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 تقديم الطاقة والمعادن : الجزء األول. 1

 

 تقديم موجز الستراتيجية الطاقة والمعادن . 1

 : والمعادن والجيولوجيا فيما يلييمكن ايجاز هذه االستراتيجية في مجاالت الطاقة 

عمل  ،الحراري ومن اجل تقليص تبعيته الطاقية للخارج وحصر انبعاثاته من الغازات المتسببة في االحتباس ففي قطاع الطاقة،
م المغرب على بلورة استراتيجية طاقية جديدة تهدف اساسا الى تامين االمدادات الطاقية وتوفير الطاقة وكذا تعميم الولوج اليها مع التحك

 في الطلب والمحافظة على البيئة.

المدى القريب والمتوسط هذه االستراتيجية إلى خارطة طريق متضمنة لبرامج عمل مفصلة على  ولتحقيق هذه األهداف فقد تم ترجمة
 والبعيد. 

الى تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة  تنوع وتنافسية الباقة الطاقيةوتجدر االشارة ان توجهات هذه االستراتيجية ترمي باإلضافة الى  
 الطاقية وكذا الى تقوية االندماج الجهوي. 

 :مالها فيما يليحدد المغرب اهداف طموحة يمكن اج وفي إطار هذه االستراتيجية، 

في المائة  52والى  2020في المائة من القدرة المنشاة سنة  42تعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي لكي تصل الى  -
 ؛ 2030سنة 

   .2030في المائة في افق سنة  15وبنسبة  2020في المائة سنة  12تقليص االستهالك الطاقي بنسبة  -

فقد تم اعداد استراتيجية جديدة لتنمية هذا القطاع خارج الفوسفاط و ذلك لتعزيز وضعية بالدنا بين الدول  المعادن،أما بالنسبة لقطاع 
ترمي الى الرفع من رقم معامالت هذا القطاع  2025ذات التقاليد المعدنية. وترتكز هذه االستراتيجية على أهداف طموحة في افق سنة 

في مجالي    مليار درهم وكذا الى مضاعفة حجم االستثمارات بأكثر من عشر مرات 15ثر من بثالثة أضعاف ليصل بذلك الى أك

، كما تهدف هذه االستراتيجية الى مضاعفة فرص مليارات درهم 4االستكشاف والبحث المعدنيين ليصل بذلك الى ما يناهز 
 منصب شغل مباشر.  30000من  الشغل التي يوفرها هذا القطاع الى أكثر

 ترتكز المحاور الموجهة لهذه االستراتيجية على: و   

 إطالق برنامج لتأهيل التراث المعدني؛ -

 اعادة تنشيط إنتاج الخرائط الجيولوجية وتحسين إمكانية الوصول اليها؛ -

      تحفيز االستثمار والبحث المعدني؛ -

 ة او الدولية.إحداث الية مناسبة لتنشيط الترويج المعدني سواء في األسواق المحلي -

، ولضمان توفير بنية تحتية جيولوجية وجيوموضوعاتية ذات جودة، تم اعداد خارطة طريق جيولوجية وفيما يتعلق بمجال الجيولوجيا
ستمكن المغرب من تحسين جاذبتية الجيولوجية وتقييم موارده الطبيعية من خالل  2025و 2015وطنية للفترة الممتدة ما بين سنتي 

 ت دقيقة رهن اشارة الشركات المعدنية والنفطية إلنجاز مشاريعهم االستثمارية.وضع معلوما

ومن جهة اخرى، سيرافق تنفيذ هذه االستراتيجية في المجاالت السالفة الذكر، تجديد االطار المؤسساتي و التشريعي و التنظيمي و كذا  
 ام المعلوماتي وبناء القدرات. أنشطة المراقبة و التتبع و الرصد اضافة الى تطوير النظ   تحسين

وتجدر اإلشارة إلى أنه باستثناء مجال الجيولوجيا، فان المشاريع الرئيسية لهذه االستراتيجية خاصة في قطاعي الطاقة والمعادن يتم 
 انجازها من قبل الفاعلين في القطاع العام والخواص.
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  2018لطاقة والمعادن برسم سنة تقديم االعتمادات المتوقعة ل. 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 جدول

المالية مشروع قانون 
الميزانية العامة( لسنة )

المالية قانون /  2018
 الميزانية العامة( لسنة)

2017 

( 2018)مشروع قانون المالية لسنة 
 الميزانية العامة

( الميزانية 2017) قانون المالية لسنة 
 العامة

 الفصل

 الموظفون 000 794 131 000 000 135 2,43

1,1 238 619 000 236 019 000 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 000 186 142 000 586 139 1,83-

 المجموع 000 999 509 000 205 513 0,63

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة  : 2 جدول
 حسب الفصول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018 للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
 مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
 تحويالت أو

 دفوعات

مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

 2018مشروع قانون المالية للسنة 

 الموظفون 135000000          

      5476000 5476000 238619000 

المعدات و 
النفقات 
 المختلفة

 االستثمار 139586000 1570000 1570000      

 المجموع 513205000 7046000 7046000 0 0 513205000

 

 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  

 الرئيسية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةالمهام 

التدريب بشكل مستمر وذلك لتلبية احتياجاتهما بشكل يهدف معهد المعادن بمراكش ومعهد المعادن بتويست إلى تحسين برامج وتقنيات 
أفضل ولتمكين خريجي هذين المعهدين من اندماج سهل في سوق الشغل مع ضمان التطور في مسارهم المهني وبناء تعاون مثمر مع 

 المعادن. قطاع

 المرصد ألمور خصوصية: صندوق التنمية الطاقية  المهام الرئيسية للحساب

ستقاللية واإلجتماعيين في المشاريع التي تساهم في تقوية اإلن مية الطاقية إلى تشجيع جميع الفاعلين االقتصاديييهدف صندوق التن
وذلك عن طريق المساهمة في  الطاقية للمغرب وذلك عبر اإلستثمارات الموجهة إلى إنتاج الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية

 عانات لفائدة المشاريع المرتبطة بالطاقة.رأسمال المؤسسات المعنية ومنح اإل

 وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق قد تم تمويله بمبلغ مليار دوالر أمريكي مصدرها كالتالي:
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  العربية السعودية واإلمارات العربية  المملكة طرف من حولت أمريكي دوالر مليون 800هبة في حدود

 .مليار درهم  5,807يعادل المتحدة، أي ما 

  مليون دوالر أمريكي من صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واإلجتماعية،  200إعتماد بقيمة
 كمساهمة في رأسمال شركة اإلستثمارات الطاقية.

 

 حسب البرامج  2018 ملخص االعتمادات المتوقعة اللطاقة والمعادن برسم سنة. 3

 البرامج: ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب 3جدول 

% 

مشروع قانون 
 المالية لسنة %

قانون /  2018
المالية لسنة 

2017 

 ( 2018 لسنة المالية قانون مشروع) الميزانية العامة

 الميزانية العامة )قانون المالية لسنة

2017) 
 البرامج

 فصل االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

 فصل الموظفين

 الدعم و القيادة 178193000 135000000 37188000 20096000 7,91

 الجيولوجيا و المعادن 135316000  88656000 26490000 14,91-

 الطاقة 196490000  112775000 93000000 4,73

 المجموع 509999000 135000000 238619000 139586000 0,63

 الميزانياتية: ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات 4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية للسنة 

2018 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
2018  

 الميزانية العامة

2018 

 البرامج 
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

قانون مشروع 
 2018المالية للسنة 

 القيادة و الدعم 192284000 0 - 0 0 192284000

 المعادنو الجيولوجيا 108100000 7046000 - 0 0 115146000

 الطاقة 205775000 0 - 0 0 205775000

 المجموع 513205000 0 - 0 0 513205000
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 تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات . 4

 

 الدعم و القيادة :  460برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 إدخال المعلوميات 000 010 4 0 000 010 4

 مساعدة لألعمال اإلجتماعية 000 700 0 000 700

 تدبير الموارد 000 978 31 000 596 15 000 574 47

 مركز التوثيق 000 500 0 000 500

 ادخال المعلوميات 0 000 500 4 000 500 4

 بالبرنامجملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة  6: جدول

 .مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة في هذا البرنامج ال يوجد أي
 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 7: جدول

وذلك  في  2018المرصودة لصندوق التنمية الطاقية، لم يتم بعد تحديد المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية  االعتمادات في إطار
 انتظار إبرام االتفاقيات مع المؤسسات العمومية المستفيدة.
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 الجيولوجيا و المعادن :  426برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  8:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 الثروة الجيولوجية 000 580 0 000 580

 الجيولوجيالمخطط الوطني الخرائطي  000 460 2 000 083 16 000 543 18

 دعم المختبرات 0 000 500 000 500

2 950 000 1 700 000 1 250 000 
المعدنية  ودعم األنشطةاإلنعاش المعدني 

 والنفطية

 المعدنية  وسالمة المنشآتالمراقبة التقنية  000 260 000 000 1 000 260 1

 التكوين ومعاهد مؤسساتالدعم  000 106 84 000 207 7 000 313 91

 ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 9: جدول

 
مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق المجموع  

 
االستثمار فصل  والنفقات المعدات فصل 

 المختلفة

 التكوين مؤسسات دعم 5.476.000,00 1.570.000 7.046.000,00

 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 10: جدول

في  وذلك  2018المرصودة لصندوق التنمية الطاقية، لم يتم بعد تحديد المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية  االعتمادات في إطار
 انتظار إبرام االتفاقيات مع المؤسسات العمومية المستفيدة.
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 الطاقة :  427برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  11:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 دعم قطاع الكهرباء 000 765 68 000 000 67 000 765 135

 دعم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية 000 730 40 000 000 25 000 730 65

 المراقبة التقنية و سالمة المنشآت الطاقية 000 330 0 000 330

 دعم المختبرات 000 350 1 000 000 1 000 350 2

 مراقبة المخزون اإلحتياطي للمواد النفطية 000 600 1 0 000 600 1

 ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج 12: جدول

 .مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة في هذا البرنامج ال يوجد أي

 المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامجملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات  13: جدول

في  وذلك  2018المرصودة لصندوق التنمية الطاقية، لم يتم بعد تحديد المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية  االعتمادات في إطار
 انتظار إبرام االتفاقيات مع المؤسسات العمومية المستفيدة.

 

 جهوي العتمادات برامج الطاقة والمعادن توزيع . 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات : 14جدول 

 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 المصالح المشتركة 000 838 48 000 379 39 000 217 88

 الشرقجهة  000 726 2 000 190 000 916 2

 -سال -جهة الرباط  000 305 184 000 637 97 000 942 281
 القنيطرة

 آسفي -جهة مراكش  000 750 2 000 380 1 000 130 4

 تافياللت -جهة درعة  - 000 000 1 000 000 1

 المجموع 000 619 238 000 586 139 000 205 378
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 برمجة ميزانياتية لثالث سنوات . 6

 العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 15جدول 

العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة  2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 61جدول 
 ألمور خصوصية 

 حسب طبيعة النفقة 2020-2018البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات :  71 جدول

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 اإلسقاطات األولية

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 نفقات الموظفين 000 794 131  000 510 134 000 000 135 000 326 140 000 563 154

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  000 019 236 000 500 245 000 619 238 000 000 258 000 000 262

 نفقات االستثمار 000 186 142 000 500 180 000 586 139 000 000 152 000 000 156

 المجموع 000 999 509 000 510 560 000 205 513 000 326 550 000 563 572

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 اإلسقاطات األولية

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

11 500 000 9 500 000 7 046 000 0 8 456 000 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

0 0 0 125 000 000 157 500 000 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية

 اإلسقاطات

2020 

 اإلسقاطات

2019 

 المالية قانون  مشروع
 للسنة

2018 

األولية اإلسقاطات  

2018 

 للسنة المالية قانون

2017 

 

 والقيادة الدعم: 1 البرنامج     

  العامة الميزانية 000 193 178 000 660   188 000 284 192  

 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق - - -  

  - - - 
  خصوصية ألمور المرصدة الحسابات 

 (الطاقية التنمية صندوق)

 والمعادن الجيولوجيا 2:البرنامج     

  العامة الميزانية 000 316 135 000 710 96 000 146 115  

  2 916 000 3 496 000 3 496 000 
: 1 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرفق

 بتويسيت  المعادن معهد

  4 130 000 4 960 000 4 960 000 
: 2 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرفق

 بمراكش المعادن معهد
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 البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات للمؤسسات العمومية . 7

 للمؤسسات العمومية 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 81جدول 

 

 

    - 
 خصوصية ألمور المرصدة الحسابات 

 (الطاقية التنمية صندوق)

 الطاقة: 3 البرنامج     

  العامة الميزانية 000 490 196 000 810 203 000 775 205  

  مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق  - - -  

  0 0 157 500 000 
 خصوصية ألمور المرصدة الحسابات

 ( الطاقية التنمية صندوق)

 المجموع 000 955 675 000 636 497 000 251 520  

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 اإلسقاطات األولية

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 : الطاقي1مجال      

 المداخيل اإلجمالية     

     
 

 نفقات التسيير أو االستغالل

     
 الموظفين نفقات 

  105 675 000 105 675 000 105 675 000 

 أو التسيير نفقات 
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 000 000 84 000 000 92 000 000 92  

 المعدني:  2 مجال     

 المداخيل اإلجمالية     

 نفقات التسيير أو االستغالل     

     
 الموظفين نفقات 

  78 630 000 78 630 000 78 630 000 

 أو التسيير نفقات 
 األخرى االستغالل

 نفقات االستثمار أو التجهيز 000 637 31 000 637 6 000 637 6  
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 تقديم برامج الطاقة والمعادن : الجزء الثاني. 2

 

 الدعم و القيادة :  460برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

قوية، بهدف من أجل نجاعة  وذلك الطاقة والمعادن ينجزها قطاعالمشاريع التي يهدف هذا البرنامج إلى تقوية مبدأ القيادة في مختلف 
من جهة  لمصالح الالممركزةاتعزيز آليات التدبير المؤسساتي لإلدارة المركزية ووالموارد البشرية والمادية والمالية من جهة  تثمين
 . أخرى

يتمحور حول  هوو .ملية في أحسن الظروفبرامج العالتنفيذ  من أجل الضروريتين التحفيز والدعم على عملياتالبرنامج  ويشتمل هذا
 تدبير الموارد البشرية والتدبير المالي والمحاسباتي. 

 بالنسبة للمهام الرئيسية المتعلقة بهذا البرنامج فهي كالتالي:

 :تحسين إدارة الموارد البشرية والمادية من خالل 
 

  تعزيز المهارات المهنية واستشراف المهن الجديدة الصاعدة؛ 

  مواكبة مسؤولي المرافق الالممركزة في تطوير قدراتهم التدبيرية ومؤهالتهم ومردوديتهم في إطار األهداف

 المهنية المسطرة؛

 إعداد برامج التكوين والتدبيرالتوقعي للوظائف والكفاءات، وتدبير المسار المهني؛ 

  تعزيز الوسائل المادية والخدمات اللوجستيكية؛ 

 

  المعلوماتية، فالبرنامج يهدف الى ضمان: أما فيما يخص النظم 

 

  تطوير البنية التحتية المعلوماتية؛ 

 وضع هندسة وآليات تسمح بتطوير أمن الشبكة وقاعدة المعطيات للقطاع؛ 

 التغطية الوظيفية وذلك بتطوير أنظمة التدبير؛ 

 مواكبة تفعيل المخطط العملي لتقوية قدرات القطاع فيما يتعلق بقيادة المشاريع. 

 مسؤول البرنامج . 2

                                             السيد مدير الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

 المتدخلين في القيادة . 3

 القانونية التابع للكتابة العامةالمديريات المركزية والجهوية للقطاع وقسم التنسيق والشؤون  
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 أداء البرنامج أهداف و مؤشرات قياس . 4

 ة للوزارة ويتعلق األمر بما يلي:جاح المشاريع العمليإن إلىاألهداف المسطرة لهذا البرنامج باألساس  ترمي

 الموظفين؛ مهارات تعزيز  

 البشرية؛ الموارد تدبير تحسين 

 بالوزارة المكونات العملية إشارة رهن واللوجستيكية المادية الموارد مختلف وضع.  

 تحسين وتعزيز كفاءات الموظفين والموظفات من خالل التكوين المستمر، التوظيف وتقلد مناصب المسؤولية  : 1.1الهدف 

 : النسبة المئوية للموظفين المستفيدين من التكوين المستمر )نساء ورجال(. 1.11.المؤشر 

 

 

 

 

 توضيحات منهجية:

القطاعات الوزارية األخرى أو هذا المؤشر يسمح بتقييم الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال التكوين المستمر إما عن طريق 
 من خالل التعاون الدولي في مجال التكوين.

 مصادر المعطيات:

 قسم الموارد البشرية

 حدود و نقاط ضعف المؤشر:

  المؤشر ال يوفر معلومات عن عدد ومدة دورات التكوين المتبعة من طرف الشخص

 تعليق:

هذا المؤشر ال يقدم تفسيرا واضحا، حيث أنه يمكن لمجموعة من األشخاص المشاركة في أكتر من دورة تدريبية، كما أن مدة التكوين 
 ال تأخذ بعين االعتبار. 

 : نسبة الموظفين والموظفات الجدد 2.1.1المؤشر 

  

  

  

  

 

                                                 
 

القيمة سنة 
 [1]1ةالمستهدف

القيمة 
 المستهدفة

 التوقع

2020 

 التوقع

2019 

مشروع 
 المالية قانون

2018 

قانون 
 المالية

2017 

 اإلنجاز

2016 
 الوحدة

 %النساء  % 39.5 % 50  60% 70% % 80 90% 2021

 %الرجال  % 39.7 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 2021

 السنة

 المرجعية

القيمة 
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

مشروع 
قانون 
 المالية

2017 

 قانون المالية

2016 

 اإلنجاز
 الوحدة

الموظفين  % 65% 0% 62% 60% 60%   2016
 الجدد

الموظفات  % 35%  %0 38% 40% 40%   2016
 الجدد
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 توضيحات منهجية:

هذا المؤشر يحدد نسبة الموظفين والموظفات الجدد الذين التحقوا بقطاع الطاقة والمعادن قصد تعزيز ومواكبة القطاع في  تعريف:
 إنجاز مهامه.

 : طريقة الحساب

 الموظفين الجدد = عدد الموظفين الجدد / إجمالي عدد الموظفين والموظفات الجدد %

 جمالي عدد الموظفين والموظفات الجددالموظفات الجدد = عدد الموظفات الجدد / إ %

 مصادر المعطيات:

 قسم الموارد البشرية

 حدود ونقاط ضعف المؤشر:

 إن توقعات التوظيف بقطاع الطاقة والمعادن للسنة المقبلة ال تتقارب مع المناصب المالية التي تمنحها وزارة االقتصاد والمالية.

 مناصب المسؤولية: نسبة الموظفين والموظفات في 3.1.1المؤشر 

  

  

  

  

 

 توضيحات منهجية:

 هذا المؤشر يحدد نسبة الموظفين والموظفات الذين يشغلون مناصب المسؤولية بقطاع الطاقة والمعادن. تعريف:

 : طريقة الحساب

الموظفين في مناصب المسؤولية = عدد الموظفين في مناصب المسؤولية / إجمالي عدد الموظفين والموظفات في مناصب  %
 المسؤولية

دد الموظفات في مناصب المسؤولية / إجمالي عدد الموظفين والموظفات في مناصب الموظفات في مناصب المسؤولية = ع %
 المسؤولية

 مصادر المعطيات:

 قسم الموارد البشرية

 

 

 السنة

 المرجعية

القيمة 
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

مشروع 
قانون 
 المالية

2017 

 قانون المالية

2016 

 اإلنجاز
 الوحدة

 الموظفين  % 73% 73% 70% 70% 70%   2016

 الموظفات  % 27% 27% 30% 30% 30%   2016
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 وما المساجد، المراحيض،) والموظفات بالموظفين الخاصة لالحتياجات ومراعية عادلة بطريقة العمل مساحات تنظيم: 2.1 الهدف

 .العمل أوقات داخل أطفالهم رعاية مسطرة وتعزيز وتشجيع( ذلك إلى

 

  

  

  

  

  

 

 توضيحات منهجية:

يقوم هذا المؤشر بقياس معدل ارتياح ورضا الموظفات من الخدمات المتوفرة لهن بمساحات عملهن )المراحيض، المساجد،  تعريف:
 وما إلى ذلك( بطريقة مراعية الحتياجاتهن الخاصة.

لعينة من الموظفات يتم حساب هذا المعدل بناء على القيام بدراسة رضا )عبر استطالعات الرأي، مقابالت مباشرة...(  طريقة الحساب:
 المستفيدات بكل مديريات قطاع الطاقة والمعادن.

 مصادر المعطيات:

 قسم الموارد البشرية

 حدود ونقاط ضعف المؤشر:

 هذا المؤشر في طور اإلنجاز

 : نسبة األمهات المستفيدات2.2.1المؤشر 

 

  

  

 

 

 

 توضيحات منهجية:

 .النسبة المئوية للموظفات األمهات المستفيدات من مسطرة رعاية أطفالهم داخل أوقات العملهذا المؤشر يحدد  تعريف:

  طريقة الحساب:

 نسبة األمهات المستفيدات = الموظفات األمهات المستفيدات / إجمالي األمهات الموظفات في قطاع الطاقة والمعادن. 

 السنة

 المرجعية

القيمة 
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

مشروع 
قانون 
 المالية

2017 

 قانون المالية

2016 

 اإلنجاز
 الوحدة

معدل ارتياح  - - - - - - -
ورضا 

الموظفات 
 المستفيدات

 السنة

 المرجعية

القيمة 
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

مشروع 
  قانون 

 المالية

2017 

 قانون المالية

2016 

 اإلنجاز
 الوحدة

- 
- - - - - - 

 
نسبة األمهات 

 المستفيدات
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 مصادر المعطيات:

 )هدا الهدف هو في طور اإلنجاز( قسم الموارد البشرية

 حدود ونقاط ضعف المؤشر:

 المكتبية التجهيزات دبيرت تحسين : 3.1 الهدف

 : 1.3.1المؤشر .

 نسبة الكفاءة المكتبية

  

 

  

. 

 

 توضيحات منهجية:

  بالقطاعجهزة مجمل األهذا المؤشر يسمح بتقييم متوسط التكلفة السنوية للوحدات المكتبية نسبة الى تعريف: 

 طريقة الحساب:

 .جهزة المعلوماتيةاألمجموع النفقات المكتبية مع دمج مشتريات الحواسيب والطابعات والمواد االستهالكية، وتكاليف صيانة  البسط:

 عدد الوحدات المكتبية المقام:

 مصادر المعطيات:

 قسم النظم المعلوماتية

 حدود و نقاط ضعف المؤشر:

 عن الفرق بين عدد الوحدات المكتبية وعدد الموظفين. المؤشر ال يخبر

المؤشر ال يكون منطقيا اال إذا كانت مشتريات الوحدات المكتبية موزعة بانتظام على السنوات، هذا المؤشر يعتمد بقوة على مناولة 
 الطباعة المكثفة )تقارير االنشطة، وثائق البرلمان الخ(

 تعليق:

 . كبير ان تنخفض عن طريق تبني سياسة الحواسيب الخفيفة واعتماد الحوسبة السحابية القيمة المستهدفة يجب وبشكل

  تحديث النظام المعلوماتي لقطاع الطاقة و المعادن : 4.1الهدف 

 المهنية و الداعمة  : معدل رقمنة االجراءات العملياتية 1.4.1المؤشر 

  

  

ت

 السنة

 [1]المرجعية

القيمة 
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

مشروع 
قانون 
 المالية

2017 

 قانون المالية

2016 

 اإلنجاز
 الوحدة

  4000 5000 5500 6000 6200 6500 DH 

 الوحدة 2016 2017 التوقع 2018 التوقع 2019

معدل رقمنة االجراءات  30% 40% 50% 70%
 المهنية و الداعمة  العملياتية

file:///C:/Users/a.nazzi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BXOLXGP5/PDP%202018%20%20prov%20ARABE-%20(2).docx%23_ftn1


Version Projet 

17 

 وضيحات منهجية

 المعلوماتية من:المسؤول عن النظم هذا المؤشر يمكن 

 إعطاء األولوية واستباق تطور االحتياجات من الموارد المعلوماتية•

 المهنية و الداعمة لقطاع الطاقة و المعادن الوظيفية لإلجراءات العملياتيةتوقع وتخطيط التصاعد السريع للتغطية •

 ضمان خدمة ذات جودة.• 

 :مجال القياس

مستوى نضج تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لتطوير التطبيقات المعلوماتية، الخدمات اإللكترونية والتبادل االلكتروني يقيم هذا المؤشر 
 ؛ مع المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة والمعادن

   لحسابا

  على أساس اإلجراءات العملياتية المرقمنة بالنسبة الى كافة  والداعمة يحسبمعدل رقمنة اإلجراءات العملياتية المهنية   

 اإلجراءات العملياتية بالقطاع التي يجب رقمنتها   

  

   مصادر المعطيات:

وذلك عن طريق قسم النظم المعلوماتية والوثائق التي يتم إعدادها في إطار مشروع "تحسين تسيير وزارة الطاقة والمعادن 
 اإلجراءات العملياتية. تسيير 

  
  1.4.2المؤشر 

 معدل توفر النظام المعلوماتي لقطاع الطاقة و المعادن

  

  

  

 توضيحات منهجية:

 هذا المؤشر يمكن المسؤول عن النظم المعلوماتية من

 استباق تطور االحتياجات من الموارد المعلوماتية الالزمة )األجهزة والبرامج(؛• 

 توقع وتخطيط تطور البنية التحتية القائمة،• 

 ضمان خدمة ذات جودة.• 

 :القياسمجال 

يعمل هذا المؤشر على تقييم توفر الخدمات المقدمة من طرف النظام المعلوماتي بالوزارة، يتعلق االمر بأربعة أنواع من الخدمات 
 )البنية التحتية، التطبيقات المعلوماتية المهنية والداعمة، الرسائل االلكترونية، وشبكة اإلنترنت(.

  

 توضيحات منهجية:

 وفر النظام المعلوماتي على أساس معدالت توفر كل نوع من الخدمة.يتم احتساب معدل ت

 مصادر المعطيات 

 المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من صحف احداث الخوادم وأدوات مراقبة منصة النظام المعلوماتي.

 الوحدة 2016 2017 التوقع 2018 التوقع 2019

معدل توفر النظام  97% 98% 99% 99%
   المعلوماتي
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 الجيولوجيا و المعادن :  426برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

 الجيولوجيا:-أ  .1

غنى عنه لكل بلد قصد تحسين جاذبيته الجيولوجية والمعدنية من خالل تسليط  إن توفر بنية تحتية جيولوجية ذات جودة يعتبر أساسا ال
الضوء على الموارد الطبيعية وتمكين المستثمرين، بما في ذلك شركات التعدين والنفط الوطنية واألجنبية من التوفر على كافة 

 ات الجيولوجية الضرورية.المعلوم

تلك البنية التحتية المكونة من مختلف الخرائط الجيولوجية والجيوموضوعاتية ونتائج األبحاث والدراسات المنجزة وكل البيانات 
 المتجمعة في قواعد المعطيات والتي تشكل أولوية خاصة وأساسا ال محيد عنه في كل المجاالت التطبيقية المختلفة والمتنوعة:

 في مجال البحث والتنقيب عن الموارد األولية والتي ال تخفى أهميتها االقتصادية، فإنها توفر المعلومات وكذا األدوات ف
الالزمة قصد البحث والتقييم واالستغالل المعقلن للموارد والثروات الطبيعية المعدنية الوطنية. وقد ازدادت هذه 

خاصة منها الفلزات األساسية والمعادن االستراتيجية، كالكوبالت واألتربة  األهمية مع تزايد الطلب على المواد األولية
النادرة والتي تشهد وتيرة طلب متزايدة عليها في الصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة وتخزين الطاقة. وبلدنا مدعو 

 لتطوير هذا النوع من الصناعات لمواكبة سياسته في مجال االنتقال الطاقي.

 الجيولوجية ضرورية أيضا بغية تطوير مختلف البنى التحتية، وذلك من خالل إنجاز الدراسات الجيوتقنية  المعلومات
سواء المسبقة أو المواكبة لهذه األوراش والطرقية والسككية وكذا السدود والقناطر واألنفاق باإلضافة إلى األبحاث 

 والدراسات في مجال الماء؛

  المخاطر الطبيعية وحماية الساكنة والمنشآت من الكوارث الطبيعية كالزالزل وانهيارات أما في مجال الوقاية من
وترسيم لمناطق الخطرة وغير  التربة، فإن المعلومات الجيولوجية تعتبر ذات أهمية بالغة وذلك من خالل تحديد

 الثابتة.

ومتجانسة حول المؤهالت الجيولوجية من شانها أن إن تكثيف الجهود الرامية إلى الحصول على معطيات ومعلومات غنية، محينة 
 تعزز الجاذبية الجيولوجية والمعدنية لبالدنا.

 ووعيا منها بالدور الريادي لألنشطة الجيولوجية في مجال تطوير البنى التحتية والتنمية المستدامة والوقاية من المخاطر الطبيعية، فإن
مدت إلى إعادة إدراج النشاط الجيولوجي من خالل مديرية مركزية في إطار هيكلتها الجديدة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد ع

 .2014في غشت 

ولتدارك التأخر المسجل على مستوى التغطية الجيولوجية، واستجابة للمتطلبات االقتصادية المرتبطة بها وخاصة االستثمارات في 
ل خارطة الطريق الوطنية لتنمية البنية التحتية الجيولوجية والجيوموضوعاتية القطاع المعدني، عملت الوزارة على بلورة وتفعي

2015-2025. 

إن وضع خارطة الطريق هذه قد تم بعد تشخيص دقيق لحالة البنى التحتية. كما تتوفر على برنامج عمل واقعي وفعال وكذا أهداف 
األساسية لمختلف األوراش المهيكلة المفتوحة وذلك قصد مواكبة التطور استراتيجية عملية ومحددة تأخذ بعين االعتبار التوجهات 

 المعدني والزخم الذي مجال التنقيب عن الطاقات األحفورية على امتداد أحواضنا الرسوبية.

  :. ب المعادن 1

المعدني الوطني(. ماعدا % من االنتاج 90تبقى السمة الغالبة على القطاع المعدني بالمغرب هي الصناعة الفوسفاطية )أكثر من 
 الفوسفاط، يبقى أداء القطاع جد محدود. لذلك فقد تم وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع. وترمي هذه االستراتيجية إلى تنفيذ العديد من

يم ومعالجة الركائز المهيكلة، تهم جميع أطوار الصناعة المعدنية وباألساس مراحل االستكشاف والبحث المعدني واالستغالل والتقي
 الخامات المعدنية.

في إطار منهجية تشاركية مع المهنيين، تحقيق ، والتي تمت بلورتها وتروم االستراتيجية لتنمية القطاع المعدني الوطني خارج الفوسفاط
 وهي: 2025ثالثة أهداف رئيسية في أفق سنة 
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  مليون درهم حاليا؛ 400درهم بدل  مليارات 4تنمية االستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني لتبلغ 

  مليار درهم؛ 15مضاعفة رقم معامالت القطاع بثالث مرات ليناهز 

  منصب شغل مباشر أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية. 30.000إحداث 

 ولبلوغ هذه األهداف، فقد تم إطالق عدة مشاريع مهيكلة. ويتعلق األمر بـ:

 ؤطر للنشاط المنجمي؛تحديث اإلطار التشريعي والتنظيمي الم 

 تسريع وثيرة إنجاز البنية التحتية الجيولوجية وجعلها رهن إشارة المستثمرين؛ 

 إطالق برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني؛ 

 تحسين أدوات إدارة وتدبير التراث المعدني الوطني؛ 

 تكثيف المتابعة والمراقبة اإلدارية للمشاريع المعدنية؛ 

  المنجمي التقليدي؛إعادة هيكلة النشاط 

 تنشيط الترويج للقطاع المعدني الوطني وإبراز مؤهالته؛ 

 تحفيز االستثمار وتشجيع البحث المعدني؛ 

 تنمية الكفاءات في مجالي المعادن والجيولوجيا. 

 مسؤول البرنامج . 2

 مدير المعادن والهيدركاربورات

 المتدخلين في القيادة . 3

 والهيدروكاربورات، مديرية الجيولوجيا والمديريات الجهوية واإلقليمية لقطاع الطاقة والمعادن.مديرية المعادن 

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4

 والجيوموضوعاتية : تزويد التراب الوطني بالبنية التحتية الجيوعلمية1.2الهدف رقم 

والتي تطمح إلى دعم وتأكيد إرادة  2025-2015 الجيولوجية والجيوموضوعاتيةإن خارطة الطريق الوطنية لتنمية البنية التحتية 
الوزارة للدفع وتنمية القطاع المعدني، قد أعطت األولوية ألربع مناطق واعدة تشكو عجزا في البنية التحتية الجيولوجية 

 والجيوموضوعاتية وهي:

  المتعددة كالرصاص والزنك والنحاس والمنغنيز المنطقة المعدنية لتافياللت وفجيج والمتميزة بمعادنها
والفظة، عالوة على تمعدنات الباريت وإمكانيات مهمة من صخور الزينة، إال أنها تبقى غير مستكشفة على 

 نحو كاف

  منطقة الهضاب العليا الشرقية ذات السمعة المعدنية، والتي تعرف توقف بعض مناجمها التي كانت تعد من
 لصعيد الوطني كالمنجم متعدد الفلزات بتويسيت ومنجم جرادة للفحم الحجري،أهم المناجم على ا

  منطقة مرتفعات المغرب األوسط والمعروفة بتنوع مواردها المعدنية كالرصاص والزنك والقصدير واإلثمد
 الداخلة الواعدتان بمعادن متعددة منها المعادن الثمينة-منطقتا الموريتانيد وحوض العيون،والفولفرام

 واألساسية وخاصة األتربة النادرة.

إن تنفيذ خارطة الطريق الوطنية هذه، والتي ستعرف إشراك وتقوية كفاءات الوزارة في مجال الجيولوجيا من خالل جلب الخبرات 
لمستهدفة، كما األجنبية باإلضافة الى استكمال المنظومة الجيومعلوماتية، سوف يمكننا من بلوغ نسبة مئة في المئة في بعض المناطق ا

 ستمكننا من تطوير نسب التغطية على الصعيد الوطني والتي ستنتقل من:

 36%  من الخرائط الجيولوجية،51الى % 
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 42%  من الخرائط الجيوفيزيائية،49الى % 

 08%  من الخرائط الجيوكيميائية.25الى % 

 الخرائط الجيومعلوماتيةاالرتفاع السنوي لنسب التغطية الوطنية من : 1.1.2مؤشر األداء رقم 

 2016 الوحدة

 اإلنجاز

2017 

قانون 
 المالية

2018 
مشروع 
قانون 
 المالية

2019 
 توقعات

2020 
 توقعات

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

نسبة الخرائط الجيولوجية 
 المنجزة

37,42% 42,2% 44,18% 44,95% 44,95% 51% 2025 

نسبة الخرائط الجيوفيزيائية 
 المنجزة

47,67% 47,67% 47,67% 47,67% 47,67% 49% 2025 

نسبة الخرائط الجيوكيميائية 
 المنجزة

8% 8% 8% 9,06% 11,54% 25% 2025 

نسبة الخرائط الجيولوجية 
 المرقمنة 

48,67% 65,67% 88,2% 100% 100% 100% 2025 

 

 توضيحات منهجية: 

             1/000يحتسب المؤشر على أساس قسمة عدد الخرائط المنجزة على العدد اإلجمالي للخرائط الطوبوغرافية من مقياس 
 المغطية لتراب المملكة.  1/50000و

 مصادر المعطيات: 

 مديرية الجيولوجية.

 حدود ونقاط ضعف المؤشر: 

 المالية الضرورية وكذا احترام اآلجال المحددة إلنجاز األشغال. إن أهم اإلكراهات تتمثل بالخصوص في توفر االعتمادات

 التعليق: 

، الشيء الذي سينعكس على تنمية البحث 2025لقد اختير هذا المؤشر بهدف ضمان تتبع تطور نسبة التغطية الوطنية حتى عام 
المائية والصخور الصناعية ومجال إعداد التراب المعدني والبحث عن الموارد الطاقية األحفورية ومجاالت أخرى كالبحث عن الموارد 

  الوطني وبناء الطرق والقناطر والمنصات الصناعية.

 : 2.1.2مؤشر األداء رقم 

 نسبة إرضاء مستعملي المعلومة الجيوعلمية.
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 2016 الوحدة

 اإلنجاز

2017 

قانون 
 المالية

2018 
مشروع 
قانون 
 المالية

2019 
 توقعات

2020 

 توقعات

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

 2025 %100 %100 %100 %50 %22 %50 النسبة

 توضيحات منهجية

 يحتسب هذا المؤشر على أساس عدد الخرائط المستغلة مقسوم على عدد الخرائط المنجزة. هذا المؤشر هو في طور اإلنجاز.

 مصادر المعطيات

 مديرية الجيولوجية.

 حدود ونقاط ضعف المؤشر

 اإلكراهات تتمثل بالخصوص في غياب الترويج الفعال للمنتوجات الجيوعلمية لدى المستعملين.إن أهم 

 التعليق

لقد اختير هذا المؤشر بهدف قياس حجم استعمال الخرائط الجيولوجية والجيوموضوعاتية ونتائج األبحاث والدراسات المنجزة وكل 
لوجيا من طرف مختلف المهتمين والباحثين واألكادميين والفاعلين في مجال البيانات المتجمعة في قواعد المعطيات لمديرية الجيو

 التعدين والهيدروكاربورات والتنقيب عن الماء وأيضا صناع القرار في مجال إعداد التراب الوطني.

 : الرفع من مساهمة القطاع المعدني في االقتصاد الوطني والتطور االجتماعي 2.2الهدف رقم 

لمعدني الوطني من أهم القطاعات المساهمة بشكل فعال في النسيج االقتصادي الوطني. وإلعطائه ديناميكية جديدة والرفع يعتبر القطاع ا
 من هذه المساهمة، فقد تم وضع استراتيجية منجمية تنموية ترتكز على:

 تحديث اإلطار التشريعي والتنظيمي للنشاط المنجمي: 

، من أهم التدابير المتخذة للرفع من أداء 2016مايو  23بالمناجم، الذي دخل حيز التنفيذ منذ المتعلق  33-13يعتبر القانون رقم 
القطاع المعدني وجلب االستثمارات المحلية واالجنبية. ويتوقف نجاح تنزيل مقتضيات هذا القانون على االنخراط الكامل لمختلف 

 تعزيز مواردها البشرية ووسائلها اللوجستيكية. المتدخلين والسيما المصالح الخارجية للوزارة مما يستوجب

 :سيما وال الصعوبات، بعض عن كشف قد الواقع أرض على القانون هذا مضامين تنزيل فإن ولإلشارة،

 الخلط الحاصل بين القانون المعدني والقانون المتعلق بالمحاجر بخصوص بعض المواد؛ 

 مخطط التخلي؛ كيفية تمويل 

  بعض المواد المعدنية من القانون المتعلق بالمحاجر إلى القانون المتعلق بالمعادن؛انتقال تدبير وإدارة 

 المرحلة التي يجب فيها على صاحب السند المنجمي تقديم دراسة التأثير على البيئة والموافقة البيئية. 

 ا القانون.وبغية معالجة هذه الصعوبات، فقد تم في إطار البرنامج التشريعي للحكومة اقتراح تعديل هذ

 

 

 

 تأهيل التراث المعدني الوطني: 
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سندا موزعة على كامل التراب الوطني. وتجدر االشارة في هذا الصدد ومن خالل تحليل  6670يضم التراث المعدني الوطني حاليا 
من السندات المنجمية يسير بوتيرة بطيئة وغير كافية  %80الوضعية الحالية للتراث المعدني، إلى أن إنجاز أشغال البحث والتنقيب في 

 مما يحول دون تطور القطاع وتحسين أدائه. وفي هذا الصدد، فقد تم إطالق برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني وذلك من أجل: 

 إضفاء المهنية على القطاع؛ 

 قد تم نشر القائمة األولى لهذه السندات والتي إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة فتحها للبحث. وفي هذا الصدد، ف
 سندا تم إلغائها بالجريدة الرسمية؛ 1481تضم 

 محاربة المضاربات التي يعرفها القطاع. 

 :تحسين أدوات تدبير التراث التعديني

، مما يستوجب 33-13لم تعد قاعدة بيانات التراث المعدني تستجيب لمتطلبات القانون الجديد المتعلق بالمعادن )القانون رقم 

إنجاز منظومة معلوماتية جديدة تأخذ بعين االعتبار مقتضيات هذا القانون. وفي هذا الصدد، وجب التذكير بوجود منظومة 

 معلوماتية في طور االنجاز

 تكثيف التتبع والمراقبة اإلدارية الميدانية للمشاريع المنجمية:

برنامج سنوي للزيارات الميدانية من أجل التتبع المنتظم ومراقبات إنجاز  في هذا اإلطار، ستقوم كل مديرية جهوية بإعداد

 التزامات الفاعلين المنجميين.

 إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي: 

تعتبر المنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك منطقة منجمية بامتياز، ويخضع النشاط المنجمي التقليدي بها لمقتضيات ظهير فاتح دجنبر  
الذي تم بموجبه إنشاء مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك كمؤسسة عمومية تتمتع بشخصية مدنية  1960

 وبالتسيير المالي المستقل.

أصبحت تعتريه مجموعة من االختالالت تعزى إلى تداخل عدة  1960إال أن مواصلة النشاط المنجمي التقليدي وفق مقتضيات ظهير 
اكل يمكن ان نلخصها في حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة التي أصبحت تشكل عائقا لتطور القطاع مش

 .بالمنطقة رغم أن مؤهالتها المعدنية والتي تظل غير معروفة بصفة كافية

ر إلى العمق الكبير الذي أصبحت تتواجد عليه وهكذا، فقد أصبح جليا أن النظام المنجمي التقليدي ال يمكنه أن يستمر أو يتطور بالنظ
التمعدنات، حيث يتطلب استخراجها وتقييمها طرق جد متقدمة تفوق القدرات الذاتية للصانع المنجمي التقليدي المحدودة. لذا، فلقد أصبح 

لمنجمية لتافياللت وفجيج من أجل المحدث للمنطقة ا 1960لزاما القيام بإعادة هيكلة هذا النظام، وذلك عبر تعديل ظهير فاتح دجنبر 
رفع المنع القانوني الذي يفرضه هذا الظهير وفتح المنطقة أمام االستثمار الخاص مع الحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين 

 المزاولين لنشاطهم.

للنشاط المنجمي داخل المنطقة المنجمية  وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي يهدف إلى إضفاء جاذبية
وتزخر بمؤهالت معدنية مهمة يتم استغاللها حاليا بطرق تقليدية وعتيقة، كما  2كلم 60000لتافياللت وفجيج التي تصل مساحتها إلى 

 يهدف كذلك االرتقاء بالنشاط المنجمي التقليدي إلى مستوى التطور والديناميكية التي يعرفها القطاع المعدني على المستوى الوطني.

 وم خلق فرص استثمارية، جملة من التدابير نذكر من بينها:ويتطلب تفعيل مشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، التي ير

  المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج  15-74تفعيل اإلجراءات المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم

 ؛2016شتنبر  22وذلك بنشره بالجريدة الرسمية ل  1960والذي يحل محل ظهير فاتح دجنبر 

 منجميين التقليديين في عملية إعادة الهيكلة؛تحسيس وإشراك الصناع ال 

 .المساندة االجتماعية للصناع المنجميين التقليديين 

 تطوير الترويج المعدني : 

فيما يتعلق بالترويج والتعريف بالمؤهالت التي يوفرها القطاع المعدني الوطني، وبالخصوص جذب االستثمارات، فقد لوحظ أن عملية 
. فبالرغم من أن المغرب يعتبر بلد معدني بامتياز ويزخر باطن أرضيه بمواد معدنية متنوعة، ال تنظم به أي الترويج تبقى جد محتشمة
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تظاهرة دولية في هذه المجال، كما أن مشاركته في التظاهرات الدولية ذات العالقة بالقطاع المعدني جد محدودة. لذلك، ومن أجل 
 لقطاع، يجب تعزيز وتطوير الترويج المعدني وذلك من خالل: تطوير الترويج للمؤهالت التي يوفرها هذا ا

 تكثيف وتنسيق مشاركة المغرب في التظاهرات الدولية؛ 

 تنظيم أيام خاصة بالمعادن بالمغرب؛ 

  العمل على إحداث نظام معلوماتي جغرافي يتم من خالله إبراز مؤهالت القطاع المعدني الوطني بصفة خاصة ولمؤهالت
 مة.المغرب بصفة عا

 
 تدعيم المراقبة التقنية وسالمة التجهيزات والمنشئات المنجمية: 

 لتدعيم المراقبة وسالمة التجهيزات والمنشآت المنجمية وجب ما يلي:

 ،تطوير وتعزيز تفتيش الشغل في المناجم 

 .تتبع ومراقبة أنشطة المقاوالت المنجمية 

  

 حوافز االستثمار وتطوير بحوث التعدين 

طبيعة وخاصية القطاع المعدني والدور الهام الذي يلعبه في التنمية االقتصادية الوطني من ناحية واالجتماعية على المستوى بالنظر إلى 
المحلي، الجهوي والوطني يجب إرساء نظام ضريبي خاص به. والهدف من ذلك هو وضع حوافز ضريبية تضمن أفضل توازن بين 

 يب المعدني وتحسين مداخيل الدولة في مرحلة االستغالل.تشجيع االستثمار في مجال البحث والتنق

 حصة القطاع المعدني في الناتج الداخلي الوطني الخام: 1.2.2المؤشر 

انجازات  الوحدة
2016 

قانون المالية 
2017 

مشروع قانون 
 2018المالية 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

% 10% 10,25% 10,75% 11% 12% 15%  2025 

 المنهجية المتبعة:

 يتم احتساب المؤشر على أساس االنتاج القطاعي المعدني بالنسبة لإلنتاج اإلجمالي الوطني.

 مصدر المعطيات: 

 المندوبية السامية للتخطيط.

 القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر:

اساسا بالظرفية االقتصادية العالمية وتضارب أسعار المعادن في األسواق القيود والمؤثرات المحتملة على المؤشر يمكن أن ترتبط 
  العالمية والمجهودات المبذولة فيما يتعلق بالترويج المعدني لجذب االستثمارات. 

 تعليق:

 يعكس المؤشر مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني ويمكن أن يتأثر بأداء قطاعات إنتاجية أخرى.
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 تطور رقم معامالت القطاع   : 2.2.2المؤشر

انجازات  الوحدة
2016 

قانون المالية 
2017 

مشروع قانون 
 2018المالية 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

 2025  100 68 65 63،50 63 62،07 مليار درهم

 المنهجية المتبعة:

 المنجمية.يتم احتساب المؤشر على أساس رقم معامالت المقاوالت 

  مصدر المعطيات:

 المقاوالت المنجمية.

 القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر:

تطور المؤشر يرتبط اساسا بالظرفية االقتصادية العالمية وأسعار المعادن في األسواق العالمية والمكامن المتوفرة والمناخ االجتماعي  
 السائد في القطاع.

 تعليق:

 بالجهود المبذولة من طرف المقاوالت المنجمية والتزاماتها.يرتبط هذا المؤشر  

 حجم وقيمة الصادرات المعدنية   3.2.2المؤشر

انجازات  الوحدة
2016 

قانون المالية 
2017 

مشروع قانون 
 2018المالية 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

قيمة 
الصادرات 
 )مليار درهم(

43.60 46.50 47 47.50 48 60 2025 

 المنهجية المتبعة:

 يتم احتساب المؤشر على أساس التطور السنوي لرقم معامالت القطاع في التصدير. 

  مصدر المعطيات:

 المقاوالت المنجمية ومكتب الصرف.

 القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر:

المعادن والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين في القطاع وكذا نسبة تركيزات تطور المؤشر مرتبط اساسا بالطلب العالمي على  
 وجودة المواد المعدنية المستغلة.

 تعليق:

 قيمة الصادرات تساهم في جلب العملة الصعبة الضرورية لالقتصاد الوطني.

 عدد الوظائف الجديدة المحدثة في القطاع   :4.2.2المؤشر
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انجازات  الوحدة 
2016 

انون ق
المالية 
2017 

مشروع 
قانون المالية 

2018 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

41 000 عدد  000 45 000 47 000 48 000 60 80 000 2025 

  

 المنهجية المتبعة:

 يتم احتساب المؤشر على أساس عدد الوظائف الجديدة المحدثة 

 مصدر المعطيات: 

  المنجمية المقاوالت 

 القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر:

 تطور المؤشر يرتبط اساسا بحجم االستثمارات وعدد األوراش المنجمية المفتوحة 

 تعليق:

 .المؤشر ال يأخذ بعين االعتبار فرص الشغل غير المباشرة والوظائف المحدثة في إطار المناولة

التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة مع احتياجات سوق الشغل، ال سيما في مجال : تكييف مجاالت التكوين 3.2الهدف رقم 
 المعادن والجيولوجيا والطاقة

 معدل إدماج الخريجين   :1.3.2المؤشر

قانون  الوحدة
المالية 
2016 

قانون 
المالية 
2017 

مشروع 
قانون 
المالية 
2018 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

معدل 
 االدماج

 2025 100% 94% 93% 92% 91% 90% المهندسون

التقنيون 
 المتخصصون

%90,4 %92 %93 %94 %95 %100 2025 

 2025 100% 100% 100% 100% 100% 100% التقنيون

 المنهجية المتبعة:

 يتم احتساب المؤشر على أساس عدد المدمجين من إجمالي الخريجين 

  مصدر المعطيات:

 .مدارس التكوين التابعة للوزارة

 القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر:

 عدد الوظائف ليس حصريا نظرا لعدم إبالغ المدارس بالعديد من التوظيفات. 

 تعليق:

 معدل إدماج ليس خاص بالتوظيف في ميدان المعادن والجيولوجيا
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 معدنيةمنشآت الالالمخاطر في توقع مراقبة السالمة وقطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق ب تعزيز قدرات: 4.2الهدف رقم 
 

 :تدعيم المراقبة التقنية وسالمة التجهيزات والمنشئات المنجمية 

 ومن أجل القيام بهذه المهمة، فالبد من:

 ،تطوير وتعزيز تفتيش الشغل في المناجم 

 تتبع ومراقبة أنشطة المقاوالت المنجمية 

 : 1.4.2المؤشر 
 تخفيض عدد المخالفات التي تم ضبطها من طرف المديريات الجهوية واإلقليمية خالل عمليات المراقبة

انجازات  الوحدة
2016 

قانون المالية 
2017 

مشروع 
قانون المالية 

2018 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

%  25 30 60 75 75 2016 

 
 :المنهجية المتبعة

 يتم احتساب المؤشر على أساس العدد اإلجمالي للمخالفات التي تم ضبطها من طرف المديريات الجهوية واإلقليمية خالل عمليات المراقبة
 مصدر المعطيات: 

 المديريات الجهوية واإلقليمية لقطاع الطاقة والمعادن
 القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر:

والمؤثرات المحتملة على المؤشر يمكن أن ترتبط اساسا بتمتيع المديريات الجهوية واإلقليمية بالموارد البشرية والمالية الالزمة وكذا القيود 
 القيام بدورات التكوين المستمر لهذه الموارد البشرية.

 
  :2.4.2المؤشر 

 الرفع من عدد عمليات تحليل العينات الجيولوجية

انجازات  الوحدة
2016 

قانون المالية 
2017 

مشروع 
قانون المالية 

2018 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

% 0 0 15 30 50 50 2016 

 
 المنهجية المتبعة:

 الجيولوجية والمعدنيةيتم احتساب المؤشر على أساس العدد اإلجمالي للعينات الجيولوجية التي تم تحليلها من طرف مختبر التحليالت 
 مصدر المعطيات: 

 قسم مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا
 :القيود و المؤثرات المحتملة على المؤشر

ة القيود والمؤثرات المحتملة على المؤشر يمكن أن ترتبط اساسا بتمتيع مصلحة التحليالت الجيولوجية والمعدنية بالموارد البشرية والمالي
 القيام بدورات التكوين المستمر لهذه الموارد البشرية.الالزمة وكذا 

 

 

 

 

 

 

 



Version Projet 

27 

 الطاقة :  427برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

 ، توفق بين التنمية االقتصادية والحفاظ على البيئة، وتهدف بالخصوص إلى:2009إن استراتيجية برنامج الطاقة التي تم إعدادها سنة 

  اإلمدادات الطاقية وتوفير الطاقة،تأمين 

 ،تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد وذلك بالحرص على توفير الطاقة بأسعار تنافسية 

  التخفيف من أثر تحويل واستخدام الطاقة على البيئة وصحة اإلنسان وذلك من خالل تطوير الطاقات النظيفة

 وتحسين جودة المنتجات الطاقية،

  الطاقي الجهوي لألسواق والشبكات.تقوية االندماج 

وقد تمت ترجمة هذه االستراتيجية إلى خارطة طريق واضحة ذات أهداف محددة ومتضمنة لبرامج عمل على المدى القريب والمتوسط 
النموذج والبعيد ومصحوبة برؤية واضحة من حيث اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والتدابير الملموسة لتحسين جاذبية 

 الطاقي المغربي.

ولقد سمحت المرحلة األولى من هذه االستراتيجية الطاقية من استعادة التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء، بضمان هامش 
٪، وذلك من خالل إنجاز برنامج وطني للتدابير ذات األولوية يرتكز باألساس على تقوية قدرات اإلنتاج 15احتياطي يقدر ب 

 ئي والشروع في اإلصالحات المؤسسة لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.الكهربا

، وذلك بتطوير 2020٪ من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 42ويتجلى هدف المملكة في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 
ميغاوات وبرنامج للطاقة الكهرومائية بقدرة  2000 ميغاواط وبرنامج للطاقة الريحية بقدرة 2000برنامج للطاقة الشمسية بقدرة 

 ميغاواط. 2000

وقد اقترن تنفيذ هذه البرامج بالمصادقة على عدة نصوص تشريعية وقانونية منظمة لقطاع الطاقات المتجددة، فضال عن إحداث 
لمتجددة والنجاعة الطاقية ( ووكالة تنمية الطاقات اMASENمؤسسات جديدة، السيما الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )

(ADEREE( وشركة االستثمارت الطاقية )SIE( ومعهد األبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة )IRESEN.) 

جاللة الملك  قدمها الذي القوية الدفعة وتسريعا هاما بفضل تاريخية تحول نقطة اليوم يعرف المغرب، اختطه الذي الطاقي االنتقال إن
 عن معلنا ، 2015 نوفمبر 30 االثنين يوم المنعقد بباريسمؤتمر األطراف لتغير المناخ  خطابه بمناسبة في السادس نصره هللا،محمد 
 أفق في ٪ 52 إلى ،2020 لسنة كهدف المنشأة، القدرة من ٪ 42 من المتجددة الطاقات حصة لرفع المملكة المغربية إرادة
 .2030  سنة

ميغاواط، منها  10100  برامج إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة من إنجاز قدرة إضافية تناهزففي هذا األفق، ستمكن 
 ميغاوات من مصدر مائي. 1330ميغاواط من مصدر ريحي، و 4200ميغاواط من أصل شمسي،  4560

، الشيء الذي سيمكن من 2030بحلول عام ميغاوات  13.000وبالتالي، فإن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة ستصل إلى 
 .2030٪ في عام 82إلى أقل من  2009٪ سنة 98تقليص التبعية الطاقية التي تجاوزت 

، تتم ترجمته حاليا بتشكيل COP21إن الهدف الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجاللة، نصره هللا، في باريس خالل مؤتمر األطراف 
اقة بالمغرب، قصد تحقيق تآزر أفضل وتكامل بين الفاعلين. ففي هذا الصدد، لقد تم استكمال ورش جديد للمشهد المؤسساتي لقطاع الط

إصالحي كبير متعلق بمراجعة المهام الموكولة إلى كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة 
(. ولقد تمت المصادقة على القوانين المتعلقة بها من قبل البرلمان وتم ADEREE) الشمسية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة

 .2016-10-16نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 

( لتشمل تطوير جميع الطاقات المتجددة. وسيركز MASENوتتمثل هذه المراجعة في توسيع مهام الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )
باء والماء الصالح للشرب على إنتاج الكهرباء من أصل أحفوري، باإلضافة إلى المهام المرتبطة بالنقل والتوزيع. المكتب الوطني للكهر

 كما يعد أيضا تدبير محطات إنتاج الطاقة عبر الضخ من اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
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 ( فقط على النجاعة الطاقية.ADEREEددة )وستنحصر مهام الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتج

 إن الرفع من حصة الطاقات المتجددة يتطلب تعبئة وسائل إنتاج مرنة من أجل مواجهة تذبذب وتأرجح اإلنتاج من أصل متجدد.

اقات المتجددة ويعد تطوير محطات الدارة المركبة لتوليد الكهرباء المستعملة للغاز الطبيعي من بين الوسائل الجد مناسبة لدمج الط
 بالشبكة الكهربائية.

وتتضمن خارطة الطريق لتطوير الغاز الطبيعي إنجاز محطة إلعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل بالجرف األصفر، ومن المتوقع 
للفترة الممتدة ميغاواط  4800إنجاز محطات الدارة المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي بقدرة إضافية تصل إلى 

 .2030-2020ما بين 

متوسطية التي -وعالوة على ذلك، وفي إطار اإلدخال المكثف للتقنيات المرنة، فإن المغرب يعتبر من بين الدول السباقة بالمنطقة األورو
 ميغاواط. 460( وذلك بإنجاز محطة أفورار لتحويل الطاقة عبر الضخ بقدرة STEPأدخلت تقنيات تحويل الطاقة عبر الضخ )

كلم من ساحل البحر، يطمح إلى إطالق برنامج مهم لتطوير محطات تحويل الطاقة عبر  3500إن المغرب وبفضل امتداده على طول 
(. حيث أن هذه األخيرة وباقترانها بالحقول الريحية بوضع ديناميكي ستسمح بتحسين سالسة STEP Marines) الضخ البحرية

ل النظام الكهربائي الوطني مستقل عن وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية االحتياطية التي تعمل بالوقود منحنى الحمل خالل الذروة وجع
 األحفوري.

أما على المستوى الجهوي، فيشكل اندماج الشبكات واألسواق الطاقية في المنظومة الطاقية الجهوية إحدى األهداف ذات األولوية في 
لواقع، يوفر اندماج الشبكات واألسواق الطاقية إطارا مناسبا ال يقتصر فحسب على تطوير التبادالت استراتيجية برنامج "الطاقة". ففي ا

 الكهربائية بل يساهم في التخفيف من المعوقات التقنية للتذبذبات الناجمة عن الطاقات المتجددة.

 ولهذا الغرض، يعمل المغرب على:

 وفر على جميع اإلمكانيات لكي يلعب دورا أساسيا في تعزيز روابطه الكهربائية مع الدول المجاورة ويت

متوسطي وبين بلدان -متوسطية، وكذا تعزيز التعاون األورو -التبادالت الكهربائية في المنطقة األورو

 الجنوب.

 ،دمج تام لسوقه الطاقية بالسوق األوربية، وال سيما بالنسبة للكهرباء والغاز 

  التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية وآليات ضبط وتسيير األسواق تسريع التقارب بين السياسات واألطر

 الطاقية.

المغرب بتسريع وتيرة إجراءات النجاعة الطاقية من خالل رؤية استراتيجية تستهدف القطاعات التزم فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية، 
٪، ثم الصناعة 33هالك النهائي، يليه قطاع السكن بنسبة ٪ من االست38الرئيسية المستهلكة للطاقة ونذكر: النقل الذي يستهلك حوالي 

 ٪. وتعد أيضا الزراعة واإلنارة العمومية من بين القطاعات التي تستهدفها تدابير النجاعة الطاقية.21بحصة بلغت 

تنفيذها في إطار  ٪، وقد تم إعداد خريطة الطريق لإلجراءات الملموسة، وسيتم20إلى  2030ويصل هدف اقتصاد الطاقة المحدد سنة 
 عقد برنامج بين الدولة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

٪ من 5٪ من الفحم و25٪ من المنتجات البترولية، و60ويتميز مزيج الطاقة األولية بالمغرب من هيمنة المواد االحفورية وذلك بنسبة 
 في ذلك الطاقة الكهرومائية(.٪( فيتعلق بالطاقات المتجددة )بما 10الغاز الطبيعي. أما الباقي )

 ولمواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، فإن التوجهات الرئيسية للسياسة الطاقية بالبالد تنبثق عنها أهداف أساسية منها
لطبيعي(، وكذا تنويع تأمين اإلمدادات الطاقية األولية المتعلقة بالمنتجات البترولية وبأنواع أخرى من المحروقات )الفحم والغاز ا

 منتجات ومصادر اإلمدادات.

وهكذا فإن االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمحروقات تهدف إلى تقوية قدرات استقبال وتخزين المنتجات البترولية والفحم على مستوى 
بيعي من خالل خارطة الطريق التي تم منافذ الميناء. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن هذه االستراتيجية تهدف إلى تطوير الغاز الط

 .2025٪ من مزيج الطاقة األولية من مصدر الغاز الطبيعي في أفق 20بغية تحقيق نسبة  2014إرسائها في شهر دجنبر من سنة 



Version Projet 

29 

اصلون تطوير وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية ولتعزيز أمن إمدادات السوق الوطنية بهذه المنتجات، فإن الفاعلين الخواص في القطاع يو
المنشآت النفطية، السيما تلك المتعلقة بقدرات استقبال المنتجات في مختلف موانئ المملكة، وذلك من أجل السماح بتنويع مصادر 
اإلمدادات وتوزيع إقليمي أفضل للتوزيع مع إحداث مستودعات تخزين جديدة للمواد النفطية المكررة والرفع من مستوى مخزون 

 .األمان

 اريع تنمية قدرات تخزين المواد النفطية إحداث مستودعات جديدة أو توسيع المستودعات القائمة.وتهم مش

، انطلقت عملية إصالح صندوق المقاصة 1994وعالوة على ذلك، وفي إطار مواصلة مسلسل تحرير قطاع النفط الذي انطلق منذ عام 
، لم تعد 2015المواد البترولية السائلة. وفي شهر يناير من سنة  ، وذلك بالرفع التدريجي لدعم الدولة عن2013ابتداء من سنة 

 األسعار المحلية للمواد البترولية السائلة تستفيد من دعم صندوق المقاصة. ويبقى فقط سعر غاز البوتان المستفيد من الدعم. 

 دولة بل تتغير مع تغير السعر بالسوق األوربية.، لم تعد أسعار المواد البترولية السائلة تحدد من قبل ال2015وابتداء من شهر يناير 

وفيما يتعلق بالطاقة النووية، فإن هذا الخيار الذي ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل من 
ات الغازات الدفيئة والتخفيف من اآلثار برنامج "الطاقة"، من شأنه أن يلعب دورا هاما للحد من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاث

 .المترتبة عن التغير ات المناخية وكذا تحلية مياه البحر

أما فيما يخص التكوين، فقد قام المغرب بتنفيذ برنامج إلحداث معاهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 
(IFMEREE) تم الشروع في أشغال بناء المعهد الثاني في طنجة.، حيث تم افتتاح المعهد األول في وجدة. كما  

 8، فقد تم تعزيز البنية التحتية وذلك بإنشاء "مجمع الطاقة الخضراء" على مساحة تصل إلى R & Dأما بالنسبة للبحث والتطوير 
مختبرات متطورة وعدة  ، والذي يضمIRESENهكتارات بمنطقة بنجرير من قبل معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة 

 منصات لالختبار ومشاريع نموذجية.

 وإلنجاح االستراتيجية للطاقية الوطنية، تم تفعيل مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية: 

  القانون التأسيسي للطاقات المتجددة، الذي شهد مؤخرا بعض التعديالت والذي تم بموجبه فتح سوق إنتاج وتسويق

الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة في وجه الخواص، مع إمكانية الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات 

و دون سقف للقدرة. ويسمح أيضا، مع مراعات بعض الشروط، بولوج الشبكة  THT- HTالجهد العالي والجد عالي

 .BTالمنخفض  الكهربائية ذات الجهد المتوسط ومستقبال بولوج شبكة الجهد

 

  القانون المتعلق باإلنتاج الذاتي والذي يسمح للمستهلكين الكبار بإنجاز القدرة الكهربائية التي يحتاجونها من دون تحديد

 سقف لها مع الولوج لشبكة النقل الكهربائي.

 

  مستقلة لضبط قطاع القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، والذي بموجبه أصبح المغرب يتوفر على هيئة وطنية

الكهرباء، من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع الطاقة، السيما ما يتعلق بفتح سوق الكهرباء من مصدر متجدد 

في وجه الخواص. وستسهر هذه الهيئة على احترام القوانين الجاري بها العمل، وتحديد تعاريف وشروط الولوج 

 للشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.

 

 ما بالنسبة للنجاعة الطاقية، فقد تم تعزيز اإلطار التنظيمي من خالل المصادقة على مرسوم بالموافقة على ضابط أ

 .البناء العام المحدد لقواعد األداء الطاقي للمباني وإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني

 

  راقبة جودة المواد البترولية السائلة، وضمان أولوية ، تم التطرق إلصالح اإلطار التشريعي ليشمل م2016في سنة

 .إمداد السوق الوطنية وضمان التزود بالمحروقات المكررة في محطات الخدمة أو مراكز التعبئة

ذا تولي اهتماما خاصا لهن والتنمية المستدامة وفي مجال المراقبة والوقاية من المخاطر، تجدر اإلشارة إلى أن وزارة الطاقة والمعاد
المجال الذي تشوبه مخاوف حقيقية، مواجهتها تتطلب من الوزارة أن تجعل تعزيز األمن والوقاية من المخاطر بالمنشآت الخاضعة 

 لوصايتها إحدى أولوياتها.
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ية من في الواقع، تشمل القضايا الرئيسية لسياسة األمن بالمنشآت الطاقية باإلضافة إلى السالمة الصناعية التي ترتكز على الوقا
 .المخاطر، السالمة بمكان العمل، والتي ترتكز على الوقاية من حوادث العمل

فمنذ عدة سنوات، قام قطاع الطاقة والمعادن بسلسلة من اإلجراءات الرامية إلى تعزيز األمن بالمنشآت الطاقية. وتتعلق هذه اإلجراءات 
البترول ومستودعات التخزين ومراكز تعبئة غاز البوطان والمحطات خصوصا بافتحاص السالمة وتقييم المخاطر بمنشآت تكرير 

 .الحرارية لتوليد الكهرباء

وبالموازاة مع ذلك، تبذل جهود لمراجعة وتحيين القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية من أجل مالءمتها مع السياق الحالي 
اية من المخاطر. وبين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة وخصوصا لتحسين أداء المنشآت الطاقية من حيث السالمة والوق

 :بالوقاية والسالمة في العمل والتي تقوم الوزارة بدراستها نذكر ما يلي

  الغاز؛تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأجهزة البخار وضغط 
 

 محروقات السائلة ومحطات الخدمة ومحطات مشروع الئحة تنظيمية متعلقة بتهيئة واستغالل مستودعات تخزين ال

 التعبئة.

واد، وفيما يتعلق بالمراقبة، فقد قام قطاع الطاقة والمعادن بإصالح اإلطار التشريعي للمواد البترولية السائلة ليشمل مراقبة جودة هذه الم
 معمول بها.الزبون، تستجيب لمعايير األنظمة ال   وذلك من أجل وضع منتجات بجودة عالية رهن إشارة

 

 مسؤول البرنامج . 2

 مدير الكهرباء

 المتدخلين في القيادة . 3

 مديرية الكهرباء -
 

 مديرية المحروقات -
 مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية -
 مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر -
 مديرية الرصد والتعاون والتواصل -
 المعلوماتيةمديرية الموارد والشؤون العامة والنظم  -

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4

 يرتكز البرنامج على األهداف التالية:

 : تقليص التبعية الطاقية الوطنية.1الهدف رقم 

 : تأمين اإلمدادات الطاقية وتوفير الطاقة.2الهدف رقم 

 : تعميم الولوج إلى الطاقة.3الهدف رقم 

 الطاقة.: التحكم في الطلب على 4الهدف رقم 

 : تعزيز قدرات قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق بمراقبة أمن المنشآت الطاقية و الوقاية من المخاطر. 5الهدف رقم 
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: تكييف مجاالت التكوين التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة مع احتياجات سوق الشغل، ال سيما في مجال 3.2الهدف رقم  
 طاقةالمعادن والجيولوجيا وال

 

 البرنامج أداء مؤشرات.5.

 للبلد الطاقية التبعية تقليص:  1.3 الهدف  

  نسبة التبعية الطاقية1.3.1مؤشر األداء رقم : 

بالنسبة للخارج، أعطت االستراتيجية الطاقية األولوية لتنمية الطاقات المتجددة والتحكم في الطلب على الطاقة  الطاقية التبعية لتقليص
 والتنقيب عن النفط والغاز.وإنعاش البحث 

 2016 الوحدة

 إنجازات

2017 

قانون 
 المالية

2018 

 التوقعات

2019 

 التوقعات

2020 

 التوقعات

القيمة المستهدفة 
(2020) 

السنة 
 المرجعية

نسبة التبعية 
 ) الطاقية

%) 
93,4       86,8 86,8 2016 

  المتجددة: نسبة القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات 12..3مؤشر 

٪ 52و   2020٪ من الطاقة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة بحلول سنة 42تهدف االستراتيجية الطاقية الوطنية للوصول إلى 
 2030سنة 

 2016 الوحدة

 إنجازات

2017 

قانون 
 المالية

2018 

 التوقعات

2019 

 التوقعات

2020 

 التوقعات

القيمة المستهدفة 
(2020) 

السنة 
 المرجعية

قدرة الطاقات 
المتجددة 
التراكمية 
 بالميكاواط

2845 2845 3485 4165 6000 6000 

2015 

الطاقات  %
 المتجددة

34,4 32,8 32,6 36,5 42 42 

 تفاصيل منهجية :

 المؤشر هو مجموع نسب )٪( الطاقات المتجددة )الريحية والشمسية والمائية(، وتحسب بقسمة القدرة المنشأة لكل مصدر من مصادر
 الطاقات المتجددة على القدرة المنشأة اإلجمالية.

 :مصادر المعطيات

 ؛التنمية المستدامةوزارة الطاقة والمعادن و 

  الوكالة المغربية للطاقة المستدامة(MASEN)؛ 

  قطاع الكهرباء -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.  



Version Projet 

32 

 :قيود المؤشر

 توفر األراضي؛ 

  الوطنية؛تعزيز الشبكة 
 
 
 
 
  ضمان أمن إمدادات الطاقة  : 2.3الهدف 

  الهامش االحتياطي من الطاقة الكهربائية 21..3المؤشر : 

يجب أن يضمن مخطط التجهيز الكهربائي هامشا احتياطيا كافيا لمواجهة الظروف االستثنائية المحتملة والتي قد تؤثر على المنظومة 
 القدرة الكهربائية المتبادلة للربط الكهربائي...(.الكهربائية )حوادث، جفاف، انخفاض 

 2016 الوحدة

 إنجازات

2017 

قانون 
 المالية

2018 

 التوقعات

2019 

 التوقعات

2020 

 التوقعات

القيمة المستهدفة 
(2020) 

السنة 
 المرجعية

الهامش 
 2016 %24 %24 %32 %30,1 %29,5 %29,3 االحتياطي

  مدة انقطاع الكهرباء المكافئة  22..3المؤشر : 

استمرارية التزويد بالطاقة مفهوما جد مهم لجودة الطاقة الكهربائية المزودة للمستهلكين النهائيين، يتم التعبير عنها بمدة االنقطاع  تعتبر
 المكافئة بالدقائق.

 .  للنقل الكهربائي.كمدة انقطاع مكافئة  دقيقة 3,84للوصول إلى  2021-2017ولقد تم وضع هدف للفترة 

 2016 الوحدة

 إنجازات

2017 

قانون 
 المالية

2018 

 التوقعات

2019 

 التوقعات

2020 

 التوقعات

القيمة المستهدفة 
(2020) 

السنة 
 المرجعية

قطاع نمدة اال
 المكافئة

 

 

0,91 

 قيقةد

  

4,8 
 قيقةد

 2016 قيقةد 4 قيقةد 4 قيقةد 4,1 قيقةد 4,2

  

 : عدد أيام قدرات تخزين المواد البترولية  3.2.3المؤشر 
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يجب أن تضمن تزويد السوق الوطنية بكل أمان بهدف  2020-2017إن قدرات تخزين المواد البترولية المبرمجة خالل الفترة 
سنويا بالنسبة  %4ـ سنويا بالنسبة للمواد السائلة )الوقود، وقود الطائرات، الفيول وال( و ب % 3االستجابة للطلب الذي يتطور بمعدل 

 لغازات البترول المسيلة )البوتان و البروبان( منجهة، واالستجابة لمتطلبات المخزون االحتياطي من جهة أخرى.

والهدف هو الرفع من عدد أيام قدرات تخزين هذه المواد قصد ضمان لالقتصاد الوطني نشاط بعيدا عن كل المخاطر التي قد تسبب 
 من هذه المواداضطرابات في التزويد 

 2016 الوحدة

 إنجازات

2017 

 إنجازات

2018 

قانون 
 المالية

2019 

 التوقعات

2020 

 التوقعات

القيمة 
المستهدفة 

(2020) 

السنة 
 المرجعية

قدرات تخزين 
 1000الوقود )

 طن(
908 908 98 1134 1354 1354 

2016 

 64 64 60 53 51 52 عدد األيام 

قدرات تخزين 
وقود الطائرات 

 طن( 1000)
69 69 69 69 69 69 

2016 

 33 33 35 36 37 38 عدد األيام 

قدرات تخزين 
ويل الفيول أ

 طن( 1000)
71 71 71 175 175 175 2016 

 2016 64 64 64 19 19 19 عدد األيام 

قدرات تخزين 
غازات البترول 

المسيلة 
 طن(1000)

311 311 311 311 311 311 
2016 

 42 42 42 43 44 46 عدد األيام

  

 :نسبة إنجاز مشروع الغاز من أجل الكهرباء 4.2.3المؤشر 

إن مشروع الغاز من أجل الكهرباء الذي يقوم بتطويره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتضمن إنجاز بنيات تحتية 
 غازية وكهربائية:

  مكعب في السنة؛ ماليير متر 5محطة لتخزين مادة الميطان بالجرف األصفر بقدرة 

  ميغاواط للواحدة، بكل من القنيطرة وظهر الدوم. 1200محطتين كهربائيتين ذات دارات مركبة بقوة 
 

انجازات  الوحدة
2016 

قانون المالية 
2017 

مشروع قانون 
 2018المالية 

توقعات 
2019 

توقعات 
2020 

القيمة 
 المستهدفة

السنة 
 المرجعية

 2025 100% 40% 20% 5% 0% 0% نسبة اإلنجاز

  



Version Projet 

34 

  تعميم الولوج إلى الطاقة: : 3الهدف رقم 
 

  نسبة الكهربة القروية:1.3.3المؤشر : 

-2016في إطار استكمال برنامج الكهربة القروية الشمولي، من المنتظر أن تصل نسبة الكهربة القروية خالل الفترة الممتدة من 
 إلى يلي: 2018

 2016 الوحدة

 إنجازات

2017 

قانون 
 المالية

2018 

 التوقعات

2019 

 التوقعات

2020 

 التوقعات

القيمة 
المستهدفة 

(2020) 

السنة 
 المرجعية

الهامش 
 2016 %99,93 %99,93 %99,93 %99,76 %99,57 %99,43 االحتياطي

 بالمملكة.تعريف نسبة الكهربة القروية كعدد المساكن التي تم ربطها بالنسبة للعدد اإلجمالي للمساكن القروية يمكن  

 منهج الحساب:

يتم تحصيل العناصر أو المعطيات المستعملة في حساب نسبة من خالل ورقة البحث. ويشمل هذا العدد المساكن التي شملها المسح 
د وتتم عملية إعادة المصادقة على هذه المعطيات أو العناصر، أثناء وضع أو تحدي  جميع المباني التي يمكن أن تستفيد من الكهرباء.

 الشطر المتعلق بها في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي 

اعتمد مبدأ الحساب عند انطالق برنامج الكهربة القروية الشمولي، على قسمة عدد المساكن المستفيدة في القرى أو الدواوير التي تم 
 ربطها بالكهرباء على العدد اإلجمالي للمساكن القروية بالمملكة.

 100xعدد المساكن المستفيدة في الدواوير أو القروى التي تم ربطها بالكهرباءلقروية= نسبة الكهربة ا

 العدد اإلجمالي لمساكن القروية بالمملكة                                           

 : التحكم في طلب الطاقة4.3الهدف 

 كالمعتادنسبة االقتصاد في الطاقة مقارنة مع سيناريو العمل : 41..3المؤشر 

  .2030بحلول سنة  20%خفض االستهالك النهائي للطاقة بنسبة 

 السنة المرجعية
القيمة 

 المستهدفة
2020 

 توقعات

2019 

 توقعات

2018 

 م ق م

2017 

 ق م

2016 

  
 الوحدة

2016 

20% 

في سنة 
2030  

5% 1,7% 1%     
نسبة االقتصاد 

 (%)في الطاقة 

 : التفاصيل المنهجية

 بين االقتصاد في الطاقة النهائية واالستهالك الكلي العام. (%)المؤشر هو النسبة 

 : مصادر البيانات

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة• 
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 والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية• 

 :حدود المؤشر

 لة المغربية للنجاعة الطاقيةتخصيص الميزانية الضرورية لتنفيذ عقد برنامج بين الدولة والجهات والوكا• 

 البرنامج -اعتماد المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا العق• 

 وضع إجراءات تحفيزية من أجل تقوية النجاعة الطاقية• 

  

 : تعزيز قدرات قطاع الطاقة والمعادن قيما يتعلق بمراقبة السالمة والوقاية من المخاطر بالمنشآت الطاقية 5.3الهدف 

 ولتحقيق هذا الهدف، يجب: 

 :تتبع وتنفيذ المقتضيات المتعلقة ب 

 لمراقبة التقنية لألمن والسالمة للمنشآت واالشخاص؛ 

 التحكم في المخاطر بالمنشآت الطاقية؛ 

 اعتماد المواصفات والمعايير لضمان جودة المنتجات للبنيات التحتية والمعدات الطاقية؛  

 قة بحماية البيئة ذات الصلة بالطاقة بموازاة مع القطاعات والمصالح المعنية؛تنسيق الملفات والدراسات المتعل 

 .مواكبة المديريات الجهوية واإلقليمية من أجل القيام بمهامها، وال سيما تلك المتعلقة بالمراقبة 

 خالل زيارات المراقبة. : تخفيض عدد الحاالت الغير الطبيعية المالحظة من طرف المديريات الجهوية واإلقليمية51..3المؤشر 

  2016 وحدة

  

2017   

 ق م

2018 

 توقعات

2019 

 توقعات

2020 
القيمة 

 المستهدفة 

السنة 
 المرجعية

% 

  
  50 75 75 

75 
75 2020 

  

 : التفاصيل المنهجية

الجهوية اإلقليمية خالل زيارات يتم اعداد هذا المؤشر بناء على العدد االجمالي للحاالت الغير الطبيعية المالحظة من طرف المديريات 
 المراقبة.

 : مصادر البيانات

 المديريات الجهوية واإلقليمية لقطاع الطاقة والمعادن.

 : 3.5.2المؤشر 
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ع تخفيض مدة تسليم للزبناء النتائج تحاليل المواد البترولية المنجزة من طرف قطاع الطاقة والمعادن )المديريات الجهوية اإلقليمية لقطا
 الطاقة والمعادن ومصالح الجمارك والشركات و الخواص(.

 وحدة

  

2016  

  

2017   

 ق م

2018 

 توقعات

2019 

 توقعات

2020 
القيمة 

 المستهدفة 

السنة 
 المرجعية

 اليوم

  
25 20 15 10 

10 
10 2020 

 : التفاصيل المنهجية

المواد البترولية لقطاع الطاقة والمعادن أو بناء على المعادلة يتم اعداد هذا المؤشر بناء على استطالع رأي زبناء مختبرات تحاليل 
 التالية:

 ت ا ت : تاريخ ايداع طلب تحاليل لدى المختبر

 ت ت ن: تاريخ تسليم التحاليل 

I1.2.1  ت ت ن( باليوم –= )معدل ت ا ت 

 : مصادر البيانات

  م ( و زبناء المختبراتالمواد البترولية لقطاع الطاقة والمعادن )م م و مختبرات تحاليل 
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 محددات النفقات : الجزء الثالث . 3

 

 محددات نفقات الموظفين و األعوان . 1

 

 بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية . أ

 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 17,99 136 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 14,42 109 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 67,59 511 (و ما فوق و الساللم المطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 756 المجموع

 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 

 % األعداد المصالح

 54,76 414 المصالح المركزية

 45,24 342   المصالح الالممركزة

 100 756 المجموع

 

 
 : التوزيع حسب الجهات15جدول 
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 % األعداد المصالح

 6,73 23 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 11,7 40 جهة الشرق

 12,57 43 مكناس -جهة فاس 

 7,02 24 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 9,36 32 خنيفرة -جهة بني مالل 

 5,56 19 سطات -البيضاءجهة الدار 

 21,35 73 آسفي -جهة مراكش 

 6,14 21 تافياللت -جهة درعة 

 5,56 19 ماسة -جهة سوس 

 2,05 7 واد نون -جهة كلميم 

 11,11 38 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 0,88 3 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 342 المجموع

 

 

 

 توزيع نفقات الموظفين و األعوان . ب

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 16جدول 

 العدد النفقة  

 756 188 801 130 الدائمة  النفقات

 44 636 712 4 المحذوفة  المناصب

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات  ) عمليات التوظيف

 (  المتعلقة بها
2 114 448 21 

 0 0 عمليات اإلدماج

المستحقات  تتضمن ) أخرى تتعلق بمراجعات األجورمقتضيات 

 ( الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها
0   

الترقيات في الدرجة والرتبة
3

تتضمن المستحقات الناجمة عن ) 

 (المتأخرات المتعلقة بها
7 062 000   

 ) المؤدية الرئيسية للرواتب  من طرف المؤداة الموظفين نفقات
Direction de Paierie Principale ) 

135 265 000 0 

من طرف محاسبي الخزينة  المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين

 العامة للمملكة
135 265 000   

   000 530 270 نفقات الموظفين المتوقعة 
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 محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية . 2

 

 الدعم و القيادة :  460برنامج 

 

 دعم المهام :  1مشروع  

 

 تدبير الموارد :  2مشروع  

 الالزمة لتدبير اإلدارة في ظل ظروف متميزة يشمل جميع االجراءات 

 

 مساعدة لألعمال اإلجتماعية :  3مشروع  

 

 إدخال المعلوميات :  4مشروع  

   تقوية النظام المعلوماتي لقطاع الطاقة والمعادن يهدف إلى تحقيق ما يلي:

  المعلوماتية:رفع مستوى البنية التحتية     

  رفع مستوى شبكة األسالك المعلوماتية والكهربائية بهدف الحصول على نفاذ موثوق لمستعملي التطبيقات بتحسين جودة
 الخدمة وتوفر النظم؛

 

  ماتية؛المعلو واالقليمية بالمعداتتجهيز المصالح الجهوية  
 

 .)هجرة تدريجية إلى الحوسبة السحابية )منصة التطوير، االختبار وتطبيقات ذات طابع إعالمي للعموم    
 
 تمكن من تطوير امن الشبكة المعلوماتية وكذا قواعد البيانات للقطاع:أدوات ارساء هندسة و   

 

  االنترنيت؛  دن والربط بشبكةوالمعاتسجيل عقد للربط المعلوماتي بين مختلف مواقع قطاع الطاقة 
 

 من الفيروسات؛ وبرامج الحمايةة اقتناء الجدران الناري 
 

  .اقتناء أداة للمساعدة المكتبية 
 
  :التغطية الوظيفية لالجراءات العملياتية من خالل تطوير النظم اإلدارية التالية  

 

  نظام لتسيير إحصائيات المعدنية؛ تطوير 
 

  إحصائيات قطاعية؛ 
 

 لتراخيص النفطية؛ا  
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 عن مدونة التعدين(؛  13- 33انون التراخيص المعدنية )وفقا للق 
 

  تسيير بعثات التدقيق والتفتيش؛ 
 

 تسيير التدقيقات الطاقية؛ 
 

 .التسيير اإللكتروني للوثائق 
 

 

  تقوية قدرات القطاع في مجال إدارة المشاريعاالستمرار في تنفيد برنامج : 

  في مجال إدارة المشاريع؛  وكفاءات الفرقتعزيز قدرات 
 

 .)تطوير ثقافة ادارة المشاريع )التعلم اإللكتروني 

 

 الجيولوجيا و المعادن :  426برنامج 

 

 دعم مؤسسات التكوين :  1مشروع  

 يهم هذا المشروع:

  والبيداغوجية،تجديد األجهزة التقنية 

 ،بناء مختبرات وحجرات دراسية جديدة 

 ،شراء مركبات خدمة والخاصة بنقل المتدربين 

 المختبرات وشراء البرمجيات، تجهيز 

 صيانة المباني الدراسية واإلدارية 

 .تجهيز مراقد الداخليات 

 

 اإلنعاش المعدني و دعم األنشطة المعدنية و النفطية :  2مشروع  

 :المشروع إنجاز األنشطة التاليةيشمل هذا 

 أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والمعادن الخاصة بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن؛ 

  ( إلى أجزاء يتم 2كلم 60000إنجاز دراسة لتقسيم المنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج )منطقة مساحتها تصل إلى

 المتعلق بهذه المنطقة؛  74 -15لقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم الترويج لها وذلك طبقا لإلجراءات المتع

 تقوية الترويج المعدني وإبراز مؤهالت القطاع المعدني الوطني بصفة خاصة ومؤهالت المغرب بصفة عامة؛ 

  تحسين أدوات تدبير التراث المعدني الوطني عبر تحيين النظام المعلوماتي الخاص بالتراث المعدني لمواكبة

 بالمناجم(؛المتعلق  13.33المستجدات القانونية المنظمة للقطاع )القانون رقم 

 تصميم وتطوير نظام معلوماتي خاص بتدبير اإلحصائيات المعدنية؛ 

 للترويج لمؤهالت القطاع المعدني الوطني؛ إحداث نظام معلوماتي جغرافي 

 تدعيم الوسائل التقنية واللوجستيكية للمصالح المكلفة بمراقبة وتتبع المشاريع المعدنية؛ 

  .إعادة تنظيم الربائد )األرشيف( المتعلقة باألنشطة المعدنية 
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 المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي :  3مشروع  

 االنجازات التالية:يهم هذا البرنامج 

  بمنطقة الموريتانيد ، 100 1/000خرائط جيولوجية بمقياس  05إنجاز 

  بمنطقة المغرب األوسط ، 50 1/000خرائط جيولوجية بمقياس  02إنجاز 

  بجهة سوس ماسة ، 50 1/000خرائط جيوكيميائية بمقياس  03إنجاز 

  خرائط جيوتقنية، 04إنجاز 

 .رقمنة خرائط جيولوجية 
 

 المراقبة التقنية و سالمة المنشآت المعدنية :  4مشروع  

 :يهم هذا المشروع

 تطوير قدرات مصالح المراقبة عبر: 

 اقتناء معدات تقنية؛ 

 المساعدة التقنية والتدريب والتكوين. 

 

 الطاقة :  427برنامج 

 

 دعم قطاع الكهرباء :  1مشروع  

 والرابط بين الشبكات الكهربائية. إنجاز مخطط متعددة السنوات لوسائل اإلنتاج والنقل 1

لقد تم إعداد برنامج تجهيز طاقات إنتاجية جديدة مع األخذ بعين االعتبار ارتفاع الطلب على الكهرباء، وذلك من أجل ضمان التوازن 
ميغاوات سنة  2026تضمن الخطة إنشاء قدرات إضافية: تصل إلى بين العرض والطلب في أفضل ظروف السالمة والتكلفة. وت

تطوير والسعي لتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية  2018سوف تعرف كذلك سنة و. 2019ميغاواط سنة  702و 2018
 وبالخصوص مشاريع الطاقة الريحية والشمسية والمحطة الحرارية بآسفي ومشاريع الطاقة الفوتوضوئية.

تم تعزيز شبكة نقل الكهرباء الوطنية المخصصة لنقل الطاقة التي ستولدها وسائل اإلنتاج المبرمجة من خالل ربط محطات توليد كما سي
 كيلو فولط ومراكز التحويل. 60كيلو فولط و   225كيلو فولط و 400الكهرباء بواسطة خطوط: 

 فإنه يتم دراسة المشاريع التي تهم الربط مع الدول المجاورة:وعالوة على ذلك، وفي إطار تعزيز االندماج اإلقليمي للمملكة، 

  مشروع لتقوية الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، يتم حاليا دراسة جدوى المشروع، بالتنسيق مع مسير الشبكات
 االسبانية؛

  بالتعاون مع الطرف مشروع لبناء الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، يتم حاليا دراسة جدوى المشروع
 البرتغالي.

  

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8+%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 استكمال برنامج الكهربة القروية الشمولي:2.

في إطار استكمال برنامج الكهربة القروية الشمولي، تمت برمجت عدد من الدواوير التي سيتم إنجازها خالل الفترة الممتدة من 
 كالتالي: 2016-2019

 :الدواوير والمساكن المعنية بالبرنامج 

 مسكنا؛ 52470دوارا تضم  2449ة الوطنية: الربط بالشبك

 مسكنا. 19500دوارا تضم  940الكهربة بواسطة األلواح الشمسية المنفردة: 

 وتتوزع هذه الدواوير حسب السنوات كالتالي:

  

 المجموع 2019 2018 2017 2016  

 2449 760 770 570 (*)349 عدد الدواوير

 52470 18660 19040 14770 11883 عدد المساكن

 اجتماعية:-المرافق السوسيو 

  

  

 المجموع 2019 2018 2017 2016

 3232 500 1000 1500 232 عدد المدارس

 148 20 40 60 28 عدد المستوصفات

 1653 300 400 650 303 عدد المساجد

 

 . إنجاز الدراسات الالزمة لتطوير قطاع الكهرباء 3

 إطالق الدراسات التالية: 2018 ستشهد سنةلدعم التطور الذي يعرفه قطاع الكهرباء، 

  دراسة حول نمذجة ومحاكاة الشبكة الكهربائية ذات الجهد الجد العالي، العالي والمتوسط بالمغرب إلعداد
 قدرات حقن الطاقة ذات المصادر المتجددة؛

 

 ( دراسة قانون الشبكةGrid Code في إطار تعزيز وتنمية الطاقة المتجددة، تطمح وزارة :) الطاقة
والمعادن والتنمية المستدامة لتوحيد القواعد التقنية من أجل تدبير شبكات الكهرباء وكذا الشروط 
 واإلجراءات لولوج جميع مستويات الجهد عن طريق وضع نظام تقني لتسيير شبكات الكهرباء؛

 

 مجة االستثمارات االنتهاء من الدراسة المتعلقة بتصميم وتنفيذ حل معلوماتي وذلك من أجل متابعة بر
  الكهربائية وكذا متابعة استغالل المنظومة الكهربائية الوطنية.

 . إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة4

، 2010لمرافقة التغيرات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقة على مستوى الهيكلة واالنفتاح على الفاعلين الخواص، التي انطلقت عام 
 االنتهاء من الترسانة التشريعية والتنظيمية عن طريق انجاز النصوص التالية: 2018سيتم خالل سنة 

  المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء؛ 15-48القانون رقم 
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  ء الصالح المتعلق بنقل األنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والما 16-38القانون
 (؛MASEN( إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة )ONEEللشرب )

  المتعلق بالولوج إلى الشبكة الوطنية الكهربائية ذات الجهد المتوسط. 772-15-2المرسوم رقم 

 

 دعم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية :  2مشروع  

 تطوير الطاقات المتجددة 1.

ميغاواط من  4560ميغاواط، منها  5468القدرة اإلنتاجية الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة ما يناهز ، ستكون 2019بحلول سنة 
  ميغاواط من مصدر مائي. 1330ميغاواط من مصدر الرياح و 4200الطاقة الشمسية، و

  ؛2019-2017ميغاواط خالل للفترة  1305بالنسبة للطاقة الريحية، سيتم إنشاء قدرة إضافية تبلغ 

  2019-2017ميغاواط خالل للفترة  1318بالنسبة للطاقة الشمسية، سيتم إنشاء قدرة إضافية تبلغ. 

ومن أجل مواكبة تنفيذ الهدف المحدد لتطوير الطاقات المتجددة، سيتم وضع نصوص تنظيمية لتحديد األظرفة والمسارات المتعلقة بفتح 
، وشروط وكيفيات الولوج للشبكة الكهرباء من الجهد المنخفض وتحديد المناطق للقطاع الخاصشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط 

 .2019-2017التي ستستقبل مواقع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية والتي سيتم نشرها بالجريدة الرسمية في الفترة 

، أعطت وزارة 2009المغرب والمفوضية األوروبية في سنة  وتبعا التفاقية تمويل "برنامج دعم إصالح قطاع الطاقة" الموقعة بين
الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة انطالقة دراسة لتطوير االستراتيجية الوطنية لتثمين الطاقة من الكتلة الحيوية. وستشهد الفترة 

 تنفيذ هذه االستراتيجية الوطنية وخطة عملها. 2019 - 2017

 180ميغاواط ستكون  1165ميغاواط، منها  4790الكهربائية المنشأة التراكمية من مصادر متجددة  ، تبلغ الطاقة2018وفي سنة 
 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 1770ميغاواط من الطاقة الشمسية و 

  ميغاواط من قبل  356ميغاواط ، منها  906تقدر ب  2018بالنسبة للطاقة الريحية، سيتم إنشاء قدرة إضافية سنة

- 58المتعلق بالطاقات المتجددة بصيغتها المعدلة والمكملة بموجب القانون  13-09طاع الخاص بموجب القانون الق

15. 

  ميغاواط  350بقدرة  3و  2تشغيل محطات الطاقة الشمسية من نور  2018بالنسبة للطاقة الشمسية، ستشهد سنة

ميغاواط  80ميغاواط ونور العيون بقدرة  70 بقدرة 4)المتكون من نور  PV1مليار درهم و نور  17باستثمار 

 100ميغاواط(. وسيستمر استكمال إنجاز محطات الطاقة الشمسية بأطراف الشبكة )تافياللت  20وبوجدور بقدرة 

 مليار درهم. 3.6ميغاواط( خالل هذه السنة باستثمار  200ميغاواط وأطلس 

لمتجددة، سيتم وضع نصوص تنظيمية لتحديد األظرفة والمسارات ومن أجل مواكبة تنفيذ الهدف المحدد لتطوير الطاقات ا

المتعلقة بفتح شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط للقطاع الخاص، وشروط وكيفيات الولوج للشبكة الكهرباء من الجهد 

ي سيتم نشرها المنخفض وتحديد المناطق التي ستستقبل مواقع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية والت

 .2018بالجريدة الرسمية خالل سنة 

 تعزيز النجاعة الطاقية  .2

االقتصادية، ستشهد -من أجل تتبع مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية وإدماج تقنيات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات االجتماعية 
 التي ترتكز على ما يلي:إنجاز مجموعة من اإلجراءات والتدابير في إطار خطة عمل  2019-2017الفترة 

  وضع عقد برنامج بين الدولة والجهات والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، الذي يحدد التزامات األطراف المعنية خالل

، وذلك في إطار االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تستهدف القطاعات ذات اإلمكانات 2021-2017الفترة 
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ك الطاقة النهائية كقطاعات النقل والصناعة والمباني والفالحة واإلنارة العمومية، بهدف الكبيرة من حيث استهال

 .2030بحلول سنة  %20تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر بحوالي 

  وخصوصا تلك المتعلقة  09-47وضع الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية تطبيقا للقانون

األدنى للمعدات والتجهيزات الطاقية وبدراسة تأثير الطاقة ومراقبة النجاعة الطاقية ومقاوالت الخدمات  باألداء الطاقي

 الطاقية.

 :2018وستعرف سنة 

  بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد األداء الطاقي للمباني  874-13-2تفعيل أحكام المرسوم رقم

الطاقية في المباني من خالل وضع خطة عمل بالتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعـة 

 في هذا القطاع. وستركز خطة العمل هاته على الحكامة والتواصل والتوعية والتحقق من االمتثال ألحكام هذا الضابط.
 

  االنتهاء من الدراسة "البرنامج الوطني إلنارة عمومية فعالة" في إطار المبادرةCEETI  مبادرة تحويل النجاعة(

 الطاقية في المدينة( بدعم من البنك الدولي.

  كذلك، سيتم وضع خطة االفتحاصات الطاقية في القطاعات األكثر استهالكا للطاقة وكذلك نظام االفتحاصات الطاقية

ة والدورية بعد نشر المرسوم المتعلق باالفتحاصات الطاقية اإللزامية تطبيقا ألحكام الفصل الرابع من القانون اإللزامي

 .09-47رقم 

وأيضا، سيتم دراسة والنظر في التدابير المالية التحفيزية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والوكالة المغربية للنجاعة 

 متعلقة بما يلي:الطاقية لدعم البرامج ال

 .تعميم سخانات الماء الشمسية 

 .تجديد برنامج مكافأة مقابل السيارات القديمة وتجديد مركبات نقل البضائع 

 .وضع استهالك دين متسارع بالنسبة لقائمة من المعدات الصناعية الفعالة 

 حية.وضع وتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية ضخ المياه بالطاقة الشمسية في الضيعات الفال 

 

 المراقبة التقنية و سالمة المنشآت الطاقية :  3مشروع  

إلى تعزيز المراقبة التقنية للمنشآت الطاقية والمتمثلة في مراكز التعبئة ومحطات الوقود ومستودعات تخزين  يهدف هذا المشروع
الهيدروكاربور السائل ومستودعات تخزين قنينات غاز البوطان والمراكز الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية. كما يسعى هذا االجراء 

ومن أجل تحقيق هذا االجراء، يتم اقتناء، للمديريات الجهوية واالقليمية الطاقات المتجددة.  إلى توسيع المراقبة لتشمل أيضا منشآت
 لقطاع الطاقة والمعادن، المعدات التقنية المخصصة لمراقبة المنشآت الطاقية.

 

 دعم المختبرات :  4مشروع  

أجل القيام بمهامها وأنشطتها على أحسن وجه وتعزيز  ويهدف هذا المشروع إلى دعم مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا وذلك من
 أنشطة التحاليل المتعلقة بالمواد الطاقية، فإن اإلجراءات التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ يمكن حصرها فيما يلي:

  وأنظمة المواد الطاقية،تدبير الجودة والصحة والسالمة؛تكوين موظفات وموظفي المختبرات في مجاالت تحاليل  

 .إنشاء أربع مختبرات ملحقة في أكادير ومراكش ومكناس وطنجة 

 صيانة وإعادة تهييئ أماكن المختبرات؛ 

 اقتناء المعدات التقنية الخاصة بالتحاليل؛ 
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 مصاحبة المختبرات من أجل وضع نظام تدبير الجودة بها؛ 

  17025مصاحبة المختبرات من أجل الحصول على االعتماد.  
 

 تدبير سوق المواد النفطية و المحروقات :  5مشروع  

 تقوية قدرات استقبال وتخزين المواد البترولية 1.

لتقوية وتأمين تزويد السوق الوطنية م المواد البترولية، يعمل قطاع الطاقة والمعادن على مواكبة الفاعلين بقطاع النفط في تطوير 
استقبال المواد بمختلف موانئ المملكة وذلك بكل دعم ضروري لدى مختلف القطاعات المنشآت البترولية وخاصة تلك المتعلقة بقدرات 

 المعنية من أجل تمكينهم من إنجاز االستثمارات في اآلجال المحددة.

 في ميدان التخزين وتعبئة غاز البوتان والتوزيع. 2020-2017وهكذا تمت برمجة عدد من المشاريع خالل 

مليار درهم من أجل قدرة إضافية إجمالية تبلغ  2قبة لتخزين المواد البترولية السائلة والغازية حوالي تبلغ تكلفة االستثمار المرت
 بالنسبة للمواد السائلة مقارنة بالقدرات الموجودة(. %49متر مكعب )أي بزيادة  615800

 مادة كالتالي :ستمكن قدرات التخزين اإلضافية من رفع عدد أيام التخزين. تتوزع هذه القدرات حسب كل 

  

 البترول غاز
 المسيل

m3 
وال الفيول  

m3 
 الوقود
m3 

 

 الصفر الجرف 449000 000 110 800 20

 المحمدية 000 16 - -

 العيون - - 000 6

- - 14 000 
 بوعثمان سيدي

 (مراكش)

 المجموع 000 479 000 110 800 32

  

 تطوير الغاز الطبيعي: 2.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يدخل في إطار خارطة الطريق يقوم بتطويره إن مشروع الغاز من أجل الكهرباء الذي 
 لتطوير الغاز الطبيعي بالمغرب. 2014دجنبر  14التي أطلقها السيد الوزير يوم 

الصالح للشرب في إطار عقد ''اتفاقية شراء الكهرباء'' وهو مشروع مندمج سيتم إنجازه من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء 
(Power Purchase Agrement) : الذي يتضمن إنجاز واستغالل البنيات التحتية التالية 

 محطة غازية الستقبال بواخر الميطان تتضمن وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال؛ 

 4بقدرة إلنتاج الكهرباء   أربع دارات مركبة x 600  ؛تعمل بالغاز الطبيعي ميغاواط 

  كلم. 400أنبوب لنقل الغاز ذو ضغط مرتفع طوله 

 المحطة الغازية ووحدة معالجة الغاز الطبيعي المسال ودارتان مركبتان ستتواجد بميناء الجرف األصفر.

 األطلنتي(.بالنسبة للدارتين المركبتين األخريين ستتواجد بكل من القنيطرة وظهر الدوم )الساحل 
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 األوروبي الحالي المتواجد بشمال المغرب.-سيربط خط أنبوب الغاز المحطة الغازية بأنبوب الغاز المغربي

إلنجاز مشروع الغاز من أجل الكهرباء، سيتم اختيار شريك استراتيجي )شركة أو مجموعة شركات( ذي مرجعية في ميدان معالجة 
 از الطبيعي وإنتاج الكهرباء، في إطار طلب عروض دولية مفتوحة على ثالث مراحل:الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ونقل الغ

االهتمام، والتي من خاللها دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الشركات العاملة في  عن للتعبير : دعوة1المرحلة  -
غاز الطبيعي، وخطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي، و محطات مجاالت تطوير وبناء محطات إعادة الغاز الطبيعي المسال وتخزين ال

 إنتاج الكهرباء، للتعبير عن اهتمامها في تطوير مشروع الغاز من أجل الكهرباء.

: الدعوة للتأهيل التي يعتزم بموجبها المكتب الوطني للكهرباء اختيار قائمة مختصرة من الشركات ذات المرجعيات 2المرحلة  -
 ة والمالية الالزمة لتطوير وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع؛والقدرات الفني

طالق طلب العروض لذا المرشحين المؤهلين مسبقا في إطار المرحلة الثانية، لتطوير وتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل إ  :3المرحلة  -
 وصيانة مشروع الغاز إلى الطاقة.
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 1.1.1للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر النسبة المئوية للمستفيدين من التكوين المستمر )نساء ورجال(.

 البرنامج الدعم والقيادة

تحسين وتعزيز كفاءات الموظفين والموظفات من خالل التكوين المستمر، التوظيف وتقلد مناصب 

 المسؤولية

 هدف الوزارة

 الرمز 1.1.1

 المسؤول على المؤشر مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

المصلحة المستخدمة  مصلحة تنمية الموارد البشرية والتكوين

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 القيم المعروفة آخر بالنسبة للرجال %39.7بالنسبة للنساء و % 39.5 :2016

يتم بسط العدد اإلجمالي لمجموع المستفيدات من  بالنسبة للنساء:

 التكوين على مجموع موظفات القطاع.

يتم بسط العدد اإلجمالي لعدد المستفيدين من  بالنسبة للرجال:

 التكوين على مجموع موظفي القطاع.

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

 طريقة تجميع البيانات األساسية بحوث ميدانية.

 قسم الموارد البشرية/ مصلحة تنمية الموارد البشرية والتكوين

 

المصالح او الهيئات المسؤولة عن 

 تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مصلحة تنمية الموارد البشرية والتكوين.

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر والنظم المعلوماتيةمديرية الموارد والشؤون العامة 

يتم من خالل اعتماد قاعدة بسط العدد اإلجمالي للمستفيدات/ 

 المستفيدين على مجموع موظفات/ موظفي القطاع.

 كيفية االحتساب

 االرشيف سنوات، عن طريق 10
طرق االحتفاظ بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

المبذولة من طرف الوزارة في هذا المؤشر يسمح بتقييم الجهود 
مجال التكوين المستمر وكذا عن طريق القطاعات الوزارية األخرى 

 أو من خالل التعاون الدولي في مجال التكوين.
 

 أساليب تأويل المؤشر أساليب التأويل

 منحى التغير المنشود ارتفاع،

المؤشر ال يوفر معلومات عن عدد ومدة دورات التكوين المتبعة من 

 .طرف الشخص

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو تحسين  تاريخ تسليم المؤشر 2017أواخر سنة 

تركيز تتبع الدورات التكوين من أجل القدرة على تحديد عدد  المؤشر

الموظفين المستفيدين من التكوين سنويا )الدورات التدريبية المنظمة 

 التي تدخل في إطار التعاون(من طرف القطاع+ الدورات التدريبية 

 توفير قاعدة بيانات رقمية من أجل تسهيل احتساب المؤشر.

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر

هذا المؤشر ال يقدم تفسيرا واضحا، حيث أنه يمكن لمجموعة من األشخاص المشاركة في أكثر من دورة 
 تدريبية، كما أن مدة التكوين ال تأخذ بعين االعتبار.

 تعليق

 البطاقات التفصيلية للمؤشراتملحق: 
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 2.1.1للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر نسبة الموظفين والموظفات الجدد

 البرنامج الدعم والقيادة

تحسين وتعزيز كفاءات الموظفين والموظفات من خالل التكوين المستمر، التوظيف وتقلد مناصب 

 المسؤولية

 هدف الوزارة

 الرمز 2.1.1

المسؤول على  المعلوماتية مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم

 المؤشر

المصلحة  مصلحة شؤون الموظفين

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة .2017خالل سنة  0%

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية رقمية

 تجميع البيانات األساسيةطريقة  GISRHنظام آلي للتدبير وللبحث عن المعلومة: 

المصالح او الهيئات المسؤولة  مصلحة شؤون الموظفين

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مصلحة شؤون الموظفين

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

 :1نسبة 

 الموظفين للجددالبسط : عدد 

 المقام: إجمالي عدد الموظفين والموظفات الجدد

 :2نسبة 

 البسط : عدد الموظفات للجدد

 المقام: إجمالي عدد الموظفين والموظفات الجدد

 

 كيفية االحتساب

 سنة، 15المدة: 

المسؤولون عن االحتفاظ بالبيانات األساسية: مصلحة شؤون 

 الموظفين

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

يمكن المؤشر من قياس نسبة النمو السنوي للتوظيفات بإدماج 

 تعزيز ومواكبة القطاع في إنجاز مهامه.مقاربة النوع قصد 

أساليب تأويل  أساليب التأويل

 المؤشر
 منحى التغير المنشود ارتفاع

إن توقعات التوظيف بقطاع الطاقة والمعادن للسنة المقبلة ال 

المناصب المالية التي تمنحها وزارة االقتصاد  تتقارب مع

 والمالية.

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

31/12/N مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 3.1.1للمؤشر البطاقة التفصيلية

 المؤشرتسمية  نسبة الموظفين والموظفات في مناصب المسؤولية

 البرنامج الدعم والقيادة

تحسين وتعزيز كفاءات الموظفين والموظفات من خالل التكوين المستمر، التوظيف وتقلد مناصب 

 المسؤولية

 هدف الوزارة

 الرمز 3.1.1

المسؤول على  مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

 المؤشر

المصلحة  مصلحة شؤون الموظفين

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة .2017نساء خالل سنة  %37رجال و  % 73

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية رقمية

 طريقة تجميع البيانات األساسية GISRHنظام آلي للتدبير و للبحث عن المعلومة : 

المصالح او الهيئات المسؤولة  الموظفينمصلحة شؤون 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مصلحة شؤون الموظفين

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

 :1نسبة 

 عدد الموظفين في مناصب المسؤوليةالبسط: 

عدد الموظفين والموظفات في مناصب إجمالي المقام: 

 المسؤولية

 :2نسبة 

 في مناصب المسؤولية عدد الموظفاتالبسط: 

إجمالي عدد الموظفين والموظفات في مناصب المقام: 

 المسؤولية

 كيفية االحتساب

 سنة، 15المدة: 

المسؤولون عن االحتفاظ بالبيانات األساسية: مصلحة شؤون 

 الموظفين

بالمعطيات طرق االحتفاظ 

 تحسبا للتدقيق

يمكن المؤشر من قياس نسبة النمو السنوي لتقلد مناصب 

تعزيز ومواكبة المسؤولية وذلك بإدماج مقاربة النوع قصد 

 القطاع في إنجاز مهامه.

أساليب تأويل  أساليب التأويل

 المؤشر

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

31/12/N مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر
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 تعليق 

 

 1.2.1للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر معدل ارتياح ورضا الموظفات المستفيدات

 البرنامج الدعم والقيادة

بالموظفين والموظفات تنظيم مساحات العمل بطريقة عادلة ومراعية لالحتياجات الخاصة 

 )المراحيض، المساجد، وما إلى ذلك( وتشجيع وتعزيز مسطرة رعاية أطفالهم داخل أوقات العمل.

 هدف الوزارة

 الرمز 1.2.1

المسؤول على  مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

 المؤشر

المصلحة  مصلحة شؤون الموظفين

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر ياسوحدة الق %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية 

المصالح او الهيئات المسؤولة  

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب الدراسةفي طور 

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة 

31/12/N مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 2.2.1للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر نسبة األمهات المستفيدات

 البرنامج الدعم والقيادة

تنظيم مساحات العمل بطريقة عادلة ومراعية لالحتياجات الخاصة بالموظفين والموظفات 

 )المراحيض، المساجد، وما إلى ذلك( وتشجيع وتعزيز مسطرة رعاية أطفالهم داخل أوقات العمل.

 هدف الوزارة

 الرمز 2.2.1

المسؤول على  مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية

 المؤشر

المصلحة  مصلحة شؤون الموظفين

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 تجميع البيانات األساسيةطريقة  

المصالح او الهيئات المسؤولة  

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر 

 كيفية االحتساب في طور الدراسة

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 منحى التغير المنشود ارتفاع المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

31/12/N مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 1.1.2للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر الجيومعلوماتيةاالرتفاع السنوي لنسب التغطية الوطنية من الخرائط 

 البرنامج الجيولوجيا والمعادن

 هدف الوزارة تزويد التراب الوطني بالبنية التحتية الجيوعلمية والجيوموضوعاتية

 الرمز 1.1.2

المسؤول على  مديرية الجيولوجية

 المؤشر

المصلحة  قسم البنيات التحتية الجيولوجية وقسم النظم المعلوماتية والنشر

المستخدمة 

 للمؤشر

 وحدة القياس وحدة القياس %

 مدة القياس

 آخر القيم المعروفة

 مدة القياس سنوية

 آخر القيم المعروفة 2016، 2015، 2014

 خرائطلبسط: عدد الا

القاسم: إجمالي عدد الخرائط التي تغطي المغرب وفقا لتقسيم 

 والخرائطيةللمحافظة العقارية والمسح الوكالة الوطنية 

طبيعة المعطيات  طبيعة المعطيات األساسية

 األساسية

طريقة تجميع 

 البيانات األساسية

المصالح او 

الهيئات المسؤولة 

عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة 

عن تركيب 

 المعطيات

المصادقة على 

 المؤشر

 كيفية االحتساب

طرق االحتفاظ 

بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 طريقة تجميع البيانات األساسية الجيوعلمية المنجزةخرائط تعداد ال

 مصالح مديرية الجيولوجية
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  قسم البنيات التحتية الجيولوجية وقسم النظم المعلوماتية والنشر

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر الجيولوجيةمديرية 

 خرائطلبسط: عدد الا

 50 1/000يطة بمقياس خر 1129القاسم: 

 100 1/000خريطة بمقياس  296القاسم: 

 كيفية االحتساب

 المصالح التابعة لهاقسم البنيات التحتية الجيولوجية و

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

 التأويلأساليب  أساليب التأويل 

منحى التغير 

 المنشود

الحدود ونقاط 

 الضعف المعروفة

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة

تاريخ تسليم  تاريخ تسليم المؤشر / كل سنة31/12

 12ال  الجهاتمن جهة هذا المؤشر على مستوى كل توزيع  المؤشر

 للمملكة

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر

 تعليق 
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 2.1.2للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر نسبة إرضاء مستعملي المعلومة الجيوعلمية

 البرنامج الجيولوجيا والمعادن

 هدف الوزارة تزويد التراب الوطني بالبنية التحتية الجيوعلمية والجيوموضوعاتية

 الرمز 2.1.2

المسؤول على  مديرية الجيولوجية

 المؤشر

المصلحة  البنيات التحتية الجيولوجية وقسم النظم المعلوماتية والنشرقسم 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وحدة القياس وحدة القياس %

 مدة القياس

 آخر القيم المعروفة

 مدة القياس سنوية

 آخر القيم المعروفة 2017، 2016

 خرائطلبسط: عدد الا

 المستغلةالقاسم: عدد الخرائط 

طبيعة المعطيات  األساسيةطبيعة المعطيات 

 األساسية

طريقة تجميع 

 البيانات األساسية

المصالح او 

الهيئات المسؤولة 

عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة 

عن تركيب 

 المعطيات

المصادقة على 

 المؤشر

 كيفية االحتساب

طرق االحتفاظ 

بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 تجميع البيانات األساسيةطريقة  تعداد الخرائط المستغلة

 قسم البنيات التحتية الجيولوجية وقسم النظم المعلوماتية والنشر
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  قسم النظم المعلوماتية والنشر

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر الجيولوجيةمديرية 

 خرائطعدد ال لبسط:ا

 خريطة جيولوجية 237عدد الخرائط المستغلة القاسم: 

 كيفية االحتساب

 المصالح التابعة لهاقسم البنيات التحتية الجيولوجية و

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

 أساليب التأويل أساليب التأويل 

منحى التغير 

 المنشود

الحدود و نقاط 

 الضعف المعروفة

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة

تاريخ تسليم  تاريخ تسليم المؤشر / كل سنة31/12

سط المؤشر إلى الوثائق والتقارير وقاعدة بيانات اتوسيع ب المؤشر

 عملونمديرية الجيولوجيا، التي يطلبها المست

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر

 تعليق 
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 2.2.1للمؤشر التفصيليةالبطاقة 

 تسمية المؤشر حصة القطاع المعدني في الناتج الداخلي الوطني الخام

 البرنامج الجيولوجيا والمعادن

 هدف الوزارة الرفع من مساهمة القطاع المعدني في االقتصاد الوطني والتطور االجتماعي

2.2.1 

 

 الرمز

المسؤول على  مديرية المعادن والهيدروكاربورات

 المؤشر

المصلحة  الوزارة، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة االقتصاد والمالية

المستخدمة 

 للمؤشر

 وحدة القياس وحدة القياس %

 مدة القياس

 آخر القيم المعروفة

 مدة القياس سنوية

 آخر القيم المعروفة 2016، 2015، 2014

طبيعة المعطيات  طبيعة المعطيات األساسية الداخلي الخامالقيمة التي تشير إلى مساهمة القطاع في الناتج 

 األساسية

طريقة تجميع 

 البيانات األساسية

المصالح او 

الهيئات المسؤولة 

عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة 

عن تركيب 

 المعطيات

المصادقة على 

 المؤشر

 كيفية االحتساب

طرق االحتفاظ 

بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 طريقة تجميع البيانات األساسية المندوبية السامية للتخطيطوتصريحات بيانات 

مديرية المعادن والهيدروكاربورات والمديريات الجهوية لقطاع 

 الطاقة والمعادن

المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مصلحة االحصائيات المعدنية

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية المعادن والهيدروكاربورات

 كيفية االحتساب للبلداإلجمالي / اإلنتاج  معدنيقطاع الالإنتاج 

 معدنيةال الخاصة باإلحصائياتبيانات اعدة الق

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

 أساليب التأويل أساليب التأويل 

منحى التغير 

 المنشود

الحدود ونقاط 

 الضعف المعروفة

 منحى التغير المنشود ارتفاع

أسعار التي تعرفها االقتصادية العالمية، والتقلبات  يةالظرف

 المعادن في السوق الدولية

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة

تاريخ تسليم  تاريخ تسليم المؤشر .n + 1  النصف األول من السنة

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر الفاعلين المنجميينالرصد والتحقق من موثوقية إعالنات  المؤشر

 تعليق 
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 2.2.2للمؤشر  البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر تطور رقم معامالت القطاع

 البرنامج الجيولوجيا والمعادن

 هدف الوزارة االجتماعيالرفع من مساهمة القطاع المعدني في االقتصاد الوطني والتطور 

 الرمز 2.2.2

المسؤول على  مديرية المعادن والهيدروكاربورات

 المؤشر

المصلحة  الوزارة، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة االقتصاد والمالية

المستخدمة 

 للمؤشر

 وحدة القياس وحدة القياس ألف درهم

 مدة القياس

 آخر القيم المعروفة

 مدة القياس سنوية

 آخر القيم المعروفة 2016، 2015، 2014

طبيعة المعطيات  طبيعة المعطيات األساسية المبالغ المعلنة من قبل المشغلين التعدين

 األساسية

طريقة تجميع 

 البيانات األساسية

المصالح او 

الهيئات المسؤولة 

عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة 

عن تركيب 

 المعطيات

على المصادقة 

 المؤشر

 كيفية االحتساب

طرق االحتفاظ 

بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 طريقة تجميع البيانات األساسية مقاوالت المنجميةمن خالل التقارير السنوية لل

مديرية المعادن والهيدروكاربورات والمديريات الجهوية لقطاع 

 الطاقة والمعادن

المصالح او الهيئات المسؤولة 

 المعطيات األساسيةعن تجميع 

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مصلحة االحصائيات المعدنية

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية المعادن والهيدروكاربورات

 كيفية االحتساب على مدى سنةالمقاوالت المعدنية جموع رقم معامالت م

 معدنيةال الخاصة باإلحصائياتبيانات اعدة الق

االحتفاظ بالمعطيات طرق 

 تحسبا للتدقيق

 أساليب التأويل أساليب التأويل 

منحى التغير 

 المنشود

الحدود و نقاط 

 الضعف المعروفة

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 ووفرة وأسعار المعادن االقتصادية العالمية يةالظرف

 في هذا القطاعالسائد االحتياطيات، والمناخ االجتماعي 

 ونقاط الضعف المعروفةالحدود 

تاريخ تسليم  تاريخ تسليم المؤشر .n + 1  النصف األول من السنة

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر الفاعلين المنجميينالرصد والتحقق من موثوقية إعالنات  المؤشر

 تعليق 
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 3.2.2للمؤشر  البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر حجم وقيمة الصادرات المعدنية

 البرنامج الجيولوجيا والمعادن

 هدف الوزارة الرفع من مساهمة القطاع المعدني في االقتصاد الوطني والتطور االجتماعي

 الرمز 3.2.2

المسؤول على  مديرية المعادن والهيدروكاربورات

 المؤشر

المصلحة  الوزارة، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة االقتصاد والمالية

المستخدمة 

 للمؤشر

 وحدة القياس وحدة القياس مليار درهم

 مدة القياس

 آخر القيم المعروفة

 مدة القياس سنوية

 آخر القيم المعروفة 2016، 2015، 2014

طبيعة المعطيات  طبيعة المعطيات األساسية المبالغ المعلنة من قبل المشغلين التعدين

 األساسية

طريقة تجميع 

 البيانات األساسية

او  المصالح

الهيئات المسؤولة 

عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة 

عن تركيب 

 المعطيات

المصادقة على 

 المؤشر

 كيفية االحتساب

طرق االحتفاظ 

بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

مقاوالت المنجمية وإصدارات من خالل التقارير السنوية لل

 مكتب الصرف

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مصالح مديرية المعادن والهيدروكاربورات
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مصلحة االحصائيات المعدنية

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية المعادن والهيدروكاربورات

 كيفية االحتساب المنجمية المقاوالتمن قبل جميع  المحققةجموع الصادرات م

 معدنيةال الخاصة باإلحصائياتبيانات اعدة الق

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

 أساليب التأويل أساليب التأويل 

منحى التغير 

 المنشود

الحدود ونقاط 

 الضعف المعروفة

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 ووفرة المعادنوأسعار  االقتصادية العالمية يةالظرف

 في هذا القطاعالسائد االحتياطيات، والمناخ االجتماعي 

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة

تاريخ تسليم  تاريخ تسليم المؤشر .n + 1السنة النصف األول من 

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر الفاعلين المنجميينالرصد والتحقق من موثوقية إعالنات  المؤشر

 تعليق 

 
 
 
 



Version Projet 

57 

 
 

 1.3.2للمؤشر  البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر معدل إدماج الخريجين

 البرنامج الجيولوجيا والمعادن

تكييف مجاالت التكوين التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة مع احتياجات سوق الشغل، ال سيما 

 في مجال المعادن والجيولوجيا والطاقة

 هدف الوزارة

 الرمز 1.3.2

المسؤول على  التكوينمؤسسات 

 المؤشر

المصلحة  ، الوزارة، المندوبية السامية للتخطيط، وزارة االقتصاد والماليةمؤسسات التكوين

المستخدمة 

 للمؤشر

 وحدة القياس وحدة القياس %

 مدة القياس

 آخر القيم المعروفة

 مدة القياس سنوية

 آخر القيم المعروفة 2016، 2015

طبيعة المعطيات  طبيعة المعطيات األساسية المدمجين الخريجين الجددعدد 

 األساسية

طريقة تجميع 

 البيانات األساسية

المصالح او 

الهيئات المسؤولة 

عن تجميع 

 المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة 

عن تركيب 

 المعطيات

المصادقة على 

 المؤشر

 كيفية االحتساب

طرق االحتفاظ 

بالمعطيات تحسبا 

 للتدقيق

 طريقة تجميع البيانات األساسية كوينمؤسسات التالمدمجين لمن خالل تصريحات 

 مصالح مؤسسات التكوين ومصلحة التكوين التابعة للوزارة
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

تركيب المصلحة المسؤولة عن  مصالح مؤسسات التكوين ومصلحة التكوين التابعة للوزارة

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مصالح مؤسسات التكوين ومصلحة التكوين التابعة للوزارة

 كيفية االحتساب 

 

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

 أساليب التأويل أساليب التأويل 

منحى التغير 

 المنشود

الحدود ونقاط 

 الضعف المعروفة

 منحى التغير المنشود ارتفاع

 

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة

تاريخ تسليم  تاريخ تسليم المؤشر 

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  المؤشر

 تعليق 
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 لضمان موثوقية و دقة و مقروئية المؤشر، يجب التوفر على بطاقة تفصيلية لكل مؤشر.

 للمؤشر البطاقة التفصيلية

تخفيض عدد المخالفات التي تم ضبطها من طرف المديريات الجهوية واإلقليمية خالل 

 عمليات المراقبة

 تسمية المؤشر

 البرنامج المعادن والجيولوجيا

 هدف الوزارة الهدف المرتبط بالمؤشر.

 الرمز 

المسؤول على  مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

 المؤشر

المصلحة  والسالمةقسم المراقبة التقنية 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

عن طريق التقارير الشهرية لألنشطة المتعلقة بالمراقبة 

 الميدانية التي تقوم بها المديريات الجهوية واإلقليمية

تجميع البيانات طريقة 

 األساسية

 مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية والمنجمية

المصالح او الهيئات 

المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

 مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية والمنجمية

 وقسم  المراقبة التقنية والسالمة

المصلحة المسؤولة عن 

 تركيب المعطيات

 المصادقة على المؤشر من المخاطرمديرية المراقبة والوقاية 

يتم احتساب المؤشر على أساس العدد اإلجمالي 

للمخالفات التي تم ضبطها من طرف المديريات 

 الجهوية واإلقليمية خالل عمليات المراقبة

 

 كيفية االحتساب 

يحتفظ بالمعطيات من طرف مصلحة مراقبة المنشآت 

 الطاقية والمنجمية خالل عشر سنوات

االحتفاظ بالمعطيات طرق 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود انخفاض. المؤشر

 
الحدود و نقاط الضعف 

 المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  /السنة31/12

وصف األنشطة المتوقعة و آجال انتهائها بهدف وضع  تحسين المؤشر

 تجميع معطيات المؤشر.و تحسين آلية 

مخطط تحسين أو وضع 

 المؤشر

 تعليق 
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 لضمان موثوقية و دقة و مقروئية المؤشر، يجب التوفر على بطاقة تفصيلية لكل مؤشر.

 للمؤشر البطاقة التفصيلية

خالل ات الجهوية واإلقليمية المديريعدد المخالفات التي تم ضبطها من طرف تخفيض 

 عمليات المراقبة
 تسمية المؤشر

 البرنامج المعادن والجيولوجيا

 هدف الوزارة الهدف المرتبط بالمؤشر.

 الرمز 

المسؤول على  مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

 المؤشر

المصلحة  قسم المراقبة التقنية والسالمة

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

عن طريق التقارير الشهرية لألنشطة المتعلقة بالمراقبة الميدانية 

 التي تقوم بها المديريات الجهوية واإلقليمية

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 الطاقية والمنجميةمصلحة مراقبة المنشآت 
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

 مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية والمنجمية

 وقسم  المراقبة التقنية والسالمة

المصلحة المسؤولة عن تركيب 

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

المؤشر على أساس العدد اإلجمالي للمخالفات التي يتم احتساب 

تم ضبطها من طرف المديريات الجهوية واإلقليمية خالل 

 عمليات المراقبة

 

 كيفية االحتساب 

يحتفظ بالمعطيات من طرف مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية 

 والمنجمية خالل عشر سنوات

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود انخفاض. المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  /السنة31/12

وصف األنشطة المتوقعة و آجال انتهائها بهدف وضع و تحسين  تحسين المؤشر

 آلية تجميع معطيات المؤشر.

 المؤشرمخطط تحسين أو وضع 

 تعليق 

 
 

  2.4.2البطاقة التفصيلية للمؤشرملحق: 
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 3.1.1ورقة معلومات عن المؤشر  

 نسبة التبعية الطاقية اسم المؤشر

 الطاقة البرنامج

 تقليص التبعية الطاقية للمغرب هدف الوزارة

  الرمز

صاحب مشروع 
 المؤشر

 مديرية الكهرباء

المصلحة المستخدمة 
 للمؤشر

 مديرية الرصد والتعاون والتواصل

 وصف المؤشر

 % وحدة القياس

 سنوي تواتر القياس

آخر المعطيات 
 المعروفة

2013 2014 2015 

93,6% 94,5% 93,6% 

 إعداد المؤشر

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 والغاز والنفط الفحم) األولية للطاقات الوطني يشكل اإلنتاج نسبة
بسطها، في حين يمثل ( المتجددة والطاقات والطاقة المائية الطبيعي

 األولية مقامها. الطاقة استهالك

طريقة جمع 
 المعطيات األساسية

احتساب يدوي )تقوم المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة بإرسال 
 والتواصل( والتعاون البيانات لمديرية الرصد

المصالح أو الهيئات 
المسؤولة عن جمع 

 قاعدة بيانات
 والتواصل والتعاون مديرية الرصد

المسؤولة المصلحة 
 عن تجميع البيانات

 والتواصل والتعاون مديرية الرصد

 والتواصل والتعاون مديرية الرصد المصدق عن المؤشر

 طريقة الحساب

 للطاقات الوطني الطاقية نحصل عليها بقسمة اإلنتاج التبعية نسبة
 والطاقات المائية والطاقة الطبيعي والغاز والنفط الفحم) األولية

األولية وطرح الخارج من واحد ثم  الطاقة على استهالكالمتجددة( 
 .100ضرب العدد المحصل عليه في 

طرق االحتفاظ 
بالبيانات تحسبا 

 لمراجعة الحسابات
 والتواصل والتعاون مديرية الرصد

 كيفية تفسير المؤشر

 والتواصل والتعاون مديرية الرصد فسيركيفية الت

 في االنخفاض التوجه المنشود

 (2025في أفق سنة  %85)    %80 القيود المعروفة

مخطط بناء أو 
 تحسين مؤشر

 سنوي تاريخ تسليم المؤشر

مخطط تحسين أو 
 بناء المؤشر

 والتواصل والتعاون مديرية الرصد

 الغير التقلبات إزاء ضعيف وضع في المغرب يوجد بتميزه بتبعية حادة إزاء الخارج، فإن تعليق
بصدد  السيما أننا أسعار المواد الطاقية بها، العالمية وتقلب تعرفها األسواقالتي  المنتظمة

 .بالتقلبات مليء للطاقة عالمي سياق وفي طاقي باهض الثمن الدخول في عصر
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 3.1.2لمؤشر اورقة بيانات  

 معدل الطاقة الكهربائية المركبة من المصادر المتجددة المؤشر إسم

 الطاقة برنامجال

 مختلف أشكال الطاقةبيد زوتالتأمين  لوزارةا هدف

 3.1.2 الرمز

 الوكالة المغربية للطاقة المستدامة  الجهة المسؤولة عن المشروع

 شرب.لل ء الصالحماالالمكتب الوطني للكهرباء و 

 مديرية الكهرباء لمؤشرامستخدم 
 قسم المنشأت الكهربائية

الطاقة المتجددة )لطاقات ا)٪(  ةنسب وحدة القياس وصف المؤشر
 والطاقة الشمسية والكهرومائية( يةالريح

 إجمالي القدرة المركبة من
 

 سنوية دورية القياس

٪ في 34,4؛2015في عام % 32.2 أحدث القيم المعروفة
 2016عام 

 الطاقة اإلنتاجية السنوية بالميغاواط. - طبيعة البيانات األساسية رالمؤش إعداد

من خالل التقارير السنوية ألنشطة  البيانات األساسيةطريقة جمع 
 الوكالة المغربية للطاقة المستدامة

 ء الصالحماالالمكتب الوطني للكهرباء وو
والتنمية  والمعادن ووزارة الطاقة شربلل

 .المستدامة

أو الهيئات المسؤولة المصلحة 
 عن جمع البيانات األساسية

 قسم المنشأت الكهربائية
 إلنتاجا مصلحة

 
 

اإلدارة المسؤولة عن تجميع 
 البيانات

 قسم المنشأت الكهربائية
 اإلنتاج مصلحة

 مديرية الكهرباء التحقق من صحة المؤشر
 

 المتجددة طاقاتللسنوي المجموع ا - طريقة الحساب
 ة.جزالمن

من  ةجزالنسبة بين القدرة السنوية المن -
والقوة التراكمية  المتجددة طاقاتال

 اإلجمالية المركبة.

االحتفاظ بالبيانات، تحسبا  قطر
 لمراجعة الحسابات

 المنشأت الكهربائيةقسم 
 

  قراءة المؤشر شروط رطرق تفسير المؤش

 إلى األعلى االتجاه المطلوب للتنمية

  الحدود المعروفة والتحيزات

 12/31سنة/ المؤشرتاريخ تسليم  خطة لبناء أو تحسين المؤشر

  خطة لتحسين أو بناء المؤشر

  تعليق
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 3.2.1ورقة معلومات عن المؤشر  

 من الطاقة الكهربائيةهامش االحتياط  اسم المؤشر

 الطاقة البرنامج

 ضمان أمن االمدادات بالطاقة هدف الوزارة

  الرمز

صاحب مشروع 
 المؤشر

 مديرية الكهرباء

 المصلحة المستخدمة
 للمؤشر

 الكهربائيةمنشآت قسم ال

 وصف المؤشر

 % وحدة القياس

 سنوي تواتر القياس

آخر المعطيات 
 المعروفة

2014 2015 2016 

20 % 24 % 29.3 % 

 إعداد المؤشر

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 الهامش االحتياطي هو نسبة القدرة المتاحة المتبقية من القدرة المطلوبة

طريقة جمع 
 المعطيات األساسية

 تتبع إنجاز المشاريع

المصالح أو الهيئات 
المسؤولة عن جمع 
 المعطيات األساسية

 الكهربائيةمنشآت قسم ال
 مصلحة اإلنتاج

المصلحة المسؤولة 
 عن تجميع البيانات

 الكهربائيةمنشآت قسم ال

دق عن االمص
 المؤشر

 الكهربائيةمنشآت قسم ال

 طريقة الحساب
االحتياطي هو نسبة القدرة المتاحة المتبقية من القدرة المطلوبة، ويتم الهامش 

حساب الهامش االحتياطي في ظروف وجود جفاف مع األخذ بعين االعتبار 
 .قدرة استيراد الطاقة من خالل الربط  الكهربائي مع الجزائر وإسبانيا

طرق االحتفاظ 
بالبيانات تحسبا 

 لمراجعة الحسابات
 

 تفسير المؤشركيفية 

 .٪10يجب أن يكون الهامش أكبر من الحد المقبول المحدد في  فسيركيفية الت

 في االرتفاع التوجه المنشود

  القيود المعروفة

مخطط بناء أو 
 تحسين مؤشر

  تاريخ تسليم المؤشر

مخطط تحسين أو 
 بناء المؤشر

  تعليق
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 3.2.2ورقة معلومات عن المؤشر  

 المدة المكافئة النقطاع الكهرباء المؤشراسم 

 الطاقة البرنامج

 ضمان أمن االمدادات بالطاقة هدف الوزارة

  الرمز

صاحب مشروع 
 المؤشر

 مديرية الكهرباء

المصلحة المستخدمة 
 للمؤشر

 الكهربائيةمنشآت قسم ال

 وصف المؤشر

 الدقيقة وحدة القياس

 سنوي تواتر القياس

آخر المعطيات 
 المعروفة

2014 2015 2016 

3.8 2.13 0,91 

 إعداد المؤشر

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 قسمة حجم الطاقة غير الموزعة على متوسط القدرة الموزعة في السنة

طريقة جمع 
 المعطيات األساسية

 تتبع تشغيل النظام الكهربائي

المصالح أو الهيئات 
المسؤولة عن جمع 

 قاعدة بيانات
 الكهربائيةمنشآت قسم ال

المصلحة المسؤولة 
 عن تجميع البيانات

 الكهربائيةمنشآت قسم ال

 الكهربائيةمنشآت قسم ال المصدق عن المؤشر

 طريقة الحساب
مدة االنقطاع المكافئة هي مؤشر يميز درجة االنقطاع ونحصل عليها 

خالل بقسمة حجم الطاقة غير الموزعة على متوسط القدرة الموزعة 
 سنة

طرق االحتفاظ 
بالبيانات تحسبا 

 لمراجعة الحسابات
 

 كيفية تفسير المؤشر

  فسيركيفية الت

 في االنخفاض التوجه المنشود

  القيود المعروفة

مخطط بناء أو 
 تحسين مؤشر

  تاريخ تسليم المؤشر

مخطط تحسين أو بناء 
 المؤشر

 

  تعليق
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 3.2.3ورقة معلومات عن المؤشر  

 عدد أيام قدرات التخزين المؤشر اسم

 الطاقة البرنامج

 ضمان أمن االمدادات بالطاقة هدف الوزارة

 3.2.3 الرمز

صاحب مشروع 
 المؤشر

 المحروقات يةمدير

المصلحة المستخدمة 
 للمؤشر

 مديرية المحروقات/قسم االمدادات بالمواد البترولية والبديلة/قسم توزيع المواد البترولية

 المؤشروصف 

 عدد األيام وحدة القياس

 شهري تواتر القياس

آخر المعطيات 
 المعروفة

 يوم 48: 2015

 إعداد المؤشر

طبيعة المعطيات 
 األساسية

 االستهالك الوطني من المواد البترولية -
 قدرات التخزين -

طريقة جمع 
 المعطيات األساسية

 تصريح المبيعات من طرف الشركات-
 الفاعلين المقدمة من الوزارةمشاريع استثمار 

المصالح أو الهيئات 
المسؤولة عن جمع 

 قاعدة بيانات

 مديرية الرصد والتعاون واالتصال -
 مديرية المحروقات -

المصلحة المسؤولة 
 عن تجميع البيانات

 مديرية الرصد والتعاون واالتصال -
 مديرية المحروقات -

 مديرية المحروقات المصدق عن المؤشر

 طريقة الحساب
عدد أيام قدرات التخزين هو النسبة بين قدرات التخزين المتواجدة 

 واالستهالك اليومي للمواد البترولية

طرق االحتفاظ 
بالبيانات تحسبا 

 لمراجعة الحسابات

 مديرية الرصد والتعاون واالتصال
 مديرية المحروقات -

 كيفية تفسير المؤشر

 المحروقاتمديرية  - فسيركيفية الت

 (2020يوم في  60منحى تصاعدي ) التوجه المنشود

 توفر العقار إلنجاز القدرات المبرمجة- القيود المعروفة
 البنية التحتية للموانئ محدودة-

مخطط بناء أو 
 تحسين مؤشر

 سنوي تاريخ تسليم المؤشر

مخطط تحسين أو 
 بناء المؤشر

 مديرية المحروقات

المغرب الستيراد المواد البترولية المكررة تتطلب تقوية قدرات التخزين لضمان عدم تبعية  تعليق
 التزويد بالمواد البترولية.
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 4.2.3ورقة معلومات عن المؤشر  

 نسبة إنجاز مشروع الغاز من أجل الكهرباء اسم المؤشر

 الطاقة البرنامج

 ضمان أمن االمدادات بالطاقة هدف الوزارة

 E23 الرمز

صاحب مشروع 
 المؤشر

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

المصلحة المستخدمة 
 للمؤشر

 مديرية المحروقات / قسم الغاز الطبيعي والمحروقات األحفورية

 وصف المؤشر

 % وحدة القياس

 شهري تواتر القياس

آخر المعطيات 
 المعروفة

2016 :0% 

 إعداد المؤشر

المعطيات طبيعة 
 األساسية

 نسبة إنجاز محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال -
 نسبة إنجاز المحطات الكهربائية -

 نسبة إنجاز أنبوب الغاز )عدد الكيلومترات المنجزة/ الطول الكلي(-

طريقة جمع 
 المعطيات األساسية

 بحوث

المصالح أو الهيئات 
المسؤولة عن جمع 

 قاعدة بيانات
 للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربفريق مشروع 

المصلحة المسؤولة 
 عن تجميع البيانات

 فريق مشروع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المصدق عن المؤشر

 طريقة الحساب

=الحجم  نسبة إنجاز محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال -
 المنجز/الحجم الكلي لألشغال.

 نسبة إنجاز المحطات الكهربائية=الحجم المنجز/الحجم الكلي لألشغال-
نسبة إنجاز أنبوب الغاز=عدد الكيلومترات المنجزة/الطول الكلي  -

 بالكلم
 

طرق االحتفاظ 
بالبيانات تحسبا 

 لمراجعة الحسابات

 سنوات 10المدة: 
 على المعطيات: الوزارة / مديرية المحروقاتالمسؤول على االحتفاظ 

 كيفية تفسير المؤشر

 النسبة بين حجم األشغال المنجزة والحجم الكلي لألشغال فسيركيفية الت

 2025سنة  %100بلوغ  التوجه المنشود

 حجم األشغال يبقى من الصعب قياسها كميا القيود المعروفة

مخطط بناء أو 
 تحسين مؤشر

لن يتم تسليم معطيات اإلنجاز من طرف للمكتب الوطني للكهرباء  المؤشرتاريخ تسليم 
تاريخ توقيع العقود مع  2018والماء الصالح للشرب إال ابتداء من 

 المنشئين.

مخطط تحسين أو 
 بناء المؤشر

سيتم إنجاز تقارير دورية عن تقدم األشغال من طرف فريق مشروع 
 الصالح للشربللمكتب الوطني للكهرباء والماء 

يتم الحصول على نسبة اإلنجاز الكلي للمشروع باحتساب معدل النسب الثالثة لإلنجاز )محطة  تعليق
 معالجة الغاز الطبيعي المسال + المحطات الكهربائية + أنبوب الغاز(.
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 1.3.3للمؤشر البطاقة التفصيلية

 تسمية المؤشر نسبة الكهربة القروية

 البرنامج .برنامج الطاقة

 هدف الوزارة .تعميم الولوج إلى الكهرباء

 الرمز 1.3.3

المسؤول على  .مدير الكهرباء

 المؤشر

المصلحة  .-قطاع الكهرباء-المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس (%النسبة )
 مدة القياس سنويا

2014 2015 2016 

%98,95 %99,15 %99,43 
 

 آخر القيم المعروفة

يعرف معدل كهربة القروية على انه النسبة بين عدد المساكن 
التي تمت كهربتها )جميع برنامج مدمجة )برنامج الكهربة 
القروية، الصندوق الخاص، أشغال األغيار،...(  والعدد 

 .اإلجمالي لمساكن القروية بالمملكة

 إعداد المؤشر األساسيةطبيعة المعطيات 

 العد اليدوي
 

 
 
 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

قطاع -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
 -الكهرباء

المصالح او الهيئات المسؤولة عن تجميع 
 المعطيات األساسية

قطاع -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
 .-الكهرباء

المسؤولة عن تركيب المصلحة 
 المعطيات

قطاع -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
 -الكهرباء

 المصادقة على المؤشر

تعرف نسبة الكهربة على أنها قسمة عدد المساكن المستفيدة في 
الدواوير التي تم ربطها بالكهرباء )البسط( على العدد اإلجمالي 

 .x 100للمساكن القروية المحصية بالمملكة )المقام(، الكل 

 كيفية االحتساب

 طرق االحتفاظ بالمعطيات تحسبا للتدقيق سنة

قطاع -والماء الصالح للشربالمكتب الوطني للكهرباء 
 -الكهرباء

أساليب تأويل  أساليب التأويل

 المؤشر
 منحى التغير المنشود ارتفاعفي 

 الحدود ونقاط الضعف المعروفة 100%

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر سنويا

قطاع -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحسين المؤشر
 -الكهرباء

 تحسين أو وضع المؤشرمخطط 

اتسمت نسبة الكهربة القروية في السنوات األخيرة باالنخفاض مقارنة مع السنوات األولى النطالق 
البرنامج، ويمكن تفسير ذلك بانخفاض عدد المساكن التي تستجيب لمعيار الترشيح للكهربة من جهة، 

 وارتفاع كلفة ربط المساكن من جهة أخرى.

 تعليق
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 3.4.1بيانات للمؤشر رقم  ورقة
 المؤشرعنوان  كالمعتاد العمل بمقارنة مع سيناريوالطاقة  اقتصادنسبة 

 برنامج الطاقة
 هدف الوزارة الطاقة على الطلب في التحكم

 الرمز 
 المستدامة والتنمية والمعادن الطاقة وزارة

 الطاقية للنجاعة المغربية الوكالة
 صاحب المشروع

 المؤشر وصف القياس وحدة ٪
 القياس دورية  

 المعروفة القيم أحدث -

 وزارة وضعته التي كالمعتاد العمل سيناريو -
 المستدامة والتنمية والمعادن الطاقة

 
 أعقاب في المحقق الطاقة اقتصاد تقييم -

 برنامج في عليها اإلبقاء أو التنفيذ قيد المشاريع
 المغربية الوكالة-الجهات-الدولة بين التعاقد

 الطاقية للنجاعة

 األساسية البيانات طبيعة
 

 المؤشر إعداد

 والتنفيذ والرصد التتبع تقارير خالل من
 التي الطاقية النجاعة الستراتيجية السنوية
 .الطاقية للنجاعة المغربية الوكالة ترسلها

 األساسية البيانات جمع طريقة
 
 

 المسؤولة الهيئات أو المصالح الطاقية النجاعة قسم
 األساسية البيانات جمع عن

 تركيب عن المسؤولة المصلحة الطاقية للنجاعة المغربية الوكالة
 البيانات

 المؤشر من التحقق مديرية الطلقات المتجددة والنجاعة الطاقية
 

 الحساب طريقة 
 

 بالبيانات، االحتفاظ طرائق 
 الحسابات لمراجعة تحسبا

 المؤشر تفسير طرق التفسير طرق 
 للتطوير المطلوب االتجاه الى االعلى

 المعروفة الحدود 

 المؤشر تحسين أو مخطط بناء المؤشر تسليم تاريخ 
 المؤشر تحسين أو بناء مخطط  

 تعليق 
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 3.5.1للمؤشر البطاقة التفصيلية

واإلقليمية خالل عمليات تخفيض عدد المخالفات التي تم ضبطها من طرف المديريات الجهوية 
 المراقبة

 تسمية المؤشر

 البرنامج المعادن والجيولوجيا

تعزيز قدرات قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق بمراقبة السالمة وتوقع المخاطر في المنشآت 

 المعدنية

 هدف الوزارة

 الرمز 

المسؤول على  مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

 المؤشر

المصلحة  المراقبة التقنية والسالمةقسم 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

عن طريق التقارير الشهرية لألنشطة المتعلقة بالمراقبة الميدانية 

 واإلقليميةالتي تقوم بها المديريات الجهوية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية والمنجمية
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

 مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية والمنجمية

 وقسم المراقبة التقنية والسالمة

المصلحة المسؤولة عن تركيب 

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر المراقبة والوقاية من المخاطرمديرية 

يتم احتساب المؤشر على أساس العدد اإلجمالي للمخالفات التي 

تم ضبطها من طرف المديريات الجهوية واإلقليمية خالل 

 عمليات المراقبة

 

 كيفية االحتساب

يحتفظ بالمعطيات من طرف مصلحة مراقبة المنشآت الطاقية 

 ل عشر سنواتوالمنجمية خال

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 منحى التغير المنشود انخفاض. المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر /السنة31/12

تحسين وصف األنشطة المتوقعة و آجال انتهائها بهدف وضع و  تحسين المؤشر

 آلية تجميع معطيات المؤشر.

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر

 تعليق 
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 3.5.2 للمؤشر البطاقة التفصيلية

تخفيض مدة تسليم للزبناء النتائج تحاليل المواد البترولية المنجزة من طرف قطاع الطاقة والمعادن 
 الجمارك والشركات و الخواص(.)المديريات الجهوية اإلقليمية لقطاع الطاقة والمعادن ومصالح 

 تسمية المؤشر

 البرنامج .برنامج الطاقة

 تعزيز قدرات قطاع الطاقة والمعادن المتعلقة بمراقبة السالمة والوقاية من المخاطر بالمنشآت الطاقية
. 

 هدف الوزارة

 الرمز 3.5.2

المسؤول على  مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر

 المؤشر

المصلحة  مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجياقسم 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس يوم
 مدة القياس سنويا

 آخر القيم المعروفة قيمة

 
 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

 وضع نظام معلوماتي
 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 ومصلحة التدبير و التنسيقمصلحة تحاليل المواد البترولية 
المصالح او الهيئات المسؤولة عن تجميع 

 المعطيات األساسية

 المصلحة المسؤولة عن تركيب المعطيات قسم مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا

 المصادقة على المؤشر مدير المراقبة والوقاية من المخاطر

I1.2.1  ت ت ن( باليوم –= )معدل ت ا ت 
 ت : تاريخ ايداع طلب تحاليل لدى المختبرت ا 

 ت ت ن: تاريخ تسليم التحاليل
 

 كيفية االحتساب

قسم مختبرات الطاقة والمعادن والجيولوجيا و مصلحة تحاليل 
 المواد البترولية ومصلحة التدبير و التنسيق

 طرق االحتفاظ بالمعطيات تحسبا للتدقيق

 
أساليب تأويل  أساليب التأويل

 منحى التغير المنشود في انخفاض المؤشر

 
 الحدود ونقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر سنويا 31/12

 تحسين المؤشر
 

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر

 تعليق 

 
 


