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 استراتيجية وزارة التجهيز والنقل

 

 

إن وزارة التجهيز والنقل، في إطار السياسة التنموية المتكاملة التي نهجتها للنهوض بقطاع النقل بمختلف 
التحتية للنقل من طرق وطرق سيارة وسكك حديدية ومطارات  أنماطه، حققت نقلة نوعية في تطويرالبنيات

دخال المنافسةبمختلف أنماط النقل  وموانئ ، كما قطعت أشواطا مهمة في مسلسل إصالح وتحرير وا 
 وتحسين مستوى الخدمات المقدمةومحاربة اقتصاد الريع.

 

، تأخذ بعين 2102-2102ترة وبغية االستمرارية وفق رؤية مجددة، نهجتالوزارة استراتيجية جديدة للف
كتدعيم القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني  بالقطاعاالعتبارمضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة 

والجهوي وتنمية منسجمة ومتكاملة ومتوازنة للبنيات التحتية للنقل واالستمرارفي السياسة اإلرادية لالستثمار 
ع النقل وتشجيع النقل المتعدد األنماط، باإلضافة إلى ضبط في البنيات التحتية للنقل، مع تكامل أنوا

 التخطيط والبرمجة والتمويل وكذا الرفع من مستوى العرض وجودة الخدمات.

 

 محاور استراتيجية وزارة التجهيز والنقل : 
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 اإلصالح المؤسساتي .1
 

 نذكر منها: المؤسساتي على اتخاذ مجموعة من التدابيرعملت وزارة التجهيز والنقل في إطار اإلصالح 
 ،المؤسسات العاملة بقطاع النقل و هيكلة مجموعة من المصالح  •
 ة ،إعداد مخططات التنقل الوطنية والجهويمع تقنين وتنظيم القطاع  •
البناء عقود برامج مع بعض الفاعلين في قطاعات عدة نذكر منها: القطاع البحري، الجوي، إعداد  •

 ... واألشغال العمومية
 تفعيل الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية •

 االنفتاح على استثمار القطاع الخاص في التجهيزات األساسية واستغالل المنشآت وتقديم الخدمات •

 اإلصالح التشريعي .2

استنادا إلى البرنامج الحكومي الذي نص على التزام الحكومة بوضع مخطط تشريعي، تم إعداد 
وفق مقاربة تشاورية بتنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات العمومية ة  للوزار  مخطط تشريعي

 والشركات الخاضعة لوصاية وزارة التجهيز والنقل.

قرارات التي تعتزم الوزارة تقديمها من اجل المراسيم و التم إنجاز مخطط تنظيمي يتضمن مشاريع كما 
 التنظيمي.عمل الوزارة في المجال لتأطير جيد 

في  المقترحمشروع قانون  20قوانين في مسطرة المصادقة من أصل  2تم وضع  ،هذا اإلطار وفي
 .2102خالل سنة المخطط التشريعي للوزارة 

 

 ةالتجهيزات األساسي .3
اتخذت الوزارة العديد من ومواصلة مجهوداتها في إنجاح سياسة األوراش الكبرى،  لتفعيل هذا المحور

 المثال: لنذكر منها على سبي التدابير في مختلف القطاعات
 

 الطرق و النقل الطرقي 
 

 محاور تنمية القطاع الطرقي 

تطوير وعصرنة الشبكة الطرقية والطرق السيارة رافعة حقيقية للتنمية االقتصادية واالندماج الجهوي يعتبر 
حداث مناصب الشغل وتثمين المجاالت  ومعالجة والمحلي ومساهمتها الفعالة في جلب االستثمارات وا 

 ، ولتحقيق هذه األهداف تعمل وزارة التجهيز والنقل على:إشكالية السالمة الطرقية
 ،ربط األقطاب االقتصادية والسكنية الكبرى •

 ،مواكبة تطور الحركية والجوالن •

 ،تكامل وتناسق بين الشبكة الطرقية والطرق السريعة والطرق السيارة •

 .وتهيئة وتثمين المجال الترابي فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية •
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 الطرق السيارة : األهداف االستراتيجية 
 

 . كما تجدر اإلشارة أنه تمت برمجة كلم 0102المفتوحة أمام حركة السير  شبكة الطرق السيارة يبلغ طول 
ليصل طول شبكة الطرق السيارة  بالمغرب  كلم في إطار المخطط المديري التكميلي للطرق السيارة 281

 .2102في أفق كلم  0811
 
 

 ومن بين األهداف المسطرة في إطار استراتيجية الوزارة نذكر ما يلي :
الذي يهدف إلى تجهيز المملكة بخطوط جديدة  المصادقة على المخطط الوطني الثاني للطرق السيارة •

 2121من الطرق السيارة في أفق 

 الدراسات لبعض المقاطع الجديدة للطرق السيارة مباشرة •

 إعداد عقد برنامج جديد في مجال الطرق السيارة  واالنفتاح على القطاع الخاص  •

 

 

 الطرق والطرق السريعة 
 

نجاز  –الحسيمة، وجدة  –كلم من الطرق السريعة )تازة  211إنهاء حوالي  •  211الناظور،...( وا 
 الجديدة،كلم من الطرق السريعة 

دراسة مشاريع كبرى طرقية : نفق تيشكا، طريق مداري شرق وجنوب سلسلة جبال األطلس،  •
 الرابطة بين تزنيت والكركارات،... 10تطوير الطريق الوطنية رقم 

 2211من خالل إنجاز حوالي  2101إنهاء البرنامج الثاني الوطني للطرق القروية خالل سنة  •
 ،كلم من الطرق والمسالك

 .جديد للطرق القروية بشراكة مع الجماعات المحلية والقطاعات الوزارية المتدخلة بلورة برنامج •
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 السكك الحديدية والنقل السككي 

لمواكبة التطور المجالي واالقتصادي واالجتماعي للمملكة واالستجابة لتطلعات الزبناء والفاعلين  •
 عبر: قفزة نوعية في مجال المنظومة السككيةتعمل الوزارة على تحقيق االقتصاديين 

 التوفر على شبكة فعالة وعصرية •

 تحسين المنتوج السككي وتوفير خدمات أكثر جاذبية  •

 تحسين المردودية والتنافسية وفعالية آليات اإلنتاج •

 نذكر ما يلي: السكك الحديدية والنقل السككيإلستراتيجية لقطاع من بين األهداف ا
نجاز دراسات خط القطار  -السككي للقطار فائق السرعة طنجة إنهاء الخط  • الدار البيضاء وا 

 فائق السرعة نحو مراكش

 توسيع وعصرنة شبكة السكك الحديدية )في  اتجاه بني مالل وتطوان(  •

 تأهيل وتطوير الشبكة السككية الحالية •
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 عصرنة المحطات السككية •

ناطق الخضرية الكبرى مثل الدار البيضاء، دراسات لتطوير الخطوط السككية الجهوية في الم •
 تطوان، مراكش، أكادير، وجدة، فاس،...-طنجة

السككية  السككية )إنجاز األشطر األولى من المحطات اللوجستيكية تهييء المحطات اللوجستيكية •
 بكل من ميطا وزناتة، فاس، مراكش وطنجة(

  :المكونات

 كلم وبسرعة  211خط سككي جديد بين طنجة والقنيطرة على طول  •

 كلم/ساعة 221استغالل تبلغ 

 تجهيزات سككية: السكة، التشوير، المعدات واألسالك الكهربائية،... •

 اقتناء قطارات فائقة السرعة وبناء ورشة لصيانة القطارات فائقة السرعة بطنجة •

 

  الموانئ والنقل البحري 
 

عداد الرصيد المينائي الوطني، إذ تمت مواصلة  أولت الوزارة خالل السنة الجارية اهتماما خاصا لتوسيع وا 
عطاء االنطالقة لمشاريع جديدة. كما عملت على  إنجاز المشاريع المينائية الجارية بها حاليا األشغال وا 

ة، إلى جانب القيام ببعض البيئي والمحافظة على سالمة المالحة البحرية على طول سواحل المملكةتأمين 
 الدراسات العامة والتقنية.

مسلسل المغرب وخاصة النتائج الهامة التي أفرزها حققها المنجزات الكبرى التي بعد وفي هذا اإلطار و 
ميناء  عملية إنشاءنجاح وبعد  تطوير البنيات التحتية،التي عرفها ية نوعالنقلة الو  ئياينالم القطاعإصالح 
، استطاعت بالدنا أن تبلور تصورا جديدا يقوم على الجهوي ين الدولي أوعلى الصعيدإن لمتوسط طنجة ا

تحصين المكتسبات وتقوية االستراتيجية المينائية من خالل اعتماد مقاربة تشاركية بناءة تضمن االنخراط 
 الشامل لمختلف الفاعلين في القطاعين: العام والخاص.

 

 المينائي، إلى تمكين المغرب للقطاعوشمولية تعتمد رؤية واضحة الوطنية، التي هذه االستراتيجية وتهدف 

في هامة  محطة لوجيستيكيةكموقع المغرب عزيز لت أساسيةرافعة تشكل عصرية ومتطورة ئ موانمن 
لتنافسية االقتصادية الوطنية ، وتشكل  في اآلن نفسه آلية فاعلة لتدعيم احوض البحر األبيض المتوسط

 .في إعداد التراب الوطني والتنمية الجهوية ةاهمسالمو 
 

من جهات المملكة من كل جهة سيمكن مفهوم القطب المينائي الذي أساسها  مقاربة جديدةوقد تم اعتماد 
التي تحدثها االقتصادية  الحركيةاالستفادة من دفعها إلى يو مواردها وبنياتها التحتية، و  هاز مزايايعز ت
 قطب، القطب المينائي للمنطقة الشرقية :تم تحديد ستة أقطاب مينائية كبرى. ومن هذا المنطلق، لموانئا

القطب  دكالة عبدة، المينائيقطب ، الدار البيضاء -القطب المينائي القنيطرة، الشمال الغربي المينائي
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 .قطب الجنوبو  المينائي سوس تانسيفت
 

 الجديدة إلى : المينائية تهدف االستراتيجية
 تحسين القدرة التنافسية للسلسلة اللوجستيكية •

 تأمين اإلمدادات اإلستراتيجية •

 مواكبة التغيرات االقتصادية  •

 إعطاء المنظومة المينائية القدرة على التكيف مع التغيرات اإلقليمية والدولية  •

 .تمكينها من اغتنام الفرص الجيوستراتيجية التي ستتاح في المستقبل •

 

 : حول المينائية اإلستراتيجيةهذه تتمحور و 
 

 إنشاء موانئ جديدة •

 إنجاز التوسيعات الكبرى •

 إدماج الموانئ في محيطها الحضري •

 وتوجهاتها  األقطاب المينائية
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 المطارات والنقل الجوي: 
 

وزارة التجهيز و النقل استراتيجية طموحة تعتمد   2121رؤية”مواكبة للسياسة الطموحة للسياحة من أجل 
 عن طريق:النقل الجوي تخص مجال 

محمد الخامس كقطب جوي دولي رائد من ونحو إفريقيا  –تعزيز مكانة مطار الدار البيضاء  •
 الوسطى والغربية

الذي  مواصلة مجهود تطوير البنيات التحتية المطارية وفقا للمخطط المديري الجديد للمطارات  •
الحاجيات من البنيات كذا و  و دعم تنافسيته من تحديد آفاق تطور كل مطار على حدة سيمكن

 (2121و 2121المطارية الجديدة على المدى المتوسط والطويل )

 التوقيع على اتفاقيتين مع شركتين متخصصتين في صناعة الطيران •

 تثمينمن جهة و  راتتطوير الطاقة االستيعابية للمطاالنهوض بالنقل الجوي الداخلي من خالل  •

 الملك العمومي للمطارات 

 

 تنمية التنافسية اللوجستيكية 

 رهين ب :أولوية ملحة لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني الذي يشكل  تطوير قطاع اللوجستيك إن 
 

 تأهيل الخدمات اللوجستيكية •

 (، الجويالبحري ، السككي،الطرقيإصالح وتحرير أنماط النقل ) •
الكبرى وتطوير البنيات التحتية للنقل )الموانئ، الطرق والطرق السيارة، السكك األوراش إنجاز  •

 .(الحديدية، المطارات
 

برنامج عمل طموح يتضمن عدة تدابير أبرزها و لبلوغ هذه األهداف وضعت وزارة التجهيز و النقل 
الوطنية للمناطق تسريع وثيرة تفعيل استراتيجية اللوجستيكية عبر إنجاز الشطر األول من الشبكة 

مع تشجيع بروز متعهدين لوجستيكيين متطورين  2121هكتار في أفق  2211اللوجستيكية التي تبلغ 
تخفيض .كما أن النهوض بهذا القطاع سيمكن من وتوفير خدمات لوجستيكية ذات جودة عالية

المساهمة و تسريع نمو الناتج الداخلي الخام عبر نمو القيمة المضافة  ،للمغرب التكاليف اللوجستيكية
 .في التنمية المستدامة عبر الحد من اآلثار السلبية لحركة البضائع

 

 أمن وسالمة النقل .4

على مستوى التدابير التنظيمية والقانونية عرف قطاع النقل بجميع أنماطه  اتخاذ  مجموعة من 
 اإلجراءات نذكر منها:
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  النقل الطرقي 
 

نقطة  021)معالجة   2102-2100إنهاء برنامج التهيئات الطرقية الخاصة بالسالمة للفترة  •
 كلم من ممرات الدراجات،...( 021كلم من جدران الوقاية،  21سوداء، بناء 

ثم مخطط إلى  2102-2100تحسين السالمة الطرقية عبر تنفيذ المخطط االستعجالي المندمج  •
 .2102غاية 

 

 النقل السككي 

 (2102ممر في أفق  008تسريع وثيرة حذف الممرات المستوية ) •

 مواصلة برنامج عصرنة تجهيزات ومنشآت األمن والسالمة •

 تحيين نظام تدبير األمن والسالمة وتعزيز الترسانة التنظيمية •

 تنفيذ مختلق مخططات األمن والسالمة •

 
 

 الموانئ والنقل البحري 
 

تدعيم السالمة واألمن في الموانئ وعلى طول السواحل المغربية )استغالل مجموعة من النظم  •
 إلخ( ,VTS, LRIT, HAZMAT, MARISالتقنية للمراقبة: 

 تحسين القوانين البحرية في مجال السالمة واألمن •

 

 المطارات والنقل الجوي 
 

 تأهيل القوانين المغربية في مجال سالمة  النقل الجوي  •

 تعزيز المراقبة والرفع من مستوى منظومة أمن الطيران المدني •

 تنفيذ برنامج تكوين في مجال أمن وسالمة الطيران المدني •

 تنفيذ برنامج تصديق المطارات •
 

 األنشطة االقتصادية المرافقة للقطاع .5

جهوية، أولت مغربية و اللمواكبة قطاع النقل واللوجيستيك، ومالئمتهما مع الحاجيات الجديدة للسوق ال
 الوزارة األنشطة االقتصادية المرافقة للقطاع أهمية كبرى من خالل:

و الجوي( و ’فى مختلف أنماط النقل ) الطرقى، السككى، البحريصيانة لل ةب جهوياقطأتطوير  •
 صناعة ومعالجة مواد البناء واألشغال العموميةكذا في 

بالنقل  وتصدير الخبرة إلى الدول تطوير نسيج صناعي وطني في ميدان الصيانة المرتبط  •
 .المجاورة
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 تثمين الملك العمومي والمقالع .6
 

، تم تمكين الساكنة المتواجدة بالقرب من البنيات التحتية الكبرى من تجهيزات اجتماعية ومدرة للدخلل
، وذلك من خالل إنشاء المقالعكذا فيما يخص و  في كل مجاالت النقل تثمين الملك العمومياالهتمام ب

 بعض المشاريع نذكر من بينها: 
 

 بناء مرأب للشاحنات بجوار المحطة اللوجستيكية بزناتة •
 ترميم المدارس والمراكز االجتماعية المحادية للطرق السيارة •
 اءات وأسواق تجارية بالمحطات السككيةضف •
جتماعات بالمحطات عروض عقارية على شكل مكاتب للشركات وقاعات لتنظيم الندوات واال •

 السككية
دراسة إمكانية وضع جزء من رصيد الملك العمومي للمطارات رهن مستثمرين من أجل إحداث  •

 شبكة من المركبات والمراكز التجارية الحديثة بالقرب من المطارات
 .بناء مرآب جديد للسيارات بطوابق بمطار محمد الخامس •

 

الوزارة مجموعة من التدابير  تقترحفقد ا تدبير المقالعمخطط العمل لتحسين وعصرنة أما فيما يخص 
 : واإلجراءات للتحسين نظام استغالل المقالع ترتكز على ثالثة مبادئ أساسية

 تبسيط مساطر الحصول على وصل التصريح لفتح واستغالل المقالع •
 المحافظة على البيئة •
 تعزيز المراقبة الحترام مقتضيات كناش التحمالت •

 

 البناء واألشغال العمومية قطاع .7
 

 في هذا اإلطار برمجت الوزارة عدة تدابير نذكر منها:
 

على تتميم الدراسة االستراتيجية  لتنمية الهندسة ومقاولة البناء واألشغال العمومية  من العمل  •
أجل إبرام عقد برنامج ثاني تهدف إلى التوفر على شركات ذات تنافسية عالية، ناتجة للثروات، 

اطنة، قادرة على تلبية االحتياجات الوطنية وقادرة على فتح آفاق جديدة خارج الوطن عبر و م
 تصدير خدماتها

 

 إعادة هيكلة نظام ترتيب وتصنيف المقاوالت ومكاتب الدراسات •
 

 تطبيق مبدأ األفضلية للمقاوالت الوطنية في طلبات العروض •
 

رائدة في مجال البناء واألشغال العمومية تساهم تعميق التفكير في إمكانية إحداث شركات وطنية  •
فيها الدولة والقطاع الخاص قادرة على منافسة شركات مماثلة )صينية، تركية، مصرية،...( داخل 

فريقيا  وخارج المغرب السيما بدول المغرب العربي وا 
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إنجاز دراسة لهيكلة قطاع مراقبة األوراش وتنظيم المختبرات لالستجابة لشروط السالمة والجودة في إنجاز 
مختلف المشاريع وتطوير وتقنين نسيج العاملين في المجال.هذه الدراسة تهدف أيضا إلى تقييم جدوى 

ادئ المراقبة والتجارب إحداث هيأة وطنية عمومية يناط بها التأطير والسهر على احترام معايير ومب
 المزاولة من طرف الفاعلين
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على الصعيد المحلي والجهوي  و البناء و األشغال العمومية النقل  ميادينتزايد حاجيات التكوين في 
في جل هذه المهن . و إعادة هيكلة منظومة التكوين في يقتضي  والدولي مقارنة بعروض التكوين الحالية

 :على سبيل المثال هذا اإلطار، تم
 

تطوير قطب جهوي للتكوين في مجاالت السكك الحديدية بشراكة مع شركة السكك الحديدية  •
 الفرنسية منفتح على دول إفريقيا والشرق األوسط

 

السيما في مجال تأهيل وتكوين موارد  تفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية األنشطة اللوجستيكية •
 بشرية في قطاعي النقل واللوجستيك

 

إحداث قطب جهوي للتكوين في مجاالت النقل الجوي والمالحة واستغالل المطارات والميادين  •
المرتبطة منفتح على دول إفريقيا. مهن التكوين تشمل الربابنة، مهندسي دولة، اإلجازة المهنية، 

 الماستر،.... 
 

 بين القطاع العام والخاص التمويل والشراكة .9
 

 ب:: الوطنية وللمالية العمومية المتميزة اقتصادية -وضعية الحالية للتوازنات الماكرونظرا لل
 

 تزايد عجز الميزانية بالنظر الرتفاع نفقات المقاصة •
 عجز الميزان التجاري مما يحد من مدخرات العملة الصعبة •
 وضعية صناديق التقاعد التوقعات حول •
صعوبات محتملة في تعبئة التمويل عن طريق االقتراض سواء في السوق الداخلي أو على  •

 .المستوى الدولي
 

 تم:

فتح آفاق جديدة خاصة بتمويل البنيات التحتية الكبرى بما فيها تعزيز الشراكات مع القطاع  •
نجاز واستغالل هذه البنيات والخ  دمات المرتبطةالخاص في مجال تمويل وا 

 

فتح ورش لمراجعة النظام الضريبي المرتبط بقطاع النقل والتجهيزات األساسية واقتراح منظومة  •
استثمارات البنية التحتية  .واللوجستيك جديدة تمكن المغرب من تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل

 2102 - 2102للفترة  
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