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ملف العدد

واملياهةالقرويوالتنميةالبحري والصيدالفالحةوزير السيدزيارة
تضررةاملاملناطقلبعضمكناسفاسجهةرئيسوالسيدوالغابات

بالجهةالصقيعموجةمن



1/2ملف العدد 

والغابات والسيدزيارة السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
مكناس لبعض املناطق املتضررة من موجة الصقيع بالجهة–رئيس جهة فاس 

الفالحةوزيراخنوشعزيزالسيدقام
ياهواملالقرويةوالتنميةالبحري والصيد
رئيسالعنصرمحندوالسيدوالغابات

يمإقلعاملالسيدرفقةمكناسفاسجهة
بزيارة2020يونيو11الخميسيومصفرو 
موجةمناملتضررةاملناطقلبعض

اسمكن-فاسجهةعرفتهاالتيالصقيع
وهمت2020يونيو06السبتيوممساء
.ناتتاو إقليمباستثناءالجهةأقاليمجل

بعضفيالظاهرةهذهعنفوتسبب
ةالزراعيللمحاصيلأضرارفياألماكن
.الفالحيةالتحتيةالبنيةوبعض



2/2ملف العدد 

التدابير االحترازية املتخذة من طرف مجلس جهة فاس مكناس 

19ملواجهة كوفيد 

رالوزيالسيدتوقفالزيارةهذهوخالل
يالتاألضرارعندالجهةرئيسوالسيد
اللقاءتمكماباملزروعات،لحقت

وقوفالتمحيثاملتضررين،بالفالحين
ضراراأل أنوتبيناملسجلة،الخسائرعند

اراألشجهمتالعاصفةبهذهاملرتبطة
وزراعة(والزيتون الورديات)املثمرة

سجلتوقد.الحبوبوزراعةالخضراوات
الزراعةنوعحسبمتفاوتةأضرار

إلى20%منتراوحتوالتيواملنطقة،
والسيدالوزيرالسيدأكدوقد.%80

معقبتنسيسيتمأنهعلىالجهةرئيس
لالتدخواملهنييناملحليةالسلطات

واتخاذاألضراروحصرعاجلبشكل
.هاملعالجتالالزمةوالتدابيراإلجراءات

مروردبعومباشرةأنهإلىاإلشارةوتنبغي
مكونةإقليميةلجانخرجتالعاصفة

حري البوالصيدالفالحةوزارةمصالحمن
ممثليو والغاباتواملياهالقرويةوالتنمية
اس،مكنلفاسللفالحةالجهويةالغرفة
للزيتون البيمهنيةالفدراليةممثليوكذا

INTERPROLIVE))يةالبيمهنوالفدرالية
إلى((FEDAMاملثمرةاألشجارلتنمية
اراآلثوتحديدالوضعملعاينةامليدان

.املختلفةاملحاصيلعلىاملحتملة

والغابات والسيدزيارة السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
مكناس لبعض املناطق املتضررة من موجة الصقيع بالجهة–رئيس جهة فاس 



01 أنشطة املجلس

اجتماعي مكتب مجلس الجهة❑

مكونات املحور 

ندوة الرؤساء ملجلس الجهة❑

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة❑
ملجلس الجهة

لجهةاجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ملجلس ا❑

اجتماع لجنة التكوين والشغل ملجلس الجهة❑

واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةلجنةاجتماع❑
الجهةملجلسوالبيئيةوالثقافية



01 أنشطة املجلس

ةبرئاسمكناسفاسجهةمجلسمكتبعقد
Visio)بعدعنداجتماعاالعنصرمحندالسيد

conférence)،2020ماي14الخميسيوم
ل جدو خصصوقدزواال،الثانيةالساعةعلى

اكموذلكالنقط،منمجموعةلدراسةأعماله
:يلي

ةملواجهالجهةطرفمناملتخذةاإلجراءات1-
الصحي؛الحجرومابعد19كوفيدفيروسأثار
اءاتباإلجر الرئيسالسيدذكرالصددهذافي

يفمنهكمساهمةالجهةمجلساتخذهاالتي
علىخاصةالفيروس،هذاآثارمنالحد

علىاملتضررة،الساكنةمساعدةمستوى 
الجهة،صعيد

½  2020ماي  14اجتماع مكتب مجلس الجهة 

عناملكتبأعضاءوالسادةالسيداتعبركما
كلفيالكاملوانخراطهاملجلساستمرار

فيساعدستالتياملستقبليةواملبادراتاإلجراءات
افيمخصوصاالوباء،هذاملخلفاتالتصدي

سامللمو للوقعنظرااالجتماعي،الجانبيخص
قطاعلباإلضافة.املتضررةالفئةعلىواملباشر
علىاتاملستشفيوضعيةتناول تمحيثالصحة،
ةالجهاستعدادعنالتعبيروتمالجهة،صعيد
تمكمااملعني،القطاعمعوتعاون بتنسيقلدعمها
للمكاتبدعمتخصيصضرورةعلىالتأكيد

.البلديةالصحية



01 أنشطة املجلس

IFCمنالقرضوضعية

قدمالنقطة،هذهبخصوص
الجهةمجلسرئيسالسيد

تطور حول املعطياتمنمجموعة
الجهةبينالقرضعقدإعداد

(IFC)الدوليةاملاليةوالشركة فرع“
سيتميالتواملشاريع،”الدوليللبنك
حيث.قطعهاالتيواملراحلتمويلها

أعضاءوالسادةالسيداتأكد
يشكلسلكونهأهميتهعلىاملكتب
اريعاملشتمويلالستكمالوسيلة

الجهةمجلسطرفمناملبرمجة

ل املداخي)وضعية ميزانية الجهة 2-
؛(واملصاريف

عندالوقوفتماإلطارهذافي
الجهةمداخيلتحصيلمستوى 

آلثارربالنظفيهااملحتملوالتقلص
علىوانعكاساته19كوفيدفيروس

واملداخيلاالقتصاديةالوضعية
ئلالبدامناقشةوتمت.الضريبية
.الصددهذافياملمكنة

20202/2ماي  14اجتماع مكتب مجلس الجهة 



01 أنشطة املجلس

ةبرئاسمكناس-فاسجهةمجلسمكتبعقد
بعدعنداجتماعاالعنصرمحندالسيد

(Visio conférence)السيداتبمشاركة
12الجمعةيوموذلكالرئيسنوابوالسادة

عشرةالحاديةالساعةعلى2020يونيو
لدارسةاالجتماعهذاخصصوقدصباحا،
الذي،2020يوليوز دورةأعمالجدول مشروع
سةالدرابينهامنالنقطمنمجموعةيتضمن

وجهةالدولةبينبرنامجالعقدعلىواملصادقة
االتفاقياتعلىواملصادقةمكناس،-فاس

العقد،بهذااملتعلقةالجاهزةالخاصة

20201/2يونيو 12الجهة اجتماع مكتب مجلس 

قدععلىواملصادقةللدراسةباإلضافة
املاليةواملؤسسةالجهةبينالقرض

منهجزءفييهمالذي،SFIالدولية
بالجهةةالصحياملكاتبتجهيزفياإلسهام

،19كوفيدجائحةمواجهةإطارفي
يصتقللبرنامجسيخصصاآلخروالجزء
مبالعالواالجتماعيةاملجاليةالفوارق 

.القروي



01 أنشطة املجلس

2/2اجتماع مكتب مجلس الجهة 

يفاملدرجةاألخرى النقطأهمبينومن
اهذفيتداولهاتمالتياألعمالجدول 

طرفمناملتخذةاإلجراءاتاالجتماع،
وما19كوفيدفيروسآثارملواجهةالجهة
الجانبفيخاصةالصحي،الحجربعد

ماك.االقتصاديةبالتداعياتاملتعلق
رريناملتضالفالحينوضعيةدراسةتمت
يومةالجهعرفتهاالتيالصقيعموجةمن

بعضواقتراح،2020يونيو06السبت
بعدأثارها،منللتخفيفاإلجراءات

.للخسائرشاملبتقييمالقيام

املستجداتعلىاالطالعتمأخرى،جهةومن
املهنمدنبإحداثاملتعلقةواإلجراءات
علقاملتالشقفيخاصةبالجهة،والكفاءات

زاماتالتوأيضاالتكوينوشعببالتخصصات
.املشروعبهذاالخاصةالجهة



01 أنشطة املجلس

ندوة الرؤساء ملجلس الجهة

اجتماع،2020يونيو25الخميسيومانعقد
ندمحالسيدترأسهالجهةبمقرالرؤساءندوة

ةالسادبحضور الجهةمجلسرئيسالعنصر
جدول خصصالفرق،ورؤساءاللجانرؤساء
جدول دراسة:التاليةالنقطلدراسةأعماله
لشهرالجهةملجلسالعاديةالدورةأعمال
االجراءاتحول تقريروتقديم2020يوليوز 

آثارملواجهةالجهةمجلسطرفمناملتخذة
.19كوفيدوباء



01 أنشطة املجلس

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية
 1/2والبرمجة ملجلس الجهة

انيةلجنةعقدت ز ةالماليوالشؤونالمي 
مجة ،2020يونيو26الجمعةيومهوالير
يسرئالعابد محمد السيد ترأسهاجتماعا 
هاللجنة، اءأعضوالسادةالسيداتوحضز
للمصالحالعامالمدير السيد و اللجنة
ذ لتنفيالجهويةالوكالةمدير والسيد 

.الجهةأطر وبعضالمشاري    ع



01 أنشطة املجلس

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية
 2/2والبرمجة ملجلس الجهة

منمجموعةلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
:أبرزهاالنقط

والجهة؛الدولةبينبرنامجالعقددراسة-
لعقدباالخاصةالنموذجيةاالتفاقيةمشروعدراسة-

والجهة؛الدولةبينبرنامج
ةاملاليواملؤسسةالجهةبينالقرضعقددراسة-

((IFCالدولية



01 أنشطة املجلس

يوماجتماعاالقرويةوالتنميةالفالحةلجنةعقدت
النقطةلتدارسخصص،2020يونيو24األربعاء
راكةشاتفاقيةمشروعبدراسةواملتعلقةالفريدة
أشغالهترأسوالذيالبردمحاربةأجهزةالقتناء
ةالسادوحضرهاللجنةرئيسدهدهلحسنالسيد
ةللفالحالجهويةاملديريةممثلاللجنة،أعضاء
.الجهةأطروبعض

اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية 
ملجلس الجهة



01 أنشطة املجلس

24اءاألربعيوماجتماعاوالشغلالتكوينلجنةعقدت
الفريدةالنقطةلتدارسخصص،2020يونيو

املقاوالتحول مستجداتبتقديمواملتعلقة
ملدعمكافأةإلحداثالخاصالدعممناملستفيدة
الذياالجتماعوهوشور،فاسبمنطقةالتشغيل

لجنةرئيسالسعيدي،الحقعبدالسيدأشغالهترأس
ةالسيدبحضور الجهةبمجلسوالشغلالتكوين
مثلموالسيداللجنةأعضاءوالسادة،بنعربيةمجدة
.الجهةأطروبعضلالستثمارالجهوي املركز

اجتماع لجنة التكوين والشغل 
ملجلس الجهة

اديالعالسيرعلىالحضور اضطلعاالجتماعخالل
للتشغيلةمكافأبإحداثاملتعلقةاالتفاقيةلتنفيذ
اءأعضبهتقدمالذيالعرضخاللمنشور بفاس
قدمتتالتيالشركاتعددتحديدمعالتتبعلجنة

.املكافأةهذهمناالستفادةبطلبات



01 أنشطة املجلس

هللاعبدالسيداالجتماعهذاأشغالترأس
دةالسيبحضور اللجنةرئيسالبورقادي،

لرئيسالرابعةالنائبة،بنعربيةمجدة
أعضاءوالسادةالسيداتوالجهةمجلس
تنميةاللوكالةالعاماملديروالسيداللجنة،

.لجهةاأطروبعضفاس،ملدينةاالعتبارورد

اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ملجلس الجهة

ةواالجتماعياالقتصاديةالتنميةلجنةعقدت
،2020يونيو25الخميسيوموالبيئيةوالثقافية
روعبمشاملتعلقتينالنقطتينلتدارسخصص

ول األ الشطروإنجازبتطويرالخاصةاالتفاقية
فاسبجهةاملاءراساللوجستيكيةللمنطقة
برنامجبتتعلقشراكةاتفاقيةمشروعوكذامكناس
اراإلطوتحسيناالقتصاديةاألنشطةتثمين

.2024-2020لفاسالعتيقةباملدينةاملعيش ي



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

الحق في الحصول على املعلومة❑

ألف قناع واقي هبة من مجلس الجهة 69أزيد من ❑
ملترشحي امتحانات الباكالوريا واألطر املشرفة عليها

إنجازعبربالجهةالداخليةالسياحةتطوير❑
السياحيةبالفروسيةخاصدوليمشروع



02والتعاون العامةالعالقات

ألف قناع واقي هبة من مجلس الجهة 69أزيد من 
 ½ملترشحي امتحانات الباكالوريا واألطر املشرفة عليها

مجلسرئيسالعنصر،محندالسيدقام
سعيدالسيدرفقةمكناسفاسجهة
25الخميسيومهمساءالجهةوالي،زنيبر
مجهوداتلدعمتفقديةبزيارةيونيو
توى مسعلىالبكالورياامتحاناتتنظيم
جميعلفائدةواقي59.144بمنحالجهة

واقيقناع10.200وواملترشحاتاملترشحين
ةبالحراساملكلفيناألساتذةلفائدة

قناع69.344اجمالهماوهووالتصحيح
.واقي



02والتعاون العامةالعالقات

ألف قناع واقي هبة من مجلس الجهة 69أزيد من 
 2/2ملترشحي امتحانات الباكالوريا واألطر املشرفة عليها

زتعزيإطارفيالزيارةهذهوتندرج
خذتهااتالتيالوقائيةالتدابيرودعم
منموالتعليالوطنيةالتربيةوزارة
يناملترشحصحةوسالمةتأمينأجل

لظفيواإلداريةالتربويةواألطر
بإعالنةاملرتبطاالستثنائيةالظروف

هاأقرتالتيالصحيةالطوارئ حالة
فيدكو وباءانتشارمنللحداململكة

يةجمعمنبمبادرةاملساهمةهذهتأتيإذ.19
بيةالتر وزارةمعوتنسيقباملغربجهات

العاليوالتعليماملنهيوالتكوينالوطنية
فتكليبموجبهايتمالعلمي،والبحث
ةتكلفبتحملباملغربالجهاتمجالس
للوجهواقيقناعألف560حوالياقتناء

ويةالتربواألطرالتالميذعلىوتوزيعها
لورياالبكابامتحاناتاملعنيينواإلدارية

.2020دورة



02والتعاون العامةالعالقات

طيربالذيالالمركزي التعاون إطارفي
الفسونتربجهةمكناسفاسجهةمجلس

عملت،2016سنةمنذبفرنسالواردو
عناإلعالنفياملشاركةعلىمعاالجهتان

لدعماملشتركبالصندوق الخاصشاريعامل
وذلك،املغربيالفرنس يالالمركزي التعاون 
ويرتطيهممشتركجديدمشروعبتقديم

خاللبالجهةبالخيول املرتبطةالسياحة

.2020مارسشهر

الذيالنموذجياملشروعهذاويهدف
إلىرانإفبإقليماألولىاملرحلةفيسينجز
بالجهةالسياحةمنالنوعهذاتطوير
منفادةواالستجاذبيتهاتحسينوبالتالي

املجال،هذافيالشريكةالجهةتجربة

مشروع دوليتطوير السياحة الداخلية بالجهة عبر إنجاز 

 1/2خاص بالفروسية السياحية

مناملشروعسيمكنذلك،إلىباإلضافة
الخاصةالتحتيةبالبنيةالنهوض

ول بالخياملرتبطةالسياحةباملدارات
اكنةلسللدخلاملدرةاألنشطةبالنهوضو 

باعتباراملشروعوسيساهماإلقليم
تاحانفعلىتحفيزيةرياضةالفروسية
رامواحتصداقةعالقاتونسجالثقافات

هذافييشتغلون الذينالفاعلينبين

.املجال



02والتعاون العامةالعالقات

عناملنبثقةاللجنةانعقادوبعد
زي الالمركالتعاون لدعماملشتركالصندوق 
اريعاملشبدراسةواملكلفةاملغربيالفرنس ي
عاملشرو قبول تمالجهات،طرفمناملقدمة
معةبشراكمكناسفاسجهةطرفمناملقترح
بالسياحةالخاصدولوارفالسونترجهة

املشروعفةتكلوتقدر.بالجهةبالخيول واملرتبطة
10بالجهةتساهمدرهم1.300.000بحوالي

%30بلواردوفالسونترجهة،%

.%60بوالصندوق 

2020ةسنبينماتتراوحاملشروعإنجازمدةأنإلىاإلشارةوتجدر
وروناكوباءبانتشاراملتعلقةالحاليةللظروفونظرا،2022و

شتنبرمنابتداءاملشروعانجازفيالشروعيتمسوفاملستجد،

.املشروعفيالشريكةاألطرافبمشاركةوذلكاملقبل

مشروع دوليتطوير السياحة الداخلية بالجهة عبر إنجاز 

 1/2خاص بالفروسية السياحية



02والتعاون العامةالعالقات

في الحصول على املعلومةالحق

لسنةةاملغربياململكةدستور أحكامفيجاءملاطبقا
واملتعلقالثانيبابهمن27املادةوالسيما2011

تمتعيبموجبهاوالذياألساسية،والحقوق بالحريات
علىالحصول فيبالحقواملواطنيناملواطنات
العمومية،االدارةحوزةفياملوجودةاملعلومات

املرفقهامبماملكلفةوالهيئاتاملنتخبة،واملؤسسات
.العام

املتعلق13.31رقمالقانون عليهنصماإلىوإضافة
يملقوتكريسااملعلومات،إلىالوصول فيبالحق
اوالتزامهمحيطهاعلىمكناس-فاسجهةانفتاح
قام،واملواطنينللمواطناتاملقدمةالخدمةبتجويد
الحصول بحقمكلفةخليةبإحداثالجهةمجلس

بتلقيخاصالكترونيبريدانشاءوكذلكاملعلومةعلى
:املعلومةعلىالحصول طلبات

Rfm.citoyen @gmail.com



04 الهيآت االستشارية

مكونات املحور       

للجهةبالشباباملكلفةاالستشاريةالهيئةملكتببعدعناجتماع❑
((WEBEXتقنيةعبر 

جهةلمكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب لاجتماع ❑

لجهةباببالشاملكلفةاالستشاريةالهيئةرئيسمكتببينبعدعنلقاء❑

فرنسابلواردو فالالوسطلجهةالثالثوالنائبمكناسفاس



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

هيآت االستشاريةال

شباباجتماع عن بعد ملكتب الهيئة االستشارية املكلفة بال
WEBEX))1/2للجهة عبر تقنية 

الهيئةملكتببعدعناجتماعانعقد
فاسلجهةبالشباباملكلفةاالستشارية

يوموذلك((webexتقنيةعبرمكناس
ورةبلامكانيةملناقشة2020ماي8الجمعة

عنالتعلمحول استشاري رأي
التربيةمؤسساتبانخراطبعد

التعليمومؤسساتاملنهيوالتكوينالوطنية
اسمكنفاسجهةجانبإلىبالجهةالعالي
التعلمءأداوتطويرالحاليةالتجربةلتثمين

مستقبالبعدعن
هيئةالرئيساليندوزيأحمدالسيدبرئاسة

.الجهةوأطراملكتبأعضاءوبمشاركة



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

هيآت االستشاريةال

شباباجتماع عن بعد ملكتب الهيئة االستشارية املكلفة بال
WEBEX))2/2للجهة عبر تقنية 

عنمالتعليموضوعاالجتماعتناول وقد
والتحدياتاالكراهات،الواقع،:بعد

.املستقبليةاآلفاق
هذاعلىاالشتغالاملنتظرمنو

املعطياتتجميعاجلمناملوضوع
يفاستشاري رأيإعدادوواملقترحات

.املوضوع

الهيئةأنإلىاإلشارةوتجدر
جهةلبالشباباملكلفةاالستشارية

.تطوعيةمهاملهامكناسفاس



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

2020يونيو12الجمعةيومانعقد
تقنيةعبربعدعنعناجتمع

visioconférenceمكتببين
لفةاملكاالستشاريةالهيئةرئيس

مكناسفاسلجهةبالشباب
الفسونطرلجهةالثالثوالنائب

نممثليبحضور فرنسالواربدو
ي الجهو املجلسوعنالجهتينعن

جهةواطرالوسطلجهةللشباب
.مكناسفاس

هيآت االستشاريةال

ة مكتب الهيئة االستشارية املكلفاجتماع 

جهةلبالشباب ل

بينالتعاون تفعيلحول االجتماعموضوعتمحور وقد
:اساسينموضوعينعلىاالشتغالعلىالتأكيدوتمالطرفين
؛البيئةموضوع

.19كوفيدازمة



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة
2020يونيو12الجمعةيومانعقد
تقنيةعبربعدعنعااجتم

visioconférenceرئيسمكتببين
الشبابباملكلفةاالستشاريةالهيئة
ثالثالوالنائبمكناسفاسلجهة
افرنسبلواردوفالالوسطلجهة

نوعالجهتينعنممثلينبحضور 
لجهةللشبابالجهوي املجلس
.مكناسفاسجهةواطرالوسط

هيآت االستشاريةال

ية مكتب رئيس الهيئة االستشار لقاء عن بعد بين 
املكلفة بالشباب لجهة فاس مكناس والنائب 

فرنسا بفال دو لوار الوسطالثالث لجهة 

االجتماعموضوعتمحور وقد
بينالتعاون تفعيلحول 

علىالتأكيدوتمالطرفين
موضوعينعلىاالشتغال
:اساسين

؛البيئةموضوع•
.19كوفيدازمة•



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش❑ اريع للجهةلقاء ألعضاء لجنة اإلشراف واملر

أشغال بناء ملعبين للقرب بإقليم تاونات❑

ابطاملسلكبناءأشغالانطالق❑ قليميةاإلوالطريقكلدمانجماعةمركز بينالر
تازةإقليم–ورغينودوار فرخون أزغار عبر5425رقم

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ل❑ لجهةاجتماع لجنة اإلشراف واملر



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

بمدينة صفرو اإلصطناعيبناء ملعب القرب بالعشب ❑

إقليم صفرو –بناء مركز التشخيص بمستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو ❑

إقليم صفرو –مكودوبجماعة أوالد امباركانتهاء أشغال تهيئة مسلك أوالد ❑

والطريق 5425انطالقة أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم ❑
إقليم تازة–بوديرنحو جماعة باب كلدمانانطالقا من جماعة 507الجهوية 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

لةللوكاواملراقبةاإلشرافلجنةاجتمعت
كناسمفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية

منصةعبر2020ماي14الخميسيومه
رئيسالسيدبحضور بعدعنالتواصل
إلىةباإلضافاللجنةأعضاءوباقياملجلس
ةبالوكالاملصالحورؤساءاألقسامرؤساء

.كناسمفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
نةاللجتتبعإطارفياالجتماعهذاويأتي

يةالظرفهذهظلفيالوكالةعمللسيرورة
.البالدمنهاتمرالتيالخاصة

تمنىةترحيبيكلمةالرئيسالسيدوالقىهذا
وكافةاللجنةأعضاءلكافةخاللهامن

بةبمناسمباركرمضانالوكالةمستخدمي
خذأإلىالجميعدعاكماالفاضل،الشهرهذ

علىحفاظاوالحذرالحيطةمناملزيد
.ذويهموسالمةسالمتهم

اقبة للوكالة  الجهويةلقاء ألعضاء لجنة اإلشراف واملر
1/4للجهة لتنفيذ املشاريع 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

طالنقامناقشةاالجتماعهذاخاللوتم
:التالية

الظروفظلفيالوكالةنشاط1.
الوقائية

هامنتمرالتيالخاصةالظروفظلفي
فيذلتنالجهويةالوكالةاتخذتالبالد،

همتالقراراتمنمجموعةاملشاريع
:التاليةالنقاطباألساس

-Iالجائحةتدبير
ضداالحترازيةالتدابيرمنجملةوضع•

الوكالةداخلالوباء
يقتطبعلىللسهريقظةلجنةتشكيل•

االحترازيةالتدابير
-IIالوكالةداخلالوقائيةالتدابير
الوقايةومعداتللتعقيممواداقتناء•

املوظفينتخص

ستثناءاال هذا)باملكاتباملوظفينعددتخفيف•
ميناملستخدوتمكين(املصالحرؤساءيهملم

ضرورةعملهمطبيعةتقتض يالالذين
بعد؛عنالعملمنحضورهم

كالةالو سياراتوحظيرةمقرتعقيمعلىالعمل•
.يوميبشكل

اقبة للوكالة  الجهويةلقاء ألعضاء لجنة اإلشراف واملر
2/4للجهة لتنفيذ املشاريع 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

-IIIاملاليةالتدابير
الةللوك االجتماعيةاألعمالجمعيةمساهمة
كناسمفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية

دعمأجلمندرهمألف150بمبلغ
كوروناجائحةتدبيرالخاصالصندوق 
ق الصندو فيالوكالةمستخدميمساهمة

أيامثالثيعادلبماالجائحةبتدبيرالخاص
.اشتغال
دةلفائشهربمرتبالوكالةمديرمساهمة
.كوروناجائحةتدبيرصندوق 

-VIاملقاوالتمواكبة
وكالةبالمسؤوللكلاإللكترونيالبريدنشر

ةمباشر التواصلمناملرتفقينلتمكين
األشغالتوقفلمالتياملقاوالتمواكبة
ومواكبتهمالدراساتمكاتبحثوكذلك
صعوباترغم2020مشاريعدراساتإلتمام
التنقل

تراماحعلىالوكالةمعاملتعاقدةالشركاتحث
.الجائحةمنوالوقايةالسالمةشروط

عيةووضالبشريةاملواردوضعيةمناقشة.2
:2020سنةبرسمالوكالةصفقات

ةوضعيملناقشةفرصةاالجتماعهذاشكل
يذلتنفالجهويةللوكالةالبشريةاملوارد

ديمتقتمحيثمكناس،فاسلجهةاملشاريع
ومألاملحدثةاملناصبعلىعامةنظرة

تماكمالراهن،الوقتفيالتوظيفمباريات
العروضطلباتوضعيةاستعراض
سوفيوالتالوكالةبهاقامتالتيوالصفقات

حواليإلى2020يونيوشهرمتمغايةإلىتصل
.صفقة22

اقبة للوكالة  الجهويةلقاء ألعضاء لجنة اإلشراف واملر
3/4للجهة لتنفيذ املشاريع 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

علىالوكالةتشرفالتياملشاريعوضعية.3
:2019و2017بينماإنجازها

لىعالوكالةتشرفالتياملشاريععددبلغ
ياراملليقاربماليبغالفمشروع166إنجازها
بمامشروع45انجازمناالنتهاءتمدرهم،
األشغالزلتوالدرهممليون 200يقارب
يقدرماليباستثمارمشروع106بسارية
.درهممليون 422.7بحوالي
يةالظرفهذهظلفيأنهعلىاإلشارةوتجدر

بنسبةأيمفتوحورش27هناكالخاصة،
يفتوجدالتياملشاريعإجماليمن25.47%
.اإلنجازطور 

بابالرئيسالسيدافتتحالعرض،نهايةوفي
أبدواوالذيناألعضاءالسادةأمامالنقاش
املبادرةبهذهرحبوكماواقتراحاتهمآرائهمبدورهم
اكبةملو التواصلاستمراريةعلىوحثوالبناءة
.الوكالةأنشطة
عضاءاأل شاكرااالجتماعالرئيسالسيدواختتم

عوثةاملبالوثائقلدراسةودعوتهمحضورهمعلى
خاللوآرائهممقترحاتهمإبداءقصدلهم

.املقبلاالجتماع

اقبة للوكالة  الجهويةلقاء ألعضاء لجنة اإلشراف واملر
4/4للجهة لتنفيذ املشاريع 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

اجتماع لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة
1/3الجهوية لتنفيذ املشاريع للجهة

بمقر2020يونيو30الثالثاءيومانعقد
افاإلشر لجنةاجتماعمكناسفاسمجلس

ملشاريعالتنفيذالجهويةللوكالةواملراقبة
ةالجهرئيسبحضور مكناسفاسلجهة
اللجنةوأعضاءمكناسفاسجهةووالي

.اإلفتحاصمكتبوممثل
الرئيسالسيدرحباالفتتاحية،كلمتهوفي

ذلهاتبالتيباملجهوداتوأشادبالحضور 
معالعملمواصلةعلىوشددالوكالة
هاباملعمول االحترازيةالتدابيراحترام
كماالظرفية،هذهخاللالدولةبإدارات

لىعومساعدتهااملقاوالتمواكبةإلىدعا
.األشغالواستئنافالتزاماتهاتنفيذ



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

اجتماع لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة
 2/3الجهوية لتنفيذ املشاريع للجهة

:يةالتالالنقاطاالجتماعهذاخاللمناقشةتم
السنةحساباتافتحاصتقريرخالصات•

؛2019املالية
رتقريخالصاتاإلفتحاصمكتبممثلقدم

تمحيث،2019املاليةالسنةحساباتافتحاص
وائمالقعلىواملصادقةالحساباتعلىاإلشهاد

يبرزيالذالش يءتحفظات،بدون لهااملحاسبية
الةللوك املحاسباتيةالعملياتوصحةسالمة
مستلزماتمسايرةمنمصالحهاويمكن

.امليزانياتيةواملحاسبةالعامةاملحاسبة
ىعلالوكالةتشرفالتياملشاريعوضعية•

.إنجازها

فترةفيتتوقفالتيباملشاريعاألشغالمباشرةتمت
ملنتهيةااملشاريععددارتفعوبالتاليالصحيالحجر
يةسار األشغالتزالالحينفيمشروع56إلىليصل

.مشروع94ب
فاسجهةمجلساستثماراتتتوزعوللتذكير،
عنةالعزلفكبالخصوصتهممشاريععلىمكناس
ميتحيثالجهة،وعماالتبأقاليمالقرويالعالم
كواملسالالطرق وتهيئةلبناءمشروع100إنجاز
29ودرهم،مليون 745.13يناهزماليبغالف
87.68بللشربالصالحباملاءللتزويدمشروع
اتالشبكوتقويةلتوزيعمشروع11ودرهم،مليون 

يساهمكمادرهم،مليون 19.09بمبلغالكهربائية
الصحةو التعليمقطاعتهممشاريعفيالجهةمجلس

يقاربمالهاخصصمشروع26بمجموعوالرياضة
.درهممليون 117.63



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

اجتماع لجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة
 3/3الجهوية لتنفيذ املشاريع للجهة

الةالوك مليزانيةإضافيةمشاريعتحويل•
بإقليممشروعينبإنجازالوكالةتكليفتقرر 

يئةتهمشروعمنبكلاألمرويتعلقإفران،
2عديموس ىوايت1عديموس ىايتطريق

مإقليصميمبنبجماعة(الثانيالشطر)
توأيحدوايتطريقتهيئةومشروعافران

يمإقلتمحضيتبجماعةحمووأيتإبراهيم
.افران

متنظيبشأنقرارمشروععلىاملصادقة•
ةاملسؤوليمناصبفيالتعيينمسطرة

ويةالجهللوكالةواملراقبةاإلشرافلجنةصادقت
قرارروعمشعلىمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ
سؤوليةاملمناصبفيالتعيينمسطرةتنظيمبشأن
لتقلدالالزمةالشروطمالئمةإلىيهدفوالذي

رسوماملمقتضياتمعبالوكالةاملسؤوليةمناصب
ه1432الحجةذي28فيالصادر2.11.681رقم

.(2011نونبر25)



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

بإقليميةوالترفيهالرياضيةاملنشآتتعزيزإطارفي
لقرباملعبيبناءأشغالانطالقةإعطاءتمتاونات،

ليةمابتكلفةكالزوجماعةبيبانجماعةمنبكل
جهةمجلسمنممولةدرهممليون 1.96قدرها
.مكناسفاس

وناتأشغال بناء ملعبين للقرب بإقليم تا

الجماعاتاملشروعهذاوسيمكن
للممارسةفضاءاتمناملعنية

كماالقدم،كرةخاصةالرياضية،
أنشطةخلقفيسيساهم

.سوسيورياضية
لجهويةاللوكالةالتقنيةاألطروستسهر
علىسمكنافاسلجهةاملشاريعلتنفيذ
.األشغالإنجاز



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين مركز 
عبر 5425والطريق اإلقليمية رقم كلدمانجماعة 

إقليم تازة–ورغين ودوارفرخون أزغار 

ينبالرابطاملسلكبناءأشغالانطلقت
اإلقليميةوالطريقكلدمانجماعةمركز
ورغينودوارفرخون أزغارعبر5425رقم
.كيلومتر8طول على

جهةمجلسلهبرمجالذياملشروعهذاويأتي
درهممليون 6.74يقاربمامكناسفاس

نماملستفيدةالدواويرساكنةلتمكين
.األساسيةللخدماتالولوج

شاريعامللتنفيذالجهويةالوكالةوستشرف
األشغالإنجازعلىمكناسفاسلجهة

جماعةوتازةإقليمعمالةمعبتنسيق
.كلدمان
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ريقالطبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطلقت
انطالقا507الجهويةوالطريق5425رقماإلقليمية

9.05طول علىبوديربابجماعةنحوكلدمانمن
بلغمكناسفاسجهةمجلسمنباستثماركيلومتر
.درهممليون 11.62

ية انطالقة أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليم
انطالقا من جماعة 507والطريق الجهوية 5425رقم 

إقليم تازة–بوديرنحو جماعة باب كلدمان

نبيسيربطالذياملشروعهذاويهدف
لعزلةافكإلىبوديروبابكلدمانجماعتي

ربطوالللجماعتينالتابعةالدواويرعلى
نةالساكاستقرارفيواملساهمةبينها

ماتالخدملختلفالولوجعمليةوتسهيل
.األساسية

لتنفيذالجهويةالوكالةوستشرف
رسيعلىمكناسفاسلجهةاملشاريع
ازةتإقليمعمالةمعبتنسيقاألشغال

والجماعةلكلدمانالترابيةوالجماعة
.بوديرلبابالترابية
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امباركانتهاء أشغال تهيئة مسلك أوالد 
إقليم صفرو –مكودوبجماعة أوالد 

علىامباركأوالدمسلكتهيئةمشروعأشغالانتهاء
فرو صبإقليممكودوأوالدبجماعةكيلومتر2.1طول 
734بكلفة تحتتمتاألشغالهاتهدرهم،918.40

فيذلتنالجهويةللوكالةالتقنيالفريقإشراف
.مكناسفاسلجهةاملشاريع

تيالاملجهوداتإطارفياملشروعهذاويدخل
صيدالر وتعزيزالعزلةلفكالجهةبهاتقوم

.القرويبالعالمالطرقي
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اإلصطناعيبناء ملعب القرب بالعشب 
بمدينة صفرو 

مشروعانطالقةمكناسفاسجهةأعطت
فيوذلكصفرو بمدينةالقربملعببناء
قباملرافالتحتيةالبنياتتعزيزإطار

.بالجهةالرياضية
1.15بحوالياألشغالهاتهكلفةوتقدر
املشروعهذاسيمكنحيثدرهم،مليون 

ةواملمارسللترفيهجديدمرفقإحداثمن
.الرياضية

ةالجهويالوكالةمصالحوستتكلفهذا
تتبعبمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ
.اإلنجازمراحل



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

لبناءاألشغالانطالقةمكناسفاسجهةأعطت
دينةبمالخامسمحمدبمستشفىالتشخيصمركز

ماليباستثمارمربعمتر670مساحةعلىصفرو 
.درهممليون 3.74قدره

للخدماتالولوجمناملركزهذاوسيمكن
مختلففيجودةذاتالنهاريةاالستشفائية

ىعلسيشتملحيثوالتخصصات،املستويات
االختصاصاتمتعددةللفحوصاتمصلحة
دليةصيإلىباإلضافةالطبيالترويضومصلحة

.باملركزخاصة

بناء مركز التشخيص
–بمستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو 

إقليم صفرو 

الةالوك إشرافتحتاألشغالهذهوستنجز
مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
حةللصاإلقليميةاملديريةمعبتنسيق
.بصفرو 


