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إنشاء منظومة خضراء بالمغرب



المغرب األخضرمخطط 

oفيواالقتصاديةاالجتماعيةللتنميةأساسيةرافعةالفالحيالقطاعجعلإلى،2008سنةفيإطالقهتمالذياألخضر،المغربمخططيهدف

؛المغرب

oمعالمضافةمةالقيوتطويرالغذائياألمنضمانبهدفوذلكاإلنتاجيةالسالسلبينالجيدوالتكاملاالستثماراتتعزيزعلىمخططهذايرتكز

؛ةالمحليالمنتجاتوتثمينالصادراتإنعاشإلىكذلكيهدفكما.الطبيعيةالمواردعلىوالحفاظالمناخيةالتغيراتتأثيرمنالحد

o؛الفالحيالقطاعفيتخصصاتهمبمختلفالفاعلينكللصالحومندمجةشموليةمقاربةحولالطموحةاالستراتيجيةهذهتتمحور

oأساسييندعامتينعلىاالستراتيجيةترتكز:

االنخراطفياصالخالقطاعتشجيعخاللمنوذلكالسوق،لمتطلباتتستجيبمتكاملةفالحةتنميةإلىتهدفالتيالعصريةالفالحة1.

؛جديدةاستثماراتفي

.صغارالالفالحيندخلتحسينعبرالقرويالعالمفيالفقرمحاربةإلىباألساسترميمقاربةخاللمنالتضامنيةالفالحة2.

القطاعيةاالستراتيجيات1



oلضمانمواجهتهاالالزمالتحدياتحجمإلىبالنظرأساسيةتنمويةرافعةالصناعةلجعل2020-2014الصناعيةالتنميةتسريعمخططيهدف

؛المغربيةللصناعةكاملتطور

o2020أفقفيالتاليةالعامةاألهدافللقطاعالصناعيةاالستراتيجيةتحدد:

؛شغلمنصبمليوننصفإحداث▪

.بالمائة23إلىبالمائة14مننقاط،بتسعالخامالداخليالناتجفيالصناعةحصةرفع▪

oأهمهاإجراءاتعدةعلىاالستراتيجيةترتكز:

طة؛والمتوسالصغرىوالمقاوالتالشركاتكبرىبينتعاونوعالقةجديدةديناميةخلقشأنهامنصناعيةمنظوماتإنشاء▪

الوعاءإعدادالتمويل،)أنشطتهالتطويرمناسببإطاروتزويدهالحاجياتهامالئمدعمضمانخاللمنالمقاوالتتنافسيةتحسين▪

؛(الكفاءاتمنالقطاعلحاجياتيستجيبمالئمتكوينتوفيرالصناعي،العقاري

.(الخارجيةاالستثماراتتشجيع،االعمالمناختحسين)الدوليالمستوىعلىالمغربموقعتحسين▪

القطاعيةاالستراتيجيات1

الصناعيةالتنمية تسريع مخطط 



مكانة وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في المغرب

:نظرا لكونه المغرب  الغذائية والفالحية من أهم القطاعات الصناعية في يعتبر قطاع الصناعات 

:للقطاعالمؤشرات الماكرو اقتصادية أهم 

.عامل لتثمين وتنظيم اإلنتاج الزراعي والبحري•

.األمن الغذائيحقيقدعامة أساسية لت•

.غلفي تحسين أداء الميزان التجاري وفي إحداث مناصب الشيساهم •

الغذائيةالصناعاتقطاععننبذة1

*شغلالصب امن

الصناعات نسبة مساهمة 

الغذائية في القطاع 

الصناعي

منصب شغل 153 394 مليار درهم 115 درهممليار 30 مقاولة 1900

رقم المعامالت القيمة المضافة المقاوالت الناشطة

2017االستقصاء السنوي لوزارة الصناعة لسنة : المصدر 
2018عدد الماجورين المقيدين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لسنة *  



الخاصمع القطاع التوقيعمن أجل بلورة هذه الرؤية الجديدة تم 

والفالحيةالغذائيةالصناعات قطاعلتنميةتعاقدي برنامج على 

التكامل بين اإلنتاج الفالحي تعزيز تهدف إلى جديدةووضع خارطة طريق االستراتيجيتين بين والتقائيةضمان تقارب أفضل 

وتسريع وتيرة نمو القطاعوالصناعات التحويلية

االستراتيجية الصناعية

مخطط التسريع الصناعي 

الفالحيةستراتيجية اال

ألخضرمخطط المغرب ا

2021-2017الغذائيةالصناعاتقطاعلتنميةالتعاقديبرنامجال

القطاعيةاالستراتيجيات1



بالمغربالمستدامةالتنميةمبادئلتعزيزالقانونيطارإلا2

اإلطار-القانون

12-99رقم

11-03القانون رقم 

ئةالمتعلق بحماية و استصالح البي

المتعلق 03-12القانون رقم 

البيئةالتأثير على بدراسات 

المتعلق  03-13القانون رقم 

الهواءبمكافحة تلوث 

28-00رقم القانون 

النفاياتبتدبير المتعلق 

 36-15القانون رقم 
بالماءالمتعلق 

875-97-2رقمالمرسوم 
ملةالمستعباستخدام المياه المتعلق 

المتعلق 13-09القانون رقم 

بالطاقات المتجددة

؛ومكافحتهاعليها والوقاية من التلوثات واإليذايات والمحافظة تعزيز حماية الموارد واألوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي ▪

؛المستدامةوطنية للتنمية استراتيجية إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية و اعتماد ▪

.البيئيةقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة الاإلصالحات ذات الطابع الموؤسساتي واإقرار ▪

؛مصدرهكانأياوالتدهورالتلوثأشكالكلمنالبيئةحماية▪

؛البيئةوتدبيربحمايةالمتعلقوالماليوالتقنيالتشريعيلإلطاراألساسيةالتوجيهاتوضع▪

؛ة البيئأن تكون لها تأثيرات سلبية على يحتمل طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي طرف شخص كل المشاريع المزمع إنجازها من لالتأثير على البيئة دراسات إجبارية أنجاز ▪

عام ؛نسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل إلمن انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة ايهدف إلى الحد ▪

؛اإليكولوجيةالناحيةمنعقالنيةبطريقةمنهاوالتخلصومعالجتهاوتخزينهاونقلهاالنفاياتجمععملياتتنظيم▪

؛الطاقةعلىأوجديدمنلالستعمالقابلةموادعلىالنفاياتهذهمنالحصولألجلتدويرهاأواستعمالهابإعادةالنفاياتتثمين▪

للماء؛في الحصول على الماء واستعمال عقالني ومستدام حق المواطنين التدبير المندمج والالمركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان تحديد قواعد ▪

.بعين االعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معهاخذ ألمع اضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحالة وضع ▪

؛اإلدارةتحددهاالتيللشروطمطابقااالستعمالهذاكانإذاالحوضلوكالةالتقنيةوالمساعدةللدولةالماليةالمساهمةمنيستفيدأنالمستعملةللمياهمستعمللكليمكن▪

.حفظهاأووضيبهاتأوتحضيرهافيلالستعمالأوغذائيةموادأومنتجاتالحتواءالمعدةاألوانيمنغيرهاأواألوعيةتبريدأوغسلألجلالمصفاةالمستعملةالمياهباستخدامالترخيصيجوزال▪

؛خاصةأوعامةوحداتبواسطةوتصديرهاوبتسويقهامتجددةمصادرمنانطالقاالطاقةبإنتاجالنهوض▪

.ةالوطنيالكهربائيةبالشبكةالربطمنالمستفيدينالمستهلكينمنمجموعةأوواحدمستهلكلحسابمتجددةطاقاتمصادرمنانطالقاالكهرباءإنتاجفيالحقالمستغلتخويل▪



بالمغربالزراعة نماذج لبعض التكنولوجيات الخضراء المستخدمة في قطاع 3

oمجموعةاشرافتحت:البرنامج«OCP»؛الفوسفاتيةالمنتجاتفيالعالميالرائد

oخدماتوهدافأ:

لفائدةقنيةالتالمساراتحسبالمعقلنالتسميدتقنياتتشجيعبضرورةالتحسيسإلىيهدف✓

؛الفالحيةالممارساتأفضلونشرلتكويناخاللمنالفالحين

خدماتالوطني،الصعيدعلىالزراعيينالمهندسينمنمهمعملفريقخاللمنالبرنامج،يقدم✓

؛الفالحيالقطاعفيواالبتكارالعلميالبحثمجالفيإرشادية

التربةتحليللمتنقلينمختبرينتضمالتيواأللياتالخدماتمنواسعةتشكيلةالبرنامجيوفر✓
Smartالذكيةالخالطات)لالسمدةمبتكرةإنتاجوحداتالمغربية،األقاليمبمختلف

Blenders)،معجمنتمكنذكيةوأجهزةاالستشعارأجهزةاالتصال،مركزالهواتف،تطبيقات

.وتحليلهاالبيانات

من أجل فالحة مستدامة« المثمر»برنامج  .1

oوالماءللكهرباءالوطنيوالمكتبالفالحةوزارةبينشراكةثمرة:المشروع

oالمشروعأهداف:

بطاقةالمنطقةفيالشربمياهولتوفيرالرياحتياجاتلتلبيةالبحرمياهتحلية✓

؛اليومفيمكعبمترألف400تبلغإنتاجية

؛المزدهرالفالحيالنشاطعلىوالحفاظالمنطقةفيالمائيالتدبيرتحدياتمواجهة✓

.بأسرهاللمنطقةالمستدامواالقتصادياالجتماعيالنموتحقيق✓

o2020عامنهاية:المشروعتشغيلبداية.

منطقة سوس ماسة بالمغربفي تحلية مياه البحر مشروع.3

oالبرنامج:

منالمغربعليهايتوفرالتيالهامةالمواردمنلالستفادة2013سنةفيالبرنامجإطالقتم✓

(الشمسأشعةمنسنوياساعة3000منأكثر)الشمسيةالطاقة

القرضنكوبالمتجددةالطاقاتلتنميةالوطنيةوالوكالةوالفالحةالطاقةوزارتيبينشراكةثمرة✓

؛الفالحي

oالبرنامجأهداف:

الطاقةالباستعمالماءلضختجهيزاتعلىالتوفرمنوالمتوسطينالصغارالفالحينتمكين✓

؛البوتانغازاستخدامعوضالشمسية

راكميةالتطاقتهإجمالييبلغالسنةفيللضخضوئيكهربائينظام3000منمكونحقلإنشاء✓

.قصوىكقيمةواطميجا15

بالطاقة الشمسيةالوطني لضخ مياه السقيالبرنامج . 2

oالفضائيالبعديلالستشعارالملكيالمركزاشرافتحت:المشروعCRTS

oلتياالقاحلةوشبهالقاحلةالمناطقفيخاصةالمغربفيالمياهإمداداتتحسين:المشروعهدف

.المواتيةغيرالمناخيةوالظروفالمائيةالمواردبندرةتتميز

o:نظاميعملIRRISATمكنهمتبمؤشراتالمزارعينوتزويدالصناعيةاألقماربياناتاستغاللعلى

احتياجاتهمحسبالريتحسينمن

oنظامخدماتIRRISAT:

المياهاستهالكمراقبة✓

الريتقنياتتأثيرتقييم✓

الماءإنتاجيةتقييم✓

الريجدولة✓

IRRISAT-MAROC/الذكاء االصطناعيمشروع . 4



بالمغربالصناعات الغذائيةنماذج لبعض التكنولوجيات الخضراء المستخدمة في قطاع 4

في تعمل شركة تجربة . 1

السكرصناعة 

الةححولآنيةمعلوماتعلىوالحصولاإلنتاجخطمراحلمراقبةلتسهيلوالجنيالزراعةعملياترقمنة:االلكتروني«التيسير»برنامج▪

.التربةبعوامليرتبطماوكلالمحاصيللحصداألمثلالتوقيتورياح،أمطارمنالطقستوقعاتالمحاصيل،

.  معاملهادى كوقود بيولوجي بإحقصب السكر ليفية لمولد للبخار يستعمل بقايا تطوير: الكربون انبعاثات ثاني أوكسيد مشروع تقليص ▪

فيمعالجةالالمياهاستعمالعادةإويتموحداتهاجميعمستوىعلىالعادمةالمياهتصفيةمحطاتعلىالشركةتتوفر:السائلةالمقذوفاتمعالجة▪

.السقي

في تجربة شركة تعمل . 2

صناعة الحليب، اللحوم 
والخضر والفواكه

:اإلنتاجلخطمتعددةمراحلفيالشمسيةالطاقةالستعمالرائدمشروعبتطويرالشركةقامت▪

المياه،ضخ•
Concentrated)الشمسيةالحراريةالتدفئة• Solar Power)
.التبريد•

.اإلضاءة•
.االنتاجيةوحداتهامختلفتخلفهاالتيالعضويةالنفاياتمنانطالقالحيوياالغازإلنتاجمشروعتطوير▪

شركة متخصصة تجربة . 3

الزيوت الغذائية نتاجإفي 

 (Bio Fuel).الوقودكوقود بديل لزيت لتوليد البخار باستعمال ثفل الزيتون محطة قامت الشركة بتطوير ▪

.البخارمن من احتياجاتها 25%تغطية ▪

في تعمل شركة تجربة . 4

إنتاج المنتجات الزراعية 
وتحويلها 

Agricultural)طياربدونالزراعيةالطائراتتكنولوجيااستخدام▪ drone)عدةخاللمنالزراعيةللمحاصيلمعقلنتدبيرضمانأجلمن

:استعماالت

المزارعينوإمدادالمحاصيللمراقبةاالستشعارأجهزةمنكبيرةمجموعةالطائراتهذهتستخدمحيثالمخاطرومنخفضةفعالةبطريقةالمحاصيلمراقبة▪

.المحاصيلووضعيةصحةحولدقيقةبمعلومات

.األمثلللريحاسمةبياناتلتوفيراالبعادوثالثيةأنيةتحليالتخاللمنوالتربةالحقولتحليالت▪

.مع الطرق التقليديةوسريعة بالمقارنة ومعقلنةبطريقة ذكية الذي يكون وباألدوية رش المحاصيل ▪



خضراءمنظومة مشروع إنشاء 5

o مين النفايات خالل تطوير مشاريع لجمع وتثبشراكة مع إتالف تثمين النفايات من أطلقت الوزارة المكلفة بالصناعة مؤخرا دراسة حول إنشاء منظومة خضراء

.الصناعية

oعادة تدويرها وتثمينها إوتهدف هذه الدراسة إلى تعزيز االقتصاد الدائري في قطاع النفايات وتحديد نموذج عمل فعال ومربح لسلسلة القيمة المتعلقة بجمع النفايات

.في المجال الصناعي ومجال الطاقة

oتلبيةمنيمكنأخرىجهةومنالطبيعةفيالنفاياتهذهرميعنالناجمالبيئيللمشكلحليعتبرجهةمنفهومزدوجة،مصلحةالنفاياتهذهتثمينيمثل

.األخضراالقتصادوتطويرتنميةخاللمنالوطنيةاالحتياجات

بالمغربالغذائيةالصناعات قطاع نفايات تثمين

القطاع
قطاع الزيتون 

؛الزيتونثفل )
)الزيتونمرجان 

إنتاج الغاز الحيوي ؛▪

التسميد ؛▪

صناعة اللحوم 

وحدات نفايات )

الجزارة 
( والمعالجة

أعالف الحيواناتصناعة ▪

.تثمين في مجال الطاقة▪

األلبان قطاع 
(مصل الحليب)

لفواكه لالصناعة التحويلية 

والخضر 
(مواد عضوية)

السكرصناعة 

ثفل السكر ودبس )

(السكر

األسماكصناعة 
(معالجة األسماكالنفايات الناتجة عن )

؛الغذائيةالمكمالتنتاجإ▪
.السمكمسحوقإنتاج▪

عمليات

التثمين
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اإلستماععلى حسن شكرا لكم


