
بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بالمغربالشراكة 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ن العام والخاصرئيس : اوحساينمحمد  ن القطاعي  اكات بي  قسم تشجيع وضبط الشر
المغرب-مديرية الري وإعداد المجال الفالحي 

المملكة المغربية



بين القطاعين العام و الخاص للشراكة االستراتيجية األهداف 1.

اكةتعتب   ن الشر ن بي  ن منوالخاصالعامالقطاعي  .التحتيةالبنياتوتدبب  لتنميةالناجعةالوسائلأهمبي 

ي الطموحةللتجاربتحصيال و 
اكةبفضلالريبمجالالمغربراكمها الت  ن الشر ن بي  خالللخاصاو العامالقطاعي 

ن العقدين ي المنرصمي 
ن
هذا طريقعنالفالحيةالتهيئةمشاري    عتنميةالمغربيواصل,األخرصن المغربمخططإطار ف

اكةمنالنوع ي الشر
ن
اتيجيةإطار ف :بهدفذلكو 2030-2020األخرصن الجيلاسب 

 ي استدامة مشاري    ع المساهمة
ن
الهيدروفالحي اإلعداد ف

 للريتجويد الخدمة العمومية
 الهيدروفالحي تعزيز النجاعة المائية والطاقية لمشاري    ع اإلعداد
ويد المياه ن ن المردودية المالية المرتبطة بب  تحسي 
 ية القدرات االستفادة من ي يتوفر عليها القطاع الاالبتكارية، التدبب 

خاص والتمويلية الت 
 ي

ن
جيل جديد من المستثمرين الشباب بمجال الريخلق المساهمة ف

 ي األمن لضمان لتحلية مياه البحر كوسيلة اللجوء
المائ 

المحافظة عىل الموارد المائية.

اكةالمنومبتكرةجديدةمشاري    عوتطوير متابعة ن شر ن بي  ؛الريمشاري    عاستغاللأو/ولبناءوالخاصالعامالقطاعي 
.المتجددةاتالطاقباستخدامالبحرمياهتحليةطريقعنالريمياهإمداداتتطويرو

اتيجيةأهدافأهم نامجاألخرصن الجيلاسب  اكةلب  ن الشر ن بي  :والخاصالعامالقطاعي 



ن بصياغةالمغربيةالدولةقامت كاءمععقودبإبرامالعامةالمؤسساتو للهيئاتللسماحقانوني  ي لعامةاالخدماتلتقديمخواصشر
كانتالت 

:الدولةتقدمها 

بالمغربلشراكة بين القطاعين العام و الخاصلاالطار القانوني2.

المتعلق 86.12المغير والمتمم للقانون رقم 46.18قانون رقم 
ن العام والخاص ن القطاعير اكة بير بعقود الشر

المتعلق بالتدبير المفوض54.05قانون رقم 

مة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية الت اكة المب  ابعة عقود الشر
ابية ومجموعاتها وهيئاتها للدولة والجماعات الب 

مة عقود التدبب  المفوض للمرافق و المنشآت العمومي ة المب 
امةمن قبل الجماعات المحلية او هيأتها و المؤسسات الع

مجال التطبيق

ي 
مهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكىلي أو الجزئ 

و بنية مع أو بدون استغالل منشأة أوالصيانة والبناء أو إعادة التأهيل 
.تحتية أو معدات أو تقديم خدمات

أو هما معاالمنشآت العامةأو إنجاز تدبب   طبيعة المهمة

ة او منمستحقات الخدمةتحصيل  من مستعمىلي المرفق مباشر
يك العام او هما معا الشر

ن او تحقيقمستحقات الخدمةتحصيل  ارباح من المرتفقي 
من التدبب  المفوض او هما معا

يك أداء خدمات ا لشر
الخاص



الشراكة بين القطاعين العام والخاص و ضبط مشاريع تنميةمراحل 3.
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دبير تقييم تأثير الشراكة على ت

خدمة مياه الري الستخالص 

الدروس الالزمة لتحسين 

التدبير

التقييم الالحق
الشروطتحقيق

عقداللدخولالقبلية

التنفيذحيز
طلب العروض إطالق 

الخاصالشريك الختيار 

اتماموالتفاوض

الشريكمعالعقد

الخاص

المشروعبلورةحالةفي)

رقمقانوناطارفي

(86ـ12

المشروع على اللجنة عرض 

عين الوطنية للشراكة بين القطا

:للمصادقة عليهالعام والخاص 

إعدادتقييموهيكلة

إطارفيالمشروع

نالقطاعيبينشراكة

والخاصالعام

والخياراتالجدوىدراسة

لمشروعاالستراتيجية

القطاعينبينالشراكة

والخاصالعام

العقدببنودااللتزامتتبع•

األداءمؤشراترصد•

أتنشقدالتيالنزاعاتإدارة•

المعنيةالجهاتبين

بالمشروع

يروتسيإنجازأشغالتتبع

:المشروعاستغاللو



رحالمشروع  بناء وتدبير شبكة الري   بمنطقة سيدي 

هكتار5000:لمساحةا

هكتار13200:االستغاللالمشاريع قيد 

هكتار20000:اإلنشاءالمشاريع قيد 

هكتار45000:الدراسةالمشاريع قيد 

بالمغربوالخاصبرنامج الشراكة بين القطاعين العام

شبكة الري  بسهل الغرببناء وتدبيرمشروع 

هكتار30000:المساحة

مشروع  تحلية مياه البحر  بجهة كلميم واد نون 

هكتار5000:المساحة

مشروع تهيئة المنطقة الساحلية أزمور  بير جديد

هكتار3200:المساحة

قدوسةمشروع تهيئة سافلة سد 

هكتار5000:المساحة

بالكردانمشروع الحفا ظ على منطقة زراعة الحوامض 

هكتار10000:لمساحةا

اشتوكةمشروع  تحلية مياه البحر بسهل 
هكتار15000:المساحة

مشروع  تحلية مياه البحر بالداخلة

هكتار5000:المساحة



هكتار10000:المساحة

مليون درهم987:تكلفة المشروع

درهم للمتر مكعب1,48: تعريفة الماء 

2009منذ فترة االستغاللدخول المشروع : الحالة الراهنة

انمشروع السقي للحفا ظ على زراعة الحوامض بمنطقة الكرد

قيد االستغاللمشاريع ال

مشروع السقي بالمنطقة الساحلية أزمور البئر الجديد

هكتار3200: المساحة

مليون درهم365: تكلفة المشروع

درهم للمتر مكعب1,3: تعريفة الماء 

2020منذ دخول المشروع فترة االستغالل: الراهنةالحالة 



قيد اإلنشاءمشاريع ال

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحلية مياه البحر من أجل تزويدمشروع

اشتوكةأكادير الكبير بالماء الصالح للشرب وري سهل 

وعتكلفة المشر
درهممليار 4.4:االستثمارتكلفة 

درهممليار 2.35 :تكلفة مكون الري

مليار درهم2.05 :تكلفة مكون مياه الشرب

:الحالة الراهنة

اير • ي فب 
ن
ب ف ي لمدينة اكادير بالماء الصالح للشر ويد التدريج  ن .2022اطالق الب 

ويد • ن ي األشهر المقبلةبمياه اطالق الب 
ن
.الري ف

المشروعديمقت

؛هكتار50001:الريمساحة 

؛استغاللية1500: من الريالمستفيدين 

نسمةمليون 1،6:المستفيدين من مياه الشرب

متر مكعب        00035:  حوض الري

متر مكعب ؛48042:مياه الشربحوض 

البحرهكتار بتحلية مياه 5000لري الشراكة بين القطاعين العام والخاصمشروع

بالداخلة

المشروعديمقت

؛هكتار5000:الريمساحة 

استغاللية؛259:المستفدين

سنة؛/مليون متر مكعب30:سعة المحطة

؛سنة/ميغاوات40:محطة الطاقة الريحية

تكلفة المشروع

.درهممليار 2االستثمارتكلفة

1.66ب تقدر الريحيةالطاقةومحطةالتحليةمحطة
درهممليار 

درهممليون338:الريشبكة

:الراهنةالحالة

.2019نونب  7:الشراكةعقودتوقيع•

المقبلةاألشهرفيالتحليةمحطةاشغالانطالق•



هكتار  بمنطقة سيدي 5000مشروع  بناء وتدبير شبكة الري على مساحة 
البيضاءرحال انطالقا من محطة تحلية مياه البحر بالدار 

قدوسةلسافلة سد الهيدروفالحيةمشروع التهيئة 

نونمشروع  بناء وتدبير محطة لتحلية مياه البحر لغرض الري بجهة كلميم واد 

الغربشبكة الري بالمنطقة الجنوبية الشرقية  بسهل بناء وتدبيرمشروع 

الدراسةالمشاريع قيد 

هكتار5000:المساحة

درهممليون 5.4:تكلفة الدراسة

سنويامكعب مترمليون 30:حجم المياه المعبأة 

سنتين :مدة الدراسة 

2026:موعد انتهاء االشغال 

هكتار5000:لمساحةا

درهممليار2:المرتقبةالمشروعتكلفة

سنويامكعبمترمليون30:المعبأةالمياهحجم

سنتين:الدراسةمدة

هكتار30000:المساحة

درهم ماليير5:تكلفة المشروع 

سنويامكعب مترمليون 215:حجم المياه المعبأة 

2025:موعد انتهاء االشغال 

هكتار5000:المساحة

مليون درهم800:المشروعتكلفة 

سنويامكعب مترمليون 30:حجم المياه المعبأة 

عقد التدبير المفوض:نوع الشراكة 

2023:موعد انتهاء األشغال 



فيالخاصين العام والقطاعبينشراكةال

بالمغربللريألغراضالبحرمياهتحليةمجال



مشاريع تحلية مياه البحر ألغراض الري: برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وع اكةمشر ن الشر ن بير امالعالقطاعير
سقويفالح  مدارلتطوير والخاص
لةبالداخالبحرمياهتحليةباعتماد 

هكتار5000عىل

ن العام والخاص  ن القطاعير اكة بير وع الشر مشر
(هكتار5000)لري محيط بسيدي رحال 

وع ري تحلية مياه البحر بمنطقة مشر
(هكتار5000)كلميم وادى نون 

وع اكةمشر ن الشر ن بير العامالقطاعير
اهميتحليةعي  هكتار 15000لريوالخاص
  البحر 
ن
باهاآيتشتوكةمنطقةف



هكتار15.000مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لري 

باهاآيتمنطقة شتوكة البحر في عبر تحلية مياه 



األهداف
ويد بالمياه والحفاظ عىل الفرشة المائية؛ ن ن الب  تأمي 
ي ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة ا

ن
ي المنطقة، بما ف

ن
لعالية؛الحفاظ عىل النشاط الفالحي ف

ة القطاع الخاص .االستفادة من خب 

: المساحة والمستفيدون

هكتار؛15000: المساحة
استغاللية؛1500: الري
ب .ألف نسمة800: مياه الشر

وع كلفة المشر
مليار درهم4.4: كلفة االستثمار.

مليار درهم2.35 :كلفة مكون الري
ب مليار درهم2.05 :كلفة مكون مياه الشر

معطيات حول المشروع

وع :مكونات المشر
ن ل مب  1.100بطول لجلبمأخذ لمياه البحر وقناتي 
مب  660ة بطول ركز قناة ترصيف المياه الم
 شيح والتناضح  العكسي منشآت للتصفية القبلية والب 
وب42.500: صهري    ج لمياه الري مكعبمب  35.000: مب  مكعب وخزان للماء الشر
22كلم من قنوات توصيل المياه المحالة؛
491كلم من قنوات توزي    ع مياه الري؛
5محطات للضخ؛
 منارة لتوزي    ع المياه1.500شبكة الربط و

العكسي التناضح:التقنية
ميغاوات68:المثبتةالكهربائيةالقوة

اليوم/ 3م275.000: السعة اإلجمالية األولية

اليوم / 3م125.000: مياه الري

 ب اليوم/ 3م150.000: الماء الصالح للشر



عللمشروالتركيبة المؤسساتية 
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التركيبة المالية للمشروع

مير مكعب/دراهم5,35دعم عموم  لالستثمار للحصول عىل تعريفة 

مليون درهم 860 1 الدعم العمومي لالستثمار

مليون درهم120 ن  مساهمة الفالحي 

مليون درهم2350 يك الخاص  مساهمة الشر

مب  مكعب/دراهم5,35 تعريفة الماء



حالة تقدم المشروع

:االنطالقسنة

ي األشغالإطالقتم
ن
ي التحليةمحطةف

ن
؛2018يوليوزف

ف ي شبكةإنجاز أشغالإطالقعىلهللا،نرصهالجاللةصاحبأشر
ي السق 

ن
.2020ايرفب  ف

:الحاليةالتقدمحالة

100التحليةمحطةأشغالتقدمنسبة ؛:%

؛%92,8الريشبكةأشغالتقدمنسبة



تأثيرات المشروع
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:البيئةاآلثار على 
ي لسوس ماسة؛

ه الوطتن ن الحفاظ عىل فرشة المياه الجوفية وبالتالي الحفاظ عىل المحيط الحيوي لمنطقة شتوكة وخاصة المنب 
ي بالمنطقة وآثاره عىل أشجار األركان ومنظومة األحياء وزحف الرمال ومدخول الساكنة .الحفاظ عىل التوازن اإليكولوح 
ن وحدات فردية لتحلية مياه اآلبار وذلك بسبب قذف المحال ن نحو إعداد وتجهب  ي حالة توجه الفالحي 

ن
يل الملحيةتجنب كارثة بيئية ممكنة ف

:اقتصادي -السوسيوعلى املستوى 
 ؛( بيوت مغطاة ومحطات التلفيف والمعدات الفالحية)مليار درهم من رأس المال الفالحي 3مليار درهم من القيمة المضافة الفالحية  و 9تجنب خسارة ما يقارب
 ؛(٪22معدل العائد الداخىلي )زيادة القيمة المضافة الفالحية
 ؛100.000الحفاظ عىل أكبر من منصب شغل مباشر وغب  مباشر
 ي المجال الفالحي سواء عىل مستوى اإلنتاج أو التحويل أو التصدير

ن
ة لفالحي المنطقة ف ة الكبب  ؛المحافظة عىل الخب 

 عىل أسواق التصديرالمحافظة.

والبيئيإقتصادي-السوسيواملشروع على املستوى وإيجابية تأثيرات جد مهمة 



صهري    ج لمياه الري   
ر
مرشحات التنظيف الذات لمحطة التحليةمنظر عام

باها بالمغربآيتصور لمحطة تحلية مياه البحر في منطقة شتوكة 



لتطوير مدار فالحيالشراكة بين القطاعين العام والخاصمشروع

باعتماد تحلية مياه البحر بالداخلةسقوي



البنية التحتية المزمع إنجازها

19

منشآت الربط و شبكة توزيع المياه

توربينات،

بالمحطةالمتعلقةلمدنيةاالهندسةمنشآت

الكهربائيةالمنشآت

 مب  550بطولللجلبوقناةالبحر لمياهمأخذ

البحرمياهتخزينحوض

شيحالقبليةللتصفيةمنشآت العكسي اضحوالتنوالب 

مب  750بطولالمركزةالمياهترصيفقناة

 ن مكعبمب  87000بسعةالريلمياهصهريجي 
للواحد

 ن وبللماءخزاني  .الشر

محطة التحلية

اليوم/3م90.000: السعة اإلنتاجية
 ؛اليوم/3م111.000إمكانية رفع السعة اإلنتاجية إىل
 التناضح العكس  : التقنية

الريحيةإنتاج الطاقة محطة

سنويا،ميغاواط40: السعة اإلنتاجية
 سنوياميغاواط50إمكانية رفع الطاقة اإلنتاجية إىل

م106وعلوث/3م1بصبيبالرئيسيةالضخمحطة
؛البحر سطحفوق

منهاكلم،127بطولالمحىلالماءتوزي    عشبكة:

55الرئيسيةالشبكةمنكلم

57الثانويةالشبكةمنكلم

15الثالثيةالشبكةمنكلم

؛الطرقيةالمسالكشبكة

ي كلم7,5طولعىلالري    حمنواقياتستائر نصب
فن

.البحريةالواجهة

:تشمل 

:تشمل 

:تشمل 



سياق وأهداف المشروع

أهداف املشروع

ي النموذج الجديد ل
ن
وع يندرج ف ؛ الجنوبيةألقاليم بااالجتماعية واالقتصادية لتنمية مشر

 وع .اللجوء ال استعمال الطاقات المتجددة و طبيعته االجتماعية فضلبرائد مشر

 ي
ويد بمياه السق  ن ن الب  ؛األحفوريةالجوفية المحالة عوض استعمال المياه تأمي 

 ويد بالماء الصالح ن ن الب  ب؛تأمي  للشر
تعزيز واستدامة النشاط الفالحي بالمنطقة؛
تنوي    ع وتكثيف اإلنتاج الفالحي ذو قيمة مضافة؛
 هكتار؛ 5.000جديد عىل مساحة سقويمدار خلق
ن تزويد محطة التحلية بالطاقة المتجددة؛ تأمي 
ة القطاع الخاص .االستفادة من خب 

سياق املشروع



المشروععامة حول معطيات 

ئربالترابيةالجماعة:المشروعموقع
الذهبواديإقليمأنزران،

هكتار5.000:اإلجماليةالمساحة
لصالحفالحيةضيعة235:المستفيدون 
ةشراكإطارفيالشبابوالمقاولينالخواصالمستثمرين

الفالحيةاألراضيحولوالخاصالعامالقطاعينبين

هكتار4.400:للسقيالقابلةالصافيةالمساحة
مكعبمتر5.300:للهكتارالماءمنالسنويةالحصة

بالتنقيطالري :السقينمط

حرالبمياهتحليةمحطة:المياهمصدر
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التركيبة المؤسساتية إلنجاز المشروع

وعتنفيذسيتم ي المشر
اكةبعقود المتعلق12-86رقمالقانونإطار فن ن الشر ن بي  :والخاصالعامالقطاعي 

اكةعقد - ن شر ن بي  كبالتمويليتعلقوالخاصالعامالقطاعي  تحليةلمحطةلصيانةواوالتشغيلوالبناءوالتصميمالمشب 
ي تطويرها يتمالريحيةالطاقةإنتاجوحدةو البحر مياه

بهدف،المتجددةالطاقاتبشأن09-13رقمالقانونإطار فن
،المياهتحليةلوحدةالكهربائيةالطاقةاحتياجاتتلبية

اكةعقد - ن شر ن بي  كبالتمويليتعلقوالخاصالعامالقطاعي  رياللشبكةلصيانةواوالتشغيلوالبناءوالتصميمالمشب 
ي هكتار 5000مساحةعىل

ن
الداخلةمنطقةف



التركيبة المؤسساتية إلنجاز المشروع



:منها مليار درهم,22كلفة االستثمار 

1860 الريحيةالطاقة وحدة إنتاجو محطة التحليةبالنسبة لمليون درهم

338شبكة الريبالنسبة لمليون درهم

ي ذلك ( 270: )الريحيةوالمحطة محطة تحلية المياه
ن
(  30)شهًرا من تاري    خ بدء األعمال بما ف

للبناءشهرا 
ي ذلك( 264: )شبكة الري

ن
ون شهًرا من تاري    خ بدء األعمال ، بما ف للبناءشهًرا ( 24)أربعة وعشر

التركيبة المالية إلنجاز المشروع

كلفة المشروع

2,2

مليار درهم

مساهمة الدولة

 1,53مليار درهم

70%

مساهمة 

الشريك الخاص

TIRISMA

مليون درهم 41,8

2%

مساهمة 

الشريك الخاص

DAWEC

مليون درهم580

26%

التركيبة المالية للمشروع

كلفة املشروع

مدة عقود الشراكة

مساهمة الفالحين

مليون درهم 43,3

2%



األراضيحولالخاصوالقطاعالدولةبينالشراكةعمليةإطارفيالعروضطلباتتقديمعمليةإطالقسيتم
ي لتوفب  للدولةالخاصللملكالتابعة

ن والمقاولالخاصالقطاعمنالمستثمرينلفائدةالفالحيةاألراضن ي 

ن الشباب ،باالستثمار المهتمي  .الفالحيةتنميةالوكالةطرفمنالفالحي

يكمعبالتعاقد مطالبونأرضية،قطعمنالمستفيدونالفالحون بالمياهيهمأراضتزويد أجلمنالخاصالشر
.هكتار/مكعبمب  5.300بحجمالمحالة

تخصيص األراضي الفالحية ضمن مدار المشروع



تأثيرات المشروع
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:البيئيعلى املستوى 

: اقتصادي -السوسيوعلى املستوى 

مليار درهم2,5: الفالحي وتثمينه المرتقب لإلنتاجاالستثمار 

 مليار درهم سنويا كقيمة مضافة1إحداث أكبر من
 طن من البواكر400.000إنتاج
 طن من الفواكه الحمراء15.000إنتاج
 (دائمة فرصة شغل10000ما يقرب من)خلق مناصب شغل

والبيئيإقتصادي-السوسيوتأثيرات جد مهمة وإيجابية املشروع على املستوى 

 ي الحفاظ عىل المياه الجوفية
ن
.واستدامتهاالمساهمة ف
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الحالة الراهنة للمشروع والمحطات المقبلة

:املحطات املقبلة

اكةمشروعهيكلةدراسةإنهاء ن الشر ن بي  ي والخاصالعامالقطاعي 
ن
2017عامف

اكةعقد عىلالمصادقة كللتمويلالشر تم:الريحيةالطاقةإلنتاجمحطةالبحر مياهلتحليةمحطةواستغاللوبناءوتصميمالمشب 

اكةعقودتوقيع .2019نوني  7:الشر

 ي العقود منمقتطفاتنشر
ن
.2020مارس12بتاري    خ6864عددالرسميةالجريدةف

وطإعداد ن العقود لدخولاألساسيةالشر .تم:التنفيذحير

  تم:الدولةأمالكمنالعقار توفب

اكةعقد خولد ن الشر 2021أكتوبر:التنفيذحير

ي المكتبمعالتفاوض
بالصالحوالماءللكهرباءالوطتن وطبشأنللشر ببمياهالداخلةمدينةإمداد والوطنيةالكهرباءشبكةإلوالوصولالربطشر .التنفيذقيد المحالةالشر

ية• اير : انطالق األشغال التحضير 2022فب 

تقدم مراحل اإلنجاز



بين القطاعين العام والخاصشراكة للجديدة إطالق مشاريع 

مياه البحر تحلية عبر 



وعوالتقييمالجدوىدراسةنجاز إ 5000ريشبكةوتدبب  بناءلمشر
اعدةالمسو البيضاءالدار تحليةمحطةمنرحالسيديدائرةبهكتار

اكةعقود لتوقيعةتقنيال الشر

وعالتمهيديةالجدوىدراسةنجاز إ مياهبتحليةهكتار5000ريلمشر
ي البحر 
ن
اكةالشر عقود لتوقيعةتقنيالالمساعدةو .نونواد كلميممنطقةف

تحلية مياه البحرعبر والخاصشراكة بين القطاعين العام للإطالق مشاريع جديدة 



باها بالمغربآيتتحلية مياه البحر في منطقة شتوكة محطة 




