
 
 

 

 إحصائيات

 ىدينامية حضرية وعلى مستو

 االستثمارات
 

 .تشهد الجهة منذ سنوات نمو متزايدا في المشاريع االستثمارية وخاصة في مجالي السياحة والعقار

 

 .وتستحوذ مدينة مراكش ونواحيها على غالبية هذه المشاريع يليها إقليمي أسفي وقلعة السراغنة

 

ويرجع االقبال الكبير على االستثمار بمدينة مراكش ونواحيها إلى جاذبية هذه المدينة بحكم موقعها 

الجغرافي ومناخها وجودة الحياة بها . وقد كان لذلك أثر ايجابي على التشغيل وخلق دينامية موازاة مع 

 .باقي األنشطة والخدمات

 

رة من هذا الوضع ، ذلك ان مختلف المشاريع وقد استفادت المدينتان العتيقتان لمراكش والصوي

االستثمارية تهم دور الضيافة والمطاعم. كما أن هذه المشاريع كان لها وقع جيد بخصوص حماية النسيج 

 .العريق للمدينتين

 

وسجل خالل السنوات الخمس األخيرة ارتفاع جد ملحوظ في عدد رخص البناء الممنوحة بجميع المدن 

 .والجماعات بالجهة

 

ويهم هذا الطلب باألساس قطاعي السياحة واإلسكان . وقد استفاد جميع الفاعلين بالجهة وعلى نحو جيد من 

 .التدابير واالجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع االستثمار

 

ما  2018وبلغ عدد المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الجهوية لالستثمار خالل النصف األول من سنة 

 .مليار درهم 11مشروعا استثماريا بتكلفه مالية تقدر بأكثر من  48مجموعه 

 

مشروعا  48فقد تم اعتماد  2018وحسب تقرير للمركز الجهوي لالستثمار برسم الفصل األول من سنة 

مشروع تمت دراستها من قبل اللجنة بغالف  100منصب عمل من أصل  951ألف و 11تساهم في خلق 

منصب عمل ، فيما منحت اللجنة  965ألف و 17يار درهم ومن شأنها أن تخلق مل 15استثماري يصل إلى 



 
 

 

 إحصائيات

مشاريع في  8منصب شغل( ، فيما الزالت  725آالف و 5مليار درهم و 4مشروعا ) 44الرأي الموافق ل

 .منصب شغل( 289مليار درهم مع خلق  0.5طور الدراسة )

 

في المائة من هذه المشاريع التي حظيت  73ويالحظ من خالل التوزيع القطاعي لهذه المشاريع ، أن 

في  17في المائة( والتعليم ) 17في المائة( والتجارة ) 27بالموافقة تشمل أربعة قطاعات وهي السياحة )

 في المائة(. 12المائة( واإلسكان )

  

المشاريع االستثمارية في إطار اللجنة الجهوية لالستثمار ، ساهم وموازاة مع األنشطة المرتبطة بدراسة 

في دراسة مختلف طلبات الترخيص  2018المركز الجهوي لالستثمار خالل النصف األول من سنة 

 . وإعداد العقود المرتبطة بالخصوص بقطاع المعادن والتصنيف السياحي

 

ات في إطار اللجان المختصة، وتهم المصادقة ، ومنحت هذه التراخيص بعد دراسة والموافقة على الملف

مشروعا استثماريا حيث حصل حاملو هذه المشاريع على التراخيص المتعلقة بالتنقيب  77باألساس ، على 

 .عن المعادن

 

شهادة سلبية مقابل  314ألف و  2018كما منح المركز الجهوي لالستثمار خالل النصف األول من سنة 

 .في المائة 10بارتفاع بنسبة  2017الفترة من سنة  شهادة خالل نفس 1190

 

شهادة  1279وتأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مقدمة الشركات التي تم الترخيص بإنشائها ب

شهادة لشركات األشخاص  26شهادة ، في حين منحت  1288، متبوعة بشركات األشخاص المعنويين ب

 .الذاتيين

 

ي لهذه الشركات ، أبرز تقرير المجلس الجهوي لالستثمار أن أربع قطاعات وبخصوص التوزيع القطاع

في  48في المائة من عدد الشهادات الممنوحة ، وهي قطاعات الخدمات المتنوعة ) 88استحوذت على 

 في المائة(. 10في المائة( والسياحة ) 13في المائة( والبناء واألشغال العمومية ) 17المائة( والتجارة )

 

متم يونيو  2916مقاولة مقابل  3204ما مجموعه  2018غ عدد المقاوالت المحدثة الى متم يونيو وبل

المعنويين )مع هيمنة للشركات ذات   في المائة تهم األشخاص 72في المائة( ضمنها  10)زائد   2017

 .في المائة لألشخاص الذاتيين 28من الملفات المقدمة( و 71ر5المسؤولية المحدودة : 

 



 
 

 

 إحصائيات

 1ر359وحسب ذات المصدر، فإن من شأن هذه المقاوالت المحدثة بغالف استثماري يقدر بأزيد من 

 . منصب شغل 899آالف و 10مليار درهم أن تساهم في خلق 

 

وبخصوص قطاعات األنشطة االقتصادية ، فبلغت نسبة احداث المقاوالت بقطاعي الخدمات والتجارة ، 

في  8و 11، متبوعين بقطاع البناء واألشغال العمومية والسياحة بفي المائة  33و 42على التوالي ، 

 .المائة من عدد المقاوالت المحدثة

 


