مداخلة السيد الوزير
بمناسبة تقديم عرض حول تقدم أوراش االستراتيجية
الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية وآفاقها المستقبلية
أمام صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا
زناتة 13 ،مايو 1024

نعم سيدي أعزك هللا

ٌ شرفنً ،يا موالي ،أن أتقدم أمام جاللتكم بعرض حول تقدم أوراش
االستراتٌجٌة الوطنٌة لتطوٌر التنافسٌة اللوجٌستٌكٌة وآفاقها المستقبلٌة.

 لقد حظٌت هذه االستراتٌجٌة منذ الشروع فً تحدٌدها ،بالعناٌة السامٌة
لجاللتكم حٌث شكلت موضوع عقد برنامج موقع بٌن الدولة والقطاع الخاص
ٌوم  20أبرٌل  2010تحت الرئاسة الفعلٌة لجاللتكم.
وترتكز االستراتٌجٌة اللوجٌستٌكٌةٌ ،ا موالي ،على خمسة محاور رئٌسٌة:
 أوال ،تطوٌر شبكة وطنٌة مندمجة للمحطات اللوجٌستٌكٌة على مساحة
 3.300هكتار فً أفق سنة  2030قرٌبة من مراكز اإلنتاج واالستهالك
والنقط األساسٌة للمبادالت التجارٌة ومن البنٌات التحتٌة الرئٌسٌة للنقل ،
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 ثانيا ،تنفٌذ تدابٌر لترشٌد وتجمٌع أروجة البضائع من أجل سالسل
لوجستٌكٌة وطنٌة ناجعة،

 ثالثا ،توفٌر اإلطار المناسب لبروز فاعلٌن لوجٌستٌكٌٌن مندمجٌن بكفاءة
عالٌة وتؤهٌل الطلب على الخدمات اللوجٌستٌكٌة،

 رابعا ،تنمٌة مهارات وكفاءات الموارد البشرٌة العاملة بالقطاع من خالل
مخطط وطنً للتكوٌن فً مهن اللوجٌستٌك.

 خامسا و أخيرا ،إحداث آلٌات لتعزٌز حكامة القطاع متمثلة فً الوكالة
المغربٌة لتنمٌة األنشطة اللوجٌستٌكٌة والمرصد المغربً للتنافسٌة
اللوجٌستٌكٌة.

موالي،
 منذ اإلعالن عن هذه االستراتٌجٌة ،عرفت عروض العقار اللوجٌستٌكٌة
تطورا ملحوظا ،حٌث تضاعف هذا العرض بجهة الدار البٌضاء الكبرى ثالث
مرات لٌصل إلى مساحة إجمالٌة مبنٌة ومغطاة تبلغ  600ألف متر مربع
خالل سنة .2014
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فباإلضافة إلى المحطات التً تم تطوٌرها من طرف القطاع الخاص ،تم
االنتهاء من الشطر األول لمحطة " مٌطا " بعمالة عٌن السبع المنجزة من
طرف المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة على مساحة  12هكتار وكذا الشطر
األول لمحطة "زناتة " من طرف الشركة الوطنٌة للنقل والوسائل
اللوجٌستٌكٌة على مساحة إجمالٌة تبلغ  28هكتار بعمالة المحمدٌة.

كما عرفت جهة طنجة تطوان تطورا ملحوظا للعرض العقاري اللوجستٌكً
لمواكبة الرواج المٌنائً والدٌنامٌة الصناعٌة بالمنطقة على مساحة 70
هكتار.
و ٌتمٌز العرض العقاري بمجموعة من الخصائص تجعل منه عرضا ذا جودة
عالٌة وبمساحات هامة توفر طاقة استٌعابٌة تمكن من تجمٌع ومعالجة تدفقات
بضائع مختلفة وتقدم خدمات متكاملة لمستعملً المحطات من فضاءات
للمكاتب وخدمات للشاحنات وخدمات إدارٌة للمهنٌٌن والزبناء...
كما تتمٌز هذه المناطق بربط فعال بمختلف البنٌات التحتٌة للنقل على غرار ما
هو مبرمج بالمنطقة اللوجستٌكٌة زناتة.
فالمنطقة اللوجستٌكٌة زناتة التً تعتبر أكبر منطقة ببالدنا سٌتم ربطها بمٌناء
الدار البٌضاء عبر طرٌق ٌضم مقطعا بحرٌا على طول  4,3كلم بتكلفة مالٌة
تبلغ  700ملٌون درهم والذي تفضلتم ٌا موالي بإعطاء انطالقة أشغاله فً
شهر أبرٌل  2012والمرتقب إنهائه فً متم سنة  ،2015ومقطعا برٌا على
طول  18,4كلم وبتكلفة مالٌة تبلغ  600ملٌون درهم ،و ستوقع أمام جاللتكم
الٌوم اتفاقٌة تموٌل إنجازه.
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بالموازاة مع هذه األشغال ،تظافرت الجهود بمعٌة مختلف الشركاء المعنٌٌن
قصد إتمام كل المخططات الجهوٌة الكفٌلة بضمان تنمٌة متناسقة ومتدرجة
للمناطق اللوجٌستٌكٌة لتواكب تطور الطلب مع تؤمٌن الوعاء العقاري الالزم
بمجموع جهات المملكة.
فبعد إبرام العقد التنفٌذي لجهة الدار البٌضاء الكبرى تحت رئاستكم السامية يا
موالي والذي تمت من خالله تعبئة وعاء عقاري مساحته حوالً 1.000
هكتار ،تم إعداد مشارٌع العقود التنفٌذٌة الخاصة بثمان جهات وهً طنجة-
تطوان ،الرباط ،القنٌطرة ،فاس ،مكناس ،أكادٌر ،مراكش والداخلة بمساحة
تقدر ب  1630هكتار ،فً حٌن بلغت المشارٌع المتعلقة بمخططات الجهات
األخرى المتبقٌة مراحلها التقنٌة النهائٌة لتشمل مساحة أخرى تبلغ 700
هكتار .وستوقع أمام جاللتكم اتفاقٌة خاصة تهدف إلى تعبئة العقار الالزم
لتطوٌر المناطق اللوجٌستٌكٌة.

ومن أجل تطوٌر هذه المناطق اللوجٌستٌكٌة الجهوٌة ،تم إطالق مجموعة من
الدراسات لتحدٌد المشارٌع األولى ،كما تم وضع تصور وبرنامج عملً لتنمٌة
هذه المناطق بما فٌها المناطق اللوجستٌكٌة الحرة.
كما نسعى إلى "خلق فاعل عمومً متخصص فً تطوٌر وتهٌئة المناطق
اللوجٌستٌكٌة" .ونعمل أٌضا على وضع تصور ٌمكن من تحقٌق التكامل
واالندماج بٌن المناطق اللوجستٌكٌة والمناطق الصناعٌة واألقطاب الفالحٌة.
ومن شؤن هذه التدابٌر أن تساهم فً تٌسٌر ولوج مختلف الفاعلٌن االقتصادٌٌن
والمهنٌٌن إلى عقار لوجستٌكً تنافسً.
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موالي،
 وتفعٌال للمحور الثانً لهذه االستراتٌجٌة وقصد الرفع من فعالٌة القطاع ،تم
إٌالء عناٌة خاصة للسالسل اللوجٌستٌكٌة المتعلقة بؤروجة مهمة فً االقتصاد
الوطنً وهً االستٌراد  /التصدٌر و مواد البناء والتوزٌع الداخلً.
وبعد مشاورات واسعة النطاق مع مختلف المتدخلٌن العمومٌٌن والخواص
المعنٌٌن ،تم االنتهاء من بلورة ثالثة عقود تنفٌذٌة قطاعٌة لتحسٌن التنافسٌة
اللوجٌستٌكٌة ألروجة التصدٌر واالستٌراد و مواد البناء والتوزٌع الداخلً
سٌتم توقٌعها أمام جاللتكم.

تشكل هذه العقود ،برامج عمل لفترة  2020-2014وتتضمن إجراءات
عملٌة تخص كل حلقات السالسل اللوجٌستٌكٌة المعنٌة من قبٌل تٌسٌر
العملٌات بنقط العبور وتطوٌر سالسل تصدٌر شمولٌة وفعالة تعتبر بمثابة
طرق سٌارة للتصدٌر ومواكبة تحدٌث التجارة التقلٌدٌة على المستوى
اللوجٌستٌكً وهٌكلة اللوجٌستٌك الحضري وتشجٌع إحداث تجمعات لصغار
الموزعٌن.
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فٌما توجد مشارٌع العقود التنفٌذٌة الخاصة بتحسٌن التنافسٌة اللوجٌستٌكٌة
ألروجة المنتجات الفالحٌة والمواد الطاقٌة فً مراحلها التقنٌة النهائٌة حٌث
سٌتم التوقٌع علٌها بمجرد انتهاء التشاور الجاري بشؤنها.
وعالقة بالسالسل اللوجستٌكٌة الفالحٌة سٌتم العمل على تطوٌر بنٌات
لوجستٌكٌة للقرب فً المجال القروي وذلك بتعاون مع مختلف المتدخلٌن قصد
مواكبة مختلف البرامج التنموٌة للعالم القروي.

موالي،
ٌ عد تطوٌر عمل الفاعلٌن اللوجٌستٌكٌٌن شرطا ضرورٌا ورافعة حقٌقٌة
للنهوض بقطاع اللوجٌستٌك .وفً هذا السٌاقٌ ،تم تفعٌل العقد التنفٌذي
لالستراتٌجٌة المتعلق بتنظٌم وتؤهٌل قطاع النقل الطرقً للبضائع الموقع فً
ٌونٌو  2011والذي ٌهم تحسٌن المناخ القانونً وتنافسٌة وعصرنة مقاوالت
القطاع وتطوٌر النقل الطرقً الدولً باإلضافة إلى التكوٌن والسالمة الطرقٌة.
كما سجلت تطورات مهمة فٌما ٌخص عروض الخدمات اللوجٌستٌكٌة من نقل
وتخزٌن وخدمات وأنظمة معلوماتٌة من طرف فاعلٌن مغاربة بالموازاة مع
تعزٌز حضور فاعلٌن دولٌٌن بارزٌن فً السوق الوطنً.
ومن شؤن اإلجراءات التً تم تحدٌدها فً إطار مختلف العقود التنفٌذٌة
القطاعٌة أن تساهم فً النهوض ببعض المهن من قبٌل وكالء الشحن بالنسبة
لعملٌات التصدٌر واالستٌراد.
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وفً نفس اإلطار ،سٌتم العمل على تشجٌع بروز فاعلٌن مندمجٌن عبر إحداث
تكامل وتقارب بٌن الفاعلٌن اللوجٌستٌكٌٌن العمومٌٌن خاصة بٌن المكتب
الوطنً للسكك الحدٌدٌة والشركة الوطنٌة للنقل والوسائل اللوجٌستٌكٌة بهدف
خلق قطب عمومً قوي وتنافسً وقادر على تعزٌز اإلشعاع الدولً لبالدنا
وعبر مواكبة وتؤهٌل الفاعلٌن اللوجٌستٌكٌٌن المحلٌٌن.
كما سٌتم العمل على تطوٌر الطلب المحلً على الخدمات اللوجٌستٌكٌة الفعالة
بالموازاة مع استقطاب فاعلٌن دولٌٌن مرجعٌٌن فً هذا القطاع.
وفضال عن هذه التدابٌر ،سٌتم توفٌر اإلطار المناسب لبروز مهن وصناعات
جدٌدة مرتبطة بآلٌات وأدوات وتجهٌزات اللوجٌستٌك.

موالي،
 تعتبر الموارد البشرٌة ركٌزة أساسٌة لنجاح التنمٌة اللوجٌستٌكٌة فً بالدنا،
وفً هذا السٌاق ،تم اتخاذ العدٌد من المبادرات الرامٌة إلى تنمٌة الموارد
البشرٌة ،نذكر من بٌنها إنشاء مركز جدٌد بتاورٌرت مخصص للتكوٌن فً
مهن النقل واللوجٌستٌك تم تدشٌنه من طرف جاللتكم فً ٌونٌو  ،2013وكذا
تعزٌز التكوٌن الجامعً لفائدة هذا القطاع ،كما تم إبرام اتفاقٌة تعاون مع
مإسسات فرنسٌة للتكوٌن من أجل إحداث المعهد المتوسطً للنقل
واللوجٌستٌك ببالدنا.
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لقد ساهمت هذه المجهودات فً الرفع من عدد الخرٌجٌن من شعب النقل
واللوجستٌك إذ تجاوز  6.000خرٌج برسم سنة  2013مقابل  2.500سنة
 2010تارٌخ اإلعالن عن هذه االستراتٌجٌة .وٌشمل عرض التكوٌن برامج
لفئات األطر العلٌا ،والمهندسٌن والتقنٌٌن واألعوان المتخصصٌن تتوخى تلبٌة
حاجٌات سوق الشغل بالقطاع.

و تعزٌزا لهذا التوجه فً تنمٌة الكفاءات فً مهن اللوجٌستٌك ،تم إعداد عقد
تنفٌذي سٌوقع الٌوم أمام جاللتكم ،و ٌشمل ثالث محاور أساسٌة :
 تعزٌز عرض التكوٌن الخاص ببعض الفئات المهنٌة
 تنوٌع وتحسٌن جودة العرض
 المالءمة المستمرة بٌن الطلب والعرض

وفً مجال إرساء حكامة القطاع والتنفٌذ األمثل لهذه االستراتٌجٌة ،انطلق
عمل الوكالة المغربٌة لتنمٌة األنشطة اللوجٌستٌكٌة فً نونبر  2012وتم
تزوٌدها بالوسائل والموارد الضرورٌة للنهوض بمهامها على أكثر من صعٌد.
وبالموازاة مع ذلك ،تم إحداث المرصد المغربً للتنافسٌة اللوجٌستٌكٌة الذي
سٌمكن من قٌاس مستوى نجاعة المنظومة اللوجٌستٌكٌة ببالدنا وفق منظور
تشاركً بٌن القطاعٌن العام والخاص ،والذي ترأسه شخصٌة من الفاعلٌن
الخواص .وقد تم إعداد اتفاقٌة متعلقة بتنظٌم وكٌفٌة اشتغاله ستوقع الٌوم أمام
جاللتكم.
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ولتؤطٌر تنفٌذ هذه االستراتٌجٌة على المدى المتوسط وتؤمٌن الموارد الالزمة،
ٌتم االعداد لعقد برنامج بٌن الدولة والوكالة المغربٌة لتنمٌة األنشطة
اللوجٌستٌكٌة.

تلكم ٌا موالي ،أهم اإلنجازات ومحاور العمل ذات األولوٌة التً تم تحدٌدها
قصد تسرٌع الدٌنامٌكٌة اللوجٌستٌكٌة التً تعرفها المملكة تحت قٌادتكم
الرشٌدة حتى ٌتسنى تحقٌق المزٌد من المكاسب لهذا القطاع الحٌوي الذي
ٌشكل دعامة مهمة لمختلف االستراتٌجٌات القطاعٌة الرامٌة إلى بناء اقتصاد
وطنً تنافسً وتكرٌس بالدنا كوجهة لالستثمارات وكقطب لوجستٌكً جهوي
ودولً متمٌز.

نسؤل هللا عز وجل أن ٌوفقنا لنكون عند حسن ظن جاللتكم لخدمة وطننا
العزٌز .كما نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌحفظكم وٌرعاكم وٌجعلكم دخرا لهذا
البلد الحبٌب وٌحقق على ٌدٌكم الكرٌمتٌن ما ٌصبوا إلٌه شعبكم من رقً
وازدهار ،وأن ٌقر عٌنكم بولً عهدكم األمٌر المولى الحسن وٌشد أزركم
بشقٌقكم األمٌر المولى رشٌد وباقً أفراد األسرة الملكٌة الشرٌفة إنه سمٌع
مجٌب.
والسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

هللا يبارك في عمر سيدي
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