليل شامل لوضعية  أفق سنة 2030 والتي عىل ضوء  للمطارات يف  املديري  إنجاز دراسة حول املخطط 

الوطنية و عرض خطة لتنميتها،

إنجاز دراسة إلعادة تنظيم املجال الجوي املغر· من خالل تهيئة شبكة الطرق الجوية و تجزئة املجال الجوي الوطني ملسايرة النمو • 

املرتقب يف الحركة الجوية خالل فرتة 2013 - 2030،

إنجاز دراسة حول اسرتاتيجية تطوير النقل الجوي، وهي الدراسة املتعلقة باملساعدة التقنية للمديرية العامة للطïان املدê يف • 

تعزيز مشاريعها التنموية، حيث تهدف هذه الدراسة إىل خلق تجانس ب جميع الدراسات املنجزة من قبل وبلورتها من أجل 

إعداد رؤية اسرتاتيجية مندمجة للقطاع عىل املدى املتوسط والبعيد، مع األخذ بع االعتبار املخططات القطاعية (قطاع صناعة 

الطïان والسياحة والفالحة واملوانئ الخ ...)،

إنجاز دراسة لتحس نوعية الخدمات الجوية (من وإىل املغرب): و تهدف هذه الدراسة إىل تشخيص نوعية الخدمات الجوية يف • 

املغرب ومقارنتها بالدول املنافسة يف املجال السياحي، وكذلك تحديد رؤية واضحة ألهمية الشبكة الجوية الحالية ومدى مالءمتها 

لطلبات مستعميل خدمات النقل الجوي، مع وضع نظام الجودة لتحس الخدمات الجوية باملغرب،

تفعيل برنامج العمل وإنجاز توصيات الدراسة املتعلقة بتطوير الشحن الجوي باملغرب،• 

اإلعداد إلنجاز دراسة تطوير النقل الجوي الداخيل.• 

5 .ÊóŸG ¿GÒ£dG ¿Gó«e ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG

التعاون التقني ب  املغرب و إفريقيا• 

توقيع اتفاقية التعاون التقني ب املغرب وغينيا بيساو بتاريخ 14 يناير 2014،• 

توقيع اتفاق بشأن التعاون التقني ب املغرب و ليبيا بتاريخ 19 مايو 2014. • 

…ƒ÷G π≤ædG h äGQÉ£ŸG
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 االتفاقيات الثنائية• 

االتفاقية الجوية ب املغرب و دولة مايل، بتاريخ 20 فرباير 2014 بالرباط،• 

االتفاقية الجوية ب املغرب و دولة قطر، بتاريخ 11 مارس2014،• 

االتفاقية الجوية ب املغرب و دولة التشاد، بتاريخ 19 شتنرب 2014.• 

 التعاون التقني ب  املغرب و الواليات املتحدة االمريكية • 

تفعيال ملضام مقتضيات مذكرة التعاون الثنا\ املربمة ب املديرية العامة للطïان املدê وإدارة أمن النقل بالواليات املتحدة االمريكية، قام 

أعضاء اللجنة الوطنية ألمن الطïان CNS بزيارة إىل مطار محمد الخامس الدويل للتعرف عىل آليات وأساليب التفتيش املتبعة باملغرب، 

ك� نظمت لفائدة العامل يف مجال األمن ورشات تكوينية بتأطï من خرباء إدارة امن النقل بالواليات املتحدة االمريكية، و ذلك بأكاد×ية 

.êان املدïمحمد السادس الدولية للط

 مرشوع الطÇان األورومتوسطي• 

×تد مرشوع الطïان االورومتوسطي II ، من 2013 إىل 2014  و يهدف إىل تحقيق التقارب مع دول االتحاد االورو· من حيث القوان          

و املساطر و القدرات و الكفاءات املهنية، حيث تم االستفادة من ثالث دورات تكوينية يف املغرب يف مجال إدارة الحركة الجوية من طرف 

اطر مديرية املالحة الجوية املدنية و املكتب الوطني للمطارات والقوات الجوية امللكية و مديرية االرصاد الجوية الوطنية و من دورة 

تدريبية و ندوات اواخر اكتوبر 2014 و ايضا من دورة تكوينية لفائدة مجموعة من األطر.

باإلضافة إىل هذه املنجزات، فقد استفاد كذلك اطر من مديرية املالحة الجوية املدنية و املكتب الوطني للمطارات متابعة مرشوع املالحة 

عرب االق�ر االصطناعية عرب الحضور يف ورشات بتونس و ع�ن و بروكسيل.

مرشوع خلية الطÇان املتوسطي للسالمة• 

اململكة  بينها  الرشيكة ومن  للدول  األوربية، وذلك يف إطار دعمها  املفوضية  الجوية من طرف  املتوسطي للسالمة  الطïان  أنشأت خلية 

املغربية يف ما يخص العمل عىل مالءمة أنظمتها الترشيعية والتنظيمية مع مقتضيات االتحاد األور· يف مجال السالمة الجوية.

ك� تم يف هذا اإلطار تسهيل عملية إدماج املغرب كأول بلد غï أور· يف الربنامج األور· لتقييم سالمة الطائرات األجنبية، وذلك متم مارس 

2014 بعد أن استقبل املغرب عملية افتحاص تهدف لتقييم مدى مال÷ة املساطر و اآلليات املوضوعة يف هذا املجال مع القوان و اإلجراءات 

األوربية.
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التعاون التقني ب  املغرب واالتحاد األورو�• 

يف إطار برنامج الوضع املتقدم (RSA)، و بخصوص املرحلة األوىل ë ،(RSA 1)ت املوافقة من طرف االتحاد األور· عىل مرشوع «تعزيز 

القدرات التقنية و اإلدارية والقانونية ملديرية النقل الجوي». و يف نفس السياق، و يف ظل مرشوع توأمة ب املغرب واسبانيا، تم تقييم       

و مراجعة و إعداد النصوص الوطنية املطبقة حاليا يف مجال النقل الجوي مقارنة مع نصوص االتحاد األورو·. 

ك� استفاد أطر املديرية العامة للطïان املدê من دورات تكوينية قام بتنشيطها أطر اسبانية و ذلك يف عدة مجاالت، منها: حقوق املسافرين، 

التتبع االقتصادي و املايل للفاعل الجوي، االفتحاص التجاري ك� استفاد أطر هذه املديرية من دورات تكوينية Ôدينة مدريد اإلسبانية.

6 .ájƒ÷G áeÓ°ùdG

يف إطار جودة وسالمة خدمات النقل الجوي، عملت الوزارة عىل إنجاز عدة مشاريع تندرج يف مجال الجودة و تدبï املطارات، و يتعلق 

األمر عىل وجه الخصوص باملشاريع التالية:

وضع الوزارة لعدة مساطر األمان امللحقة بالربنامج الوطني ألمن املالحة الجوية و القيام بعمليات تفتيش املطارات يف إطار الربنامج • 

الوطني ملراقبة السالمة و األمن باملطارات،

بناء مركز جديد ملراقبة سالمة املالحة الجوية بالجهة الجنوبية للمملكة يهدف إىل الرفع من الطاقة االستيعابية للمجال الجوي • 

املغر· و التقليص من مخاطر االضطرابات و تأم استمرارية الخدمات املقدمة.

7 .√ÒHóJ áæ∏≤Yh äGQÉ£ª∏d »eƒª©dG ∂∏ŸG ÚªãJ

يهدف هذا املرشوع إىل بلورة مقاربة جديدة لتمك الدولة من مراقبة الرصيد العقاري للمطارات و عقلنة تدبïه وتنظيمه، من خالل جرد 

شامل للملك العمومي للمطارات بغية دراسة إمكانية استغالله يف إطار التنمية االقتصادية للبالد.

و يتمحور تثم وعقلنة تدبï امللك العمومي للمطارات حول املحاور التالية :

تنظيم رؤية الدولة اتجاه امللك العمومي للمطارات و املسï من طرف املكتب الوطني للمطارات، طبقا لل�دة 4 من الظهï الخاص • 

بإنشاء هذا املكتب.

تشجيع استغالل امللك العمومي للمطارات املسï مبارشة طرف الوزارة الوصية ومن طرف السلطات املحلية، من اجل التنمية • 

االقتصادية للجهات، من أجل :

*  خلق محطات لوجيستيكية،
*  تنمية االنشطة الجوية الرتفيهية (نوادي الطïان، السياحة، الخ ..)،

*  حفظ و تخزين املعطيات املتوفرة حول امللك العمومي للمطارات بطريقة إلكرتونية.

8 .…ƒ÷G π≤ædG ó°Uôe

عرفت سنة 2014 بلورة ونرش العدد األول للنرشة اإلخبارية ملرصد النقل الجوي، م� يشكل البداية األوىل لالنطالق الفعيل ملرصد النقل 

الجوي الذي حددت مهمه كالتايل:

معالجة و نرش جميع املعلومات املهمة ذات الصلة بقطاع النقل الجوي؛• 

تحليل املؤرشات اإلحصائية و آليات إجراء الخربة و بناء التصورات التوقعية؛• 

رصد املعطيات الظرفية الوطنية و الدولية؛• 

املراقبة اإلسرتاتيجية و دعم اتخاذ القرارات.• 

…ƒ÷G π≤ædG h äGQÉ£ŸG
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1 .á«æWƒdG á«µ«à°ù«Lƒ∏dG á«é«JGÎ°S’ÉH õLƒe ÒcòJ

تواجه االسرتاتيجية اللوجيستيكية رهانات اقتصادية وازنة، إذ تهدف إىل خفض وزن التكاليف اللوجيستيكية بالنسبة للناتج الداخيل الخام 

من 20 إىل 15% عىل املدى املتوسط، ترسيع âو الناتج الداخيل الخام بنسبة 0.5% سنويا أي ما ×ثل قيمة مضافة مبارشة مرتتبة عن خفض 

التكاليف اللوجيستيكية وبروز قطاع لوجيستيÐ تنافيس إىل جانب املساهمة يف التنمية املستدامة للمغرب عرب خفض انبعاث ثاê أكسيد 

الكربون الناجم عن نقل البضائع بنسبة 35% و الحد من التلوث و االكتظاظ بالطرقات و املدن.

لتحقيق األهداف العامة املسطرة لتنمية التنافسية اللوجيستيكية لالقتصاد الوطني، ترتكز االسرتاتيجية اللوجيستيكية عىل خمسة محاور 

رئيسية:

للتبادل و من •  النقط األساسية  اللوجيستيكية Ôقربة من أحواض اإلنتاج واالستهالك و  تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات 

البنيات التحتية الرئيسية للنقل (املوانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، ...) عىل مساحة  3.300 هكتار منها 2.080 هكتار عىل 

املدى املتوسط،

تنفيذ تدابï لرتشيد وتجميع أروجة البضائع (الصناديق الحديدية، الحبوب، منتجات الطاقة، الصادرات...)،• 

 بروز فاعل لوجيستيكي متكامل ومندمج، خواص ومن القطاع العام،• 

تنمية املهارات و الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين يف مهن اللوجيستيك،• 

إحداث إطار لحكامة القطاع عن طريق إحداث الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية و إنشاء املرصد املغر· للتنافسية • 

اللوجستيكية.

سيتم تنفيذ التدابï واإلجراءات املتعلقة بهذه املحاور تدريجيا و عىل مدى مراحل ëتد إىل أفق 2030. 

هذا و يف إطار تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجيستيك، ينص العقد الربنامج املوقع ب الدولة والقطاع الخاص عىل إبرام عقود 

تنفيذية من أجل تطوير املناطق اللوجستيكية عىل الصعيد الجهوي، و كذا عقود تنفيذية أفقية و قطاعية تهم التكوين و تأهيل قطاع النقل 

الطرقي للبضائع باإلضافة إىل تحس السالسل اللوجيستيكية املرتبطة بأروجة املنتجات الطاقية و الفالحية و التوزيع الوطني و مواد البناء 

و أروجة التصدير و االستïاد.

2 . á«µ«à°ù«Lƒ∏dG á«°ùaÉæàdG ôjƒ£àd á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ¢TGQhCG Ωó≤J á∏«°üM

تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجيستيكية• 

تتوخى اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية تنمية شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية عىل مساحة إج�لية تبلغ 3298 هكتار يف أفق سنة 2030. 

الفاعل  تنفيذية ترشك معظم  الجهوي عن طريق مخططات جهوية مفعلة بعقود  الصعيد  الوطني عىل  ك� سيتم إرساء هذا املخطط 

املحلي املعني.
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باإلضافة إىل املناطق املطورة بجوار ميناء طنجة املتوسطي، تم إنجاز أوىل املناطق اللوجيستيكية املربمجة يف إطار االسرتاتيجية و الرشوع يف 

 Ðنطقة زناتة (28 هكتار) و منطقة ميتا (12 هكتار) اللتان توفران خدمات مندمجة ملستعمليها و عقار لوجيستيÔ استغاللها، و يتعلق األمر

منجز و فق معايï دولية و ربط فعال Ôختلف البنيات التحتية للنقل.

شهدت سنة 2014 االنتهاء من تحديد الرتكيبة املالية ملرشوع بناء الربط

الطرقي ب ميناء الدار البيضاء واملنطقة اللوجيستيكية لزناتة والذي بلغت

كلفته 1,3 مليار درهم من خالل التوقيع عىل اتفاقية تـمويلـه تحت رئاسة

صـاحب الجـاللة امللك محمد السادس نرصه الله يف مايو 2014.

ك� تم اإلنتهاء من إنجاز دراست متعلقت باملنطقة اللوجيستيكية لزناتة:

تهم الدراسة األوىل، املمولة من طرف البنك األورو· لالستث�ر، تنسيق إنجاز املنطقة اللوجيستيكية لزناتة عىل املستوى التقني     • 

.ßو االقتصادي و البيئي و املؤسسا

في� تتطرق الدراسة الثانية بتنسيق مع الدراسة األوىل إىل تطوير الجانب املؤسساß لتنمية املنطقة اللوجيستيكية لزناتة بشكل • 

مفصل.

بفضل هذه املشاريع وكذا استث�رات هامة لفاعل خواص، تضاعف عرض العقار اللوجيستيÐ ذي مواصفات جودة عالية (مستودعات من 

فئة A وB) ثالث مرات يف جهة الدار البيضاء الكربى منذ سنة 2010 ليبلغ ما يقارب 600.000 مرت مربع يف سنة 2014.

ك� انخفض سعر إيجار العقار اللوجيستيÐ الجاهز لالستغالل بشكل ملحوظ، حيث سجل تقلصا بلغت نسبته ما يقارب 25% يف نفس 

الفرتة.

محطة الرشكة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكيةالشطر األول للمنطقة اللوجيستيكية لزناتة
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تنمية املناطق اللوجيستيكية و تعبئة العقار• 

أما في� يخص العقار الالزم لتطوير املناطق اللوجيستيكية، فقد تم تحديد 2700 هكتار (بالدار البيضاء و طنجة و أكادير و فاس و مكناس   

و مراكش و الرباط و القنيطرة و الداخلة) من أصل 3300 هكتار املربمجة يف إطار املخطط الوطني يف أفق سنة 2030 (أي ما ×ثل %82) 

بالتشاور مع الفاعل املحلي ك� تم اتخاذ تدابï تحضïية من أجل إطالق مشاريع املناطق اللوجيستيكية Ôختلف الجهات.

يف هذا اإلطار يجري العمل عىل إنجاز دراسات السوق و إعداد التصاميم األولية و املخططات و تحديد إطار تطوير أوىل مشاريع املناطق 

اللوجيستيكية بعدة جهات.

و قد تم التوقيع عىل اتفاقية إطار للتنسيق ما ب الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية و مديرية أمالك الدولة من:

أجل تعبئة الوعاء العقاري الالزم لتطوير الشبكة الوطنية للمناطق اللوجيستيكية• 

إطالق دراسات طبوغرافية من أجل إعداد تحديد معمق للوعاء العقاري باملناطق اللوجيستيكية لجهتي :• 

*  الدار البيضاء الكربى (أوالد صالح، الدروة، أوالد حادة، بوسكورة، النوارص، لخيايطة 1، لخيايطة 2)
*  و فاس بوملان (رأس املاء، طريق صفرو، ع شكاك).

ستمكن هذه الدراسات من وضع تصور و برنامج عميل لتطوير املناطق اللوجيستيكية من أجل إثراء العرض واالستجابة لحاجيات الفاعل 

االقتصادي في� يخص العقار و الخدمات اللوجيستيكية.

اللوجيستيكية عىل التطور اإليجا· للقطاع. من  ك� يدل بروز فاعل خواص يف اآلونة األخïة، حامل ملبادرات لتهيئة ولتسيï املناطق 

ناحية أخرى، يتم العمل عىل إحداث تقارب ب الفاعل العمومي (املكتب الوطني للسكك الحديدية، الرشكة الوطنية للنقل و الوسائل 

اللوجيستيكية و الوكالة الوطنية للموانئ) من أجل خلق فاعل عمومي متخصص يف تهيئة املناطق اللوجيستيكية، سيمكن من استغالل أمثل 

للموارد والجهود واالستفادة من الخربة التي اكتسبتها هذه املؤسسات.

املخططات الجهوية الجاهزة للمناطق اللوجستيكية: • 

إىل غاية متم سنة 2014 تم إëام عدة مخططات جهوية منها : 
 

املخطط الجهوي لجهة سوس ماسة درعة (242 هكتار)،• 

املخطط الجهوي لجهة الغرب رشاردة بني حسن (83 هكتار)،• 

املخطط الجهوي لجهة الرباط سال زمور زعï (245 هكتار)،• 

املخطط الجهوي لجهة طنجة تطوان (358 هكتار)،• 

املخطط الجهوي لجهة فاس بوملان (175 هكتار).• 

املخططات الجهوية يف طور املصادقة:• 

املخطط الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز (278 هكتار)،• 

املخطط الجهوي لجهة مكناس تافياللت (184 هكتار)،• 

املخطط الجهوي لجهة واد الذهب لكويرة (75 هكتار).• 

املخططات الجهوية يف طور اإلعداد• 
مواصلة تحديد باقي املخططات الجهوية (690 هكتار): وجدة، الحسيمة، بني مالل، سطات، اسفي، العيون.• 

و تتواصل مجموعة من املشاورات من أجل إبرام هذه العقود يف أقرب اآلجال.

á«µ«à°ù«Lƒ∏dG á«°ùaÉæàdG á«ªæJ
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تحس  السالسل اللوجيستيكية ألهم األروجة• 

لقد ëت بلورة خطط عمل قطاعية خالل الفرتة 2014-2020 تهم التكوين وتحس السالسل اللوجيستيكية ألهم أروجة البضائع صودق 

االستïاد            و  التصدير  اللوجستيكة ألروجة  التنافسية  بتحس  تتعلق Ôخططات عمل خاصة  تنفيذية  التوقيع عىل عقود  عليها من خالل 

و مواد البناء والتوزيع الداخيل يف 13 مايو 2014 تحت رئاسة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله والتي بدأ العمل عىل تنفيذها 

عىل أكû من صعيد.

و تشمل خطط العمل هاته تدابï تهم مختلف حلقات السالسل اللوجيستيكية، نذكر منها عىل سبيل املثال:

تيسï العمليات اللوجيستيكية بنقط العبور،• 

تطوير سالسل تصدير شمولية وفعالة Ô (de bout en bout)ثابة طرق سيارة للتصدير،• 

 •،Ðمواكبة تحديث التجارة التقليدية عىل املستوى اللوجيستي

هيكلة اللوجيستيك الحرضي من أجل وضع أسس التنمية املثىل لألنشطة اللوجيستيكية يف املدن املغربية،• 

تنويع و تحس جودة التكوين يف قطاع اللوجيستيك،• 

إرساء أدوات لتحقيق التوازن الديناميÐ ب عرض التكوين و احتياجات السوق،• 

تشجيع إحداث تعاونيات لصغار املوزع عرب ëكينها من الولوج إىل عقار املناطق اللوجيستيكية.• 

التطورات يف مختلف املجاالت (نقل و تخزين و شحن              اللوجيستيكية، فقد ëت معاينة عدد من  الخدمات  و في� يخص تطوير عرض 

و حلول معلوماتية، ....) بفضل بروز فاعل دولي مرجعي يف السوق املغر· وقيام الرشكات الوطنية بجهود مهمة لتحس عرض خدماتها.

املناطق اللوجستيكية الخاصة بالحاوياتاملناطق اللوجستيكية الخاصة بالحاويات

طنجةطنجةطنجةطنجة
الناظور

املناطق اللوجستيكية الخاصة بتسويق املواد الفالحيةاملناطق اللوجستيكية الخاصة بتسويق املواد الفالحية
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تطوير و بروز فاعل  لوجستيكي  مندمج • 

سيساهم تنفيذ هذه االسرتاتيجية الرامية إىل هيكلة و بث دينامية يف مجموع األنشطة اللوجيستيكية يف الرفع من مستوى مهنية الفاعل 

اللوجستيكي بالخصوص من خالل تدعيم حلقات السلسلة اللوجيستيكية ملختلف أروجة البضائع Ôا يرتتب عن ذلك من فرص للفاعل 

الراغب يف عرصنة و خلق قيمة مضافة لوجستيكية حقيقية.

و يف هذا اإلطار عملت الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية عىل:

عقد مشاورات مع جمعية وكالء الشحن Association des Freight Forwarders (AFFM) بهدف إعداد خطة طريق من أجل • 

تحديد و تبني إطار قانوê ينظم هذه املهنة.

العمل مع جمعية وكالء الشحن من أجل بلورة وتفعيل نظام لتقييم مهنة وكالء الشحن• 

عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من املتعهدين اللوجستيكي بهدف رصد حاجيات املهني واألخذ بع االعتبار اقرتاحاتهم • 

بغية تحس أداء و فاعلية القطاع.

تأسيس رشاكات مع بعض القطاعات العمومية كوزارة الصناعة و التجارة و االستث�ر و االقتصاد الرقمي و وزارة الصحة يف إطار • 

الصحة من أجل اإلعالن عن طلب عروض إلنجاز دراسة جدوى  باللوجستيك كتقديم مساعدة تقنية لوزارة  لها عالقة  مشاريع 

لتفويض تخزين و توزيع األدوية لفاعل مختص.

التقن  و املعايرة• 

يف هذا اإلطار تم االتفاق مع السلطات املعنية عىل إحداث اللجنة الوطنية للمعايرة الخاصة بقطاع اللوجيستيك، ك� ëت املشاركة يف أشغال 

اللجنة املكلفة بدارسة إشكالية غرامات تأخï البواخر عند مداخل املوانئ (surestaries) والتي ستقوم بدراسة مجموعة من الجوانب من 

بينها تحس اإلطار التنظيمي لبعض تدفقات البضائع كالصناديق الحديدية و الحبوب املستوردة و املواد البرتولية.

تنمية الكفاءات يف مهن اللوجيستيك• 

محاور  من  أسايس  كمحور  التكوين  ورش  اعت�د  تم  ولهذا  املغرب.  يف  اللوجيستيكية  التنمية  لنجاح  أساسيا  عامال  البرشية  املوارد  تعترب 

االسرتاتيجية الوطنية لتنمية اللوجيستيك. و يتمثل الهدف الرئييس لهذا الورش يف مرافقة تطوير عرض تكوين يلبي حاجيات القطاع من 

حيث الكم و الكيف. هذا و يتضمن عقد الربنامج الخاص باالسرتاتيجية الوطنية للوجستيك إبرام عقد تنفيذي خاص بالتكوين يف مهن 

اللوجيستيك.

و يف هذا اإلطار تم توقيع عقد تنفيذي للفرتة 2020 - 2014 متعلق بتنمية الكفاءات يف مهن اللوجيستيك يضم 17 إجراء ترتكز عىل 3 

محاور رئيسية:

تعزيز عرض التكوين الخاص ببعض الفئات املهنية،• 

تنويع و تحس جودة العرض،• 

املالءمة املستمرة ب الطلب والعرض.• 

نذكر من ب اإلجراءات التي اتخذت يف إطار تقدم التنفيذ:

اإلعالن عن طلب عروض إلنجاز دراسة قطاعية و بلورة أدوات تخطيط و تدبÇ التكوين يف قطاع اللوجيستيك:• 
تحديد مفصل للحاجيات الكمية و الكيفية،• 

تحس املالءمة ب الطلب والعرض، • 

للوظائف             •  املرجعي  الدليل  و  للوظائف واملهارات  املرجعي  الدليل  املشغل و كذا  للتكوين يت�ىش مع متطلبات  وضع مخطط 

و الكفاءات،
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املساهمة يف أشغال إحداث املدرسة العليا للهندسة اللوجيستيكية (ESIL) بهدف:• 
استباق الحاجيات الحقيقية للمغرب في� يخص الكفاءات املتخصصة يف الهندسة اللوجيستيكية،• 

تشكيل âوذج يقتدى به و مرجع رائد وذي جودة يف مجال التكوين.• 

و للتذكï، تجدر اإلشارة إىل أنه تم إنجاز دراسة جدوى متعلقة Ôرشوع خلق املعهد املتوسطي للوجستيك و النقل لتحديد تركيبة املرشوع 

و الذي شكل موضوع اتفاقية - إطار للتعاون ب وزارة التعليم العايل و البحث العلمي وتكوين األطر، وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك، 

مؤسسة طنجة املتوسطية، جامعة Valenciennes و Hainaut Cambrésis و املدرسة الوطنية للقناطر و الطرق. 

تفعيل املرصد املغر� للتنافسية اللوجيستيكية• 

تم التوقيع عىل اتفاقية تتعلق بتنظيم و كيفية اشتغال املرصد الوطني للتنافسية اللوجستيكية ب الدولة و االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

تحت رئاسة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله يوم 13 ماي 2014 ، و تتجىل أهم األنشطة يف إطار تفعيل املرصد في� ييل:

استك�ل تعبئة املوارد البرشية املخصصة لكتابة املرصد: خمس أطر (رئيس مصلحة يف طور االلتحاق)، • 

املساهمة يف إطالق دراسة من أجل إعداد مؤرشات لوجستيكية تتعلق Ôحور التشغيل والتكوين و ذلك يف إطار رشاكة مع مؤسسة • 

التمويل الدولية،

تقديم دعم للمرصد من أجل إعداد جدول أع�له للسنوات املقبلة،• 

ض�ن •  بغية  ربحية   ïغ كجمعية  الداخيل  نظامه  و  األسايس  نظامه  مرشوع  إعداد  يف  املرصد  ملساعدة   êقانو مستشار  تعبئة 

استقالليته التامة وذلك يف أقرب اآلجال.

خصائص املوارد البرشية للوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية• 

مع متم سنة 2014 بلد عدد العامل بالوكالة 68 مستخدما (41% من اإلناث) 3 مديرين، 11 رئيس قسم، 21 رئيس مصلحة، 15 إطار، 10 

أعوان ëك و 7 أعوان تنفيذ ك� أن متوسط عمر موظفي الوكالة هو 33 سنة 70% منهم ال يتجاوز عمرهم 35 سنة و 57% من موظفي 

الوكالة قادم من القطاع الخاص.

ك� تجدر اإلشارة أن احرتام مبدأ املناصفة يف الولوج ملناصب املسؤولية  تشكل نسبة اإلناث 30.5% من املسؤول بالوكالة و 64% من 

مجموع رؤساء املصالح.

الرتويج لإلسرتاتيجية اللوجيستيكية و التعاون يف مجال اللوجستيك • 

التواصل حول االسرتاتيجية اللوجيستيكية• 

يف إطار التواصل لالسرتاتيجية الوطنية اللوجيستيكية عىل الصعيدين الوطني و الدويل، تم اتخاذ مجموعة من املبادرات من طرف الوكالة 

خالل سنة 2014 نخص بالذكر منها:

زيارة عمل للربتغال يومي 5 و 6 مارس 2014 للقاء عدة سلطات عمومية و مهني وفاعل خواص يف قطاع اللوجيستيك بهذا • 

البلد للتعريف باالسرتاتيجية اللوجستيكية الوطنية و عرض إمكانيات االستث�ر التي تتيحها و التعرف عىل التجربة الربتغالية يف 

هذا املجال،

تقديم االسرتاتيجية الوطنية اللوجستيكية يومي 28 و 29 أبريل 2014 خالل املنتدى الثاê العر· - األملاê للوجيستيك بهومبورغ، • 

بحضور عدة فاعل أملان وعرب،

مشاركة فاعلة يف النسخة الثالثة ملعرض LOGISMED 6 بالدار البيضاء من 6 إىل 8 ماي 2014 حيث حازت الوكالة عىل جائزة • 

أحسن رواق،

مشاركة فاعلة يف الندوة املغاربية حول اقتصاد اللوجيستيك و التي انعقدت بتونس العاصمة يومي 19 و 20 ماي 2014،• 

املشاركة يف النسخة 14 للمعرض الدويل للوجيستيك بربشلونة خالل شهر يونيو 2014،• 
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املشاركة إىل جانب الوفد املغر· برئاسة وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك يف اللقاء الثاê حول املناطق اللوجيستيكية اإليبïية • 

األمريكية و ش�ل أفريقيا الذي عقد بقادس يف األندلس يومي 5 و 6 نونرب 2014،

ëثيل املغرب باملعرض األطليس للوجيستيك والنقل بجزر الكناري خالل شهر نونرب 2014،• 

مشاركة فاعلة يف منتدى اللوجيستيك الذي تم تنظيمه بالدار البيضاء يوم 12 نونرب 2014،• 

املشاركة يف املعرض الدويل للمناجم و املقالع من 3 إىل  6  دجنرب 2014،• 

املشاركة يوم 09 دجنرب 2014يف النسخة السابعة لليوم الجهوي للوجيستيك Ôرسيليا بعرض التجربة املغربية في� يخص تخطيط • 

تطوير قطاع اللوجيستيك،

 املشاركة يف النسخة الثالثة ملنتدى األكاد×ية الدولية للطïان املدê يومي 10 و 11 دجنرب 2014،• 

املشاركة بعدة منتديات اقتصادية تم تنظيمها من طرف االتحاد العام ملقاوالت املغرب و نظرائه الدولي ) روسيا، أملانيا، الواليات • 

املتحدة، غينيا،فرنسا....).

مبادرات التعاون• 

ركزت الوكالة خالل سنة 2014 عىل تفعيل مجموعة من اتفاقيات التعاون مع رشكاء دولي ومحلي من بينها :

اتفاقية الرشاكة مع مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدويل) من أجل إعداد مؤرشات خاصة بالشغل والتكوين يف قطاع • 

اللوجيستيك لفائدة املرصد: إعطاء انطالقة الدراسة.

املساعدة التقنية للبنك األورو· لالستث�ر من أجل إنجاز دراسة لهيكلة وتنسيق تنمية املنطقة اللوجيستيكية لزناتة: تم االنتهاء • 

من األشغال املتعلقة بهذه املساعدة التقنية.

التوقيع عىل اتفاقية إطار للتعاون يف 30 يناير 2014 تحت رئاسة السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و السيد رئيس جهة • 

النكدوك غوسيون . ب الوكالة و رشكة تنمية جنوب فرنسا Sud de France Développement: بدأ تفعيل هذه االتفاقية بإطالق 

دراسة لرصد و تحليل تدفقات البضائع ب هذه الجهة و املغرب و تنظيم زيارة لجهة سوس ماسة درعة يف ماي 2014 من أجل 

تعزيز املبادالت ب الجانب،

مساعدة تقنية من طرف مؤسسة التعاون و التنمية االقتصادية OCDE عرب دراسة مقارنة لإلطار التنظيمي و القانوê لتطوير • 

املناطق اللوجيستيكية باملغرب: تم تسلم النسخة األولية من التقرير الخاص بالدراسة. ك� شاركت الوكالة يف نفس اإلطار Ôداخلة 

خالل ندوة حول أمن االستث�رات يف منطقة البحر األبيض املتوسط، يوم 04 دجنرب 2014 بباريس.

التوقيع عىل اتفاقية إطار للتعاون ب املغرب و تونس يف مجال اللوجيستيك يف 30 مايو 2014 تحت رئاسة صاحب الجاللة امللك • 

املغاربة           الفاعل  التونسية بهدف إرساء منظومة تعاون دائم وفعال ب  الجمهورية  السيد رئيس  الله و  السادس نرصه  محمد 

و التونسي بقطاع اللوجيستيك : عقد اجت�ع مع البعثة التونسية من أجل تبادل خربة البلدين يف قطاع اللوجيستيك.

املشاركة يف إحداث اللجنة املغاربية للتعاون يف مجال اللوجيستيك يف إطار اتحاد املغرب العر· و التي تم املصادقة عىل نظامها • 

الداخيل خالل الندوة املغاربية لوزراء النقل يف 26 دجنرب 2014 بتونس العاصمة.

الـتقنيـة إلنـدهوفـن                                                                           •  الـجــامعة  ، بشـراكـة مـع  الـحضـري  اللــوجيستيــك  الـدولـي فـي مجـال  البنـك  مـشـروع تعـاون مـع 

املتعلقة  الدراسة  بإنجاز  املكلف  الدراسات  إطار دعم ومواكبة أع�ل مكتب  Université polytechnique d’Eindhoven يف 

بهيكلة اللوجيستيك الحرضي باملغرب: بحوث ميدانية بتعاون مع خرباء البنك الدويل يف طور اإلنجاز.

التعاون مع جهة كتالونيا: إطالق أشغال مشرتكة ب الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية و الرشكة العمومية الكاتالونية • 

يف مجال تنمية اللوجيستيك CIMALSA مكنت من إعداد مرشوع اتفاقية تعاون تقيض باستفادة أطر من الوكالة من برنامج 

للتكوين املستمر. 

حصول املغرب عىل العضوية الكاملة يف الجمعية األوروبية لللوجيستيك كأول بلد أفريقي و عر· ينضم لهذه الجمعية.• 

á«µ«à°ù«Lƒ∏dG á«°ùaÉæàdG á«ªæJ
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ميدان  يف  أولوية  ذات  برامج  تطبيق  عىل  أساسا  يرتكز  الحكومة  طرف  من  املسطرة  واالجت�عية  االقتصادية  التنمية  سياسة  تفعيل  إن 

التجهيزات العامة و ذلك قصد تلبية الحاجيات املتزايدة للسكان واالستجابة لتطلعات املواطن، خاصة يف املجال االجت�عي.

و حتى يتسنى إنجاز هذه الربامج يف أحسن الظروف من حيث ض�ن الجودة، مع ضبط التكاليف و التحكم يف اآلجال، وظفت وزارة التجهيز 

و النقل و اللوجيستيك مجهودات هامة، كمرشفة منتدبة عن أصحاب املشاريع العمومي، يف مجال النهوض بالجودة يف قطاع التجهيزات 

العامة.

و يف هذا الصدد، قامت الوزارة سنة 2014 و عىل غرار السنوات الفارطة بعدة منجزات همت امليدان التالي:

ميدان اإلرشاف املنتدب عىل مشاريع التجهيزات العمومية؛• 

ميدان التقن التقني ، التكوين املستمر وإنعاش الجودة يف ميدان التجهيزات العامة.• 

1 .á«eƒª©dG äGõ«¡éàdG ™jQÉ°ûe ≈∏Y ÜóàæŸG ±Gô°TE’G

اإلنجازات لصالح وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك • 

تكييف تراث املباÖ اإلدارية • 

املديرية  مقر  ببناء  املتعلقة  األشغال  إëام  الوزارة عىل  أرشفت  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  التابعة  اإلدارية  البنايات  يخص  في� 

بكل من شيشاوة وميدلت ومقر  واللوجستيك  والنقل  للتجهيز  اإلقليمية  املديريات  تهيئة مقرات  وتواصل  بالداخلة  لها  التابعة  الجهوية 

مديرية التجهيزات العامة إضافة إىل إëام الدراسات املتعلقة ببناء وتوسيع و تهيئة مقرات املديريات اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك 

بكل من تطوان و صفرو و بوملان و تاوريرت و بركان و بوجدور و الجديدة وفكيك والقنيطرة  والدار البيضاء .

إعداد وصيانة تراث املباÖ اإلدارية • 

يف مجال اإلعداد والصيانة ونظرا للحالة التي توجد عليها مختلف بنايات مقرات املديريات الجهوية و اإلقليمية و العناية الخاصة التي 

يحظى بها هذا املجال من لدن الوزارة من أجل عرصنة وتأهيل املرافق اإلدارية فقد هم هذا الربنامج مواصلة أشغال ترميم و تهيئة مقرات 

املديريات الجهوية و اإلقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك بكل من فاس و الحوز و الحسيمة و بنسلي�ن و مراكش و مكناس إضافة إىل 

عملية صيانة بنايات املديريات الجهوية و اإلقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك بكل من طنجة و تطوان و وجدة و الراشدية و العرائش 

و وزان و تارودانت و طاطا.

و قد تم تسليم 7 عمليات منها 3 عمليات للبناء و التوسيع و 4 عمليات لالستمهاد ك� ëت مواصلة 18 عملية منها 3 عمليات للبناء             

و التوسيع و 5 عمليات لالستمهاد و 10 عمليات لإلصالح.

اإلنجازات لصالح القطاعات األخرى • 

باإلضافة إىل املنجزات التابعة للوزارة، تتدخل الوزارة بصفتها منتدبة عن إدارات أخرى صاحبة املشاريع لفائدة حوايل 37 قطاعا يضم عدة 

وزارات ومؤسسات عمومية و كذا جمعيات ذات املنفعة العامة. ك� تقدم املديرية املساعدة التقنية لبعض الج�عات املحلية التي ترغب 

يف ذلك.
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و نذكر من ب أهم رشكاء املديرية خالل سنة 2014، املديرية العامة لألمن الوطني، وزارة الصحة، وزارة الثقافة، وزارة األوقاف و الشؤون 

اإلسالمية، وزارة التعليم العايل و تكوين االطر، مؤسسات التعليم العايل، وزارة لعدل و الحريات، الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى، 

للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة  للمطارات،  الوطني  املكتب  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  التكوين،  و  للرتبية  األعىل  املجلس 

الرياضة، مؤسسة محمد السادس للنهوض باألع�ل االجت�عية للرتبية و التكوين وغïها.

و يتم الوزارة لصالح هؤالء الرشكاء إما عن طريق تقديم املساعدة التقنية دون تفويض االعت�دات إىل املديريات الجهوية أو اإلقليمية 

املديريات  إىل  العمليات  املرصودة إلنجاز  املفوض لالعت�دات   ïالتدب فيه  الكامل Ôا  املنتدب  النقل وإما عن طريق اإلرشاف  و  للتجهيز 

الجهوية أو اإلقليمية للتجهيز املعنية.  

لقد تم يف إطار اإلرشاف املنتدب عىل املشاريع تسليم 60 عملية و متابعة أشغال 261 عملية تختلف من حيث نوعيتها من ترميم أو توسيع 

أو بناء، ك� يواصل إنجاز الدراسات املتعلقة بعدة مشاريع مختلفة يناهز عددها 515 عملية يف طور الدراسات.

و تلخص الجداول التالية توزيع هذه العمليات حسب القطاعات:

عمليات منجزة• 

á``«∏ª©dG á©«ÑW
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07 07 الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى

02 02 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

17 17 مؤسسة محمد الخامس للتضامن

01 01 التعليم العايل

01 01 املجلس الدستوري

01 01 مجلس النواب

02 02 األمن الوطني

29 29 األوقاف والشؤن اإلسالمية

60 31 29 ´ƒ``ªéŸG
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عمليات يف طور اإلنجاز• 
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التقنيـن والبحث• 

باإلضافة إىل مهام اإلرشاف املنتدب عىل املشاريع، تضطلع الوزارة Ôهام تطوير التنميط والتقن التقني يف مجال البناء والتجهيزات العامة 

بتعاون مع الوزارات املعنية والهيئات املهتمة بهدف تنمية وتنظيم هذا القطاع الهام، حيث تم خالل سنة 2014 إنجاز العمليات التالية:

دخول القانون التعلق بضابطي البناء الخاص Ôقاومة البنايات املنجزة و املنجزة ذاتيا بالط للزالزل املنجز بتنسيق مع الوزارة • 

املكلفة باإلسكان حيز التطبيق ؛

استك�ل الدراسة حول االستجابات الحرارية للمباê بهدف وضع نظام خاص الحتساب و تصميم املباê املقتصدة للطاقة ؛• 

مواصلة مراجعة دفرت التحمالت املشرتكة املتعلق بالخرسانة ؛• 

مواصلة إنجاز دفرت التحمالت املشرتكة املتعلق بالتهوية امليكانيكية املراقبة ؛• 

á``«∏ª©dG á©«ÑW
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24 02 22 األمن الوطني

15 15 مؤسسة محمد الخامس للتضامن

08 08 الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى

01 01 الرياضة

05 05 التعليم العايل

01 01 الصحـة

02 02 الثقافة

01 01 تحديث القطاعات العامة

02 02 مؤسسة محمد السادس لألع�ل اإلجت�عية للرتبية و التكوين

01 01 و كالة تنمية أقاليم الش�ل

01 01 املجلس األعىل للتعليم

01 01 املكتب الوطني للمطارات

187 110 77 األوقاف و الشؤن اإلسالمية

04 04 مؤسسة األع�ل االجت�عية لألشغال العمومية

01 01 وزارة التشغيل و التكوين املهني

07 07 قطاعات أخرى

261 112 149 ´ƒ``ªéŸG
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مواصلة تعميم عىل املوقع اإللكرتوê للوزارة لقاعدة بيانات تقنية وتنظيمية سهلة املنال يف ميدان التجهيزات العامة بهدف وضعها • 

رهن إشارة املتدخل يف امليدان ؛

املساهمة داخل اللجنة املختصة للمواصفات يف إعداد معايï تهم قطاع التجهيزات العامة.• 

التكويـن املستمر• 

للمجهودات  للقطاع. و هكذا ومواصلة  والتكنولوجي  التقني  التطور  البرشي و مسايرة  العنرص  تكوين  أهمية خاصة ملجال  الوزارة  تويل 

املبذولة يف هذا امليدان  فقد تم خالل سنة 2014 إنجاز ورشات تكوينية لفائدة املهندس والتقني التابع ملديرية التجهيزات العامة يف 

مجال نظام تدبï الجودة و السالمة ضد الحرائق و كهرباء البنايات و إنجاز التمتï بالطرق املعلوماتية الحديثة و تحديد عيوب املساكة 

للبنايات و نظام   ßالبناء والعزل الصو التقني يتعلقان بتحليل املخاطر يف إنجاز أوراش  البنايات، ك� يتم حاليا إعداد دليل لإلرشاد  يف 

الصوتيات.

إنعاش الجـودة• 

سعيا منها لتحقيق الجودة يف املجاالت املدرجة ضمن اختصاصاتها، من أجل خلق تكنولوجية وطنية خاصة يف مجال إتقان الجودة يف اإلنجاز 

و االقتصاد يف التكاليف، وضعت الوزارة (مديرية التجهيزات العامة) خطة يف هذا املض�ر تهدف إىل إرساء برنامج مديري للجودة كأداة 

لتدبïها و للتبادل والتنسيق داخل القطاع و ذلك سواء عىل مستوى الدراسات أو عىل مستوى األشغال. 

و يتعلق األمر عىل وجه الخصوص بالتحقيق التدريجي للعمليات التالية:

تطوير التنظيم والتقن التقني ملواكبة النمو الذي يعرفه هذا القطاع عرب نرش دفرت âوذجي للمواصفات املوحدة واحد كل سنة   • 

و ذلك لتغطية جميع مهن البناء يف أفق 2016؛

البيئية» املطبقة عىل •  العالية  التابع للمديرية يف منهجية «الجودة  تكوين خلية من املهندس املع�ري واملهندس املدني 

البنايات و كذا يف التنمية املستدامة املطبقة عىل البنايات العمومية ؛

نرش ثقافة الجودة لدى كافة الرشكاء و إعطاء صفة تعاقدية ملخططات تأم الجودة يف جميع املشاريع املتوسطة و الكربى 2014؛• 

الحفاظ عىل شهادة نظام تدبï الجودة ملديرية التجهيزات العامة. • 

™jQÉ°ûŸG ≈∏Y ÜóàæŸG ±Gô°TE’G
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يعترب محور تطوير وتقوية قطاع البناء و األشغال العمومية من ب املحاور االسرتاتيجية الهامة، لذلك حظي هذا املجال بالتفاتة خاصة    

سنة 2014.

و قد تم إعداد عقد برنامج ب الحكومة و الفيدرالية الوطنية لألشغال العمومية و الفيدرالية املغربية لالستشارة و الهندسة لتطوير املهنة 

و دعم قطاع البناء واألشغال العمومية.

ك� ëت عدة إنجازات يف مختلف املجاالت نذكر منها: 

تنظيم مهن قطاع البناء واألشغال العمومية• 

وضع نظام معلوماß من أجل تبسيط مسطرة تكييف و تصنيف مقاوالت البناء و األشغال العمومية و كذا مسطرة اعت�د مكاتب • 

الدراسة ، و تم وضع هذا النظام عىل املوقع االلكرتوê للوزارة قصد ëك املقاوالت من االطالع عليه و تقديم طلبتها ؛

تعديل الئحة القطاعات، و معايï تأهيل و تصنيف مقاوالت البناء و االشغال العمومية و ذلك قصد اعطاء أهمية كربى ملستوى • 

تأطï املقاوالت. و قد تم نرشها بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 شتنرب 2014 ؛

الرشوع يف إنجاز الدراسة املتعلقة بإحداث مرصد وطني للبناء و األشغال العمومية ؛• 

دخول نظام تأهيل و تصنيف مختربات البناء و االشغال العمومية حيز التنفيد إبتداء من 17 أبريل 2014.• 

تثم  مواد البناء • 

انهاء الدراسة التقنية و املالية للقطب النموذجي ل> سلي�ن إلنتاج مواد البناء ؛• 

اعداد  طلب العروض متعلق بدراسة نظام بيئوي صناعي لتثم مواد املقالع بأقاليم التالية : تازة، صفرو، الس�رة و سيسدي افني ؛• 

نرش دفرت âوذجي للمواصفات املوحدة يخص مهن البناء.• 

منظومة تدبÇ املقالع • 

متابعة انجاز دراسة  مخطط âوذجي لتدبï املقالع بجهة الشاوية ورديغة ؛• 

إعالن عن طلب عروض عىل املستوى الجهوي إلعداد مخططات جهوية لتدبï املقالع لباقي الجهات (15 جهة) ؛• 

تفويت صفقات مع مكاتب الدراسات الطوبوغرافية قصد مراقبة الكميات املستخرجة من املقلع يف جميع جهات اململكة.• 

الدعم التقني و الحكامة الجيدة • 

اعالن عن طلب العروض متعلق بدراسة انجاز دليل مرجعي لأل;ان االحادية بقطاعات البناء و الطرق و املوانئ.• 

التدقيق• 

إنجاز دليل منهجي لتنظيم ملفات الصفقات العمومية بهدف توحيد محتوى و أرشفة ملفات الصفقات العمومية ؛• 

اعالن عن طلب العروض متعلق بتفويت صفقة إنجاز تدقيق الصفقات املربمة من طرف وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك       • 

و التي يتجاوز مبلغها 5 مالي درهم.

التدبÇ والوقاية من املخاطر بالوزارة• 

انهاء الشطر الثاê من دراسة تحس النظام الحايل لتدبï األزمات بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الرشوع يف إنجاز الشطر • 

الثالث من هذه الدراسة.
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تأهيل النقل الطرقي للبضائع• 

من أجل دعم االستث�ر يف مجال نقل البضائع عرب الطرق بتكريس مبدأ حرفية القطاع وإرساء مبادئ املنافسة الرشيفة و العادلة ب جميع 

الناقل عىل اعت�د عنرص الجودة يف تقديم الخدمات كمعيار أسايس يف تنمية  املقاوالت و تكريس العمل Ôبادئ السوق الحر وتحفيز 

النشاط النقيل و ض�ن استمرارية الخدمات، و قد تم يوم االثن 14 يوليوز 2014 بالرباط إعداد صيغة جديدة لعقد برنامج «نقل البضائع» 

بعد القيام بتقييم عرشية اإلصالح.

ويف هذا اإلطار نظمت الوزارة يوما دراسيا حول تقييم عرشية إصالح قطاع النقل الطرقي للبضائع، وشكل هذا اليوم الدرايس مناسبة إىل 

تقييم إصالح قطاع النقل الطرقي للبضائع، و الوقوف عند أهم اإلشكاالت التي يواجهها القطاع و الخروج بإجراءات و توصيات من شأنها 

إعطاء دفعة قوية للقطاع، و ذلك باعت�د مقاربة تشاركية مع جميع مكونات قطاع نقل البضائع..

و تتجيل أهمية هدا القطاع يف كونه يساهم يف نقل 75% من البضائع عىل الصعيد الوطني، ك� يساهم بحوايل 7% من حجم البضائع 

املوجهة للتجارة الخارجية..

و تجدر االشارة اىل أن منظومة النقل الطرقي للبضائع التي كان يجري بها العمل كشفت عن مجموعة من االختالالت البنيوية من أهم 

تجلياتها: عدم قدرة القطاع عىل مواكبة اإلصالحات و التحوالت االقتصادية و االجت�عية الهامة التي يعرفها املغرب، و محدودية القدرة 

التنافسية للقطاع عىل املستوى الدويل. 

و من أجل إعطاء نفس جديد للقطاع تم االعت�د عىل منطق إصالحي متدرج يرتكز عىل تحرير القطاع و بالتايل ض�ن تنافسية و مهنية أكرب.

و بعد مرور عرش سنوات من دخول إصالح منظمومة النقل حيز التنفيذ أصبح من الرضوري تقييم حصيلة عرشية هذا اإلصالح. حيث خلص 

التقييم اىل أن النتيجة ö تكن يف املستوى املطلوب، ويعزى ذلك إىل غياب اإلجراءات املواكبة و املصاحبة إلصالح قطاع نقل البضائع، و كذا 

ضعف انخراط جميع القطاعات العاملة يف هذه املنظومة اإلصالحية. 

و يجب التذكï أنه يف املايض تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات دون األخذ بع االعتبار عمق االختالف الحاصل يف القطاع ب مختلف 

الفاعل يف مجال النقل الطرقي للبضائع حيث أنه تم رصد اختالف الرؤى و التصورات لهذا اإلصالح ب مؤسسات لها مركبة واحدة، و أخرى 

لها املئات، و ب مؤسسات عاملة بامليناء و أخرى دولية و أخرى عرب الرتاب الوطني... و كذا من جراء دخول مدونة السï حيز التنفيذ طفت 

إشكاالت جديدة عىل السطح بحيث ö تؤخذ بع االعتبار خالل انطالق مسلسل إصالح القطاع.

و يعاê القطاع من بعض اإلشكاالت منها ما هو مرتبط بهيكلته ، و منها ما يخص التكوين، و إشكاالت أخرى مرتبطة بالجوانب الجبائية،     

و كذا بالقطاع الغï املهيكل و الذي ال يزال ×ثل نسبة مهمة يف هذه املنظومة.

و قد و قف تقرير التقييم عىل الحقيقة ووضع األصبع عىل ما أُنجز و ما ö يُنجز، و تم تقييم الحصيلة بكل موضوعية و تم الخروج بإجراءات 

عملية ستساهم يف تطوير هذا القطاع الحيوي الدي يعترب قاطرة فعالة يف النسيج االقتصادي لبالدنا.
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تأهيل النقل الطرقي الج�عي لألشخاص  • 

عرفت سنة 2014 مواصلة تأهيل النقل الطرقي الج�عي لألشخاص و ذلك عرب إëام الحوار مع مهنيي نقل املسافرين و االستعداد للتوقيع 

عىل عقد الربنامج.

تعليم السياقة• 

يف إطار تنفيد بنود العقد الربنامج الخاص Ôجال تعليم السياقة، املوقع بتاريخ 27 يونيو 2014 ب الوزارة و املهني ، عرفت سنة 2014 

اتخاد مجموعة من االجراءات نخص بالدكر منها : 

وضع برنامج لتجديد حظïة مركبات تعليم السياقة؛• 

إنجاز دراسة حول بنك أسئلة االمتحان النظري للحصول عىل رخصة السياقة؛• 

إنجاز دراسة تتعلق بإعداد الدعائم البيداغوجية و الديداكتيكية لتعليم السياقة؛• 

إصالح نظام االمتحان النظري و التطبيقي. • 

تكوين املهني • 

إعداد مرشوع اتفاقيت مع مكتب التكوين املهني و إنعاش الشغل النجاز عملية التكوين االويل واملستمر لفائدة السائق املهني • 

حيث من املنتظر التوقيع عىل هات االتفاقيت قبل متم هذه السنة. 

2 .»bô£dG π≤ædG áeÓ°S h øeCG ÒaƒJ

الطرقية                  للسالمة  وطنية  اسرتاتيجية  إعداد  و   2004  -  2013 الطرقية  للسالمة  املندمجة  الوطنية  االسرتاتيجية  تقييم   2014 سنة  عرفت 

.2014 - 2023

و قد تم القيام بعدة عمليات خالل سنة 2014 تخص كل تجديد حظïة العربات و مال÷ة الشبكة الطرقية و املراقبة التقنية و الطرقية 

تتلخص أهمها في� ييل: 

تجديد حظÇة العربات• 

مواصلة تنفيذ الربنامج الخاص بتجديد حظïة عربات النقل الطرقي للبضائع و النقل الطرقي بالعاö القروي ؛• 

وضع اآلليات القانونية لتفعيل املادت 5 و7 من قانون املالية لسنة 2014 املتعلقت Ôنحة تجديد و تكسï حافالت النقل الطرقي • 

للمسافرين و منحة تأهيل مقاوالت هذا القطاع.

مالèة الشبكة الطرقية• 

لقد تم خالل سنة 2014 انطالق برنامج خاص لـتهـيئات الـسالمة الطرقية 2018 - 2014 بكلفة 3 مليار درهم، و الذي يهدف إىل تحس 

مستوى سالمة البنيات التحتية الطرقية عرب :

تهيئة بعض املحاور الهيكلية التي تعرف ارتفاعا يف عدد حوادث السï من أجل تحس مواصفاتها الهندسية و تكيفها مع تطور • 

حركة املرور بكلفة تقدر ب 1,7 مليار درهم ؛

معالجة النقط السوداء يف بعض املحاور الطرقية والتي تم رصدها حتى اآلن بناء عىل مؤرشات حوادث السï و االستغالل و ذلك • 

عرب تهيئة ملتقيات الطرق، خلق ممر ثالث للوزن الثقيل، تغيï مسار الطريق و بناء الجدران الوقائية بكلفة تقدر ب 1,3 مليار 

درهم.

»bô£dG π≤ædG áeƒ¶æe ìÓ°UEG
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املراقبة التقنية• 

مواصلة إنجاز الصفقة املتعلقة بفتح املنظومة املعلوماتية للمصادقة عىل املركبات للمصنع و املستوردين قصد وضع طلبات • 

املصادقة عرب شبكة االنتïنيت ؛

اقتناء معدات تقنية للتأكد من عنارص السالمة باملركبات عند إنجاز عملية املصادقة و كذا برنامج معلوماß لدراسة أوزان و أبعاد • 

املركبات املعروضة عىل املصادقة ؛

اإلعالن عن نتائج إبداء االهت�م بخصوص 29 من أصل 59 مركز جديد للفحص التقني للعربات• 

القيام بعمليات فحص و تدقيق للمراكز التقنية ؛• 

مبارشة عملية املراقبة التقنية املضادة للحافالت بواسطة املحطات املتحركة للمراقبة التقنية.• 

املراقبة الطرقية• 

اإلعالن عن طلب عروض قصد  تركيب و تشغيل و صيانة 200 رادار ثابت لقياس الرسعة؛• 

دعم مصالح املراقبة التابعة للدرك و األمن الوطني القتناء معدات املراقبة (الرادارات وقياس الكحول ...) بتمويل 50 مليون درهم • 

و 15 مليون درهم عىل التوايل ؛

دعم فرق املراقبة الطرقية Ôوارد برشية إضافية و توسيع التغطية الرتابية لهذه الفرق لتشمل مدينتي الحسيمة و العيون. • 
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من أجل مواكبة قطاع التجهيز و النقل و اللوجستيك، و مال÷ته مع الحاجيات الجديدة للسوق املغربية و الجهوية، و لتطوير نسيج صناعي 

وطني يف ميدان الصيانة  وتصدير الخربة إىل الدول املجاورة، أولت الوزارة أهمية خاصة لتطوير أقطاب جهوية للصيانة يف مختلف أâاط 

النقل و يتعلق األمر باألقطاب التالية :

قطب لتطوير البنيات التحتية املينائية املخصصة لصيانة و بناء السفن،• 

قطب لصيانة الطائرات و معدات املالحة الجوية حول مطار محمد الخامس الدويل،• 

قطب صناعي مندمج ببنسلي�ن متخصص يف صناعة و معالجة مواد البناء و األشغال،• 

قطب جهوي لصيانة التجهيزات األساسية للسكك الحديدية و املعدات املتحركة. • 

و يف ما ييل رسد ألهم االنجازات التي عرفتها سنة 2014 يف هدا املجال :

قطب لتطوير البنيات التحتية املينائية املخصصة لصيانة وبناء السفن• 

بغية تطوير البنيات  التحتية املينائية املخصصة لصيانة و بناء السفن، تقوم وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك بدراسة اسرتاتيجية لتطوير 

البنيات التحتية املينائية املخصصة لصيانة و بناء السفن. و تتمثل أهداف هذه الدراسة يف:

تحديد و تحليل مختلف مكونات أسواق أنشطة بناء و صيانة السفن ؛ • 

تحديد التموقع املالئم للمغرب داخل كل قطاع من قطاعات السوق ؛ • 

وضع اسرتاتيجية و خطة عمل لتطوير هذه األنشطة ؛ • 

املينائية•  التحتية  البنيات  تطوير  و  لتهيئة  توجيهي  مخطط  تحديد 

      الرضورية ملواكبة هذه االسرتاتيجية. 

و قد ëت دراسة نتائج املرحلة الثانية للدراسة املذكورة من طرف لجنة التتبع

خالل شهر دجنرب 2014 و املتعلقة بآفاق أنشطة صيانة و بناء السفن.

قطب لصيانة الطائرات و معدات املالحة الجوية حول مطار محمد الخامس الدويل• 

عىل بعد حوايل 30 كلم من مدينة الدار البيضاء، العاصمة االقتصادية للمملكة، يقع قطب الطïان ملطار محمد الخامس، و هو منشأة 

âوذجية تتمتع بعدة مؤهالت اقتصادية أبرزها قربها من أغلبية املراكز التجارية العاملية.

تتوفر هذه املنشأة عىل فضاءات صناعية تستجيب لحاجيات املقاولة العاملية التي تبحث عن مساحات مندمجة مجهزة بأحدث التجهيزات 

(الخطوط الهاتفية، الربط بالشبكة الكهربائية، و وسائل النقل...).

باإلضافة تستفيد هذه املقاوالت من دعم الوزارة التي تقدم خدمات استشارية و تسهيالت متنوعة تساعدها عىل إنجاح مشاريعها.

ك� ×تاز قطب الطïان ملطار محمد الخامس بتواجده قرب أكاد×ية محمد السادس الدولية للطïان املدê م� يساهم يف بلورة رشاكات 

بناءة يف ميادين البحث و التكوين ب األكاد×ية و هذه املقاوالت.

 LH Aviation  Maroc,) الطïان  تتواجد فيه رشكات عاملية يف قطاع  الذي  الخامس  الطïان محمد  األول لقطب  الشطر  بعد نجاح  و 

 Bonbardier, Aircelle, Safem Maroc, Matice aerospace, Simra Maroc, Casablanca aéronautique, Waga Engeneering,

Goam Industries، ...) ، تم إعطاء انطالقة الشطر الثاê من طرف صاحب الجاللة محمد السادس نرصه الله سنة 2013. 

تحديد و تحليل مختلف مكونات أسواق أنشطة بناء و صيانة السفن ؛ 

تحديد التموقع املالئم للمغرب داخل كل قطاع من قطاعات السوق ؛ 
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و قد عرفت سنة 2014 ، التوقيع عىل اتفاقية مع الرشكة الفرنسية LH Aviation Maroc املتخصصة يف صناعة الطائرات من أجل إحداث 

وحدة صناعية باملغرب.

قطب مستقبيل صناعي مندمج ملواد البناء ببنسلي�ن• 

تعمل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك عىل دراسة املرشوع املتعلق بإنجاز القطب املستقبيل الصناعي املندمج ملواد البناء ببنسلي�ن 

CLUSTER بالنظر ملوقعه االسرتاتيجي بالقرب من القطب الدار البيضاء و الرباط و غناه بالحقول املتوفرة عىل مواد البناء ذات الجودة 

العالية.

و تنحرص األهداف االساسية لهذا املرشوع يف:

إعادة هيكلة قطاع مواد البناء،• 

تشجيع االبتكار والهندسة يف قطاع البناء و االشغال العمومية،• 

خلق قيمة مضافة و فرص للشغل قرب املقالع،• 

تحس التنافسية و جودة مشاريع البناء و األشغال العمومية،• 

تحس السلسلة اللوجستيكية و تقليص التأثï عىل البيئة،• 

إدماج هذه األرضيات عىل مستوى التخطيط الحرضي والرتا·.• 

و قد ترأس السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، يوم الخميس 3 يوليوز Ô 2014قر الوزارة، االجت�ع الرابع للجنة الوزارية املشرتكة 

املكلفة بالتتبع و اإلرشاف عىل هذا املرشوع .

قدمت خالل هذا االجت�ع نتائج املراحل املرتبطة بالدراسة التقنية ملختلف مكونات املرشوع و الدراسات االسرتاتيجية واملالية الرضورية 

لتقييم مراحل انجازه، إضافة إىل تقديم املخطط الرئييس للمرشوع املرتبط بتجميع القروض و انجاز القطب املستقبيل.

ك� تم التذكÇ برضورة األخذ بع  االعتبار االجراءات التالية: 

تشكيل لجنة ad-hoc مكلفة بالرصف الصحي والوعاء العقاري املخصص للمشاريع املستقبلية،• 

تطوير جاذبية القطب من خالل تسهيل الولوج للمواد األولية وتبسيط االجراءات الخاصة باستغالل املقالع املستقبلية يف اقليم • 

بنسلي�ن،

اقليم •  مقالع  من  استخراجها  سيتم  والتي  البناء  مواد  يخص  في�  املحتملة  املوارد  ترسيم  و  بتحديد  مكلفة  ثانية  لجنة  تشكيل 

بنسلي�ن،

ارساء رشاكة ب القطاع العام و الخاص عىل شكل امتياز، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة يف تهيئة وتسويق و تسيï القطب.• 

و تجدر اإلشارة إىل أن هذا املرشوع يندرج يف إطار تفعيل املجموعة الثانية من االتفاقيات املوقعة أمام صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نرصه الله خالل إطالق املخطط الوطني لترسيع التنمية الصناعية 2014 - 2020 املتعلقة بتطوير املنظومات والفروع الصناعية. 

قطب جهوي لصيانة التجهيزات األساسية للسكك الحديدية و مالءمة املعدات املتحركة• 

يف إطار مواصلة مخطط تفويض األنشطة املوازية برشاكة مع القطاع الخاص و تشجيع املقاولة املغربية إلشعاع املغرب سيعمل املكتب 

الوطني للسكك الحديدية عىل دراسة جدوى إمكانية إحداث قطب ذي إشعاع جهوي لصيانة و مالءمة املعدات.
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عرفت سنة 2014 عدة إجراءات و إنجازات همت مجاالت تدبï املقالع وتثم امللك العمومي ×كن رسدها بإيجاز في� ييل :
 

1 .™dÉ≤ŸG ÒHóJ

يف سياق أع�ل اللجنة الوطنية للمقالع التي يساهم يف أشغالها مختلف القطاعات الوزارية املعنية باإلضافة إىل املهني تم وضع اسرتاتيجية 

تتعلق بتنظيم و تنمية قطاع املقالع ببالدنا. و ترتكز هذه االسرتاتيجية حول املحاور التالية:

تبسيط املساطر اإلدارية للحصول عىل وصل الترصيح الخاص بفتح و استغالل املقالع ؛• 

املحافظة عىل البيئة ؛• 

تعزيز املراقبة.• 

و يف هذا اإلطار، عملت الوزارة سنة 2014 عىل:

متابعة انجاز دراسة  مخطط âوذجي لتدبï املقالع بجهة الشاوية ورديغة، • 

االعالن عن طلب عروض عىل املستوى الجهوي إلعداد مخططات جهوية لتدبï املقالع لباقي الجهات (15 جهة)،• 

تفويت صفقات عىل صعيد جميع الجهات مع مكاتب الدراسات الطبوغرافية ملراقبة الكميات املستخرجة من املقالع،• 

اعداد مرشوع قانون رقم 27 - 13 املتعلق باستغالل املقالع مع املهني والذي يتم حاليا تدارسه بلجنة البنيات األساسية و الطاقة • 

و املعادن و البيئة التابعة ملجلس النواب.

2 .»eƒª©dG ∂∏ŸG ÚªãJ

عرفت سنة 2014 إنجازات متعددة همت عىل الخصوص تثم امللك العمومي الطرقي و البحري.

امللك العمومي الطرقي• 

إنهاء أشغال تهيئة حوايل 20 مدرسة تقع بجانبي الطريق السيار برشيد وخريبكة و إنجاز مدرسة بج�عة املنزه املجاورة للطريق • 

السيار املداري للرباط،

إنجاز أشغال تهيئة باحتي االسرتاحة بالطريق السيار الرابط ب خريبكة و بني مالل،• 

إعطاء انطالقة عملية إعادة تشجë ïتد عىل مساحة 300 هكتار.  • 

امللك العمومي البحري• 

إنجاز دراسات طوبوغرافية إلعادة تحديد امللك العمومي البحري بكل من شاطئ سيدي رحال بإقليم سطات و سيدي بودنيان      • 

و الواد امللح بإقليم أسفي و بع�لة املضيق الفنيدق و بج�عة املنصورية بإقليم بنسلي�ن،

غرس األوتاد املحددة للملك العمومي البحري بشبه جزيرة أطاليون بإقليم الناظور،• 

مواصلة إنجاز تصاميم لتهيئة و استغالل شواطئ الفنيدق و املضيق و مارتيل و ذلك من أجل تنظيم األنشطة الشاطئية بها،• 

طلب عروض من أجل إنجاز دراسة تهدف لوضع مخطط مديري لتثم امللك العمومي البحري. • 
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بالنجاح  معلوماتية،  أنظمة  باعت�د  خدماتها  تطوير  مجال  يف  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  مجهودات  توجت   ،2014 سنة  خالل 

حيث حازت يف إطار «امتياز 2014» ، عىل جائزة «التشجيع» بالنسبة للنظام االلكرتوê املتعلق بتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال 

العمومية واعت�د مكاتب الدراسات، و جائزة «مبادرات جديرة بالثناء» بالنسبة للنظام االلكرتوê املتعلق بإيداع ملفات امتحانات رخص 

السياقة. 

فخالل سنة 2014، أعطيت اإلنطالقة لإلشتغال باألنظمة املعلوماتية التالية:

نظام معلوماß ملعالجة ملفات تأهيل و تصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية،• 

النظام املعلوماß الخاص بتتبع أنشطة النقل الجوي،• 

نظام تدبï رخص إستغالل امللك العام الطرقي و البحري،• 

اعت�د نظام أخد املواعيد الذي يوجد حاليا يف طور اإلختبار قبل تعميمه عىل مصالح الوزارة،• 

 •.ïالتطبيق املحمول الخاص بتتبع املخالفات املتعلقة بقانون الس

نظام تدبï رخص النقل االستثنائية،• 

نظام االمتحان النظري الفردي لنيل رخصة السياقة عىل مستوى امللحقات التابعة لبعض املراكز لتسجيل السيارات،• 

بوابة األنرتانت الخاصة بالوزارة بهدف تشجيع أدوات التعاون وتبادل املعلومات داخلها.• 

ومن جهة أخرى، تم إنجاز دراسة لتحديد املواصفات الخاصة بنظام التدبï اإللكرتوê للمستندات (GED)، وأخرى  لتحديد مواصفات 

نظام معلوماß جغرايف مندمج  (SIG)، ك� تم إبرام الصفقات التي تهم الربامج املزمع إنجازها خالل سنة 2015. .
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التوظيفات • 

بغية تدعيم و تأطï مصالحها باملوارد البرشية الالزمة للقيام Ôهامها عىل أحسن وجه، بلغ عدد املناصب التي استفادت منها الوزارة برسم 

السنة املالية 2014 إىل 200 منصب، ولشغل هذه املناصب تم اإلعالن عن مباريات لتوظيف 100 مهندس دولة و 100 تقني من الدرجة 

الثالثة.

الرتقية • 

للفئات  الدرجة  وكذا  الرتبة  يف  النظامية  الرتقية  عمليات  إنجاز  عىل   ،2014 سنة  خالل  البرشية،  املوارد  ملديرية  املعنية  املصالح  سهرت 

املستوفية للرشوط القانونية املطلوبة.

و في� ييل نتائج هذه العمليات حسب âط الرتقية يف الدرجة الجاري به العمل:

الرتقية عن طريق االختيار• 

بالنسبة للرتقية يف الدرجة عن طريق االختيار، عملت مديرية املوارد البرشية عىل إعداد ملفات الرتقية يف الدرجة ملختلف أصناف املوظف 

استعدادا لعرضها عىل اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة. و همت هذه العملية ترقية 317 موظفا وفق الحصيص املايل املتاح من 

ب 1.200 برسم سنة 2013 و ترقية 23 موظفا خارج الحصيص برسم نفس السنة.

الرتقية يف الرتبة• 

عرفت سنة 2014 ترقية 2.838 يف الرتبة ملختلف أصناف املوظف و املستوفون لرشوط الرتقية برسم سنة 2013.

الرتقية عن طريق امتحان األهلية املهنية• 

خالل سنة ë ،2014ت تسوية الوضعية اإلدارية لـ 331 موظفا، استفادوا من الرتقية عن طريق امتحانات األهلية املهنية املنظمة برسم سنة 

2013 و البالغ عددها 13 امتحانا.

ك� ëت برمجة 14 امتحانا مهنيا لفائدة مختلف فئات املوظف خالل شهر أكتوبر، و من املرتقب أن ëكن من ترقية 310 موظفة و موظفا. 

إدماج املوظف  يف الدرجات الجديدة• 

تعمل مصالح الوزارة حاليا عىل اتخاذ الرتتيبات الالزمة لتطبيق مقتضيات املرسوم رقم 2.14.416 واملرسوم رقم 2.14.417 الصادرين بتاريخ 

24 يونيو 2014 والتي تم Ôوجبه� حذف الدرجة الرابعة من إطار املساعد التقني و املساعد االداري و ëك هذه الفئة من املوظف من 

االستفادة من الراتب املوازي للحد األدÿ من األجور ك� أقرت ذلك الحكومة يف أبريل من سنة 2014.

اإللحاق واالستيداع• 

تقوم مديرية املوارد البرشية بتتبع عمليتي اإللحاق و االستيداع Ôا يف ذلك التجديد أو اإلنهاء، حيث سجلت خالل سنة 2014 معالجة 60 

ملفا منها 53 ملفا لإللحاق و 7 ملفات لالستيداع.
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الحركة االنتقالية• 

الحركة األفقية• 

أسفرت هذه العملية عىل تعي 28 إطارا يف مناصب املسؤولية، 15 منهم يف منصب رئيس قسم أو ما يعادله و 13 يف منصب رئيس مصلحة.

الحركة العمودية• 

شملت هذه العملية رؤساء األقسام أو ما يعادلهم: 21 منصب شاغرا، و مكنت إىل حدود شتنرب 2014 من تعي 13 رئيس قسم أو ما 

يعادله، في� سيتم الحقا برمجة املقابالت بالنسبة للمناصب املتبقية. أما في� يخص رؤساء املصالح: يتم حاليا االعداد ملبارشة هذه العملية. 

خدمات إدارية ذات بعد اجت�عي• 

موازاة مع العناية التي توليها الوزارة لدعم العمل االجت�عي لفائدة موظفيها الذي تسهر عىل إنجازه مؤسسة األع�ل االجت�عية، خاصة 

يف مجاالت السكن و التأميـن و التغطية الصحية و الحج إىل الديار املقدسة، تعمل مصالح الوزارة عىل تقديم خدمات إدارية ذات بعد 

اجت�عي لفائدة هؤالء، نخص بالذكر منها ما ييل:

اإلنعام بأوسمة ملكية عىل 279 موظف ومستخدم بالوزارة وباملؤسسات العمومية تحت و صايتها.• 

تنظيم احتفال Ôناسبة اليوم العاملي للمرأة عىل صعيد الوزارة.• 

اإلحالة عىل التقاعد• 

عملت مصالح الوزارة عىل تسوية معاشات املوظف املحال عىل التقاعد إثر بلوغهم حد السن القانوê للتقاعد برسم سنة 2014، حيث 

بلغ عددها 292 ملفا منها 76 عىل مستوى املصالح املركزية و 216 عىل مستوى املصالح الخارجية.

2 .øjƒµàdG

التكوين األسايس• 

تتمثل األهداف الرئيسية للعمليات املربمجة يف هذا اإلطار يف:

تزويد قطاع األشغال العمومية باألطر واألطر املتوسطة ؛ • 

الرتخيص للموظف Ôتابعة دروسهم لتنمية كفاءاتهم عرب استك�ل تكوينهم والحصول عىل شواهد عليا.• 

تكوين التقني  املتخصص  يف األشغال العمومية • 

تؤطر املصالح املعنية Ôديرية املوارد البرشية معهدين لتكوين التقني املتخصص يف األشغال العمومية بكل من مراكش و وجدة، حيث 

بلغ عدد الخريج منه� برسم املوسم الدرايس 2013 - 2014 ما مجموعه 94 تقنيا مختصا.

و Ôناسبة املوسم املدريس 2013 - 2014 تم الرفع من عدد املقاعد بالنسبة ملعهد تكوين التقني املتخصص يف األشغال العمومية Ôراكش 

حيث تم تسجيل 70 طالبا عوض 50  طالبا الذين دأبت الوزارة عىل تسجيلهم خالل السنوات األخïة. 

 ïك� تم برسم موسم 2014 - 2015 فتح معهد تكوين التقني املتخصص يف األشغال العمومية بفاس الستقبال 50 من املتدرب قصد تحض

دبلوم تقني متخصص.
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التكوين التكمييل الجامعي• 

تنفيذا للسياسة التي تتبعها الوزارة للرفع من مؤهالت وكفاءات موظفيها واستجابة للطلبات الواردة إليها، تم الرتخيص ل 7 موظف Ôتابعة 

دراساتهم العليا بالخارج، برسم سنتي 2013 و2014. 

ك� تم الرتخيص ل 56 موظفا وموظفة برسم سنة 2013 - 2014 ملتابعة دراستهم بالجامعات الوطنية ملدة ثالث ساعات يف األسبوع.

 التكوين يف إطار التعاون الدويل• 

من أجل تنمية قدرات أطرها تعمل وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك عىل تنظيم العديد من الدورات التكوينية و ذلك يف إطار اتفاقيات 

التعاون التي تربطها بالعديد من الدول الصديقة العربية منها و األوربية، استفاد أطر الوزارة من عدة فرص للتدريب و التكوين بالخارج. 

التكوين املستمر • 

ëاشيا مع توجهات الحكومة يف ميدان تدبï املوارد البرشية و يف إطار السياسة املتبعة من طرف وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك يف 

مجال الرفع من قدرات و مؤهالت موظفيها و أعوانها، عرفت سنة 2014 عىل غرار السنوات املاضية، إنجاز عدة برامج للتكوين املستمر 

استفاد منها عدد كبï من األطر واملوظف عىل الصعيدين املركزي و الرتا·.

و تنقسم هذه الربامج حسب مراميها االسرتاتيجية إىل نوع أساس ه�:

برامج التكوين طويلة املدى • 

تفوق مدة هذه الربامج عموما 10 أيام تكوينية، و تروم مواكبة إدماج األطر الحديثة التوظيف أو تلك املشمولة بالحركة السنوية بغية 

ëكينها من اكتساب الكفاءات املهنية و التدبïية و الحك�تية الالزمة ألدائهم للمهام الجديدة املوكولة إليها. و من أهمها:

السلك العايل للتدبï املوجه لرؤساء األقسام ؛ • 

السلك الخاص بالتسيï املوجه لرؤساء املصالح ؛• 

سلك إدماج األطر الحديثة التوظيف ؛• 

سلك تكوين املكون ؛• 

األسالك املهنية الخاصة (الطرق، البناء ، املوانئ، النقل الطرقي، إلخ).• 

في� يخص التكوين الطويل املدى يف ميداê اإلدارة و التسيï، فقد تم إنجاز اىل غاية 30 شتنرب 2014، 29 موضوع تكوينيي لفائدة 80 إطار 

مسؤول عىل مدى 39 يوما، أي ما يعادل 798 إطار/ يوم/تكويني.

أما بالنسبة لألطر حديثة التوظيف، فقد تم إنجاز 11 موضوع تكويني لفائدة 30 إطار عىل مدى 16 يوم، أي ما يعادل 337 إطار/ يوم/

تكويني. هذا باإلضافة اىل 1.023 يوم/اطار/تكويني تم انجازه عىل صعيد املديريات القطاعية كإدماج مهني محض لهذه األطر يف مجال 

تخصصها.

ك� استفاد 315 إطار متوسط حديث التوظيف من 24 موضوع تكويني عىل مدى 337 يوم، أي ما يعادل 2.448 إطار/ يوم/تكويني.

برامج التكوين قصÇة املدى • 

تروم هذه الربامج تنمية كفاءات املوظف بغية مالءمة أفضل ب مؤهالتهم ومتطلبات مناصبهم الحالية ، وتنظم هذه الربامج عىل شكل 

دورات تكوينية ال تفوق مدة كل واحدة منها 3 أيام.
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تثم  املوارد البرشية ودعم الوحدات اإلدارية• 

تندرج أنشطة مصالح مديرية املوارد البرشية يف مجال تثم املوارد البرشية و دعم الوحدات اإلدارية يف ثالثة ميادين أساسية وهي:

إنجاز مشاريع عرصنة أدوات تدبï املوارد البرشية، بإسنادها إىل الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات، و كذا أوراش بلورة مناهج • 

حك�تية جديدة مبنية عىل التعاقد ما ب مختلف املسؤول التسلسلي ؛

تحي األنظمة املعلوماتية الخاصة بتدبï املوارد البرشية ؛• 

دعم الوحدات اإلدارية التابعة ملديرية املوارد البرشية باملعدات املعلوماتية و دعم املديريات القطاعية بالقرارات اإلدارية الالزمة • 

ألداها.

مشاريع عرصنة أدوات تدبÇ املوارد البرشية• 

يعطي الجدول التايل جردا ألهم املشاريع الخاصة بعرصنة تدبï املوارد البرشية  املنجزة أو املوجودة قيد اإلنجاز برسم سنة 2014، و كذا 

أهم خصائصها و مستوى تقدم إنجازها إىل حدود تاريخ إعداد هذا التقرير:

RÉ‚E’G Ωó≤J سنوات اإلجناز أهم األهداف املتوخاة ´hô°ûŸG

 يف طور مسطرة
 التأشï عىل الصفقة
 من طرف الخازن

الوزاري

2015-2014

حتديد محيط األنشطة امللحقة قصد تفويتها للقطاع اخلاص على • 
املدى القصير، املتوسط والبعيد؛

حتديد مخطط عمل الوزارة لتفويت األنشطة (على املدى القصير، • 
املتوسط و البعيد)؛

وضع اإلطار القانوني لشراكة القطاعني العمومي و اخلاص.• 

 إعداد اسرتاتيجية الستخراج

 أنشطة وزارة التجهيز والنقل

 الثانوية أو املوسمية إىل القطاع

الخاص

  % 20 2015-2014

تطوير داخلي خملتلف الوحدات اخلاصة بتدبير املوارد البشرية                 • 
و مالئمتها بنظام تدبير موظفي الدولة؛ 

القيام باختبار كلي للمشروع في مواقع جتريبية؛• 
تعميم النظام املتكامل للموارد البشرية على كافة مصالح • 

الوزارة.

 مرشوع وضع نظام متكامل

لتدبï املوارد البرشية

% 90 2014-2012

حتسني تدبير الكفاءات؛ • 
حتديث نظام التكوين املستمر باالعتماد على األداة املعلوماتية           • 

و بإعادة هندسة العمليات األساسية لتدعيم الكفاءات املهنية        
و التدبيرية للموارد البشرية بالوزارة.

ïتطوير نظام جديد لتدب 

الكفاءات و التكوين املستمر

% 30 2014-2013

وضع تشخيص ألنظمة تقييم الكفاءات و املهارات القائمة بالوزارة؛• 
وضع تشخيص آلليات التحفيز اعتمادا على االعتراف باملهارات؛• 
وضع تصور ألنظمة التحفيز في مستوى تطلعات مختلف شرائح • 

املوظفني .
وضع نظام تقييمي لقياس املهارات الفردية و استخالص طرق • 

االعتراف و املكافئة؛
تصور مستندات مرجعية أساسية لسمة املدبر؛• 
وضع برامج عمل لتفعيل أنظمة التحفيز التي متت بلورتها.• 

 تطوير نظام التحفيز عن طريق
     االعرتاف بالقدرات الج�عية

و الفردية

% 100 سنوي
وضع أدوات الزمة لتنزيل املرسوم املتعلق بالتعيني في مناصب • 

املسؤولية.

 إعداد مراجع حول مجموعات

مناصب املسؤولية املتكافئة
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تدعيم البنيات التحتية • 

ëيزت سنة Ô 2014واصلة األع�ل التي انطلقت مسبقا إلعادة الهيكلة و تأهيل البنيات البداغوجية و االستقبال باملدرسة، لتوفï الظروف 

املال÷ة املمكنة للطلبة من خالل :

صيانة القاعات الدراسية و اإلقامات السكنية واملختربات فضال عن الشبكة  املعلوماتية و تطويرها ؛• 

تجهيز بعض املرافق التابعة للمعهد التقني للطïان و األرصاد الجوية ؛• 

توفï وسائل النقل، لض�ن نقل الطلبة املهندس عند قيامهم بالزيارات البيداغوجية ؛• 

اقتناء معدات إضافية، سمعية برصية و متعددة التخصصات اإلعالميائية ؛• 

اعت�د نظام التدبï املفوض لبعض املرافق لتحس الخدمات (الحراسة و التنظيف و املساحات الخرضاء و النسخ و السحب).• 

التكوين األسايس• 

عرفت سنة 2014  العمليات التالية:

اعت�د مجموعة من املسالك ؛ • 

تطبيق هندسة بيداغوجية تشجع عىل تعددية االختصاصات و توسيع طيف كفاءات الطلبة املهندس ؛• 

تطوير وتحديث اآلليات البيداغوجية (املعدات الديداكتيكية الرقمية، التعليم عن بعد والتكوين عن طريق املرشوع) ؛• 

اعت�د نظام لتتبع الجودة و عملية التطور املستمر للتدريس ؛• 

توطيد العالقة ب الوسط املهني و الوحدات الرتبوية باملدرسة ؛• 

مال÷ة التكوين مع املشاريع الكربى التي ترشف عليها الوزارة الوصية (التطوير الطرقي والسكÐ فك العزلة عن العاö القروي، • 

الطاقات املتجددة، تدبï إشكالية املوارد املائية) ؛ 

ربط التكوين بالتنمية املستدامة ؛• 

استفادة الطلبة من التداريب املهنية باملؤسسات العمومية و املقاوالت ؛• 

تنظيم األنشطة املوازية من بينها:• 

% 70 2013

مواكبة احلركة النتقالية لرؤساء املصالح ورؤساء األقسام                 • 
و ذلك تنفيذا ملقتضيات املرسوم الصادر في كيفيات تعيني هؤالء 

املسؤولني؛
حتسني تدبير املناصب.• 

 تطوير مرجع مناصب
املسؤولية

% 40 2014-2013

حصر و تشخيص املساطر املعتمدة في األنشطة املتعلقة بتدبير • 
شؤون املوظفني؛

تبسيط هذه املساطر؛• 
حتيني الدليل املرجعي لهذه املساطر. • 

 تحي  الدليل املرجعي

للمساطر بهدف تبسيطها

% 15 2015-2014 توفير بطاقات مهنية ملوظفي الوزارة•  إعداد البطاقات املهنية

% 5 2015-2014
تنظيم وظائف التفتيش بالوزارة بإعادة هيكلة املفتشية العامة؛ • 
تنظيم وظائف التدقيق بالوزارة. • 

 إعادة تنظيم وظائف التدقيق

و التفتيش بالوزارة
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*  املنتدى السابع عرش للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية واملقاوالت الذي يشكل أرضية للتواصل والتبادل اإليجا· ب هذه   
األخïة والطلبة املهندس سواء عىل مستوى اكتشاف مؤهالت الطلبة أو اندماجهم يف الوسط املهني وموضوع هذا املنتدى 

" إفريقيا يف قلب التنمية أرضية لالست�رات الواعدة " ؛

*  مشاريع املبادرة الشخصية و مشاريع التطور التضامني و أوملبياد املدرسة.

املوارد البرشية و الشؤون القانونية و االجت�عية • 

تم تعزيز املدرسة باملوارد البرشية، وذلك لتغطية الخصاص املرتقب ، حيث تم توظيف مترصف من الدرجة الثانية ومهندس 2 وتقني.

و عىل الصعيد االجت�عي، عرفت سنة 2014 مواصلة الحوار مع الفاعل االجت�عي يف إطار املسؤولية املتبادلة و تم تنظيم مجموعة 

من الزيارات من طرف املكتب املحيل ملؤسسة األع�ل االجت�عية باإلضافة إىل تتبع ومواكبة أنشطة الجمعيات التي لها عالقة باملدرسة.

ك� تم تهيئ النصوص القانونية لتمك املدرسة من مواكبة حاجيات االقتصاد الوطني و توسيع آفاقها التكوينية، ملالءمتها مع القانون 00.01  

املنظم للتعليم العايل.

البحث العلمي والتكنولوجي• 

قامت املدرسة يف هذا املجال ب:

هيكلة و تقوية ديناميكية البحث العلمي ؛• 

إعداد مرشوع إحداث فرق و مختربات لتقديم طلب اعت�د دبلوم الدكتوراه ؛• 

تنظيم عدة مناظرات تهتم باملجاالت التكوينية باملدرسة برشاكة الفاعل االقتصادي ؛• 

املساهمة يف إحداث املعهد العايل للدراسات املائية.• 

التكوين املستمر• 

يشمل هذا الورش الهام يف التكوين املستمر مجموعة من األسالك املرتبطة بالعلوم واملعرفة املتنوعة:

ماسرت يف تدبï األع�ل املنظم باملدرسة الحسنية برشاكة مع املدرسة الوطنية للقناطر والطرق ؛• 

سلك برشاكة مع كوليج البوليتكنيك يف مجال تكوين املستشارين املهني والتكوين املواكبة التدبïية ؛• 

ماسرت متخصص يف اللوجستيك برشاكة مع الفدرالية املغربية للنقل.• 

الرشاكة والتعاون• 

لتسهيل و تنويع التبادل العلمي ، التقني ، والبيداغوجي ولتطوير التعاون يف ميادين التكوين األسايس، التكوين املستمر و البحث العلمي،           

و سعت املدرسة خالل سنة 2014 من شبكة الرشكاء، و ذلك ب:

إرساء رشاكة مستدامة مع املعاهد العليا لألشغال العمومية السينغالية و الكامïونية السترشاف امكانيات التعاون ؛• 

التوقيع عىل اتفاقيات للرشاكة مع بعض الدول اإلفريقية ؛• 

التوقيع عىل اتفاقية إطار للرشاكة مع املركز العر· لل�ء إلحداث املركز العر· لألبحاث املائية ؛• 

مشاركة املدرسة الحسنية لألشغال العمومية عرب مجموعة من األساتذة الباحث للرتكيب البيداغوجي ملسالك اللوجستيك و النقل       • 

و سلك املهندس و املاسرت قصد اعت�ده من طرف اللجنة الوطنية للتنسيق بالتعليم العايل.
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يعترب املعهد العايل للدراسات البحرية مصلحة مسïة بصفة مستقلة تابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك. تم إحداثه سنة 1979 

Ôوجب املرسوم رقم 2-81-684 بتاريخ 25 ج�دى الثانية 1402 املوافق 20 أبريل 1982. و تم تغيïه Ôوجب املرسوم رقم 416-02-2 

بتاريخ 30 أكتوبر 2002 و املرسوم رقم 2-12-623 الصادر يف 08 شعبان 1434 املوافق 17 يونيو 2013 و املتعلق بإعادة تنظيم املعهد.

تناط باملعهد املهام التالية:

تكوين األطر العليا يف ميادين املالحة البحرية التجارية و املوانئ و اللوجستيك و امليادين املرتبطة بها،• 

القيام بالدراسات و البحوث و الخربة الرضورية لتطوير التكوين البحري،• 

املساهمة يف التكوين املستمر و استك�ل خربة االطر العاملة يف القطاع البحري ككل،• 

 •.STCW االستجابة ملتطلبات االتفاقيات الدولية املصادق عليها و خاصة تلك املتعلقة ب

يعتمد املعهد عىل نظام الداخلية و يتوفر عىل مجموعة من التجهيزات البيداغوجية و الوسائل الرضورية إليواء و تكوين ما يناهز 280 

طالب و طالبة.

و يف إطار تنفيذ ميزانية االستث�ر برسم سنة 2014، قام املعهد ب:

اقتناء معدات معلوماتية ؛• 

بدء أشغال تهيئة املطعم ؛• 

إبرام صفقة تتعلق بأشغال تهيئة املقصف ؛• 

تجديد البوابة اإللكرتونية للمعهد.• 
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تهدف اسرتاتيجية الوزارة يف هذا اإلطار إىل خلق إدارة منفتحة وميٌرسة الخدمات و منصفة، مع تعزيز املنافسة الحرة و املتوازنة.

و لتفعيل هذا املحور، قامت الوزارة بعدة إجراءات نذكر منها:

1 .IQGRƒdG iƒà°ùe ≈∏Y

تتبع وتقييم مختلف املشاريع و الربامج التي ترشف عليها الوزارة• 

إنجاز دراسة متعلقة باملواكبة يف قيادة وتفعيل برنامج عمل الوزارة تهدف إىل مواكبة مصالح الوزارة و مختلف الوحدات التابعة • 

لها يف تسيï و تتبع إنجاز املشاريع املربمجة،

تقييم الربنامج الوطني األول والثاê للطرق القروية بهدف تحصيل التجارب و تقوية املكتسبات،• 

مراقبة التدبï عن طريق تتبع مستوى إنجاز مختلف برامجها ومشاريعها بواسطة مجموعة من لوحات القيادة تتضمن مؤرشات • 

كمية و كيفية تعكس مستويات اإلنجاز و الفوارق ب النتائج و األهداف املسطرة،

تقييم سنوي ملستوى إنجاز برامجها القطاعية و مدى نجاعتها و كذلك برمجة وتنفيذ مه�ت دورية للتفتيش و التدقيق الداخيل،• 

خلق مراصد قطاعية (البناء و األشغال العمومية، التنافسية املينائية، اللوجستيك، الطïان املدê) لتتبع هذه القطاعات و لتمك • 

أصحاب القرار (من القطاع العام و الخاص) من اتخاذ الخيارات الصائبة،

تطوير نظم معلومات الوزارة،• 

إعادة النظر يف عدة مساطر إدارية قصد تبسيطها (الحصول عىل شهادات التصنيف)،• 

 •،...«portnet» ترتيب وتصنيف املقاوالت ومكاتب الدراسات، شباك الوحيد يف املوانئ

وضع نظام معلوماß جديد ملعاجة  الشكايات املتعلقة بالقطاع،• 

تكثيف العالقة مع مؤسسة وسيط اململكة للنظر يف حاالت التي يترضر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من • 

جراء أي ترصف صادر عن الوزارة.

و يف إطار الحكامة والشفافية، نظمت الوزارة بتاريخ 19 يناير 2015 يوم إخباري حول استث�رات قطاع البناء و األشغال العمومية لسنة 

2015 التي ستبلغ 36 مليار درهم. حيث أنه من املتوقع أن يتم تخصيص هذا املبلغ لربنامج االستث�ر يف قطاع البناء و األشغال العمومية.

و يتوزع عىل قطاعات الطرق السيارة ب 9,74 مليار درهم، و السكك الحديدية 4,70 مليار درهم و املوانئ 12,84 مليار درهم. ك� تهم هذه 

االستث�رات قطاعات النقل الجوي ب 1,20 مليار درهم والنقل واللوجستيك 161 مليون درهم والتجهيزات العمومية 7,38 مليار درهم.

2 .IQGRƒdG ájÉ°Uƒd á©°VÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG h äÉcô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y

تنفيذ مضام  امليثاق املغر� للم�رسات الجيدة لحكامة الرشكات و املؤسسات العمومية• 

عقد اجت�عات الهيئات التداولية (مجلس إدارة / رقابة) للمؤسسات و الرشكات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة بصفة دورية، • 

عىل األقل 4 دورات يف السنة و املخصصة للمصادقة عىل امليزانية و لحرص الحسابات و لتتبع برامج االستث�ر و لرتسيخ مبادئ 

الحكامة ؛

إحداث وتفعيل أشغال اللجان املختصة املنبثقة عن املجالس اإلدارية/الرقابة (لجنة التدقيق والحكامة، االسرتاتيجية و االستث�رات، • 

لجنة التعويضات و التعيينات) و الحرص عىل عقد اجت�عاتها بصفة دورية ؛

تتبع تفعيل التوصيات املنبثقة عن املجلس األعىل للحسابات، املفتشية العامة لل�لية، مراقب الدولة أو مندوب الحكومة و كذا • 

قرارات الهيآت التداولية للرشكات و املؤسسات العمومية.
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لالستجابة بشكل فعال لتطلعات املواطن و الفاعل االقتصادي و أمام ندرة املوارد املالية، عمل املغرب عىل تطوير الرشاكة ب القطاع 

العام و الخاص يف مجاالت متعددة نذكر منها اإلنتاج الطاقي و توزيع املاء و الكهرباء، و استغالل املوانئ، تدبï املطارات و النقل الحرضي              

و كذا يف مجال البنيات التحتية.

و يوفر هذا النوع من الرشاكة العديد من املزايا نذكر منها:

تعبئة رؤوس األموال الخاصة الالزمة لالستجابة لالحتياجات املتزايدة و للطلب عىل االستث�رات يف القطاعات العمومية ؛• 

تحس الفعالية االقتصادية للمشاريع حيث أن مبدأ املستعمل - املؤدي يجعل مشاريع البنيات التحتية أكû فعالية عىل املستوى • 

االقتصادي ؛

تطور االبتكار الناجم عن االنخراط القوي للقطاع الخاص عربالتحفيز عىل اعت�د مقاربة مجددة يف مجال توفï البنيات التحتية            • 

و خدمات النقل ؛

الصيانة الناجعة للرصيد التي تلزم البنود التعاقدية الرشكاء الخواص عىل القيام بصيانة فعالة ؛• 

تخصص املوارد البرشية للدولة بإعادة تركيزها عىل املهام السيادية للدولة.• 

إن تطوير الرشاكة ب القطاع العام و الخاص كوسيلة إلنجاز مشاريع البنيات التحتية الكربى يشكل اختيار اسرتاتيجي تبنته الحكومة              

و انخرطت فيه وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك حيث جعلت منه محورا من محاورها االسرتاتيجية. وتم إحداث وحدة مكلفة Ôواكبة     

و تشجيع االستث�رات يف إطار الرشاكة ب القطاع العام و القطاع الخاص تعنى ب :

تشجيع اسرتاتيجية الوزارة و مشاريع البنيات التحتية املرتتبة عنها ؛• 

البحث عن رشكاء خواص أو مؤسساتي من شأنهم املساهمة يف إنجاز املشاريع يف إطار الرشاكة ب القطاع العام و الخاص ؛• 

مواكبة املستثمرين خالل مختلف مراحل إنجاز املشاريع ؛• 

ëثيل وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و ض�ن التنسيق ب مختلف الوزارات يف مجال الرشاكة ب القطاع العام و الخاص.• 

و تجدر اإلشارة يف هذا اإلطار، أنه تم نرش القانون الجديد املتعلق بالرشاكة ب القطاع العام و الخاص و ذلك بالجريدة الرسمية رقم 

6328 بتاريخ 22 يناير2015. وتتجىل انتظارات الوزارة من تفعيل القانون الجديد املتعلق بالرشاكة ب القطاع العام و الخاص يف:

توحيد اإلطار العام إلعداد و تفويت و تتبع املشاريع موضوع رشاكات مع القطاع الخاص ؛• 

خلق إطار محفز لتشجيع اللجوء إىل الرشاكة مع القطاع الخاص يف مختلف القطاعات Ôا فيها القطاعات غï الربحية ؛• 

توفï رؤية أكû وضوحا للمستثمرين الوطني و األجانب لتطوير مشاريع يف إطار الرشاكة مع الدولة ؛• 

وضع آليات جديدة و فعالة لتدبï الطلب العمومي.• 

ك� تقوم وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك حاليا بإجراء دراسات دقيقة من أجل اقرتاح انجاز مشاريع جديدة تهم عدة مجاالت يف إطار 

الرشاكة مع القطاع الخاص نذكر منها:
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 الطرق السيارة• 

طريق سيار جديد ب الرباط و الدار البيضاء• 

طريق سيار ب كرسيف و ميناء الناظور الجديد• 

طريق سيار ب طنجة و تطوان• 

طريق سيار ب آسفي و مراكش• 

طريق سيار ب مراكش و بني مالل• 

طريق سيار ب بني مالل و فاس - مكناس• 

طريق سيار ب فاس - مكناس و طنجة - تطوان• 

طريق سيار ب أكاديٌر و كلميم.• 

السكك الحديدية• 

خط جديد للسكة الحديدية يربط  • 

      خريبكة - بني مالل 

خط جديد للسكة الحديدية يربط تطوان Ôلوسة • 

الخط السكÐ الجهوي للدار البيضاء• 

 •Ðقطب لصيانة التجهيزات يف القطاع السك

املطارات• 

املطار الجديد ملراكش• 

املطار الجديد لطنجة• 

مطار متخصص يف الشحن ب> سلي�ن• 

¢UÉÿG h ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH ácGô°ûdG

املوانئ• 

الشطر الثاê مليناء آسفي• 

ميناء الناظور غرب املتوسط• 

ميناء القنيطرة األطليس• 

ميناء الداخلة األطليس• 

أوراش بناء وإصالح السفن• 

موانئ الرتفيه عىل البحر املتوسط• 

اللوجستيك• 

جهوية •  لوجيستيكية  مناطق  خلق 

متخصصة

النقل الطرقي• 

خاص •  للتجارب  وطني  مخترب  إنشاء 

باملركبات  و مستلزماتها





2014 áæ°S á∏«°üM

äÉMÓ°UE’G h iÈµdG ¢TGQhC’G øe

∂````«à°ùLƒ``∏dG h π`≤ædG h õ``«¡éàdG äÉYÉ£b ‘







2014 áæ°S á∏«°üM

92

π≤ædG h õ«¡éàdG IQGRh

 ∂«à°ùLƒ∏dGh


