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مقـدمـــة 
للفرتة.................. احلكومي. الربنامج. أهداف. أهم. بني. من. الوطين. لالقتصاد. اللوجستيكية. التنافسية. تدعيم. يعد.
2012-2008.نظرا.لدورها.املهم.يف.تكريس.املغرب.كوجهة.لالستثمارات.احملدثة.ملناصب.الشغل.والقيمة.

املضافة.ويف.حتسني.تنافسية.املبادالت.التجارية.للمغرب.الداخلية.منها.واخلارجية..
السنوات. اهلل.خالل. نصره. السادس. امللك.حممد. اجلاللة. لصاحب. الرشيدة. القيادة. املغرب،.حتت. لقد.حقق.
األخرية.نقلة.حقيقية.يف.تطوير.البنيات.التحتية.للنقل.من.طرق.سيارة.وموانئ.وسكك.حديدية،.كما.قطع.مراحل.
مهمة.يف.مسلسل.إصالح.وحترير.وإدخال.املنافسة.مبختلف.أمناط.النقل.الربي،.البحري.واجلوي،.إضافة.إىل.

قطاع.املوانئ.
ويظهر.جبالء.اليوم،.أن.تطوير.قطاع.اللوجستيك.أولوية.إسرتاتيجية.جديدة.ستمكن.من.استكمال.مسلسل.دعم.
تنافسية.االقتصاد.املغربي.يف.قطاع.التجهيز.والنقل.إذ.ال.ميكن.تصور.أي.تنمية.للخدمات.اللوجستيكية.دون.التوفر.

على.بنى.حتتية.متطورة.ومالئمة.أو.دون.حذف.العوائق.املؤسساتية.مثل.االحتكار.أو.ضعف.املنافسة.

.

تطوير قطاع اللوجستيك : أولوية إسرتاتيجية لتعزيز 
تنافسية االقتصاد الوطين 

إصالح وحترير أمناط النقل
 )الطرقي، املوانئ، البحري، اجلوي(

تطوير البنيات التحتية للنقل 
)املوانئ، الطرق والطرق السيارة، السكك احلديدية، املطارات(

تأهيل
 اخلدمات اللوجستيكية
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خالل. بها. املتعلق. االستثمار. حجم. مضاعفة. و. للنقل. الكربى. األوراش. سياسة. مواصلة. إىل. وإضافة. وهلذا.

السرعة. الفائقة. املقبلة.عرب.إعطاء.انطالقة.مشاريع.مهيكلة.جديدة.مثل.خطوط.السكك.احلديدية. السنوات.

مسلسل. مواصلة. إىل. وإضافة. املتوسط،. غرب. الناظور. وميناء. الثاني. املتوسط. طنجة. وميناء. السيارة. والطرق.

إصالح.قطاع.النقل.وحتسني.خدماته،.من.الضروري.اليوم.إعطاء.دفعة.حقيقية.لقطاع.اخلدمات.اللوجستيكية.
القطاع.اخلاص. من.خالل.إسرتاتيجية.جديدة.يقع.حتديدها.وتنفيذها.وفق.شراكة.وثيقة.وفعالة.مع.
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اإلسرتاتيجية اجلديدة لقطاع اللوجستيك
والنقل،. التجهيز. وزارة. اللوجستيك،.أعطت. ميدان. املغرب.يف. معامل.سياسية. ولتحديد. الوضعية. أمام.هذه.
خمطط. وضع. من. متكن. إسرتاتيجية. لدراسة. االنطالقة. املغرب،. ملقاوالت. العامة. الكنفدرالية. مع. بشراكة.

الوطنية.. اللوجستيكية. التنافسية. لتحسني. عمل.
االقتصادية. للتنمية. الثاني. احلسن. صندوق. و. الوزارة. بني. متويل. اتفاقية. موضوع. الدراسة. هذه. كانت.
اهلل. نصره. السادس. امللك.حممد. لصاحب.اجلاللة. الفعلية. الرئاسة. عليها.حتت. التوقيع. واالجتماعية،.مت.

يوم.19.ماي.2008.
التصدير. عند. الوطين،. االقتصاد. تنافسية. لتحسني. مهمة. إمكانيات. توفر. عن. الدراسة. هذه. أبانت. ولقد.
أروجة. خمتلف. وترشد. تنظم. فعالة. لوجيستيكية. أنشطة. عرب. الداخلي. املستوى. على. أو. االسترياد. أو.

البضائع.
مع. النمو،. طريق. السائرة.يف. الدول. اقتصاد. متوسطة،.متيز. مرحلة. اليوم.يف. يزال. ال. القطاع.ككل. أداء. إن.
توفر.إمكانيات.مهمة.للتنمية،.إذ.يالحظ.تباين.يف.عرض.اخلدمات.اللوجستيكية.من.حيث.الكلفة.واجلودة.

واآلجال.وضعف.يف.مستوى.نضج.الطلب.إضافة.إىل.نقص.يف.البنى.التحتية.اخلاصة.بأروجة.معينة.
املالئمة. القطاع.واحللول. لتطوير. الالزمة. اللوجستيكية.اجلديدة،.توفري.األجوبة. إن.من.شأن.اإلسرتاتيجية.
االسرتاتيجيات. ملختلف. اللوجستيكية. للحاجيات. االستجابة. وكذا. البضائع. أروجة. تدبري. إلشكاليات.
امليثاق. للفالحة،. األخضر. املغرب. خمطط. مثل. الوطين. املستوى. على. انطالقتها. إعطاء. مت. اليت. القطاعية.
الطاقي. واملخطط. الداخلية. للتجارة. »رواج«. )هاليوتس(،.خمطط. البحري. الصيد. للصناعة،.خمطط. الوطين.

خمطط.املغرب.
األخضر

اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير 
التنافسية اللوجستيكية

خمطط.‘‘رواج’’ 
للتجارة.الداخلية

امليثاق.الوطين.
لالنبثاق.الصناعي

خمطط.الصيد.البحري.
خمطط.قطاع.الطاقة‘‘أليوتيس’’

تعزيز.تنافسية.توزيع.وتصدير.
املنتوج.البحري

تأمني.وترشيد.كلفة.جلب.املواد.
األولية.الطاقية.وترشيد.توزيع.

احملروقات

تعزيز.تنافسية.املهن.العاملية
للمغرب

تعزيز.تنافسية.التوزيع.
احمللي.للسلع

تعزيز.تنافسية.التصدير.والتسويق.
احمللي.للمنتجات.الفالحية
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1..األهداف.واآلثار.املرتقبة.لإلسرتاتيجية.اجلديدة

.•.خفض.الكلفة.اللوجستيكية.:.تقليص.وزن.التكاليف.اللوجستيكية.مقارنة.مع.الناتج.الداخلي.العام.لتصبح.

15%.يف.أفق.2015.عوض.20%.حاليا،.لصاحل.املستهلكني.وتنافسية.الفاعلني.االقتصاديني.وذلك.عرب.

تدبري.أمثل.ومؤمن.ومكتل.ألروجة.البضائع.)الكلفة.اللوجستيكية.للتصدير.واالسترياد.والتوزيع.الداخلي(...............

•.الرفع.من.منو.الناتج.الداخلي.اخلام.من.خالل.حتسني.القيمة.املضافة.بفعل.خفض.الكلفة.اللوجيستيكية:. 	

بروز.قطاع.لوجيستيكي.ناجع.بفاعلني.لوجستيكيني.مندجمني.وحمطات.لوجيستيكية.متخصصة.تشكل.

اجلديدة. اللوجستيكية. االسرتاتيجية. بتنفيد. يتوقع،. إذ. مضافة،. قيمة. وإحداث. لتجمع. حقيقية. مراكز.

حتقيق.منو.إضايف.نسبته.ترتاوح.بني.%0.5 و%0.7 سنويا.من.الناتج.الداخلي.اخلام.)أي.ما.ميثل.قيمة.
مضافة.ترتاوح.بني.15 و20 مليار.درهم(.

•.املساهمة.يف.التنمية.املستدمية.للمغرب.عرب.تقليص.األضرار.الناجتة.عن.تدبري.غري.حمكم.ألروجة.البضائع،. 	

حيث.تهدف.االسرتاتيجية.إىل.تقليص.عدد.األطنان.-.كلم.حبوالي.%30 يف.أفق.2015 الشيء.الذي.

سيؤدي.إىل.اخنفاض.انبعاث.ثاني.أكسيد.الكاربون.حبوالي.%35 واحلد.من.التلوث.واالكتظاظ.بالطرقات.
واملدن.

2..حماور.اإلسرتاتيجية
على. للمغرب. اجلديدة. اللوجستيكية. اإلسرتاتيجية. تنبين. أعاله،. إليها. املشار. العامة. األهداف. لتحقيق.

مخسة.حماور.أساسية.:

تطوير.شبكة.وطنية.مندجمة.للمحطات.اللوجستيكية،. •.

ترشيد.وجتميع.أروجة.البضائع، •.

تأهيل.وتشجيع.بروز.فاعلني.لوجستيكيني.مندجمني،. •.

تنمية.املوارد.البشرية.من.خالل.خمطط.وطين.للتكوين.يف.مهن.اللوجستيك، •.

إحداث.إطار.حلكامة.القطاع.واختاذ.التدابري.التنظيمية.املالئمة..•

اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية8 اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية8 اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية4



احملور األول - إنشاء شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية
جلمع. اللوجيستيكية. احملطات. من. شبكة. إنشاء. على. اللوجيستيكية. األروجة. وعقلنة. تدبري. يعتمد.
الفاعلني. من. مبقربة. تقام. حقيقية،. لوجيستيكية. مضافة. قيمة. إلحداث. مراكز. باعتبارها. البضائع.. وتوزيع.
تنافسية. خدمات. لتطوير. الالزمة. األروجة. مسار. يف. والتحكم. للرتكيز. وتستعمل. واملستهلكني. االقتصاديني.

قيمة.مضافة.عالية. وذات.
مناطق. يشمل. مندمج. وطين. وضع.خمطط. على. يرتكز. األروجة. املتعددة. اللوجيستيكية. احملطات. تطور. إن.

اللوجيستيكية.تضم.واحدا.أو.عدة.أصناف.من.احملطات.: لألنشطة.
حمطات.خاصة.بالصناديق.احلديدية، •.

حمطات.التوزيع.و.تقديم.خدمات.لوجيستيكية.للغري، •.

حمطات.متخصصة.يف.أروجة.املواد.الفالحية، •.

حمطات.متخصصة.يف.مواد.البناء، •.

حمطات.متخصصة.يف.احلبوب. •.

حيتاج.تطوير.مثل.هده.الشبكة.توفري.شروط.متعلقة.السيما.ب.:

تعبئة.وعاء.عقاري.بكلفة.معقولة.حيرتم.معايري.خاصة.باملوقع،.تتغري.ونوعية.الرواج.).القرب.من.املراكز. •.
احلضارية،.املوانئ،.عدد.احملطات.لكل.جتمع.سكاني.أو.صناعي،....(،

ربط.مالئم.عرب.مواصالت.متطورة.وناجعة.بطاقة.استيعابية.عالية.)طرق.سيارة.وخطوط.سككية(.إضافة.إىل. •.
ربط..مالئم.لضمان.توزيع.فعال.يف.اجتاه.نقاط.البيع.واالستهالك،.
تقنني.النقل.الطرقي.للبضائع.داخل.وبضواحي.املدار.احلضري. •.

تضم. اللوجيسيكية. اخلدمات. و. لألنشطة. مناطق.خمصصة. األروجة. متعددة. اللوجيستيكية. باحملطات. يراد.
باملوقع. للتجهيزات.وخدمات.عامة. صنفا.أو.عدة.أصناف.من.احملطات.تستفيذ.من.استعمال.مشرتك.

ومبحاور. األروجة. املتعددة. اللوجيستيكية. املنطقة. نفس. داخل. احملطات. من. أصناف. عدة. وجود. ان.

عرب. ناجع. ربط. من. املشرتكة. االستفاذة. شأنه.ختويل. من. الكربى. احلضرية. التجمعات. حول. لوجيستيكية.
وسككية. طرقية. بنيات.حتتية.

املخطط. إلجناز. الدولة. طرف. من. وتعبئته. حتديده. جيب. الذي. العقاري. للوعاء. اإلمجالية. املساحة. تبلغ.
.2015 2080.يف.أفق. 3300.هكتار.منها. اللوجيستيكية. الوطين.للمحطات.
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1.حمطات.الصناديق.احلديدية
اللوجستيكية.اخلاصة.بالصناديق.احلديدية.مناطق.للتخزين.تستعمل.كنقط.انطالق.لتوزيع. تعترب.احملطات.
الصناديق.احلديدية.وترشيد.أروجتها..قابلة.لتكون.مناطق.حرة.خاضعة.للجمارك،.تقدم.يف.هذه.احملطات.
الشاحنات/ الصناديق.احلديدية.وفرزها.حسب.وجهتها.وحتميل.وتفريغ. أنشطة.وخدمات.لشحن.وتفريغ.

احلديدية. الصناديق. وكذا.صيانة. القطارات.

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.أفق.املدن
2015.باهلكتار

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.
أفق2030.باهلكتار

130200الدار.البيضاء

50100.طنجة

2535مراكش

2540فاس.-.مكناس

2030وجدة.-.الناضور

250405اجملموع

ثبت. إذا. أخرى. مدنا. لتشمل. احلديدية. للصناديق. املخصصة. اللوجستيكية. احملطات. شبكة. توسيع. ميكن.

تطور.هذا.النوع.من.الرواج.يف.اجتاهها،.مع.العلم.بأن.تزويد.هذه.املدن.سيتم.يف.املرحلة.األوىل.عن.طريق.
احملطات.املخصصة.للصناديق.احلديدية.و.املدرجة.ضمن.الشبكة.املشار.إليها.يف.اجلدول.أعاله.
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احلديدية للصناديق  املخصصة  للمحطات  اجلغرايف  التوزيع 
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.2..حمطات.التوزيع.واخلدمات.اللوجيستيكية
إنشاء. سيتم. التقليدي،. للتوزيع. اللوجستيكية. السالسل. وترشيد. التوزيع. وعصرنة. تطور. مواكبة. إطار. يف.
)االسواق. العصري. التوزيع. قطاع. لصاحل. لوجيستيكي. عقاري. وتوفريعرض. املتخصصة. من.احملطات. شبكة.

والتجاريني. الصناعيني. والفاعلني. املمتازة(.

سيتم.تشييد.هذه.احملطات.على.مساحة.تبلغ.720.هكتار.يف.أفق.2015.لتصل.فيما.بعد.إىل.1338.هكتار.

اخلاصة. اللوجيستيكية. احملطات. من. وبالقرب. العمراني. التجمع. مراكز. بأهم. ذلك. و. .،2030 أفق. يف.
التالية.: باملناطق. بالصناديق.احلديدية..وستقام.هذه.احملطات.
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التوزيع و  اللوجيستيكية  اخلدمات  اجلغرايف حملطات  التوزيع 

عدداملدن
احملطات

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.
يف.أفق.2015.باهلكتار

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.
يف.أفق.2030.باهلكتار

8290518الدار.البيضاء.الكربى
150105طنجة.-.تطوان

165130الرباط
15075مراكش
13565مكناس
13565فاس
15090أكادير
12050وجدة
12250القنيطرة
13060خريبكة
12350اجلديدة
12030العيون
13050الداخلة

207201338اجملموع
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3..حمطات.املواد.الفالحية
املواد يف. املتخصصة. اللوجستيكية. احملطات. متثل.
املواد أروجة. ترشيد. يف. مساهما. عامال. الفالحية.
)مجع واالستهالك. اإلنتاج. أحواض. بني. الفالحية.
أحواض حنو. وتوزيعها. اإلنتاج. بأحواض. حماصيل.
مبثابة تعترب. اليت. احملطات. هذه. االستهالك(.ستوفر.
للمواد. حقيقية. وبورصات. الفالحية. للمنتوجات. عبور. نقط.
هامة سعة. )توفري. حتتية. بنيات. الطرية،. الفالحية.
والعديد. للتربيد،....(. مالءمة. جتهيزات. للتخزين،.
من.اخلدمات.)املناولة،.مراقبة.اجلودة.وتتبع.املنتوجات،
ستساهم كما. ....إخل(.. البنكية،. اإلدارية،. اخلدمات.
استمرارية وضمان. التسويق. أسعار. وتوحيد. تقليص. يف.
النظافة لظروف. أكرب. احرتام. وكذا. والتتبع. التربيد. سلسلة.
إلقامة العقاري. الوعاء. من. احلاجيات. الصحية.تبلغ.

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.اجلهات
أفق.2015.باهلكتار

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.
أفق.2030.باهلكتار

80100الدار.البيضاء.الكربى
4055الرباط-سال-زمور-زعري

4560طنجة.-.تطوان
4270مكناس-تافياللت
3035فاس-بوملان

5570مراكش-تانسيفت-احلوز
5570سوس-ماسة-درعة

4257الشرق
3544الشاوية-ورديغة
5677دكالة-عبدة

1823تازة-احلسيمة-تاونات
2229تادلة-ازيالل

510العيون-الساقية.احلمراء-بوجدو
1525واد.الذهب-لكويرة

540725اجملموع

.هذه.احملطات.540.هكتار.يف.أفق.2015.و725.يف.أفق.2030.وتتوزع.جغرافيا.على.الشكل.التالي.:
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الفالحية للمواد  املخصصة  اللوجيستيكية  للمحطات  اجلغرايف  التوزيع 

.

4..حمطات.احلبوب
الدولية،. األسواق. يف. لألمثان. املتوقع. والغري. املستمر. والتغري. للحبوب. الوطين. اإلنتاج. استقرار. لعدم. نظرا.
املادة...... هذه. استرياد. عربها. يتم. اليت. املوانئ. من. بالقرب. التخزين. قدرات. تطوير. إىل. احلاجة. اليوم. تظهر.

املستهلكة. املنتجة.وكذلك. و.من.األحواض.
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لعمليات. أفضل. تدبري. وكذلك. التزويد. وتأمني. احلبوب.حتسني. لتخزين. إقامة.سعات.جديدة. من.شأن. إن.

ستمكن. كما. املقاصة،. صندوق. طرف. من. األمثان. دعم. مستوى. يف. والتحكم. األسعار. استقرار. لضمان. الشراء.
أيضا.من.حتسني.تنظيم.األروجة.حنو.املطاحن.وتسهيل.ولوج.منتجي.احلبوب.لألسواق.

للمنتوج. والتوزيع. اجلمع. عمليات. إىل. إضافة. احلبوب. وإيداع. لتخزين. املخصصة. احملطات. هذه. وتوفر.
وفرز.وتصنيف.احلبوب. البذور. متنوعة.كغسل.احلبوب،ختصيب. والواردات،.خدمات.إضافية. الوطين.

من.املرتقب.أن.تعرف.هذه.احملطات.تطورا.هاما.ملسايرة.الدفعة.القوية.الناجتة.عن.تنفيذ.»خمطط.املغرب.

األخضر«.حيث.ستبلغ.مساحتها.30.هكتار.يف.أفق.2015.و50.هكتار.يف.أفق.2030.أي.بسعة.تناهز.
15.مليون.طن..وسيتم.تطوير.هذه.احملطات.باملدن.اآلتية.:

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.أفق.املدن
2016.باهلكتار

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.أفق.
2030.باهلكتار

714الدار.البيضاء.الكربى
35فاس

35خريبكة
34مكناس
23مراكش
23طنجة
12أكادير
12وجدة
23سطات
12الناضور
22آسفي

23بين.مالل
12تازة

3050اجملموع
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للحبوب املخصصة  اللوجيستيكية  للمحطات  اجلغرايف  التوزيع 

5..حمطات.مواد.البناء
البناء. مواد. لوجستيكية.متخصصة.يف. البناء،.سيتم.تطوير.حمطات. أوراش. تزويد. إطار.حتسني.سالسل. يف.

املواد.وترشيد.أروجتها.وحتسني.عمليات.تزويد.املدن.بها. الغرض.منها.جتميع.هذه.
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البناء.األساسية.واملصنعة.منها.مثل.الطوب.واملكونات. تشكل.هذه.احملطات.أيضا.مناطق.لتخزين.وبيع.مواد.

اجلاهزة.لالستعمال،.ومناطق.تتم.بها.أيضا.عمليات.حتويل.املواد.األساسية.وصناعة.املكونات.اجلاهزة.لالستعمال.
يف.البناء.)مثل.:.الوردي.أسقف.وأعمدة.جاهزة(

سيمكن.إقامة.هذا.النوع.من.احملطات.من.توحيد.األسعار.ووضع.معايري.مضبوطة.للقطاع.وكذلك.إحداث.التنافس.
يف.األسعار.واجلودة.بني.خمتلف.الفاعلني.

ومن.املرتقب.أن.تشيد.هذه.احملطات.على.مساحة.تبلغ.540.هكتار.يف.أفق.2015.و780.هكتار.يف.أفق.
2030.موزعة.على.الشكل.التالية.:

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.أفق.املدن
2015.باهلكتار

احلاجيات.من.الوعاء.العقاري.يف.أفق.
2030.باهلكتار

100146الدار.البيضاء.الكربى
7090طنجة.-.تطوان

6085مراكش
5580أكادير
1016وجدة
4060الرباط
3045مكناس
2030فاس

2533القنيطرة
79خريبكة
1318سطات
4565الناضور
1220اجلديدة
2235آسفي

1625بين.مالل
1013تازة
510العيون

540780اجملموع
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البناء ملواد  املخصصة  الوجيستيكية  للمحطات  اجلغرايف  التوزيع 
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احملور الثاني - ترشيد أروجة البضائع
1..احلبوب

يثري.اعتماد.املغرب.على.واردات.احلبوب.)إذ.ال.يغطي.اإلنتاج.احمللي.االحتياجات.حتى.يف.السنوات.اجليدة(،.

وكذا.تقلب.أسعار.املواد.األولية.على.الصعيد.الدولي.احلاجة.إىل.تأمني.اإلمدادات.وتطوير.قدرات.جديدة.لتخزين.
.احلبوب.خاصة.على.مستوى.املوانئ.

وميكن.اليوم.ترشيد.أروجة.احلبوب.وعمليات.التجميع.والتوزيع.احمللي.املعتمد.على.النقل.بالشاحنات.من.خالل.
جمموعة.من.التدابري.تصب.أساسا.يف.اجتاه.:
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.•.زيادة.سعة.ختزين.احلبوب.على.مستوى.املوانئ.ليصل.اىل.مخس.ماليني.طن،.تشمل.خمازن.للعبور.باملوانئ.
وخمازن.تشكل.احتياطيا.اسرتاتيجيا.وطنيا.ميكن.من.تأمني.وحتسن.تدبري.اإلمدادات،

.•.تطوير.شبكة.من.احملطات.اللوجستيكية.متخصصة.يف.احلبوب.بغية.جتميع.أفضل.لألروجة.واستخدام.

أكثر.للنقل.السككي.الشيء.الذي.سيمكن.من.خفض.تكاليف.النقل.بنسبة.ميكن.أن.تبلغ.%30.مع.تشجيع.
بروز.فاعلني.متخصصني.يوفرون.خدمات.لوجيستيكية.خاصة.باحلبوب،.

.•.ختطيط.حمكم.لنقط.عبور.الواردات.عرب.إقامة.قدرات.ختزين.جديدة.متكن.من.حتسني.تنظيم.األروجة.
املتجهة.حنو.املطاحن.انطالقا.من.أقرب.املوانئ.هلا،.

خمازن. تطوير. خالل. من. واالستهالك. اإلنتاج. أحواض. من. بالقرب. االستيعابية. الطاقات. من. .•.الرفع.
للحبوب،

تقلص. أن. ميكن. الفالحية. والتعاونيات. اإلنتاج. أحواض. من. بالقرب. احملاصيل. مجع. عمليات. .•.ترشيد.
املسافات.املقطوعة.بنسبة.قد.تصل.إىل.50%،

الفالحية. األولية. املواد. توزيع. لدوريات. املشرتك. االستعمال. عرب. احلبوب. مسارات.مجع. .•.ترشيد.
املنتوجات، مجع. ودوريات.

مشرتك. استعمال. عرب. ومبيدات(. أمسدة. )بذور،. الفالحية. األولية. باملواد. اإلنتاج. أحواض. تزويد. .•.تأمني.
لفضاءات.التخزين.املتعددة.االستعمال.)ختزين.احملاصيل.واملواد.األولية.الفالحية(.
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2.املواد.الطاقية
النفطية. املنتوجات. عليها. تطغى. املغربية. الواردات. من. مهمة. نسبة. السائلة. السائبة. املواد. أروجة. تشكل.
)%95(.وترتكز.حول.مركب.احملروقات.ملدينة.احملمدية،.الذي.يستقطب.%85.من.الواردات.ويوزع.
واجلرف. أكادير. من. بكل. األخرى. االسترياد. نقط. تتواجد. فيما. املكررة. املواد. إنتاج. من. .80% حوالي.

األصفر.
حظرية. وتطور. االقتصادي. النمو. بفعل. متواصال. ارتفاعا. النفطية. املنتوجات. على. الطلب. وسيعرف.
20.مليون. 2020.إىل.ما.يقرب. السيارات،.إذ.من.املتوقع.أن.يصل.حجم.استهالك.هذه.املواد.يف.سنة.

احلالية(. الواردات. )أي.ضعف.حجم. طن.

أو. اإلنتاج. حمطات. )من. األولي. التوزيع. من. .55% يؤمن. إذ. الشاحنات. على. احملروقات. نقل. يعتمد.

إىل. اجلهوية. التخزين. مراكز. )من. الثانوي. التوزيع. من. و100%. اجلهوية(. التخزين. مراكز. إىل. املوانئ.
بالوقود(. التزود. حمطات.

مسافة. تقطع. طن،. مليون. .8 يبلغ. حبجم. الداخلية،. األروجة. جمموع. من. .8% الطاقية. املواد. متثل.

مليون. .2400 إىل. ليصل. مؤهل. رقم. طن/كلم،. مليون. .1300 ميثل. ما. أي. كلم. .130 قدرها. متوسطة.
.2020 كلم.سنة. طن.– 

.2000 من. أكثر. تزود. األولي. للتخزين. مركزا. و12. مصفاتني. على. باملغرب. احملروقات. قطاع. يرتكز.

.،60% األولي.باحملمدية. التخزين. )تتواجد.معظم.سعات. اململكة. ربوع. بالوقود.مبختلف. للتزود. حمطة.
.)15% وأكادير. .14% البيضاء. الدار.

طرف............... من. حاليا. واملؤمن. بالوقود،. التزويد. حمطات. إىل. التخزين. مراكز. من. الثانوي. التوزيع. يتميز.

للبنزين(. الصهرجيية. للشاحنات. جزئي. )إفراغ. املسلمة. اجلزئية. للحموالت. عالية. بنسبة. شركات. .10
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املقطوعة. املسافة. متوسط. ومن. املناولة. تكاليف. من. يزيد. التوزيع،. لشركات. ذاتي. نقل. وبنظام.
الطاقي. املصدر. لكونها. الوطين. لالقتصاد. بالنسبة. احملروقات. قطاع. ميثلها. اليت. للرهانات. لالستجابة.
نقط. ترشيد. بهدف. به. املرتبطة. اللوجستيكية. السلسلة. حتسني. اليوم. الضروري. من. للبالد،. الرئيسي.
املوجهة. املكررة. للمواد. الثانوي. التوزيع. تدبري. وحسن. مالئمة. إمدادات. ضمان. على. واحلرص. التخزين.

بالوقود. التزود. إىل.حمطات.
: التالية. اإلجراءات. تفعيل. العمل. يرصد.خمطط. الصدد. هذا. ويف.

مليون. . •.13 إىل. .8 من. سينتقل. الذي. الطلب. مواكبة. أجل. من. للتخزين. االستيعابية. الطاقة. .رفع.

من. يوما. .45 حاجيات. تأمني. يفرض. الذي. القانوني. االحتياطي. احرتام. مع. .2020 أفق. يف. طن.

12.حاليا. االستهالك.على.األقل.وذلك.عرب.توسيع.وإضافة.مراكز.ختزين.أولية.لينتقل.عددها.من.
،2020 15.مركزا.يف.أفق. إىل.

.•.مالئمة.شبكة.مراكز.التخزين.األولي.مع.تطور.وسائل.اللوجستيك.والنقل.عرب.اللجوء.إىل.أمناط.نقل.
املستدامة، التنمية. تراعي. مقاربة. وفق. الرواج. لتكتيل. والقطارات. األنابيب. مثل. مناسبة.

النقل، كلفة. خفض. قصد. فاعلني. عدة. احملروقات.جتمع. لنقل. مشرتكة. شركات. تطور. .•.تشجيع.
التمويل.وذلك.قصد. بالوقود.إىل. للتزود. آليات.واختاد.تدابري.لتسهيل.ولوج.مالكي.احملطات. .•.وضع.
هلا، الكلي. لإلفراغ. بطلبات. القيام. وتشجيع. الصهرجيية. للشاحنات. اجلزئي. اإلفراغ. من. احلد.

هيكلتها..• وإعادة. املسال. الطبيعي. الغاز. توزيع. نظم. ترشيد.

23 19اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية



3.التوزيع.الداخلي
يبلغ.حجم.أروجة.التوزيع.الداخلي.ما.بني.20.و25.مليون.طن.سنويا.و3.5.مليار.طن.– كلم..إن.هلذه.
األروجة.أهمية.كربى.بالنظر.إىل.أثرها.املباشر.على.القدرة.الشرائية.للمستهلكني.وجودة.السلع.وعلى.البيئة.

املدن. الذي.يساهم.يف.االكتظاظ.داخل. املكثف.للشاحنات. بفعل.االستعمال.
ألف. .200 يناهز.عددها. وتقليدية.يف.جمملها،. بيع.صغرية. نقط. الداخلي.بشبكة.من. التوزيع. قطاع. يتميز.
وعدم. قلة. إن. املمتازة.. األسواق. يف. تتمثل. العصري. للتوزيع. شبكة. تطور. مع. موازاة. بقال،. ألف. .80 منها.
إىل. اليوم. يفتقد. للسلع. احمللي. التوزيع. االستهالك.جيعل. أحواض. من. بالقرب. التخزين. فضاءات. مالئمة.

والرتشيد. التنظيم. قدر.كبري.من.
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يف.الوسط.احلضري،.تبقى.التجارة.التقليدية.اليت.تتميز.ببقالة.األحياء.الشكل.الغالب.حيث.متثل.90%.

من.جمموع.مسالك.التوزيع.بعدد.يناهز.180.ألف.نقطة.بيع.تتم.داخل.فضاءات.تقل.عن.50م²..كما.أن.
3500.سوق.حضري. توزيع.املنتوجات.الطرية.)اخلضر.والفواكه.باألساس(.تتم.عرب.حوالي.

أما.بالوسط.القروي،.فيتم.التوزيع.أساسا.من.خالل.األسواق.األسبوعية.اليت.يبلغ.عددها.حوالي.9000،.
)مواد.غذائية،.سلع.استهالكية.غري.غذائية،....(.. فيها.بضائع.خمتلفة. تروج.

العمل.إىل.: التوزيع.الوطين.يهدف.برنامج. وملواكبة.عصرنة.شبكات.
.حمطة.لوجستيكية.للتوزيع.واخلدمات.املوجهة.للغري.على.مساحة.تبلغ. .إنشاء.شبكة.تتكون.من.10.إىل.20.•
720.هكتار.يف.أفق.2015.و1338.يف.أفق.2030،.بالقرب.من.املراكز.احلضرية.األساسية.وحمطات.

الصناديق.احلديدية،
نقل.املخازن.من.وسط.املراكز.احلضرية.إىل.احملطات.اللوجستيكية.للتوزيع.واخلدمات.املوجهة.للغري، •.

تسويق.وترويج.هذه.احملطات.على.املستويني.الوطين.والدولي..•
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4..األروجة.الداخلية.للمنتوجات.الفالحية
الوطين. الرتاب. جمموع. على. تتوزع. رمسيا. سوقا. .30 يف. عددها. يرتاوح. اليت. اجلملة. أسواق. تتسم.
ضعيفة. كثافة. مع. تطوان. من. بالقرب. .4 الرباط،. بضواحي. .4 البيضاء،. الدار. من. بالقرب. منها. .6 (

املنتجني.. غياب. يف. للوسطاء. غالب. بارتياد. باجلنوب(.
بصفة. تلبى. ال. مهمة. لوجستيكية. وحباجيات. بتنوعه. احلالي. املغربي. الفالحي. اإلنتاج. نظام. يتميز.
املنتوجات. أنواع. حسب. تباينات. وجود. مع. املنتجني. من. كبري. بعدد. النسيج. هذا. ويتسم. كلية.
هكتار. .0.8 املتوسطة. مساحتها. تتجاوز. ال. ضيعة. .10.000 ( واجلهات. املضافة. القيمة. ومستويات.

هكتار(. .20 مساحتها. تتجاوز. بأوروبا. الفالحية. الضيعات. من. .80% أن. حني. يف.
البنيات. التخزين،. فضاءات. خيص. فيما. تدابري. اختاذ. حتتم. الدقيقة. و. الكثرية. احلاجيات. إن.
اخلضر. الغذائية،. املواد. )تسويق. الذروة. فرتات. يف. خصوصا. والنقل. التربيد. لسالسل. التحتية.

الغذائية(. الصناعة. لقطاع. خدمات. وتقديم. احلبوب. والفواكه،.
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ويف.إطار.مواكبة.اسرتاتيجيات.قطاع.الفالحة.يف.هذا.اجملال،.حتمل.اإلسرتاتيجية.اللوجستيكية.اجلديدة.عدة.

حلول.تتمثل.يف.تطوير.حمطات.لوجستيكية.للتوزيع.وتسويق.املنتوجات.الفالحية.وتقديم.خدمات.موجهة.هلذا.

القطاع..موازة.مع.خمطط.املغرب.األخضر،.يهدف.خمطط.العمل.املنبثق.عن.اإلسرتاتيجية.اللوجستيكية.اجلديدة.
إىل.:

تطوير.حمطات.للخدمات.اللوجستيكية.املوجهة.للمنتوجات.الزراعية.باألقطاب.الفالحية، •.
املخصصة. اللوجيستيكية. إلقامة.احملطات. الالزمة. اإلجراءات. املعنية،. األطراف. حتديد،.مبعية.مجيع. •.
للمنتوجات.الفالحية.وحتسيس.خمتلف.املتدخلني.مبفهوم.وجدوى.تطوير.هذا.النوع.من.احملطات.)سلطات.

عمومية،.مجاعات.حملية،.فاعلني.اقتصاديني.خواص(،.
حتديد.وتفعيل.التدابري.اليت.من.شأنها.أن.متكن.احملطات.اللوجيستيكية.اخلاصة.باملواد.الفالحية.من.أن.... •.

تلعب.دورها.يف.ترشيد.وتأمني.و.حتديث.أروجة.املنتوجات.الطرية.
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5..مواد.البناء
األطنان. عدد. من. و22%. طن. مليون. .25( احلجم. حيث. من. رواج. أهم. ثاني. البناء. مواد. رواج. يعد.
الكيلومرتية(.بعد.رواج.الفوسفاط..وميكن.هذا.الرواج.من.تزويد.حوالي.50.ألف.ورش.بناء.مبختلف.ربوع.

اململكة.
يتميز.هذا.الرواج.بنمو.سنوي.مستقر.ترتاوح.نسبته.بني.7.و%10.بفضل.عمليات.البناء.اليت.تهم.خمتلف.

املهيكلة. املشاريع. والسكن.إىل.غري.ذلك.من. التحتية. للبنيات. الكربى. الربامج.
يتسم.قطاع.مواد.البناء.بتواجد.فاعلني.أساسيني.مهيكلني.بصورة.جيدة.)صناعة.األمسنت.باحلديد.الصلب(.
وآخرين.يتميزون.بكثرة.العدد.وصغر.احلجم.)متعهدي.الرخام،.اآلجور،.الصراميك،.....(..ويفتقد.القطاع.
يف.غالبيته.للتنظيم،.فهو.من.جهة.يعاني.من.نوع.من.االحتكار.اجلهوي.ومن.جهة.أخرى.من.السوق.غري.

املنظم.)منافسة.غري.عادلة(.الذي.يكرس.تباينات.عدة.على.مستوى.جودة.املواد.وأسعارها.
بني. ما. حاليا. اليت.متثل. اللوجستيكية. التكاليف. نسبة. ارتفاع. يف. البناء. مواد. أروجة. عدم.جتميع. ويساهم.
10.و%15.من.قيمة.املنتوجات.نفسها،.وتسبب.هذه.األروجة.غري.املرشدة.اكتظاظا.على.الطرقات.وأثرا.
لوجستيكية. وكلفة. .97% بنسبة. رئيسية. نقل. كوسيلة. للشاحنات. استعماهلا. إىل. بالنظر. البيئة. على. سلبيا.
نسبتها.%27.على.الصعيد.الوطين.تساوي.املسافات.املتوسطة.اليت.تقطعها.مواد.البناء.باملغرب.1.5.مرة.

تلك.املالحظة.يف.بعض.الدول.األوروبية.
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يتوفر.املغرب.على.إمكانيات.هامة.لتحسني.السلسلة.اللوجستيكية.ملواد.البناء.من.خالل.حمورين.أساسيني:
إقامة.فضاءات.للتخزين.والتوزيع.املوحد.ملختلف.األوراش، •.

.•..ترشيد.األروجة.واستغالل.مشرتك.لدوريات.التوزيع.الثانوي.املوجهة.لألوراش.

ويف.هذا.اإلطار،.سيتم.تفعيل.اإلجراءات.والتدابري.التالية.:
.•.إنشاء.شبكة.من.احملطات.اللوجستيكية.املتخصصة.يف.مواد.البناء.موزعة.بطريقة.مستهدفة.مبحاذاة.مراكز.

التطور.العمراني،
.•.نقل.مستودعات.مواد.البناء.من.املراكز.احلضرية.للمدن.إىل.احملطات.اللوجستيكية.املتخصصة.يف.هذا.النوع.

من.املواد،
.•.تسويق.وترويج.هذه.احملطات.وحتسيس.الفاعلني.مبزايا.تكتيل.أروجة.مواد.البناء.ال.سيما.عرب.استعمال.

النقل.السككي.
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6..أروجة.االسترياد.والتصدير
العوامل. من. اللوجستيك. قطاع. اليوم. يعترب. القطاعية،. واإلسرتاتيجيات. التحرير. لسياسة. دعما.
السنوات. يف. بذلت. اليت. اجملهودات. وبعد. هكذا. املغربية.. املنتوجات. تنافسية. لتحسني. األساسية.
بلورة. سيتم. النقل،. أمناط. خمتلف. وحترير. املوانئ. جمال. يف. السيما. التحتية. البنيات. جمال. يف. األخرية.
: يف. وتتجلى. اللوجستيكية.. اخلدمات. تكاليف. من. التخفيض. شأنها. من. اإلجراءات. من. جمموعة.

حتسني.اخلدمات.اللوجستيكية.املرتبطة.باألروجة.الرئيسية.للواردات.والصادرات، •.

مواكبة.منو.الصادرات.الصناعية.والفالحية.بأنشطة.وخدمات.لوجستيكية.مناسبة، •.
ترشيد.األروجة.موازاة.مع.تطوراحملطات.اللوجستيكية.وتقديم.خدمات.مالئمة..•

7..أروجة.النسيج.والصناعة.التقليدية
الصناعي. القطاع. صادرات. من. .33% منتوجاته. متثل. إذ. للمغرب،. بالنسبة. حيويا. قطاعا. النسيج. يعترب.
الوطين،.تتم.صناعتها.حبوالي.2000.مقاولة.متوسطة.وصغرية.وتعرب.أساسا.الدارالبيضاء.وطنجة.يف.اجتاه.

باألساس. املتحدة. واململكة. وإسبانيا. فرنسا. كل.من.
إىل. املوجه. .»2015 التقليدية. »الصناعة. إطار.خمطط. يف. مهمة. رهانات. التقليدية. الصناعة. لقطاع. أن. كما.

320.ألف.صانع.تقليدي. دعم.حوالي.
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من. إجراءات. تفعيل. جيب. التقليدية. الصناعة. ومنتوجات. النسيج. من. املغربية. الصادرات. تطور. وملواكبة.
: أساسا.يف. وتتمثل. القطاعني. بهذين. املرتبطة. اللوجستيكية. السلسلة. شأنها.حتسني.

األنشطة. مناطق. داخل. النسيج. وصناع. التقليدين. للصناع. لوجستيكية. خدمات. لتقديم. حمطات. .•.تطوير.

اللوجستيكية.ختتص.يف.جتميع.املنتوجات.املوجهة.للتصدير.والتزود.باملواد.األولية.إضافة.إىل.التوزيع.على.
مستوى.السوق.الداخلية.)مبا.يف.ذلك.العالمات.الدولية.واحمللية(.وذلك.مبختلف.املدن،

مصلحة. ذات. تكتالت. تشكيل. على. التقليدية. والصناعة. النسيج. بقطاعي. الفاعلني. وتشجيع. .•.حتسيس.

اقتصادية.من.أجل.حتسني.تنظيم.خمتلف.األروجة.ذات.الصلة.السيما.عرب.تدبري.مشرتك.لسالسل.التزود.

باملواد.األولية.والرتكيب.وجتميع.خمتلف.األنشطة.اليت.تدخل.يف.الصناعتني.كل.واحدة.على.حدة.يف.نفس.
الفضاء.
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8..أروجة.البضائع.الصناعية.
السيارات. قطاع. من. غالبيتها. يف. وتتكون. الصادرات،. قيمة. من. .10% الصناعية. البضائع. تشكل.
اجملال. هذا. يف. املغربي. العرض. تنافسية. دائرة. إن. البيضاء.. والدار. طنجة. من. بكل. خصوصا. املنتجة.
لوجستيكيني. متعهدين. غياب. إن. واآلجال،. التكاليف. مستوى. إىل. بالنظر. إسبانيا. مشال. تتعدى. ال.
الصادرات. هذه. تنافسية. أمام. عوائق. يشكالن. احلجم. صغريي. للناقلني. الكبري. والعدد. اليوم. مندجمني.
فبالنظر.إىل.طموحات.اململكة.املتمثلة.يف.تطوير.القطاع.الصناعي.والرهانات.املهمة.املتعلقة.بتنافسية.صادرات.
بها. املعمول. الدولية. للمعايري. مطابقة. مندجمة. لوجستيكية. على.خدمات. التوفر. يلزم. الصناعية. املنتوجات.

وتطمح.اإلسرتاتيجية.اللوجستيكية.اجلديدة.إىل.مواكبة.القطاع.الصناعي.املصدر.من.خالل.تفعيل.التدابري.التالية.:
حتسني.السلسلة.اللوجستيكية.اخلاصة.بالبضائع.الصناعية.املوجهة.للتصدير.وترشيد.أروجتها.من.خالل.: •.

.ختصيص.حمطات.لوجستيكية.داخل.احملطات.الصناعية.املندجمة.املخططة.يف.إطار.امليثاق.الوطين. -.
للصناعة،.توفر.خدمات.لوجستيكية.مالئمة،

.تطوير.عرض.لوجستيكي.موجه.للبضائع.الصناعية.داخل.احملطات.اللوجستيكية.اخلاصة.بالتوزيع. -.
و.اخلدمات.اللوجيستيكية،

.تشجيع.بروز.فاعلني.لوجستيكيني.مندجمني.والرفع.من.وثرية.جتميع.السلع.الصناعية.املوجهة.إىل. -.
أوروبا،
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.•.تشجيع.جتمع.املنتجني.الصناعيني.بغية.حتسني.تنظيم.أروجة.املواد.األولية.واملنتجة.عرب.تدبري.مجاعي.

مشرتك.للسلسلة.اللوجستيكية.يف.خمتلف.حلقاتها.:.التزود.باملواد.األولية،.الرتكيب،.وجتميع.خمتلف.
األنشطة.على.قدر.اإلمكان.يف.فضاء.واحد.

9..املنتوجات.الفالحية.املوجهة.للتصدير
متثل.املنتوجات.الفالحية.املصدرة.%20.من.قيمة.الصادرات.املغربية،.نسبة.تبني.الرهانات.الكامنة.وراء.
هذا.القطاع.الذي.يتميز.بالعدد.الكبري.ملنتجيه.وصغر.حجمهم.وتوزعهم.على.جمموع.الرتاب.الوطين..وأهم.

منافذ.هذه.الصادرات.إىل.األسواق.اخلارجية.هي.موانئ.الدار.البيضاء،.طنجة.وأكادير.
يف. درهم. مليار. .44 إىل. .8 من. قيمتها. لتنتقل. املغربية. الصادرات. تثمني. إىل. األخضر. املغرب. يطمح.خمطط.
أنواع.اإلنتاج.اليت.يتميز.بها.املغرب.وحيظى.فيها.بتنافسية.مقبولة.)حوامض،.الزيتون،.اخلضر.والفواكه(.

1500.مشروع.. 10.مليارات.درهم.سنويا.لتحقيق. كما.يهدف.إىل.إجناز.استثمارات.تقدر.ب.
الزراعية. اللوجستيكية.اخلاصة.بإمدادات.املواد.األولية.الفالحية.وتسويق.املنتوجات. إن.حتسني.السالسل.

الفالحي. القطاع. الرامية.إىل.تنمية. من.شأنه.تدعيم.اجملهودات.
لقد.سطر.هذا.املخطط.إقامة.6.أقطاب.فالحية.3.منها.توجد.بالقرب.من.املوانئ.)سوس،.الشرق،.الغرب(،.

للتصدير. املوجهة. الفالحية. باملنتوجات. اخلاصة. اللوجستيكية. للخدمات. مناسبا. عرضا. تضم.
وملواكبة.تطور.الصادرات.الفالحية.يتضمن.خمطط.العمل.املنبثق.عن.اإلسرتاتيجية.اجلديدة..التدابري.التالية:

33 29اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية



حتسني.السلسلة.اللوجستيكية.اخلاصة.بالصادرات.الفالحية.ومببادرات.خمطط.املغرب.األخضر.عرب:. •.

املغرب. إليها.يف.خمطط. املشار. الفالحية. األقطاب. اللوجستيكية.على.مستوى. اخلدمات. عرض. .•.تطوير.
األخضر،

.•.توفري.خدمات.لوجستيكية.متعلقة.بسالسل.التربيد.على.مستوى.مجيع.املراحل.انطالقا.من.اإلنتاج.ووصوال.
إىل.موانئ.البلدان.املستوردة،

تشجيع.جتميع.الصادرات.بتعاون.مع.وسطاء.ومنظمي.النقل، •.
.•.تشجيع.االستثمارات.اخلاصة.بالبنيات.التحتية.والتجهيزات.املرتبطة.بالسالسل.اللوجستيكية.السيما.تلك.

املتعلقة.بالتربيد،
حتفيز.املصدرين.لتفويض.املهام.اللوجستيكية.اىل.متعهدين.متخصصني.يف.امليدان..•

10..تدابري.أفقية.لدعم.أروجة.الواردات.والصادرات
حول. واالسترياد. للتصدير. اللوجستيكية. السلسلة. جناعة. حتسني. إىل. اهلادفة. األفقية. املبادرات. تتمحور.
املقرتحة. اإلجراءات. وتتمثل. اإلدارية. املساطر. وتسهيل. للبضائع. الدولي. الطرقي. النقل. قطاع. تطوير. ضرورة.

يف.هذا.اإلطار.كما.يلي.:
.•.دعم.تطور.فاعلني.وطنيني.يف.ميدان.النقل.الطرقي.للبضائع،.لتقديم.عرض.تنافسي.من.حيث.الكلفة.واآلجال.

وتوفري.خدمات.مندجمة.ذات.قيمة.مضافة،
استعمال.احملطات.اللوجستيكية.لتشجيع.جتميع.األروجة، •.

.•.حتسني.جودة.حظرية.النقل.الطرقي.الدولي.للبضائع.السيما.عرب.إعانات.مالية.القتناء.شاحنات.جديدة.
وتسهيل.الولوج.للتمويالت،

.•.تبسيط.املساطر.عند.التصدير.السيما.من.خالل.تسهيل.اإلجراءات.اجلمركية.وتعميم.التبادل.االلكرتوني.
للمعلومات.لتقليص.مدة.عبور.احلدود.
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11..أروجة.الصناديق.احلديدية.عند.التصدير.واالسترياد.
املواد. اسرتاد. بفعل. سريعا. منوا. ويعرف. وحدة. ألف. .700 حاليا. احلديدية. الصناديق. رواج. حجم. يبلغ.

: التالية. باخلصائص. ويتميز. البناء،. ومواد. والتجهيزات. االستهالك،.
رواج.يعرب.باألساس.ميناء.الدار.البيضاء.ويتوجه.يف.معظمه.إىل.جهة.الدار.البيضاء.الكربى، •.

توزيع.باألساس.عرب.الشاحنات.على.املستوى.الوطين، •.
.•.استعمال.حمدود.للمحطات.اللوجيستيكية.من.أجل.إفراغ.حمتوى.الصناديق.احلديدية.واليت.تتم.غالبا.عند.

نقط.البيع.ومواقع.اإلنتاج.

يهدف.خمطط.العمل.يف.هذا.اجملال.إىل.:
.•.إقامة.شبكة.من.احملطات.اللوجستيكية.املخصصة.للصناديق.احلديدية.متكن.من.جتميع.األروجة.واستعمال.

أكثر.للنقل.السككي.وتطوير.خدمات.لوجيستيكية.ذات.قيمة.مضافة.عالية،
.•.ترشيد.النقطة.احملورية.ملرور.الصناديق.احلديدية.املتمثلة.يف.ميناء.الدار.البيضاء.مع.وضع.نظام.إلدماجه.

يف.شبكة.احملطات.اللوجستيكية،
احلد.من.اآلثار.السلبية.ألروجة.الصناديق.احلديدية.السيما.تلك.املتعلقة.باالكتظاظ.والتلوث..•
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تتمحور.إجراءات.ترشيد.أروجة.الصناديق.احلديدية.أساسا.حول.تطوير.شبكة.وطنية.للمحطات.اللوجستيكية.
مبختلف.أحواض.االستهالك.وذلك.عرب.:

الدارالبيضاء،. الطلب:. أحواض. أهم. من. بالقرب. احلديدية. للصناديق. لوجستيكية. .حمطات. •.5 .إحداث.
طنجة،.مراكش،.فاس،.مكناس.ووجدة،

،.وذاك.طبقا.للمخطط.الوطين. .تعبئة.وعاء.عقاري.يناهز.405.هكتار.منها.250.هكتار.يف.أفق.2015.•
للمحطات.اللوجستيكية،

.•.إنشاء.البنيات.التحتية.الالزمة.لربط.خمتلف.احملطات.اللوجستيكية.من.خالل.بناء.طرق.وطرق.سيارة.
وخطوط.سككية.ناجعة،

.•.اختاذ.التدابري.التنظيمية.مبعية.اجلهات.املعنية.اخلاصة.حبركة.سري.الشاحنات.وحامالت.الصناديق.

بالقرب. اللوجستيكية. احملطات. إنشاء. مع. موازاة. وذلك. احلضرية. املراكز. داخل. الالزمة. احلديدية.
العمرانية. املراكز. أهم. من.
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12..إمكانيات.استعمال.الصناديق.احلديدية.الفارغة.عند.التصدير
إن.عدم.تكافؤ.حجمي.االسترياد.والتصدير.من.الصناديق.احلديدية.الذي.تزايد.بسبب.منو.الواردات.)320.
إىل. يؤدي. القادمة. السنوات. لالرتفاع.خالل. املرشح. مصدرة(. ألف. .81 مقابل. حاليا. مستوردة. وحدة. ألف.
عند. الكلفة. منخفض. البحري. للنقل. عرض. عنها. ينتج. فارغة. احلديدية. الصناديق. من. كبرية. نسبة. عودة.

التصدير.
هلذا.يشكل.استغالل.سعات.الصناديق.احلديدية.الفارغة.عند.التصدير.فرصة.مهمة.السيما.لتصدير.األمسدة.

للفوسفاط. الشريف. للمكتب. اجلديدة. اإلسرتاتيجية. مع. تتماشى. اليت.

ويف.هذا.الصدد،.ينبغي.دراسة.هذه.اإلمكانية.بالنسبة.ألروجة.املواد.الصلبة.واملنتوجات.الفالحية،.وتتمثل.
املبادرات.يف.النقط.التالية.:

.•.دراسة.إمكانية.استعمال.أروجة.الصناديق.احلديدية.عند.التصدير.لنقل.األمسدة.الفوسفاطية.واملواد.الفالحية.
بشراكة.مع.مهين.النقل.البحري،

.•.حتسيس.القطاع.اخلاص.بأهمية.استعمال.هذه.اإلمكانيات.من.أجل.تصدير.املواد.السائبة.وبلورة.شراكات.

مع.فاعلي.النقل.البحري.من.أجل.استغالهلا.أيضا.يف.تصدير.املواد.الفالحية.انطالقا.من.أكادير.وأحواض.
منتجة.أخرى.يف.اجتاه.أوروبا.
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احملور الثالث - تطوير نسيج الفاعلني يف قطاع اللوجستيك
ميتل.النقل.الطرقي.للبضائع.ما.بني.65.و80.مليون.طن.سنويا.أي.13.مليار.طن-كلم.وما.يقارب.%90.من.أروجة.
البضائع.املنقولة.على.املستوى.الوطين.ويؤمن.%80.من.جممل.مناصب.الشغل.اليت.يوفرها.قطاع.نقل.البضائع.يف.

املغرب.
يعترب.إذن.هذا.القطاع.النمط.األساسي.لنقل.البضائع.حيث.سجل.خالل.اخلمس.السنوات.األخرية.معدل.منو.

سنوي.يقارب.6%.
ال.يزال.قطاع.النقل.الطرقي.للبضائع،.الذي.شهد.إصالحا.وحتريرا.دخل.حيز.التنفيذ.منذ.2003،.يعاني.من.
..)CO2(.عدة.اختالالت.و.ميثل.%90.من.تكلفة.النقل.الداخلي.و%95.من.انبعاثاث.ثاني.أوكسيد.الكاربون
وترجع.األسباب.الرئيسية.إىل.تشتت.األروجة.احملمولة.عرب.الشاحنات.و.بطرق.تدبري.أعمال.ومقاوالت.غري.

معقلنة..
حظرية. شهدت. حيث. القطاع،. حترير. إطار. يف. مهما. تطورا. الغري. لفائدة. للبضائع. الطرقي. النقل. يعرف.
إىل. .2003 سنة. .6.100 من. عددها. انتقل. حيث. مهما. ارتفاعا. النشاط. هلذا. املخصصة. الشاحنات.
75.إىل.45%. انتقلت.من. القانوني.اليت. الغري. النقل. 2007.مع.تقلص.لنسبة. 30.850.شاحنة.سنة.

ما.بني.سنيت.2003.و2007.
الفاعلني.)ما.يزيد.على. النضج.وكثرة.عدد. للبضائع.الزال.يتسم.بعدم. الطرقي. النقل. غري.أن.نسيج.صناعة.

20.000.فاعل(.ميكن.تصنيفهم.يف.أحد.اخلانات.الثالثة.التالية.:
.وحدة(.:.فاعلون.يعرضون.خدمات.لوجستيكية.عصرية،. النقل.القانوني.املهيكل.)~200.•

.وحدة(:.فاعلون.مقيدون.ضمن.سجالت.وزارة.التجهيز. املهيكل.)~20.000.• الغري. القانوني. .النقل.

وال. 2.شاحنات(. إىل. .1 على. فقط. يتوفرون. .%90( ويشكلون.حظرية.شاحنات.جد.جمزأة. والنقل.
13.سنة(، عمرها. متوسط. املعايري.)حظرية. حيرتمون.

.ألف.وحدة(.نسبة.مهمة.مقارنة.مع.دول.أخرى.تؤدي.إىل.خلق.حالة. .النقل.الغري.القانوني.)~20.إىل30.•
من.املنافسة.الغري.العادلة.بالنسبة.للنقل.القانوني..)أمثنة.تنقص.أحيانا.ب.50%.(.

%10.يف.حني. يضل.مستوى.تقديم.خدمات.لوجستيكية.لصاحل.الغري.باملغرب.ضعيفا.إذ.ال.يتعدى.نسبة.
اليابان،.وميكن.تفسري.ذلك.بالعوامل.التالية.: البلدان.مثل. تصل.هذه.النسبة.إىل.%75.ببعض.

ضعف.مستوى.نضج.الطلب.الذي.يتوجس.من.فقدان.حتكمه.يف.سالسل.التوزيع.و.االتصال.بالزبناء، •.

غياب.تشريع.قوي.حيمي.مصاحل.زبائن.اخلدمات.اللوجستيكية،. •.
.•.عدم.توفري.املهنية.:.حظرية.غري.مالئمة.تؤدي.إىل.إتالف.املنتجات.اليت.يتم.شحنها.)تكلفة.انعدام.اجلودة.
اخلاصة.بالتوزيع.تقارب.%3-2(،.تدني.مستوى.املهارات.واملوارد.البشرية.الغري.املكونة،.قلة.العرض.

الذي.يتجاوز.التخزين.لتقديم.خدمات.لوجستيكية.مندجمة.من.أول.إىل.آخر.السلسلة.اللوجستيكية.
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التوزيع.والتصدير.دور.رئيسي.يف.عصرنة. إن.للطلب.على.اخلدمات.اللوجستيكية.املتزايد.خاصة.يف.جماالت.
العرض،.فقد.ساهم.العديد.من.الفاعلني.األساسيني.بفعل.متطلباتهم.واحرتافيتهم.يف.الرفع.من.مستوى.العرض.
ينطلق.تطوير.العروض.املتعلق.باخلدمات.اللوجستيكية.ونقل.السلع.ال.سيما.عرب.الطرقات.من.العناصر.التالية.:
.•.قطاع.يستلزم.عصرنته.ال.سيما.فيما.يتعلق.بالولوج.إىل.مزاولة.املهنة.وتوحيد.املعايري.والتقنني.والتنسيق،

.من. .عروض.عصرية.حمدودة.ال.سيما.على.مستوى.الفاعلني.الوطنيني.:.إذ.يرتاوح.عددهم.بني.10.و15.•
اللوجستيكيني.غالبيتهم.من.األجانب.)0.5%.من.الفاعلني(،.ويقتصرون.على.خدمات.النقل.والتخزين.

1..إعادة.هيكلة.الفاعلني.يف.النقل.الطرقي.للبضائع.
استجابة.للتحديات.اليت.تواجه.قطاع.نقل.الطرقي.للبضائع.بصفته.النمط.الرئيسي.لنقل.السلع.على.املستوى.
احمللي.وكذا.السلع.املوجهة.إىل.اخلارج.ولضرورة.تطويرالعرض.املتعلق.بتقديم.خدمات.لصاحل.الغري.فمن.الواجب.

اليوم.تأهيل.هذا.القطاع.من.أجل.حتقيق.األهداف.التالية.:
.مهين.فاعل.يف.جمال.التعاقد.لتقديم.خدمات.للغري،. عصرنة.نسيج.يتكون.من.20.000.•

تشجيع.مستهلكي.وزبائن.اخلدمات.اللوجستيكية.للتعامل.مع.مقدمي.اخلدمات.اللوجستيكية.للغري..•

نظرا.للدور.احليوي.للفاعلني.يف.إجناح.اإلسرتاتيجية.اللوجستيكية.اجلديدة،.يهدف.برنامج.العمل.إىل.تنفيذ.ما.
يلي.:

حتسني.معايري.الولوج.إىل.املهنة.وشروط.االستغالل.واملراقبة، •.

.•.وضع.نظام.للتصنيف.والرتتيب.كأداة.ختول.احلصول.على.متويل.والولوج.إىل.طلبات.العروض.العمومية.
وامكانية.االستفاذة.من.الفرص.املتاحة.باحملطات.اللوجستيكية،.
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.سائق. •.35.000 )تكوين. لكسب.اخلربة. الصغرى. املقاوالت. ومساعدة. الفاعلني. التكوين.وحتسيس. .دعم.
حمرتف.يف.أفق.2015.و65.000.يف.أفق.2030(،

إحداث.الظروف.الالزمة.لتجمع.املقاوالت.الصغرى.حول.مهنة.الوسيط، •.
الوطنية. الوكالة. املقدمة.من.طرف. التأهيل. برامج. للبضائع.من.االستفادة.من. الطرقي. النقل. .•.متكني.قطاع.

إلنعاش.املقاوالت.الصغرى.واملتوسطة،.
.•.دعم.تطوير.»فاعلني.وطنيني.رائدين«.وال.سيما.عن.طريق.تنمية.النقل.الدولي.الطرقي.املغربي.للبضائع،

.•.حتسيس.القطاع.اخلاص.للمشاركة.القوية.ودعم.اجلهود.اليت.تبذهلا.الدولة.من.أجل.تنظيم.القطاع.وعدم.

اللجوء.إىل.الفاعلني.الغري.املنظمني.وضمان.احرتام.القوانني.املتعلقة.بنقل.البضائع.)مبا.يف.ذلك.احلمولة.
الزائدة.واملنافسة.الغري.الشريفة(،

.•.حتسيس.وتعبئة.الفاعلني.االقتصاديني.من.أجل.االخنراط.يف.خمتلف.األنظمة.املتعلقة.بتصنيف.وترتيب.
القطاع.املعتمدة.من.طرف.احلكومة.

2..بروز.فاعلني.مندجمني.يف.قطاع.اخلدمات.اللوجستيكية
واستقطاب. مندجمني. وطنيني. فاعلني. بروز. وتشجيع. اللوجستيك. قطاع. يف. املستثمرين. جلب. أجل. من.

التالية.: التدابري. اليوم.اختاذ. الضروري. الدوليني،.من. اللوجستيكيني. الفاعلني.
إعداد.وإرساء.نظام.لتصنيف.وتأهيل.الفاعلني.اللوجستيكيني.املندجمني، •.

.•.وضع.قوانني.شفافة.للولوج.إىل.الوعاء.العقاري.املوضوع.رهن.إشارة.الفاعلني.اللوجستيكيني.يف.إطار.الشبكة.
الوطنية.للمحطات.اللوجستيكية،
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.•.إحداث.إطار.حتفيزي.ميكن.املقاوالت.اليت.تقدم.خدمات.لوجستيكية.للغري.من.العمل.بالسوق.احمللي،
مبزايا. وحتسيسهم. اللوجستيكية. للخدمات. منظمة. مقاوالت. إىل. للجوء. االقتصاديني. الفاعلني. .•.تشجيع.
تفويض.املهام.اللوجستيكية.إىل.شركات.متخصصة.وذلك.من.خالل.تنظيم.لقاءات.لتعميم.أفضل.املمارسات.

يف.امليدان،
تشجيع.القطاع.اخلاص.لالخنراط.يف.نظم.تصنيف.و.ترتيب.فاعلي.القطاع.املعتمدة.من.طرف.احلكومة..•

3..تأهيل.الطلب
إن.تطوير.قطاع.اللوجستيك.يتطلب.تأهيل.الطلب.من.أجل.ضمان.مستويات.مقبولة.من.السالمة.وجودة.اخلدمات.
املقدمة..ويف.هذا.الصدد.يتعني.وضع.سياسة.تواصلية.جريئة.ومتعددة.القنوات.يف.اجتاه.نسيج.الفاعلني.ومركزة.حول.
مهن.اللوجستيك..ستستهدف.جهود.التواصل.هذه.ممثلي.الطلب.الرئيسيني.يف.خمتلف.القطاعات.االقتصادية..

ولتحقيق.هذه.الغاية.يرمي.خمطط.العمل.إىل.تفعيل.املبادرات.التالية.:
العموميني. الفاعلني. طرف. من. املقدمة. اللوجستيكية. اخلدمات. بعروض. للتعريف. تواصلية. برامج. .•.إجناز.

واخلواص.واليت.ستدعم.جمهودات.إنشاء.وترويج.احملطات.اللوجستيكية،.
.•.تأهيل.مستوى.الطلب.عرب.دعم.وتكوين.وحتسيس.القطاعات.االقتصادية.مبزايا.النجاعة.اللوجستيكية.و.

فوائد.تفويض.املهام.املرتبطة.باللوجستيك.إىل.متخصصيص.منظمني.يف.امليدان
اللوجستيكية. الوظائف. ليشمل. واملتوسطة. الصغرى. املقاوالت. لتطوير. الوطنية. الوكالة. برامج. نطاق. .•.توسيع.

للمقاوالت
مراجعة.دفاتر.التحمالت.املتعلقة.باخلدمات.اللوجستيكية.املستعملة.يف.طلبات.العروض.العمومية •.

قطاع. يف. واملهنيني. الرئيسيني. الطلب. ممثلي. بني. اللقاءات. لتكثيف. واملالية. البشرية. املوارد. تعبئة. •.
اللوجستيك.

41 37اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية



احملور الرابع - تطوير الكفاءات عرب التكوين يف مهن اللوجيستيك
انطالقا.من.أهمية.التوفر.على.كفاءات.ملواكبة.تطور.قطاع.اللوجستيك.ودعم.قدرته.على.جلب.االستثمارات،.

اجلديدة. اللوجستيكية. االسرتاتيجية. أساسيا.يف. البشرية.حمورا. املوارد. تأهيل. يشكل.
باملهن. املتعلقة. تلك. خاصة. املهارات. حيث. من. للطلب. العرض. مالءمة. بعدم. حاليا. الشغل. سوق. يتميز.
األحيان. بعض. ويف. متزايد.على.ختصصات.جديدة. إىل.طلب. القطاع.سيؤدي. هذا. أن.عصرنة. كما. العملية..

جد.دقيقة.وغري.متوفرة.بالقدر.الكايف.يف.سوق.الشغل.احمللي.
هلذا،.مت.االتفاق.أثناء.تعريف.االسرتاتيجية.اجلديدة.على.ضرورة.نهج.مقاربة.إلعداد.وتنفيذ.برنامج.مندمج.
تقنيني. متخصصني،. عمال. .: املطلوبة. والكفاءات. املستويات. جمموع. يهم. اللوجيستيك. قطاع. يف. للتكوين.

للتسيري. عليا. وأطر. مهندسني. متخصصني،.
اللوجستيك.إىل.: التكوين.يف.مهن. يرمي.برنامج.

توضيح.الرؤية.حول.احلاجيات.والعروض.يف.جمال.التكوين.املوجه.لقطاع.اللوجستيك، •.
العرض. اللوجستيك.قصد.حتقيق.املالءمة.املنشودة.بني. للتكوين.يف.مهن. .•.بث.دينامية.يف.األنظمة.احلالية.

والطلب.
وسيأخذ.هذا.الربنامج،.الذي.سينفذ.بطريقة.تدرجيية.وفق.تطور.احلاجيات،.بعني.االعتبار.العناصر.التالية.:.

حجم.التكوين.يف.كل.مهنة.والتخصص.يف.كل.شعبة،.جودة.أسالك.التكوين.وكذلك.املدة.املخصصة.له.
فيما.يتعلق.ببث.الدينامية.يف.أنظمة.التكوين.احلالية.تهدف.املبادرات.إىل.الرتكيز.من.جهة.على.توزيع.احلاجيات.
على.أنظمة.التكوين.القائمة.عرب.تعريف.شروط.الولوج.و.املقومات.الالزمة.عند.التخرج.وحتديد.الشراكات.املمكنة.يف.
هذا.اجملال.ومن.جهة.أخرى.وضع.آلية.للمتابعة.تضمن.مالءمة.عروض.التكوين.والطلبات.املهنية.يف.القطاع.من.حيث.

الكم.واجلودة.

اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية42 اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية38



التاليتني.: األساسيتني. املبادرتني. التكوين.حول. يرتكز.خمطط.
،.ويرتكز.على.إحداث. .خمطط.للتكوين.األساسي.موجه.إىل.مستويات.ترتاوح.بني.الباكلوريا.والباكالوريا.+5.•
شعب.جديدة.تواكب.منو.قطاع.النقل.واللوجيستيك.باملوازاة.مع.مشاريع.جديدة.ذات.الصلة.)احملطات.
اللوجيستيكية،.ميناء.طنجة.املتوسطي،....(،.خمطط.يرجى.منه.إحداث.نقلة.نوعية.على.مستوى.النوع.

و.الكم.وجناعة.التكوين،
.•.خمطط.للتكوين.املستمر.يدعم.املهارات.التقنية.للكفاءات.املتواجدة.مع.الرتكيز.على.قطاع.النقل.:.إعداد.

برامج.باخلصوص.لفائدة.املسريين،.السائقني.ومستعملي.اخلدمات.اللوجستيكية.
اليت.تتطلب.جمهودات.أكرب.من. الكفاءات. الرتكيز.على. التكوين.عشرين.شعبة.متخصصة.مع. يهم.خمطط.
واملسريين.. املهندسني. وكذا. العملي. والتأطري. التوجيه. املتخصصني.يف. العمال. التقنيني،. .: التكوين. حيث.

1..التكوين.األساسي.يف.مهن.اللوجستيك.
يتعلق.األمر.بوضع.خمطط.للتكوين.األساسي.يهدف.إىل.تكوين.61.6.ألف.شخص.يف.أفق.2015.و173.ألف.

يف.أفق.2030،.ويتجلى.يف.املبادرات.التالية:
.•.دعم.نظام.التعليم.املغربي.العالي.)مدارس.عليا.للمهندسني،.كليات،.مدارس.عليا.تقنية(.للقيام.بدور.مهم.

يف.هذا.امليدان.عرب.:
إحداث.وتطوير.شعب.املاجيستري.املتخصصة.يف.جمال.اللوجستيك.:.كليات.و.مدارس.عليا، -.

.مهندس، مالءمة.الشعب.املتواجدة.واالستفادة.من.خمطط.تكوين.10.000.-
، تفعيل.الشعب.العامة.للتقنيني.باكالوريا.+3.وباكالوريا.+2.-

.•.التنسيق.مع.مكتب.التكوين.املهين.وإنعاش.الشغل.لوضع.خمطط.تكوين.يف.شعب.التقنيني.املتخصصني.

احملطات. داخل. متواجدة. عقارات. املكتب. إشارة. رهن. الدولة. ستضع. الصدد،. هذا. ويف. والتقنيني..
اللوجيستيكية.ملواكبة.عن.قرب.تطور.هذه.احملطات.اللوجستيكية،

.•.املساهمة.يف.االستثمارات.الالزمة.إلنشاء.مراكز.للتكوين.يف.ميادين.اللوجيستيك.وتشجيع.الفاعلني.يف.القطاع.

على.إحداث.شراكات.وإنشاء.معاهد.متخصصة.يف.القطاعات.الغري.موجودة.بأسالك.التكوين.التابعة.ملكتب.
التكوين.املهين.وإنعاش.الشغل.)قطاع.السكك.احلديدية.واملوانئ(،

.•.مساندة.املعاهد.املتخصصة.يف.التكوين.من.أجل.إحداث.شعب.ذات.أولوية.خاصة.بالتقنيني.والعمال.عرب.

هذا. يف. أجانب.هلم.جتربة. فاعلني. مع. اسرتاتيجية. شراكات. دعم. أو. الالزم. االستثمار. من. متويل.جزء.
امليدان،

.•.دعم.مبادرات.القطاع.اخلاص.عرب.آليات.الوكالة.الوطنية.إلنعاش.التشغيل.والكفاءات.وذلك.باالتفاق.مع.هذه.

الوكالة.على.إعطاء.انطالقة.طلبات.عروض.واتفاقيات.إطار.ثالثية.بني.الدولة.ومؤسسات.التكوين.والوكالة.
قصد.إنعاش.التكوين.املتخصص.يف.مهن.اللوجيستيك،
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.•.إحداث.أسالك.و.دورات.تكوين.مؤهلة.ومعرتف.بها.من.طرف.املقاوالت.العاملة.بقطاع.اللوجستيك.على.

غرار.ما.هو.معمول.به.يف.الدول.األروبية.»مراكز.التدريب.بالتناوب«،.وذلك.من.خالل.اتفاقية.خاصة.مع.
الوزارة.املكلفة.بالتكوين.املهين.

.
املوارد.البشرية.يف.كل.اختصاص.واملبينة.يف. التكوين.األساسي.ليستجيب.للحاجيات.من. مت.إعداد.خمطط.

اجلدول.التالي.:
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2015 و2030  عدد احلاجيات حسب الشعب يف أفق 

20152030املواصـــــــــــفات

املسريين.واملهندسني

6001.600مدير.اللوجيستيك/إطار.مسري.للسالسل.اللوجيستيكية
إطار.مسري.خمصص.يف.التجارة.الدولية.واللوجيستيك.

200800املتعدد.األمناط.

8003.000مهندس.اللوجيستيك
اللوجيستيكية. املعلوماتية. األنظمة. مهندس.

احلاسوب والربجمة.عرب. 5001.500والتدبري.

250600مهندس.التكييف.و.سالسل.التربيد

تقنيني.متخصصني

2.5008.000تقين.ممتاز.متخصص.يف.االستغالل.اللوجيستيكي
2.0005.000تقين.يف.التزود

1.5003.500تقين.يف.تدبري.تدفق.اإلنتاج.واجلودة

1.5005.000تقين.يف.نقل.البضائع.واملواد.اخلطرة
5501.500تقين.يف.التكييف

10003.500تقين.يف.الصيانة.وتدبري.احملطات.
3.5007.000رئيس.فرقة.مكلفة.باللوجيستيك

400700عامل.مكلف.باإلجراءات.اجلمركية.

عمال.متخصصني

6.50020.000مهيئ.للطلبات.التجارية
5.00015.000عامل.يف.التخزين.واملناولة./.رئيس.الرصيف

5.00015.000مستقبل.ومرسل

7.80025.000عامل.متخصص.يف.الشحن.والتفريغ.باملستودع.

2.0007.000سائقي.اآلليات.املينائية

20.00050.000سائقي.العربات

61.600173.300اجملـــــــــــــــــموع

2..التكوين.املستمر.
تهم.هذه.املبادرة.تقديم.مساعدة.تقنية.من.طرف.مكتب.التكوين.املهين.وإنعاش.الشغل.قصد.تأهيل.السائقني.
ووذلك.من.خالل.إعداد.برنامج.إلرساء.تكوين.أدنى.إجباري.مثل.التكوينني.املعمول.بها.يف.فرنسا.FIMO.وهو.

التكوين.األولي.األدنى.اإلجباري.وFCOS.التكوين.املتواصل.اإلجباري.للسالمة.
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احملور اخلامس - حكامة تنفيذ االسرتاتيجية 

1..الوكالة.املغربية.لتنمية.األنشطة.اللوجستيكية.ومرصد.التنافسية.اللوجستيكية
املتدخلني.واختصاصاتهم. بالنظر.إىل.تعدد. اللوجستيكية.اجلديدة.حتديا.حقيقيا. يعترب.تفعيل.اإلسرتاتيجية.
املؤسساتية.)إدارات،.مجاعات.حملية،.فاعلني.اقتصاديني،...(.وإىل.أهمية.تدبري.الربنامج.الوطين.الطموح.
ومتناسقة. ومكثفة. متواصلة. يتطلب.جمهودات. كما. فيها.. املندرج. اللوجستيكية. املناطق. تطوير. إىل. اهلادف.

بالضرورة.من.اختصاصات.وزارة.واحدة. والقيام.بتحكيمات.يف.ميادين.خمتلفة.ليست.

من. البد. كان. االسرتاتيجية،. هذه. تطبيق. من. املتوقعة. اإلجيابية. واالنعكاسات. الرهانات. إىل. وبالنظر. لذا.

التفكري.يف.إحداث.هيأة.جديدة.يناط.بها.دور.التنسيق.على.املستوى.الوطين.بني.خمتلف.الفاعلني.املساهمني.
اللوجستيكية. تنمية.احملطات. مثل. مشاريع.حمددة،. لتحقيق. والعمل. اللوجستيكية. التنافسية. يف.حتسني.

الساعد. اللوجستيكية«. األنشطة. لتنمية. املغربية. »الوكالة. إسم. هلا.حتت. يؤسس. اليت. اهليأة. هذه. ستشكل.
يف: الرئيسية. مهامها. وتتمثل. للمغرب،. اللوجستيكية. اإلسرتاتيجية. لتنفيذ. للحكومة. األمين.

إجناز.الدارسات.اليت.حتدد.اسرتاتيجيات.وخمططات.العمل.الرامية.إىل.تنمية.األنشطة.اللوجيستيكية؛. •.
إعداد.خمطط.توجيهي.ملناطق.األنشطة.اللوجيستيكية؛. •.

إعداد.الدراسات.املتعلقة.بتنمية.مناطق.األنشطة.اللوجيستيكية.وتشجيع.تنمية.املناطق.املذكورة؛. •.
البحث.عن.الوعاء.العقاري.وحتديده.بغية.ختصيصه.لتنمية.مناطق.األنشطة.اللوجيستيكية؛. •.

تنفيذ.سياسة.احلكومة.يف.جمال.تشجيع.ظهور.متعهدين.مندجمني.يف.جمال.األنشطة.اللوجيستيكية.؛ •.
املشاركة.مع.السلطات.احلكومية.املعنية.يف.وضع.خمططات.للتكوين.يف.ميدان.األنشطة.اللوجيستيكية؛. •.

السهر.على.تتبع.مستوى.فعالية.وأداء.اخلدمات.اللوجيستيكية.وقياسها.. •.

تنفيذها. فسيؤول. اللوجيستيكي،. القطاع. فعالية. وقياس. متابعة. مبهام. املتعلقة. األخرية. النقطة. فيما.خيص.

العام. القطاع. بني. من.طرف.جلنة.مشرتكة. إدارته. ستتم. الذي. اللوجيستيكية. للتنافسية. املغربي. املرصد. إىل.
واخلاص..

بتسيري.مستقل.وملحق.بالوكالة.املغربية.لتنمية.األنشطة.اللوجستيكية،.سيشكل.املرصد.أيضا.قوة.اقرتاحية.

ونشر. بالقطاع. اخلاصة. املعلومات. جبمع. سيتكلف. حيث. اللوجيستيكية. التنافسية. حتسني. اجتاه. يف.
اللوجستيك. قطاع. يعرفه. التطورالذي. تقيس. منتظمة. بطريقة. اهلامة. املؤشرات.
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2..قيادة.ومتابعة.برنامج.العمل.
العام. القطاع. بني. شراكة. وفق. اجلديدة. اللوجستيكية. االسرتاتيجية. عن. املنبثق. العمل. برنامج. تنفيذ. سيتم.
املمتدة. الفرتة. للطرفني.خالل. العامة. اإللتزامات. إطار.تبني. برنامج. التأسيس.هلا.عرب.عقد.-. يتم. واخلاص.
2015.ويتم.ترمجتها.يف.جمموعة.من.عقود.تطبيقية.لتحديد.أدق.لالجراءات.العملية.. 2010.إىل. من.
االسرتاتيجية. تنفيذ. مبتابعة. مكلفة. جلنة. تكوين. سيتم. املسؤولية. من. عال. مستوى. على. تنسيق. ولتوخي.
يف. اإلدارية. اللجنة. هذه. مهام. وتتمثل. واخلاص.. العمومي. القطاع. عن. ممثلني. وتضم. األول. الوزير. يرأسها.

األوراش. تقدم.أشغال.خمتلف. والتواصل.بشأن. الالزمة. بالتحكيمات. والقيام. األولويات. حتديد.
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وزارة التجهيز و النقل

المملكة المغربية

أبريل 2010


