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اتفاقية خاصة 34يصادق على “ جهة فاس مكناس”مجلس 
العادية لتنفيذ العقد برنامج بين الدولة والجهة خالل دورته
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1/2ملف العدد 

اتفاقية خاصة34يصادق على “ جهة فاس مكناس”مجلس 
2020توبر لتنفيذ العقد برنامج بين الدولة والجهة خالل دورته العادية لشهر أك

اتفاقية34،على2020أكتوبر5االثنينليومالعادية،دورتهاجتماعفيمكناس،فاسجهةمجلسصادق
استراتيجيةمحاور أربعةاالتفاقياتهذهوتهم.والجهةالدولةبينالبرنامجالعقدبتنفيذمتعلقةخاصة
والفوارق ماعياالجتالعجزتقليصالعلمي،البحثوبالتشغيلوالنهوضاإلنتاجيةالقطاعاتبدعمتتعلق

الجاذبيةحسينتثمالطبيعيةاملواردعلىوالحفاظالتاريخيةواملواقعالثقافياملجالتثمينالترابية،
برنامجالعقدلتنفيذخاصةاتفاقية34علىيصادق“مكناسفاسجهة”مجلس.الجهةلتراباالقتصادية

تقليديةالللصناعةأقطابإنشاءاالتفاقياتمشاريعتروماألول،املحور وبخصوصوالجهةالدولةبين
سيديبالتقليديةللصناعةمناطقوإحداثالجهة،وأقاليمعماالتبجميعومتوسطةصغرى ملقاوالت
عيون سبعجماعةفيالتقليديةللصناعةومركبوالحاجباحرازم

تماعياالجاالقتصادمجالفيالتخصصاتمتعددمركبوبناءتأهيلالىاالتفاقياتهذهتهدفكما
أربعةوتأهيل،الزراعياملجالفيوتكوينهمالقرويسطالوفيالشبابتشغيلواطالقواحداثوالتضامني،

بتازة،خصصاتالتمتعددةالكليةوتوسيعفاس-أكدالالجامعياملركبتأهيلوإعادةاملنهي،للتكوينمعاهد
واملعهدببالحاجوالتدبيرللتجارةوطنيةمدرسةاحداثإلىباإلضافةبمكناس،جامعيةمكتبةواحداث
خصصاتالتمتعددةوكليةصفرو -الشكاكبعينجامعيومركببمكناسالتطبيقيةللعلومالوطني

.بإفرانالرياض يللتدبيرالوطنيةاملدرسةإحداثعنفضالبتاونات،



1/2ملف العدد 

اتفاقية خاصة34يصادق على “ جهة فاس مكناس”مجلس 
2020توبر لتنفيذ العقد برنامج بين الدولة والجهة خالل دورته العادية لشهر أك

مستشفياتزوتجهياحداثفتخصالترابيةوالفوارق االجتماعيالعجزبتقليصاملتعلقةاملشاريعأما
اجتماعيامركزا19تأهيل،(وتاوجطاتتاهلةيعقوب،موالي،بومالن)الجهةمناطقمنعددفيللقرب

الىافةباإلضللنساءالتخصصاتمتعددةفضاءاتثالثانشاءالخاصة،االحتياجاتوذوي للشباب
الجاذبيةبتحسيناملتعلقالرابعاملحور مشاريعتنصباملقابل،في.وناشئةحضريةمراكزتأهيل

املحاور وتأهيلوتاوناتفاسبينالرابطة8رقمالوطنيةالطريقتثنيةعلىللجهةاالقتصادية
مجموعمنطفقجزءااالتفاقياتهذهوتعد.مكناسعمالةمستوى علىالطرقيةللشبكةاالستراتيجية
املبلغمجموعمن%83يناهزماتمثلإذالبرنامج،العقدعليهاينصمشروعا97باملتعلقةاالتفاقيات

.درهم11.191.000.000,00إلىيصلوالذيالعقدلهذااملالي



01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

2020أكتوبرلشهر العاديةمكناسفاسجهةمجلسدورةاجتماع❑
مكناس-فاسجهةمجلسمكتباجتماع❑
الرؤساءندوةاجتماع❑
والبيئيةوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةلجنةاجتماع❑
الترابإعدادلجنةاجتماع❑
والشغلالتكوينلجنةاجتماعي❑
والبرمجةاملاليةوالشؤونامليزانيةلجنةاجتماع❑
العطاءالصحفيةالندوةأشغالفيمكناسفاسجهةمجلسمشاركة❑

Fezملشروعالرسميةاالنطالقة Smart Factory
ناطقامللتجهيز البردمكافحةمولداتاقتناءمشروعتقديمحول اجتماع❑

البردبعواصفاملهددةالفالحية
صفرو يمإقلالشڭاڭبعينالصناعيةاملنطقةتهيئةأشغالانطالقةإعطاء❑
مكناسفاسبجهةللمراعيالجهويةاللجنةاجتماع❑
طرفمن”كوطيف“الصناعيةللمنطقةالجديدةلوضعيةلتفقديةزيارة❑

التجارةوزير السيدرفقةمكناس–فاسجهةمجلسرئيسالسيد
والرقمياألخضر واالقتصادوالصناعة



01 أنشطة املجلس

2020اجتماع دورة مجلس جهة فاس مكناس العادية لشهر أكتوبر 

دورتهمكناس-فاسجهةمجلسعقد
على2020أكتوبر05اإلثنينيومالعادية
.الجهةبمقرصباحاالعاشرةالساعة

الدورةهذهأعمالجدول تميزوقد
خاصةاتفاقية34علىواملصادقةبالدراسة

جهة،والالدولةبينبرنامجالعقدبتنفيذ
لساملجطرفمنعليهاملصادقةتمتالذي
يصلوالذي،2020يوليوز دورةخالل
11.191.000.000,00:إلىاإلجماليمبلغه
درهم،

حاور املالخصوصوجهعلىاالتفاقياتهذهتهم
:التاليةاالستراتيجية

املنتجةالقطاعاتدعمملجالبالنسبةأوال-
اقياتاالتفتشملالعلمي،والبحثالشغلوإنعاش
يةالتقليدللصناعةأقطابإحداثبه؛الخاصة

قمناطوإحداث،واملتوسطةالصغرى للمقاوالت
حرازمسيديبطريقالتقليديةالصناعةألنشطة

التقليديةللصناعةتجاري ومركزوالحاجب
لتأهيإعادةإلىباإلضافةعيون،سبعبجماعة
متعددمركب)بنسودةمشتلحاضنةوإنشاء

االجتماعياالقتصادمجالفياالختصاصات
،(والتضامني
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2020اجتماع دورة مجلس جهة فاس مكناس العادية لشهر أكتوبر 

تشغيلوإنعاشالشغلفرصخلقودعم
جالاملفيوتكوينهمالقروي،بالعالمالشباب
نهياملللتكوينمعاهدأربعةوتأهيلالفالحي،
لشغل،اوإنعاشاملنهيالتكوينملكتبالتابعة
بفاس،أكدالالجامعياملركبتهيئةوإعادة

صصاتالتخمتعددةالكليةتوسيعإلىباإلضافة
وكذابمكناس،جامعيةخزانةوإحداثبتازة،

روالتسييللتجارةالوطنيةاملدرسةإحداث
قيةالتطبيللعلومالوطنيواملعهدبالحاجب،
رو،صف-الشكاكبعينجامعيومركببمكناس
بتاوناتالتخصصاتمتعددةكليةوإحداث
.رانبإفالرياض يللتدبيرالوطنيةواملدرسة

زالعجمنالتقليصملجالبالنسبةثانيا-
فاقياتاالتتهمالترابية،والتفاوتاتاالجتماعي
مجموعةوتجهيزبناءبه؛املتعلقة

ميةإقليومستشفياتالقربمستشفياتمن
،يعقوبمواليبوملان،)بالجهةمناطقبعدة
مركز19تأهيلوكذا،(تاوجطاتعين،تاهلة

عيةوضفيواألشخاصبالشبابخاصإجتماعي
متعددةفضاءاتثالثةوخلقإعاقة،

املراكزتأهيلإلىباإلضافةللنساء،التخصصات
.الصاعدةواملراكزالحضرية

لثقافيااملجالتثمينملجالبالنسبةثالثا-
ارداملو علىواملحافظةالسياحيةواملواقع

الطبيعية،
مراكززوتجهيبناءتهمبمشاريعاألمريتعلق
شكاك،الوعينوبوملانوميسور بفاسثقافية

”اناتالفيضمنالحمايةبرنامجإلىباإلضافة
ميعتجوبرنامج،”الحاجببمدينةبوبوداواد

طاعقعنالناتجةاملخلفاتوتثمينومعالجة
السائلرالتطهيوبرنامجبالجهة،الزيتون زيت

.الصاعدةالقرويةواملراكزباملدن
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01 أنشطة املجلس

2020اجتماع دورة مجلس جهة فاس مكناس العادية لشهر أكتوبر 

الجاذبيةتحسينملجالبالنسبةرابعا-
خصتللجهة،الترابيةللمجاالتاالقتصادية
هذهلخالعليهااملصادقةتمتالتياالتفاقيات

بين8مرقالوطنيةالطريقتثنيةمشاريعالدورة؛
الطرقيةاملحاور وتـأهيلوتاوناتفاس

.كناسمبعمالةالطرقيةللشبكةاإلستراتيجية
اصةالخاالتفاقياتهذهأنإلىاإلشارةوتنبغي

همتالتياالتفاقياتمجموعمنفقطجزءهي
برنامجا97يضمالذيبرنامجالعقدمشاريع

مجموعمن%83يناهزماوتمثلومشروعا،
.العقدلهذااملالياملبلغ

فةكااتخاذعلىالجهةمجلسحرصمواصلةإطاروفي
تمت،19كوفيدوباءمواجهةشأنهامنالتيالتدابير
منجهةالمساهمةتدبيرتهماألولىاتفاقيتين؛برمجة
ثانيةوال،الجماعيةالصحيةاملكاتببعضتجهيزأجل

الجهويةةاالستشفائياملؤسساتبعضبتجهيزتتعلق
.التجهيزالناقصةواإلقليمية

فعيلتتخصمشاريععلىواملصادقةالدراسةتمتكما
وضعيةيفللنساءاالقتصاديوالتمكينالتأهيلبرنامج
.النسائيةالتعاونياتودعمصعبة

ةواملصادقبالدراسةالدورةهذهتوجتاألخيروفي
.2021املاليةالسنةبرسمالجهةميزانيةمشروععلى
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01 أنشطة املجلس

مكناس-اجتماع مكتب مجلس جهة فاس

اجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
بمقر2020شتنبر14اإلثنينيوم

محند“السيدبرئاسة،الجهة
الجهة،مجلسرئيس”العنصر
أعضاءوالسادةالسيداتوبحضور 
االجتماعهذاخصصوقداملكتب،
أعمالجدول مشروعلدارسةأساسا
يتضمنالذي2020أكتوبردورة

علىةواملصادقالدراسةإلىباإلضافة
اليةاملالسنةبرسمامليزانيةمشروع
مجموعةعلىأيضااملصادقة،2021

إطارفيالخاصةاالتفاقياتمن
والجهة،الدولةبينبرنامجالعقد

..أخرى نقطإلىباإلضافة



01 أنشطة املجلس

اجتماع ندوة الرؤساء

2020شتنبر29الثالثاءيومهانعقد
الرؤساءندوةاجتماعالجهةبمقر

ةالجهمجلسرئيسالسيدبرئاسة
رؤساءوالسيداتالسادةوبحضور 
ورؤساءللمجلسالدائمةاللجان
.الفرق 

جدول لدراسةاالجتماعهذاخصص

2020ألكتوبر05دورةأعمال



01 أنشطة املجلس

افية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثق
والبيئية

رلشهالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2020أكتوبر
االقتصاديةالتنميةلجنةعقدت

الجمعةيوموالبيئيةوالثقافيةواالجتماعية
اجتماعاالجهة،بمقر2020شتنبر18

يسرئالبورقادي،هللاعبدالسيدبرئاسة
اءأعضوالسادةالسيداتوبحضور اللجنة
.الجهةوأطراللجنة

ةلدراسباألساساالجتماعهذاخصصوقد
تنفيذباملتعلقةالجاهزةاالتفاقياتمشاريع
-2020والجهةالدولةبينبرنامجالعقد
ةالجاذبيتحسين:قطاعاتتشملو2022

دعم،للجهةالترابيةللمجاالتاالقتصادية
حثوالبالشغلوإنعاشاملنتجةالقطاعات

االجتماعيالعجزمنالتقليصالعلمي،
لثقافيااملجالتثمينالترابية،والتفاوتات

وارداملعلىواملحافظةالسياحيةواملواقع
.الطبيعية



01 أنشطة املجلس

اجتماع لجنة إعداد التراب

رلشهالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2020أكتوبر
يوماجتماعاالترابإعدادلجنةعقدت
الجهة،بمقر2020شتنبر21اإلثنين
وبحضور رفيعلحسنالسيدبرئاسة

وأطراللجنةأعضاءوالسادةالسيدات
.الجهة

مشاريعلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
رنامجبالعقدفياملدرجةالجاهزةاالتفاقيات

2022-2020والجهةالدولةبين



01 أنشطة املجلس

اجتماع لجنة التكوين والشغل

رلشهالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2020أكتوبر
ثاءالثاليوموالشغلالتكوينلجنةعقدت

اجتماعاالجهة،بمقر2020شتنبر22
يسرئالسعيدي،الحقعبدالسيدبرئاسة
اءأعضوالسادةالسيداتوبحضور اللجنة
.الجهةوأطراللجنة

ةلدراسباألساساالجتماعهذاخصصوقد
تنفيذباملتعلقةالجاهزةاالتفاقياتمشاريع
-2020والجهةالدولةبينبرنامجالعقد
القطاعاتدعم:قطاعاتتشملو2022

،العلميوالبحثالشغلوإنعاشاملنتجة
تاتوالتفاو االجتماعيالعجزمنالتقليص
.الترابية
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اجتماع لجنة التكوين والشغل

عاءاألربيوموالشغلالتكوينلجنةعقدت
اجتماعاالجهة،بمقر2020أكتوبر28

يسرئالسعيدي،الحقعبدالسيدبرئاسة
اللجنةأعضاءالسادةوبحضور اللجنة
تكوينوالللتربيةالجهويةاألكاديميةومدير
املنهيوينالتكملكتبالجهويةاملديريةوممثل

.الجهةوأطرالشغلوإنعاش

مشاريعلتتبعاالجتماعهذاخصصوقد
بينبرنامجالعقدفياملندرجةاالتفاقيات

لتأهيتهموالتي2022-2020والجهةالدولة
كتبملالتابعةاملنهيللتكوينمعاهدأربعة

مجبرناوالشغلوإنعاشاملنهيالتكوين
بالجهةاألوليالتعليمتعميم



01 أنشطة املجلس

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

رلشهالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2020أكتوبر
املاليةوالشؤونامليزانيةلجنةعقدت

بمقر2020شتنبر23األربعاءيوموالبرمجة
بشرى السيدةبرئاسةاجتماعاالجهة،
سيدالوبحضور اللجنةرئيسنائبةالزين،
لرئيساألول النائبعدوي صقليادريس
النائبةبنعربيةمجدةوالسيدةالجهة
دةوالساوالسيداتالجهةلرئيسالرابعة
.الجهةوأطراللجنةأعضاء

باألساساالجتماعهذاخصصوقد
ةميزانيمشروععلىواملصادقةللدراسة

واملصادقة؛2021املاليةالسنةبرسمالجهة
الجزءفياعتماداتتحويلمشروععلى

دراسةإلىباإلضافة2020ميزانيةمنالثاني
.ليهاعواملصادقةاالتفاقياتبعضمشاريع



01 أنشطة املجلس

ة مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في أشغال الندوة الصحفي
Fez Smart Factoryإلعطاء االنطالقة الرسمية ملشروع 

ندامحالسيدمكناسفاسجهةمجلسرئيسشارك
برحاب2020شتنبر29الثالثاءيومالعنصر
فيةالصحالندوةأشغالفياالورمتوسطيةالجامعة

روعملشالرسميةاالنطالقةعنلالعالناملخصصة
Fes Smart Fakoryالرؤيةعندالوقوفتمحيث

بليةاملستقوافاقهاملشروعلهذااالستراتيجية
نظمةاأل تعرفهالذيالسريعالتطور ظلفيالواعدة

لياتالعممراقبةفياملسخرةاملاديةاإللكترونية
ماأو،”االنترنيت“علىوفقطاعتماداالصناعية

انخراطبكون مذكرا”4.0تكنولوجيا“بيعرف
القناعةعننابعاكاناملشروعهذافيالجهة

ماةالشراكعقودتعزيزبضرورةللمجلسالراسخة
شتركةاملاملشاريعوتنزيلوالخاصالعامالقطاعبين

ريعمشاوتثمنتعزز أنشانهامنالتيتلكخاصة
اديااقتصاقالعاتحدثوالجهويةالتنميةبرنامج
اسفلجهةالترابيالتسويقاكثروتعزز للجهة

التنافسيةتحقيقعلىقادركترابمكناس
نطالقااالثروةوخلقاالستثماراتوجلباالقتصادية

.املعرفةاقتصادتشجيعمن
ورئيسالجهةواليالندوةهذهأشغالحضروقد

غرباململقاوالتالعاماالتحادفرعرئيسوالجامعة

.ربباملغااللفيةتحديملؤسسةاملقيمواملدير



01 أنشطة املجلس

اجتماع حول تقديم مشروع اقتناء مولدات مكافحة البرد
لتجهيز املناطق الفالحية املهددة بعواصف البرد

يومهمكناسفاسجهةواليةبمقرانعقد
الساعةعلى2020شتنبر08الثالثاء

عيللمراالجهويةاللجنةاجتماعصباحا11
مكناسفاسجهةواليالسيدبحضور 
رئيسلالثانيالنائبالعوانيلحسنوالسيد
الهدفكانوقد.مكناسفاسجهةمجلس

أجلمندراسةعرضاالجتماعهذامن
املجاالتإنشاءخصائصوجردتحديد
فاسبجهةالغابويةوالرعويةالرعوية
اتجاهعكسأجلمنوذلك.مكناس

اطونشالرعويةللمواردالتدهور ديناميات
ةمساحعلىالدراسةمنطقةوتمتد.الرعي

وأقاليمعمالتيتخصهكتار4427004

.الجهة



01 أنشطة املجلس

إعطاء انطالقة أشغال تهيئة املنطقة الصناعية بعين
إقليم صفرو الشڭاڭ

وجهةالدولةبينبرنامجالعقدتنفيذإطارفي
2020أكتوبر14اليومإعطاءتممكناسفاس

بعينالصناعيةاملنطقةتهيئةأشغالانطالقة
دالسيبحضور وذلكصفرو،إقليمالشڭاڭ

األخضرواالقتصادوالتجارةالصناعةوزير
يئة،والبواملعادنالطاقةوزيرالسيدوالرقمي،

يدالسمكناس،فاسجهةمجلسرئيسالسيد
،الالممركزةاملصالحوممثلوالجهة،والي

50منهاسُتخصصهكتارا81بتقدربمساحة
واألحذيةالدباغة)الجلدلصناعاتهكتارا
.األخرى لصناعاتهكتارا31و(والجلد

ضراألخواالقتصادوالتجارةالصناعةوزارةفيهاتساهمدرهممليون 303.01املشروعهذاقيمةوتبلغ
25.26بمبلغوالجهةدرهممليون 20بوالبيئةواملعادنالطاقةووزارةدرهممليون 100بوالرقمي
قبومن.درهممليون 157.75باملشروعمناملستفيدون ودرهممليون 

َ
خلقمنسيمكنأنهاملرت

،مكناس-فاسبجهةصناعيقطبإحداثفيسُيساهموأنهمباشرشغلمنصب7600منأزيد
معتطابقهاوضمانالجلدصناعةوبالخصوصالجهوي الصناعيالنسيجتنشيطإعادةإلىباإلضافة
.الدوليةاملعايير



01 أنشطة املجلس

اجتماع اللجنة الجهوية للمراعي بجهة فاس مكناس

مكناسفاسجهةواليةبمقرانعقد
على2020شتنبر08الثالثاءيومه

اللجنةاجتماعصباحا11الساعة
اليو السيدبحضور للمراعيالجهوية

لحسنوالسيدمكناسفاسجهة
لسمجلرئيسالثانيالنائبالعواني

الهدفكانوقد.مكناسفاسجهة
مندراسةعرضاالجتماعهذامن

إنشاءخصائصوجردتحديدأجل
ةالغابويوالرعويةالرعويةاملجاالت

أجلمنوذلك.مكناسفاسبجهة
التدهور دينامياتاتجاهعكس

تدوتم.الرعيونشاطالرعويةللموارد
مساحةعلىالدراسةمنطقة

عمالتيتخصهكتار4427004
.الجهةوأقاليم



01 أنشطة املجلس

”  يفكوط“زيارة تفقدية للوضعية الجديدة للمنطقة الصناعية 
د مكناس رفقة السي–من طرف السيد رئيس مجلس جهة فاس 

وزير التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر والرقمي

يدبالسمرفوقاالجهةمجلسرئيسالسيدخص
االخضرواالقتصادوالصناعةالتجارةوزير

عمالالسادةوالجهةواليوالسيدوالرقمي
لزوابعدمابفاس”كوطيف“منطقةاألقاليم

،خاصةبزيارة2020اكتوبر14االربعاءيوم
املجهوداتعلىقربوعنخاللهامنوقفوا

لهذهجديدإقالعإعطاءأجلمناملبذولة
كبرأقريبوقتإلىتضمكانتالتياملنطقة
لىعالنسيجصناعةفياملتخصصةاملصانع
،االفريقياملستوى 

والسيداتالسادةمنبعضالنشاطحضروقد
اميةالدينعندووقفواالجهة،مجلسرئيسنواب
التياإلنتاجيةالوحداتمنالعديدتعرفهاالتي

هخلقتالذيوالرواجاملنطقة،بهدهتمركزت
أواملحدثةالشغلفرصعددحيثمنسواء
يصتخصوتم،املستقطبةاالستثماراتعدد
صناعةفيالرائدة”ألستوم“لشركةزيارة

يالتالكبرى الشركاتمنكواحدة،القاطرات
.ابقاس”كوطيف“الصناعيةباملنطقةالتحقت

إطارفيمكناس-فاسجهةمجلسوكان
سباقا،االستثمارلتشجيعاملتنوعةاملبادرات
علىتحفيزهااجلمنالشركةهذهمعللتعاون 
فاقيةاالتتوقيععبراملنطقةبهدهالتمركز

من”ألستوم“شركةبموجبهااستفادت
خلقلأجمنتشجيعهامنهالغايةمالي،تحفيز
.الشركةهذهداخلجديدةشغلفرص



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

ديدة الجللقنصلةاستقبال السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس ❑
لفرنسا بفاس

استقبال السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق االنسان❑



02والتعاون العامةالعالقات

فاسجهةمجلسرئيسالعنصر،امحندالسيداستقبل
القنصلةالجهة،بمقر2020شتنبر15الثالثاءيوممكناس،
Véroniqueالسيدة،يفاسلفرنساالجديدة Dan

ةللقنصلاستقبال السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس 
الجديدة لفرنسا بفاس



02والتعاون العامةالعالقات

بمقر2020أكتوبر19االثنينيوممكناسفاسجهةمجلسرئيسالعنصر،محندالسيداستقبل
عبديدالسوبحضور االنسانلحقوق الوطنياملجلسرئيسةبوعياشأمينةالسيدةبفاسالجهة

ستقبالاال هذاخاللتموقدمكناس،فاساالنسانلحقوق الجهويةاللجنةرئيسالعمراني،الرحمان
فيذلكو الصحةفيالحقمنهاوخاصةاالنسان،حقوق وضعيةبينهامنالقضايامنمجموعةتناول 
إعمالسبلشةمناقتمتكماالوطني،املجلسبهايقومالتيالعموميةالسياساتتقييمعملياتإطار

.املجالهذافياملنتخبينقدراتوتعزيزالعموميةالسياساتفياالنسانحقوق 

اناستقبال السيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق االنس



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

اإلشرافةللجنشتنبر لشهر العاديةالدورةألشغالالتحضيري االجتماع❑
اقبة مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةواملر

اقبةاالشرافلجنةاجتماع❑ لجهةاريعاملشلتنفيذالجهويةللوكالةواملر
2020شتنبردورة–مكناسفاس

تعاونيةو عليايتبينالرابطةاملصنفةغير الطريقبناءأشغالانتهاء❑
جماعةمنلبك سليمةتعاونيةإلىاملؤديةاملصنفةغير الطريقو التقدم
الحاجبإقليم–النعمانايتو جحجوحسبت

للزاويةياملؤدواملسلكتاغزةلدواراملؤدياملسلكتكسيةأشغالانتهاء❑
صفرو إقليم–اغزرانبجماعةالتيجانية

وريسبأوالدودوار الغناوي أوالدودوار البرارشةدوارتزويدأشغالانتهاء❑
إقليم–يعقوبمواليبجماعةالفرديالربطعبر للشربالصالحباملاء

يعقوبموالي
سايساسفمطار بينالرابطةاملصنفةغير الطريقتهيئةأشغالانتهاء❑

موس ىواوالدلحشالفة،بوعبيداوالدعبر 4رقمالوطنيةوالطريق
ضاحودواوال والهمانلحشالفةدواربينالرابطةاملصنفةغير والطريق

فاسعمالة–الطيبأوالدبجماعةواجريفات

تاوناتإقليم❑



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

على2020شتنبر11الجمعةيومهانعقد
ةالجهويالوكالةبمقرزواالالثالثةالساعة
ماعااجتمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ

رافاإلشللجنةشتنبردورةألشغالتحضيريا
ومديراللجنةأعضاءبحضور للوكالة،واملراقبة
.الوكالةمستخدميوبعض

يةالوضععلىاالجتماعهذاخاللاالطالعوتم
التيواملشاريع2020سنةبرسمللوكالةاملالية
2017بينماإنجازهاعلىالوكالةتشرف

ةالوكالميزانيةمشروعمقترحوكذا،2020و

.2021برسم

اقبة االجتماع التحضيري ألشغال الدورة العادية لشهر شتنبر للجنة اإلشراف و  املر
للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

:يةالتالالنقطمناقشةاالجتماعهذاخاللوتم
الدولةمراقبةتقريرخالصات•

اسفلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالة
2019سنةبرسممكناس
ةمجموعاملديرالسيدقدماالجتماع،هذاخالل

اتاملالحظبخصوصواألجوبةالتوضيحاتمن
لدولةامراقبةتقريرتضمنهاالتيوالتوصيات

.2019سنةبرسم
نةسبرسمالوكالةميزانيةمشروع•

2021
درهممليون 15.93يناهزماتخصيصتم

درهممليون 261.55يقاربوماللتسييركميزانية
راقبةواملاإلشرافلجنةصادقتحيثلالستثمار

يبلغاستثماربمجموعمشروع36تحويلعلى
هاخاللمنتقرر والتيدرهممليون 252.99حوالي
ثحيللجهة،الطرقيالرصيدوتحسينإغناء
مليون 251.99بكلفةمشروع34برمجةتمت
الحاجبوإقليمبوملانإقليممنبكلدرهم

و صفر وإقليمتاوناتوإقليممكناسوعمالة
.تازةوإقليم

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة ف اس مكناس اجتماع لجنة االشراف واملر
2020دورة شتنبر –

هقدر ماليبغالفمشروعينبرمجةتمكما
لشربلالصالحباملاءللربطدرهممليون 1.8

.الحاجببإقليم
قليصتبرنامجإطارفياملشاريعهذهوتندرج
بالترابواملجاليةاالجتماعيةالفوارق 
.القروي

فتشر التياملشاريعوضعية•
إنجازهاعلىالوكالة

الوكالةتشرفالتياملشاريعوضعيةتقديمتم
2017سنةمناملمتدةالفترةفيإنجازهاعلى
47إنجازمناالنتهاءتمحيث،2019إلى

حينفيدرهم،مليون 339.91بمبلغمشروع
608.65يبلغاستثماربمجموعمشروع81أن

.اإلنجازطور فيدرهممليون 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

يةالجهو للوكالةواملراقبةاإلشرافلجنةاجتمعت
شتنبرورةدإطارفيمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ

اليو والسيدمكناسفاسجهةرئيسالسيدبحضور 
ةالوكالأطروبعضاللجةوأعضاءمكناسفاسجهة
الجهةمجلسبمقر2020شتنبر29الثالثاءيومه
.بفاس

السيدبالرئيسالسيدرحباالفتتاحية،كلمتهوفي
مديروالسيداللجنةأعضاءوالسادةالجهةوالي

جهوداتباملمنوهااملشاريع،لتنفيذالجهويةالوكالة
اإلجراءاتبوكذااملشاريعلتنزيلالوكالةتبذلهاالتي

ترازيةاالحالتدابيرظلفينشاطهاملواصلةاملتخذة
ماكالظرفية،هذهخاللالدولةبإداراتبهااملعمول 

إنعاشفيوالوكالةالجهةمساهمةضرورةعلىشدد
تاملقاوال ومواكبةدعمخاللمنالوطنياالقتصاد

تنفيذعلىومساعدتهااالداءاتوتيرةتسريعطريقعن
.التزاماتها

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة ف اس مكناس اجتماع لجنة االشراف واملر
2020دورة شتنبر –



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

الرابطةاملصنفةغيرالطريقبناءأشغالانتهت
تايبجماعةالتقدموتعاونيةعليايتبين

غيروالطريقكيلومتر2.70طول علىالنعمان
ماعةبجسليمةتعاونيةإلىاملؤديةاملصنفة

.كيلومتر2.54طول علىجحجوحسبت

جهةمجلسبرنامجإطارفياملشروعهذاويأتي
،القرويالعالمعنالعزلةلفكمكناسفاس
درهممليون 2.24يقاربماتخصيصتمحيث
طرقيالالرصيدستعزز التيالطرق هاتهلبناء

تقريبفيستساهمكماالحاجبإلقليم
ةسالمتوفيرمعاملجاورةللمراكزالساكنة
.والبضائعلألشخاصالتنقل

يذلتنفالجهويةالوكالةمصالحوأشرفتهذا
جازإنتتبععلىمكناسفاسلجهةاملشاريع

.األشغال

تقدم و انتهاء أشغال بناء الطريق غير املصنفة الرابطة بين ايت علي وتعاونية ال
و ايت وحجحجالطريق غير املصنفة املؤدية إلى تعاونية سليمة بكل من جماعة سبت 

إقليم الحاجب–النعمان 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

لدواراملؤدياملسلكتكسيةأشغالانتهت
واملسلككيلومتر2.74طول علىتاغزة
2طول علىالتيجانيةللزاويةاملؤدي

مإلقليالتابعةاغزرانبجماعةكيلومتر
2.28قدرهماليبغالفأنجزتوالتيصفرو،
فاسجهةمجلسمنبتمويلدرهممليون 

.مكناس

كةالشبتحديثإلىاملشروعهذاويهدف
المةالسشروطوتعزيزباإلقليمالطرقية

.للمرتفقيناملقدمةوالخدمات

حاملصالإشرافتحتاملشروعإنجازتم
شاريعامللتنفيذالجهويةللوكالةالتقنية
.مكناسفاسلجهة

لتيجانية واملسلك املؤدي للزاوية اتاغزةاملسلك املؤدي لدوار تكسيةانتهاء أشغال 
إقليم صفرو –بجماعة اغزران 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

جهةمجلسيبدلهاالتياملجهوداتإطارفي
ءباملاالجهةدواويرلربطمكناس-فاس

أشغالمناالنتهاءتمللشرب،الصالح
الغناوي أوالدودوارالبرارشةدوارتزويد
ربللشالصالحباملاءبوريسأوالدودوار
.بيعقو مواليبجماعةالفرديالربطعبر

مليون 3.15حوالياملشروعهذاكلفوقد
100بسعةمائيخزانبناءتمحيثدرهم،

إلىإضافةالتوزيعومحطةمكعبمتر
مندأزيلتمكينوالتوزيعالتزويدقنوات
خدماتمناالستفادةمنكانون 300

ربطالعبرللشربالصالحباملاءالتزويد
.الفردي

إشرافتحتاألشغالإنجازوتمهذا
تنفيذلالجهويةللوكالةالتقنيةاملصالح
.مكناسفاسلجهةاملشاريع

اء الصالح ودوار أوالد بوريس باملالغناوي ودوار أوالد البرارشةانتهاء أشغال تزويد دوار 
إقليم موالي يعقوب–للشرب عبر الربط الفردي بجماعة موالي يعقوب 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

صنفةاملغيرالطريقتهيئةمناالنتهاءتم
قوالطريسايسفاسمطاربينالرابطة
فةلحشال،بوعبيداوالدعبر4رقمالوطنية

رابطةالاملصنفةغيروالطريقموس ىواوالد
وضاحواوالدوالهمانلحشالفةدواربين

،الطيبأوالدلجماعةالتابعةواجريفات
درهاقبتكلفةاملشروعهذاانجازتمحيث
ةجهمجلسمنبتمويلدرهممليون 6.11
.مكناسفاس

ماتهيئةهمالذياملشروعهذاويهدف
اتالخدمتحسينإلىكيلومترات10يقارب

كفخاللمنالطريقملستعملياملقدمة
ماتخدإلىالولوجعلىومساعدتهمعزلتهم
.القرب

إشرافتحتاألشغالإنجازوتمهذا
اريعاملشلتنفيذالجهويةالوكالةمصالح
مكناس،فاسلجهة

الطريق انتهاء أشغال تهيئة الطريق غير املصنفة الرابطة بين مطار فاس سايس و 
ة واوالد موس ى والطريق غير املصنفلحشالفة، بوعبيدعبر اوالد 4الوطنية رقم 

–يب بجماعة أوالد الطواجريفاتوالهمان واوالد ضاحو لحشالفةالرابطة بين دوار 
عمالة فاس


