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أكتدددددد بر  07مكندددددداس اوعادددددو الالاايدددددة يدددددد   ا  نددددد ن -عقدددددد مجلدددددس جهددددددة فددددداس

علدددل الةددداعة الالاشدددرم ردددجاةا رمقدددر ايجهدددة ررئاسدددة الةددديد م ندددد الالن دددر  2019

وب ض ع الةيد الةاليد زنيبر والي جهدة فداس مكنداس عامد   عئيس مجلس ايجهة،

ةيددددددا سددددددد  الةدددددديد  عمالددددددة فدددددداس، والةدددددديدال والةدددددداام أعضددددددا  مجلددددددس ايجهددددددة،

ا ةدد ا امعمدداا الاددب سددا  س ددا املجلددس مددا ردد ن ا القدداا الدددوعا ن الددرئيس اقريددرا ريجاعيدد

الالددددداايت ن للمجلدددددس ودددددي ي ليددددد ز وأكتددددد بر، وفدددددد  مدددددا ادددددن  عليدددددو مقتضددددديال املدددددداام 

 " من القان ن التنظيمب املتالل  رايجهال.110"

ووددددي ادددد،ا ابردددداع، أيبددددر الةدددديد الددددرئيس أعضددددا  املجلددددس ردددد ن ال ل ددددة املاليددددة 

ي  مددددن ال دددد اعة املجاليددددة وا جتماعيددددة رالالددددال  القددددرو  ابجماليددددة لبرنددددام  التقلدددد

وسدددد اددد   مشدددرو . 177اعاددد  مة  دددة ملدددا مجم عدددو  1.260.000.000.00رلغددد  

اعادد  ر دد ة ةاايددة مددن  786.000.000,00مشددروعا ر ل ددة ماليددة رلغدد   120رنجدداز 

ردددددرس مجلدددددس ايجهدددددة أو ال نالدددددة ايجه يدددددة لتن يددددد، املشددددداع  ، ر ةدددددجة رل ددددد ا  رلغددددد  

 ودددددددي ةددددددد ن رلدددددددي مجمددددددد   املشددددددداع   الادددددددب يدددددددت  رنجازادددددددا مدددددددن ردددددددرس الق اعدددددددال ،70%

مشددددددددددروعا ر ل دددددددددددة ماليددددددددددة رلغددددددددددد   57املخت ددددددددددة الشدددددددددددريكة أو ايجماعددددددددددال ال راريدددددددددددة 

 .%76اعا ، ر ةجة رل  ا  رلغ   480.000.000,00

العادية  2019بالغ صحافي عن أشغال دورة أكتوبر   

 ملجلس جهة فاس مكناس



سدددددد ام ددددد ل اددددد،ق الددددددوعم رامل دددددااسة رابجمدددددا  علدددددل مشدددددرو  م  انيدددددة الةدددددنة و 

مليددددد ن اعاددددد ، ي ددددد  م  دددددا  840 مهدددددا مدددددا مجم عدددددو، ةيدددددا رلدددددي  ج2020املاليدددددة 

مليدد ن اعادد  مل  انيددة التجه دد ، كمددا ادد  اة ددي   690.7 غدد س مددالي اددا  يقدددع   

 8,5مليدددد ن اعادددد  لن قددددال ال ةددددي ر. والاددددب  ددددجل  انة ا ددددا ر ةددددجة  149.3  مجلددددي

 راملائة

يدددددد ا أشددددددغاا ادددددد،ق الدددددددوعم، الدعاسددددددة وامل ددددددااسة رابجمددددددا  علددددددل  كمددددددا امدددددد         

لتاليدددة  شالشدددركة املاليدددة لجدددال سدددرومل مدددن املؤسةدددال املاليدددة الدوليدددة وال رنيدددة ار

( مج  املةاامة وي ام ي  املشاع   املضدمنة ودي الدولية؛ رندوة التجه   ايجماعي

ررندددام  التنميدددة ايجه يدددة، وبرندددام  اقلدددي  ال ددد اعة املجاليدددة وا جتماعيدددة رالالدددال  

 القرو .

مل ددددااسة رابجمددددا  علددددل الالديددددد مددددن مشدددداع   اا اسيددددال دعاسددددة واكمددددا امدددد  ال        

، والاددددددددب امددددددد  مجم عددددددددة مددددددددن الق اعدددددددال الجي يددددددددة وال قافيددددددددة الشدددددددراكة والتالدددددددداون 

 وا ست ااية، وك،ا مجاا اقلي  ال  اعة املجالية وا جتماعية رالالال  القرو . 

 وامدددد  ا ا اسيددددال ايخارددددة رايجاندددد  الجي ددددب، مشدددداع   ةمايددددة مجم عددددة مدددددن        

مراكدددددددددت ايجماعدددددددددال التالالدددددددددة ليجهدددددددددة مدددددددددن ي دددددددددر ال يضدددددددددانال، والادددددددددب رلدددددددددي  جددددددددد  

اعا . كمدا  دم   384.500.000.00ا عتمااال املالية املرر ام لها ما مجم عو 

ا ا اسيدددال ايخاردددة رايجانددد  ال قددداوي، مشددداع   رةدددداا الق ددد  ال قددداوي، واملركددد  

اعادد ،  83.000.000.00ايجهدد   لالعدد   وا ا دداا رايجهددة، لغدد س مددالي يقدددع   

راب ددددددافة رلدددددددل امل دددددددااسة علدددددددل اا اسيدددددددة شدددددددراكة مدددددددن أجددددددد    ي دددددددة واجه ددددددد  من قدددددددة 

 20.000.000.00ميةدددددد ع لغدددددد س مددددددالي يقدددددددع   رلأل شدددددد ة ال ددددددناعية واي رفيددددددة 

امددد  امل دددااسة كددد،لا علدددل اا اسيدددال انددددعق ودددي ررددداع ررندددام  اقلدددي   ااعاددد ، كمددد

 قرو .ال  اعة املجالية وا جتماعية رالالال  ال



ووددي يتددا  أشددغاا ادد،ق الدددوعم اقددد  الةدديد "م نددد الالن ددر" عئدديس مجلددس 

مكندددداس، أرددددالة عددددن ن ةددددو ونيارددددة عددددن نافددددة أعضددددا  مجلددددس ايجهددددة، -جهددددة فدددداس

ربرسيددة و   واليدد س للةدددم الالاليددة ردداج، ردداة  ايج لددة امللددا م مددد الةددااس 

 .ة ظو هللا

 


