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امليثاق الثاني
وقعت حكومة اململكة املغربية، في 30 نونبر 2015، برنامج التعاون الثاني )امليثاق الثاني(، مع 
حكومة الواليات املتحدة األمريكية، ممثلة بهيئة تحدي األلفية، وذلك بهدف الرفع من جودة 

الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويبلغ الغالف املالي الذي رصدته هيئة تحدي األلفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 
30 يونيو 2017، 450 مليون دوالر أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة املغربية تعادل 

على األقل %15 من املساهمة األمريكية. وقد عهد بتنفيذ امليثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي 
األلفية-املغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس توجيه استراتيجي، يترأسه رئيس الحكومة 

ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص واملجتمع املدني.

ويتمحور امليثاق الثاني، الذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز 
التنفيذ، حول مشروعين، هما » التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل « و» إنتاجية العقار«.

مشروع » إنتاجية العقار «
يطمح مشروع » إنتاجية العقار «، الذي رصد له غالف مالي يناهز 170,5 مليون دوالر، إلى تحسين 
حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته 
بشكل أفضل ملتطلبات املستثمرين وتقوية جاذبيته لالستثمار، وذلك من خالل تنفيذ األنشطة 

الثالثة التالية : » حكامة العقار « و» العقار الصناعي « و» العقار القروي «.

نشاط » العقار الصناعي « 
يتمحور نشاط » العقار الصناعي «، الذي رصد له غالف مالي يناهز 127 مليون دوالر، حول 
املكونات الثالثة التالية : )أ( تطوير ثالثة مناطق صناعية نموذجية باالعتماد على بلورة نمط 
السوق وتشجيع  تلبية حاجيات  على  يرتكز  الصناعية  املناطق  تأهيل  وإعادة  جديد إلحداث 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص واالستدامة البيئية واالجتماعية ؛ و)ب( إنشاء صندوق 
إلى تحسين حكامة واستدامة  التي ترمي  الصناعية املستدامة، بهدف دعم املشاريع  املناطق 
املناطق الصناعية القائمة واملستحدثة و)ت( الدعم التقني لفائدة الفاعلين في مجال تنمية 

وتدبير املناطق الصناعية.

صندوق املناطق الصناعية املستدامة
يشكل صندوق املناطق الصناعية املستدامة أحد مكونات نشاط » العقار الصناعي « الذي يهدف 
الى دعم إحداث مناطق صناعية جديدة أو إعادة تأهيل املناطق الصناعية القائمة، مع التركيز 
على تحسين حكامتها واستدامتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية بغية االستفادة من دعم هذا 
الصندوق، يتعين على املشاريع املقترحة أن تستوفي شروط ومعايير األهلية املنصوص عليها في 

دليل مساطر الصندوق.

ويبلغ الغالف املالي الذي رصد لهذا الصندوق، املحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 
واالستثمار واالقتصاد الرقمي، 30 مليون دوالر، تشكل مساهمة هذه الوزارة فيه نسبة 50%.

األهداف والنتائج املتوقعة من صندوق املناطق الصناعية 
املستدامة

الصناعية  املناطق  يرمي صندوق   ،» الصناعي  العقار   « لنشاط  العام  الهدف  مع  تماشيا 
املستدامة إلى تعزيز نموذج املناطق الصناعية املستدامة وإلى املساهمة في تحسين إنتاجية 
هذا  سيمكن  وبذلك،  واالجتماعية.  البيئية  وفعاليتها  الصناعية  املناطق  داخل  املقاوالت 
الصندوق من تعزيز عرض األرا�ضي الصناعية التي تستجيب لحاجيات املقاوالت، السيما 
من حيث جودة البنيات التحتية، والربط بشبكات املواصالت، وخدمات املواكبة، واألسعار 

التنافسية، ليساهم تبعا لذلك في نمو االستثمار الخاص وإحداث فرص العمل.

أشكال الدعم التي يقدمها صندوق املناطق الصناعية املستدامة
الصناعية  املناطق  صندوق  يقدم  املنتقاة،  للمشاريع  املقدم  املالي  الدعم  إلى  باإلضافة 
مرحلة  السيما  الرئيسية،  املراحل  خالل  املشاريع  لحاملي  تقنيا  دعما  كذلك  املستدامة 
بلورة املشاريع وتنقيحها ومرحلة تنفيذ املشاريع املنتقاة، خاصة من خالل تعزيز قدراتهم 

التنظيمية والتقنية.

انتقاء املشاريع 
سيتم اختيار املشاريع املؤهلة للحصول على تمويل صندوق املناطق الصناعية املستدامة 
تناف�ضي، تمنح من خالله وكالة حساب تحدي األلفية- من خالل إطالق طلب للمشاريع 
املغرب ملختلف الفاعلين املعنيين بالعقار الصناعي، فرصة اقتراح مشاريع قصد االستفادة 
من التمويل والدعم التقني لصندوق املناطق الصناعية املستدامة، والتي يجب أن تستوفي 

املعايير التقنية املحددة في دليل مساطر هذا الصندوق.
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املشاريع املؤهلة 
يمول صندوق املناطق الصناعية املستدامة فئتين من املشاريع تتما�ضى أهدافها مع أهداف هذا 

الصندوق ونشاط » العقار الصناعي « وبرنامج » امليثاق الثاني « :

الفئة األولى : إحداث أو توسعة مناطق صناعية مستدامة.	 

الفئة الثانية : إعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة.	 

الهيئات املؤهلة
الهيئات العمومية املغربية التي من بين صالحياتها تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي، خاصة 
املؤسسات واملقاوالت العمومية، والجماعات الترابية، واملطورين-املهيئين العموميين للمناطق 

الصناعية، وغرف الصناعة والتجارة والخدمات.
الهيئات الخاصة، التي قد تكون مجموعات صناعية، أو جمعيات أو مسيري املناطق الصناعية، 
أو مطورين مهيئين خواص للمناطق الصناعية، أو غيرها من الهيئات أو الشركات الخاصة التي 

تستثمر في تطوير وتدبير املناطق الصناعية.

ميزانية صندوق املناطق الصناعية املستدامة : 30 مليون دوالر أمريكي

الدعم املالي املقترح

الفئة األولى : إحداث أو توسعة مناطق صناعية مستدامة،	 
في حدود %50 من التكلفة اإلجمالية للمشروع وأكثر من 1 مليون دوالر أمريكي،

 مع توقع تسجيل املشروع ملعدل مردودية داخلية %12 كحد أق�ضى.

الفئة الثانية : إعادة تأهيل املناطق الصناعية القائمة،	 
في حدود %70 من تكلفة املشروع وما يعادل أو يفوق 500.000 دوالر أمريكي.

تاريخ إعطاء االنطالقة : فاتح مارس 2019.

مدة طلب املشاريع : 4 أشهر.

امليثاق الثاني

للمشاركة في طلب املشاريع لصندوق املناطق الصناعية املستدامة وتقديم ملف الترشيح،
يرجى من صاحب املشروع اتباع الخطوات املوضحة أدناه : 

1
سجل على موقع

www.fonzid.ma 
منصة التقديم  واتبع 
رابط التأكيد الذي 
تم تلقيه عبر البريد 
اإللكتروني للوصول 
إلى النظام األسا�ضي.

2
عبئ نموذج 
التحقق من 

األهلية على منصة 
التقديم عبر 

اإلنترنت.

3
التعرف على نتائج 
األهلية عن طريق 
البريد اإللكتروني، 
يتقدم املؤهلون 
فقط في عملية 
مرحلة طلب 
للمشاريع. 

4
تقديم

ملف الطلب
على االنترنت. 

 www.fonzid.ma : ملزيد من املعلومات، يرجى تصفح املوقع

وكالة حساب تحدي األلفية-املغرب

   www.mcamorocco.ma - www.fonzid.ma       (212) 5 38 01 32 50 / (212) 5 38 01 32 51    
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طلب املشاريع

تاريخ إعطاء االنطالقة : فاتح مارس 2019
مدة طلب املشاريع : 4 أشهر


