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ملف العدد
اء أحيتوقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاع التكوين املنهي وإحداث

جامعية بجهة فاس مكناس

م
ّ
جهةواليةبمقر2021فبراير23الثالثاءيومهنظ

ات،االتفاقيمنمجموعةتوقيعحفلمكناسفاس
ياءأحوإحداثاملنهيالتكوينمؤسساتإحداثحول 

.مكناسفاسبجهةجامعية
يةالتربوزيرالسيدبحضور الحفلهذاتميزوقد

البحثو العاليوالتعليماملنهيوالتكوينالوطنية
مجلسرئيسالسيدالجهة،واليالسيدالعلمي،
الجهة،وأقاليمعمالةعمالالسادةالجهة،

ساءرؤ والسادةالجهةرئيسنوابوالسادةالسيدات
املؤسساتمنمجموعةمدراءوالسادةالجامعات
.األخرى العمومية

ذهلهاملخصصةاملاليةاالعتماداتمجموعويبلغ
:تهمودرهمملياريناهزمااملشاريع

اليإجمماليبغالفوالكفاءاتاملهنمدينةإحداث•
70بالجهةفيهتساهمدرهممليون 370قدره

درهم؛مليون 
للتكوينمعاهد(05)خمسةوتأهيلداخليةإحداث•

درهممليون 94قدرهإجماليماليبغالفبالجهةاملنهي
:باألساسوتهمدرهممليون 25بالجهةفيهتساهم
للبناءةالتقليدياملهنفياملتخصصاملعهدتأهيل

هدواملعالتطبيقيةللتكنولوجيابفاس؛معهد
طريقبيرللتدالتطبيقيةللتكنولوجيااملتخصص

بيقيةالتطالتكنولوجيامعهدتأهيلبفاس؛ايموزار
مركبخليةوداالتطبيقيةللتكنولوجياالعاليواملعهد
بتازة؛ةالتطبيقيالتكنولوجيامعهدتأهيلصفرو؛
بيقيةالتطللتكنولوجيااملتخصصاملعهدتأهيل
صصاملتخباملعهدداخليةاحداثبتاونات؛القرية

.بميسور التطبيقيةللتكنولوجيا



ملف العدد
اء أحيتوقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاع التكوين املنهي وإحداث

جامعية بجهة فاس مكناس

طهيرالتاملاء،مهنفيللتكوينمعهدإحداث•
مليون 91قدرهإجماليماليبغالفوالبيئة
درهم؛مليون 30بالجهةفيهتساهمدرهم

دااكالجامعيوالحياملطعموتجهيزإحداث•
بغالف(هللاعبدبنمحمدسيديجامعة)ل

تساهمدرهممليون 80قدرهإجماليمالي
درهم؛مليون 10بالجهةفيه

محمدسيديجامعة)جامعيةأحياءإحداث•
منبكل(إسماعيلمواليوجامعةهللابنعبد
اجبوالحوإفرانوصفرو وبوملانشكاكعين

280بتقدرإجماليةبكلفةتاوناتومكناس
مليون 94بالجهةفيهاتساهمدرهممليون 
.درهم

الهامةاالتفاقياتهذهتوقيعويأتي•
ىعلالتوقيعتمأنبعدواالستراتيجية

منمجموعةبإحداثتتعلقاتفاقيات
.الجديدةالجامعيةالبنيات



01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

اجتماع املكتب❑
اجتماع ندوة الرؤساء❑
اجتماع لجنة الفالحة و التنمية القروية❑
اجتماع لجنة إعداد التراب❑
اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة❑
ية ملجلس اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئ❑

جهة فاس مكناس
اجتماع لجنة التكوين والشغل ملجلس جهة فاس مكناس❑
اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة❑
مجلس الجهة يواصل مشاوراته للمساهمة في إعداد برنامج تشجيع ❑

ة املبادرات الرامية إلى الحصول على عالمات الجودة والسالمة الصحي
.الخاصة بمنتجات االقتصاد االجتماعي والتضامني

❑



01 أنشطة املجلس

(1/2)اجتماع املكتب 

يوماجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
الساعةعلى2021فبراير05الجمعة
سيدالبرئاسةالجهة،بمقرصباحاالعاشرة

الجهة،مجلسرئيس”العنصرمحند“
باملكتأعضاءوالسادةالسيداتوبحضور 

رةلوزاالجهوي املديروالسيدالجهة،وأطر
جهةبواملاءواللجوستيكوالنقلالتجهيز

دوق.الوزارةمنأطرجانبإلىمكناس-فاس
للتحضيرأساسااالجتماعهذاخصص

متحيثالجهةملجلسالعاديةمارسلدورة
تضمنالذيأعمالها،جدول إعداد

:أبرزهالعلالنقاطمنمجموعة
سنةالبرسمللجهةتعديليةميزانيةإعداد
يةامليزانتقديمبيانوتقديم2021املالية
؛2020املاليةللسنة
للعقدخاصةاتفاقياتمشاريعدراسة
دة؛عمجاالتفيوالجهةالدولةبينبرنامج
شراكة؛اتفاقياتمشاريعدراسة

ديراملالسيدطرفمنعرضتقديمتمكما
تيكواللجوسوالنقلالتجهيزلوزارةالجهوي 

لةالعز فكمشروعبخصوصبالجهةواملاء
ن،بوملاافران،بأقاليمالقرويالعالمعن

العقدضمناملندرجوتازةيعقوبموالي
.والجهةالدولةبينبرنامج

.



01 أنشطة املجلس

لةحصيعرضتمذلكإلىباإلضافة
والتي2020سنةخاللاملجلسعمل

طوالالجهةألنشطةجردتضمنت
.الفارطةالسنة

الدوليالتعاون عالقاتإطاروفي
هةبجالجهةتربطالتيالالمركزي 

تباملكاطالعتمدولوارفالسونتر
ةللمملكالعامالقنصلطلبعلى

مجالفيالتعاون حول املغربية
لكذإلىباإلضافةوتدارسهالصحة
دائرةتوسيععلىالجهةتعمل

يةاألجنبالجهاتمعالتعاون عالقات
ةاتفاقيإلبرامالتحضيرخاللمن

كنغايجهةمعوشراكةتعاون 
.الصينية

اراةمببنتائجعلمااملكتبأخذكما
التيينواملهندساملتصرفينتوظيف
.الجهةنظمتها

(2/2)اجتماع املكتب 



01 أنشطة املجلس

اجتماع ندوة الرؤساء ملجلس جهة فاس مكناس

هرلشالعاديةللدورةاإلعدادإطارفي
فاسجهةملجلس2021مارس

الرؤساءندوةاجتماعمكناس،انعقد
بمقر2021فبراير22االثنينيومه

الجهةمجلسرئيسترأسهالجهة،
حضرهوالعنصرامحندالسيد

اللجانرؤساءوالسادةالسيدات
روأطالفرق ورؤساءللمجلسالدائمة
.الجهة
باألساساالجتماعهذاخصصوقد

أعمالجدول علىواملصداقةإلعداد
مهمةمجموعةيتضمنالذيالدورة

اتفاقياتتفعيلاهمهاالنقطمن
والجهةالدولةبينبرنامجالعقد

التيالشراكةاتفاقياتإلىباإلضافة
.املجاالتجميعتشمل



01 أنشطة املجلس

هرلشالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2021مارس
يومةالقرويوالتنميةالفالحةلجنةعقدت
الجهةبمقر2021فبراير10األربعاء
دهدهالحسنالسيدبرئاسةاجتماعا

ادةوالسالسيداتوبحضور اللجنةرئيس
ةالجهوياملديريةوممثلاللجنةأعضاء
.الجهةوأطرللفالحة

لدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
العقدبتنفيذاملتعلقةالجاهزةاملشاريع
ملتشوالتيوالجهةالدولةبينبرنامج
ملويةوادعلىمائيمأخذبناءأساسا

وتنفيذبوملانإقليمويزاغنبجماعة
ةعصريوحدةبإنشاءاملتعلقاملشروع
وقد.وبكيكالخضراواتوتلفيفلتخزين

علقتتمشاريعدراسةأيضااالجتماععرف
حليةاملاملنتجاتلتسويقفضاءبإنشاء

عصري سوق وتجهيزوتهيئةبتازةالفالحية
اءإنشإلىإضافة،بتمحضيتللماشية

الزيتون ثفلملعالجةعصريةوحدة
لتخزينعصريةوحدةوإنشاءبتاونات
.بالجهةالبصلوتلفيف

اجتماع لجنة الفالحة و التنمية القروية



01 أنشطة املجلس

هرلشالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2021مارس
يومزوالالترابإعدادلجنةعقدت

براسةاجتماعا،2021فبراير11الخميس
حضور وباللجنةرئيسرفيعلحسنالسيد

وأطراللجنةأعضاءوالسادةالسيدات
.الجهة

لدراسةاالجتماعهذاخصصوقد
تهيئةهمتوالتيالنقطمنمجموعة
بالجهة،الطرقيةاملحاور منمجموعة
لسمجبينإطاراالتفاقيةمشروعودراسة
عمير،والتللتهيئةالوطنيواملعهدالجهة

أتواملنشالطرق تهيئةأجلمنومشروع
.تيةالتحللبنياتأخرى ومشاريعالفنية

اجتماع لجنة إعداد التراب



01 أنشطة املجلس

هرلشالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
مكناس،فاسجهةملجلس2021مارس
والرياضةوالشباباملرأةلجنةعقدت

فبراير11الخميسيومصباحاجتماعا
رحمةالسيدةبراسةالجهة،بمقر2021

وبحضور اللجنةرئيسةأطريطاح
وممثلاللجنةأعضاءوالسادةالسيدات

وأطرللرياضةالجهويةاملندوبيةعن
.الجهة

لدراسةأساسااالجتماعهذاخصصوقد
ةخاصاتفاقيةمشروعوهيوحيدةنقطة

.بالجهةالرياضةقطاعإنعاشأجلمن

اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة



01 أنشطة املجلس

مارسلشهرالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
لجنةعقدتمكناس،فاسجهةملجلس2021

ةوالثقافيواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية
الجهة،بمقر2021فبراير12الجمعةيوموالبيئية
رئيسالبورقادي،هللاعبدالسيدبرئاسةاجتماعا
جنةاللأعضاءوالسادةالسيداتوبحضور اللجنة
.ةالالممركز املصالحبعضوممثلوالجهةوأطر
لدراسةباألساساالجتماعهذاخصصوقد

:حول تتمحور والتياملشاريعمنمهمةمجموعة
-فاسالخارجيالجوي الخطدعم:اقتصاديا

بناءللطيران؛العربيةوشركةالجهةبينأوروبا
الحيبالنحاسياتمنتوجاتوتسويقإنعاشمركز

الصناعملواكبةبرنامجوضعالنقبي؛عينالحرفي
ناسمك-فاسبجهةاملهيكلينغيرالتقليديين
العإقإلعادةصغرى لقروضالولوجمنوتمكينهم
جائحةتداعياتجراءاملتضررةالحرفيةأنشطتهم

املشاريعلدعمجهوي صندوق إحداث؛19كوفيد
تنظيممكناس؛-فاسبجهةالصناعيةاالستثمارية

إحداثالتقليدية؛للصناعةالدولياملعرض
إحداثبالجهة؛الصناعيللتسريعمنطقة

يالدولللعرضفضاءبناءبفاس؛تكنوبارك
تمنتوجالتسويقرقميةمنصةإحداثبفاس؛

حرفيين؛للاملستمروالتكوينالتقليديةالصناعة

بيئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال
(1/2)ملجلس جهة فاس مكناس 

املغربمتاحفمؤسسةمعشراكةاتفاقية
مويلتالتقليدية؛الصناعةمنتوجاتبخصوص

اونياتالتعوتطويرودعمتأهيلبرنامجوتنفيذ
تنفيذو تمويلالتعاون؛تنميةمكتبمعبالجهة

املجالفيالسياحيةباملساراتاملتعلقةاملشاريع
.مكناسفاسلجهةوالجبليالطبيعي



01 أنشطة املجلس

بكليةإقليممستشفياتوتجهيزبناء:اجتماعيا
تأهيل؛وتاوناتوصفرو وفاسمكناسمن

إلىافينضإفران؛بإقليماإلستشفائيةالبنيات
انوبوملالحاجبأقاليمتهمأخرى مستشفيات

دورةيفعليهاالتصويتسبقيعقوبومواليوتازة
.سابقة
ثمينوتللقربمراكزخمسةوتجهيزبناء:ثقافيا
قافيةالثاملراكزوتجهيزبناءالجبلية؛الثقافة
عاملوقتأهيليعقوب؛ومواليوالحاجببإفران
جماعةبللقربثقافيمركزإحداث؛لوليلياألثري 
؛تمزكــانةوجماعةالصميعةوجماعةكيسان
والطبيعيةالسياحةقطاعتنميةبرنامج

متاحفمؤسسةمعشراكةاتفاقيةالثقافية؛
ثإحداالثقافية؛املنتوجاتبخصوصاملغرب
روالتحريللمقاومةالتاريخيةللذاكرةفضاء

اثإحدبفاس؛الثقافيالقطبإحداثببوملان؛
ضافتن.بفاسواالتصاللإلعالمالجهوي املركز

ملانوبو صفرو بإقليميأخرى ثقافيةمراكزإلى
.سابقةدورةفيعليهاالتصويتسبق

بيئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال
(2/2)ملجلس جهة فاس مكناس 



01 أنشطة املجلس

بكليةإقليممستشفياتوتجهيزبناء:اجتماعيا
تأهيل؛وتاوناتوصفرو وفاسمكناسمن

إلىافينضإفران؛بإقليماإلستشفائيةالبنيات
انوبوملالحاجبأقاليمتهمأخرى مستشفيات

دورةيفعليهاالتصويتسبقيعقوبومواليوتازة
.سابقة
ثمينوتللقربمراكزخمسةوتجهيزبناء:ثقافيا
قافيةالثاملراكزوتجهيزبناءالجبلية؛الثقافة
عاملوقتأهيليعقوب؛ومواليوالحاجببإفران
جماعةبللقربثقافيمركزإحداث؛لوليلياألثري 
؛تمزكــانةوجماعةالصميعةوجماعةكيسان
والطبيعيةالسياحةقطاعتنميةبرنامج

متاحفمؤسسةمعشراكةاتفاقيةالثقافية؛
ثإحداالثقافية؛املنتوجاتبخصوصاملغرب
روالتحريللمقاومةالتاريخيةللذاكرةفضاء

اثإحدبفاس؛الثقافيالقطبإحداثببوملان؛
ضافتن.بفاسواالتصاللإلعالمالجهوي املركز

ملانوبو صفرو بإقليميأخرى ثقافيةمراكزإلى
.سابقةدورةفيعليهاالتصويتسبق

بيئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال
(2/2)ملجلس جهة فاس مكناس 



01 أنشطة املجلس

2021مارسلشهرالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
التكوينلجنةعقدتمكناس،-فاسجهةملجلس

الجهةبمقر2021فبراير16الثالثاءيوموالشغل
يسرئالسعيدي،الحقعبدالسيدبرئاسةاجتماعا
جنة،اللاألعضاءوالسادةالسيداتوبحضور اللجنة
ممثلو الشغلوإنعاشاملنهيالتكوينمكتبممثل

.ةالجهوأطراملنهيللتكوينالجهويةاملديرية
زةالجاهاملشاريعلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد

وتهمالجهةو الدولةبينبرنامجالعقدبتنفيذاملتعلقة
:وهياتفاقياتمشاريعأربع

مكناس،-فاسبجهةمشاريعحاضنةإحداثوالأ
هيروالتطاملاءمهنفيالتكوينمعهدإحداثثانيا

والبيئة،الصحي
ينللتكو معاهدخمسوتأهيلداخليةإحداثثالثا
الشغل،اشوإنعاملنهيالتكوينملكتبالتابعةاملنهي

.الرقمياملجالفيجهوي مركزإحداثورابعا
تاتفاقيامشاريعدراسةأيضااالجتماععرفوقد

اءاتوالكفاملهنمدينةبإحداثاألمرويتعلقأخرى 
ومكتبمكناس-فاسجهةمجلسبينبالجهة
علومالكليةإحداثالشغل،وإنعاشاملنهيالتكوين

مبإقليجامعيمركبإحداث،بصفرو والتقنيات
.بوملان

اجتماع لجنة التكوين والشغل ملجلس جهة فاس مكناس



01 أنشطة املجلس

2021مارسلشهرالعاديةللدورةالتحضيرإطارفي
ةامليزانيلجنةعقدتمكناس،فاسجهةملجلس

فبراير18الخميسيوموالبرمجةاملاليةوالشؤون
محمدالسيدبرئاسةاجتماعاالجهة،بمقر2021
ةوالسادالسيداتوبحضور اللجنةرئيسالعابد
فيذلتنالجهويةوالوكالةالجهةوأطراللجنةأعضاء
.املشاريع

تنفيذبيانلتقديماالجتماعهذاخصصوقد
ميزانيةمشروعدراسة،2020املاليةللسنةامليزانية
دراسة،2021املاليةالسنةبرسمللجهةتعديلية

من(FEC)الجماعيالتجهيزصندوق منقرضطلب
نةمدي“إحداثمشروعفيالجهةمساهمةتمويلأجل
ملحقمشروعدراسةبالجهة،”والكفاءاتاملهن

الرمانوادكرمةعينجماعةمجلسالحتفاظ
إطاريفاملدمجةاملشاريعفيالجهةمجلسبمساهمة

دراسة،بالجماعةالبشريةللتنميةالوطنيةاملبادرة
بةكهر مشروعإنجازأجلمنشراكةاتفاقيةمشروع

إطارفياملندرجةالدخيسةبجماعةالزوالطدوار
ةواالجتماعياملجاليةالفوارق تقليصبرنامج

.2021القرويبالوسط

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة



01 أنشطة املجلس

ع مجلس الجهة يواصل مشاوراته للمساهمة في إعداد برنامج تشجي
ية املبادرات الرامية إلى الحصول على عالمات الجودة والسالمة الصح

.الخاصة بمنتجات االقتصاد االجتماعي والتضامني

الرابعةالنائبةالسيدةترأستهالذي22/01/2021يومالجهةبمقربقاعةواملنعقداألول اللقاءبعد
تنميةكتبمعنمركزيينممثلينبمشاركةاالجتماعياالقتصادبإنعاشاملكلفةالجهةمجلسلرئيسة
تقليديةالالصناعةلقطاعالجهويةواملديرية،الغذائيةاملنتجاتلسالمةالجهوي واملكتب،التعاون 

تصاداالققطاعفيالفاعلينبينللتشاور خصصالذياالجتماعوهوبفاس،االجتماعيواالقتصاد
منضامنيوالتاالجتماعياالقتصادمنتجاتقطاعفيالفاعلةالتعاونياتتمكينشأنفياالجتماعي
وميثانياموعداالجهةمنوبطلبجديدمنالشركاءضرب،للجودةاملميزةالعالماتمناالستفادة
غالهأشحضرتالذياالجتماعوهو،التقليديةللصناعةالجهويةاملديرية،بمقر29/01/2021الجمعة
العرضينناقشةملوخصص،القطاعبتنميةاملكلفالقسمرفقةالجهةمجلسرئيسللسيدالرابعةالنائبة
قتصادواالالتقليديةوالصناعةالجوي والنقلالسياحةبوزارةالجودةقسمرئيسبهماتقدمااللدان

لقطاعلحاليةاالوضعيةحول أساساتمحورا،بفاسالتقليديةللصناعةالجهوي املديروالسيداالجتماعي،
املستوى علىالجهةومكانة،الجودةلعالماتالولوجنسبةحيثمناليدويةواملنتجاتالتقليديةالصناعة
مجلسضعر حين،فيالعالماتبهدهالخاصةالوطنيةاإلستراتيجيةوكدا،الخدمةهدهحيثمنالوطني

فيفاعلينالتمكينأفقفيتطويرهاسبلوتدارس،العالمةهدهبخصوصاملستقبليةرؤيتهمنجزء
.والدوليةالوطنيةاألسواقوولوجاملطلوبةالتنافسيةتحقيقمنالقطاع



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

لس جهة العامة لفرنسا بفاس من طرف السيد رئيس مجالقنصلةاستقبال السيدة ❑
فاس مكناس

ر التي جهة الوسط فال دو لوامكناس ملمثلة –استقبال رئيس جهة فاس ❑
اكملت مهمتها بالجهة



02والتعاون العامةالعالقات

رئيس العامة لفرنسا بفاس من طرف السيدالقنصلةاستقبال السيدة 
مجلس جهة فاس مكناس

العامة لفرنسا بفاس وذلك يوم القنصلةالعنصر السيدة امحنداستقبل رئيس مجلس جهة فاس مكناس السيد 
بمقر الجهة، وقد شكل هذا اللقاء التواصلي فرصة ملناقشة موضوع صندوق الدعم املشترك 2021يناير 27األربعاء 

الفرنس ي-للتعاون الالمركزي املغربي



02والتعاون العامةالعالقات

التي مكناس ممثلة جهة الوسط فال دو لوار–استقبال رئيس جهة فاس 
اكملت مهمتها بالجهة

مكناس ومنطقة سنتر فال دي لوار ، استقبل السيد محند –في إطار التعاون الالمركزي بين مجلس جهة فاس 
هان ، التي اكتملت مده مهمتها بالجهة، إذ أنابيلالعنصر رئيس جهة فاس مكناس، ممثلة الجهة الشريكة السيدة 

سبة قام تقدم السيد الرئيس بالشكر واالمتنان على املجهودات التي بذلتها ملواكبة ومتابعة هذا  التعاون ، وبهذه املنا
.بإهدائها هدية تذكارية، متمنيا لها النجاح في مسيرتها املهنية

ميع هان بدورها رئيس الجهة واملسؤولين املنتخبين الذين تمكنت من التعرف عليهم وجأنابيلولقد شكرت السيدة 
صف وأبلغت السيد الرئيس أن بديلها سيكون حاضًرا في منت. املصالح بالجهة الذين تعاملت معهم خالل مدة مهمتها 

.شهر مارس



مكونات املحور 

بعد مشاركة الهيئات االستشارية ملجلس جهة فاس مكناس في لقاء عن❑
حول عرض تجارب الجهات في مجال الديمقراطية التشاركية

03 الهيئات االستشارية



03 الهيئات االستشارية

اء عن بعد مشاركة الهيئات االستشارية ملجلس جهة فاس مكناس في لق
حول عرض تجارب الجهات في مجال الديمقراطية التشاركية

ملواطنةااملشاركةألياتوتعزيزتثمينإطارفي
الجهاتمستوى علىوالتعاون والتواصل

ةالترابيللجماعاتالعامةاملديريةنظمت
وسفارةاملغربجهاتجمعيةمعبشراكة
اركتشبعدعنتواصليلقاءاملتحدة،اململكة

جهةسملجلالثالثاالستشاريةالهيئاتفيه
تطوانطنجةجهةومجلسمكناسفاس

ر بحضو وذلكالشرق،جهةومجلسالحسيمة
الهيئةرئيسةبنعربيةمجدةالسيدة

الفرصوتكافؤباملساواةاملكلفةاالستشارية
الهيئاتأعضاءوبالجهةالنوعومقاربة

فبراير17األربعاءيومالجهة،وأطراالستشارية
2021.

وتقديمعرضحول اللقاءهذاتمحور وقد
يةالديمقراطتفعيلمجالفيالجهاتتجارب

(ائضوالعر االستشاريةالهيئات)التشاركية
ةالراهنالوضعيةتشخيصإلىباإلضافة
.الهيئاتالشتغال



04

مكونات املحور 

الستمرارضمانجديدة،كفاءاتتوظيف:مكناسفاسجهةمجلس❑

للجهةالكبرىواألوراشللمشاريعالفعالالتنفيذ

التكوين وتقوية القدرات



04

توظيف كفاءات : مجلس جهة فاس مكناس
جديدة، ضمان الستمرار التنفيذ الفعال 

للمشاريع واألوراش الكبرى للجهة

الجهة وتوفير املوارد البشرية بأطر ذات تكوين متخصص مرتبط باختصاصات الجهة إدارةفي إطار تعزيز 

( 06)ومجاالت تدخلها، تنفيذ املشاريع التي تنخرط فيها، قامت الجهة بإجراء مباراة للتوظيف همت ستة 

متصرفين من الدرجة ( 03)متصرفين من الدرجة الثانية، وثالثة ( 03)مهندس ي دولة من الدرجة األولى، وثالثة 

.بتعاون مع الجامعة األور ومتوسطية بفاسالثالثة، وذلك 

إطارا، ويتعلق األمر بستة مهندس ي دولة من الدرجة األولى، تخصص 12وبعد إعالن النتائج، التحق بإدارة الجهة 

هندسة االقتصاد الفالحي، الهندسة املدنية وهندسة املاء والبيئة، في حين لم يتأهل أي مترشح في تخصص

علوم : ةكما التحق بالجهة ثالثة متصرفين من الدرجة الثانية، في التخصصات التالي. هندسة اإلحصاء التطبيقي

ثة، إضافة إلى ثالثة متصرفين من الدرجة الثال. التدبير، تدبير املوارد البشرية وتجصص االقتصاد واملالية

.تخصص االعالم والتواصل والتدبير العمومي والترابي

التكوين وتقوية القدرات



04 التكوين وتقوية القدرات

كما تم إجراء لقاءات تواصلية وجولية تدريبية تطبيقية مع السيدات والسادة رؤساء األقسام واملصالح 

بمديرية شؤون الرئاسة واملجلس ومديرية إعداد التراب والتجهيزات ومديرية املوارد ومديرية التنمية، وذلك 

بهدف إدماج املوظفين الجدد وتمكينهم من التعرف عن كثب على أنظمة وهيكلة العمل اإلداري بالجهة 

.وتأقلمهم مع وتيرة العمل

وفي نفس اإلطار، وبتنسيق مع الجامعة األورو متوسطية، تم تنظيم دورات تكوينية في مواضيع مرتبطة

.  ةواملالي للجهة بتأطير من طرف أساتذة جامعيين وأطر إدارية ذات تجربة مهنية وكفاءة عاليبالتدبيراالداري 

التنظيم اإلداري، التحرير اإلداري، التنظيم املالي: وهمت مواضيع هذه الورشات التكوينية النقط التالية

مومية، والجبائي للجهات، الوظيفة العمومية، التخطيط الترابي، التدبير العمومي، الصفقات العواملحاسباتي

والرقابة اإلدارية والرقابة القضائية الالتمركزالتعاقد والشراكة، تقنيات التواصل والعالقات العامة، 

.والتحرير اإلداري 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

اقبةاإلشرافلجنةألعضاءتحضيري اجتماع❑ نفيذلتالجهويةللوكالةواملر
مكناسفاسلجهةاملشاريع

5003قليميةاإلالطريقإلىكبكبطريقبينالرابطةاملصنفةغير الطريقبناء❑
عقوبيمواليإقليم-والصداروالزليفةوبياضةوكبكبمخانزةعيندوار عبر 
نانحةوالطالشوشعليوسيدياملقسمبينالرابطةالجماعيةالطريقبناء❑

يعقوبمواليإقليم-القادرعبدبنوأوالد
رةوالعطاطالطواعطبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق:تازةإقليم❑

البرارحةبجماعة
فيبومراقودوار7033رقماإلقليميةالطريقبينالرابطاملسلكبناءأشغال❑

بمكناسكرمةدوار اتجاه
ايتوار ودملانايتدوار بينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق:مكناسعمالة❑

الكيفانمول سليمانسيديبجماعةيعقوب
حمووايتاوعلييشوايتبغاايتدوار منبكلمصنفةغير طرق بناء❑

بإفرانسبعبنوايت2بورعودايتاحجارةبورعودوايتنوشناوحساين
ودوارسيدي505الجهويةالطريقبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق❑

بتازةالشرقيةمكناسةلجماعةالتابعبوروميةأحمد



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

اقبة للوكالة الجهوية لتنفي ذ املشاريع اجتماع تحضيري ألعضاء لجنة اإلشراف واملر
لجهة فاس مكناس

يوممكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةواملراقبةاإلشرافلجنةأعضاءاجتمع
.زواالالثالثةالساعةعلىالوكالةبمقر2021فبراير12الجمعة

اللجنةماعالجتالعاديةالدورةخاللستناقشالتيالنقطلتحضيرمناسبةاالجتماعهذاوشكل
.الشهرهذامناألخيرباألسبوعانعقادهااملزمعفبرايرلشهر

الوكالةيهاعلتشرفالتياملشاريعووضعيةللوكالةاملاليةالحصيلةعلىاللجنةاطلعتكما
.إنجازهاأجلمنللوكالةستحول التيوالجهةالدولةبينبرنامجالعقدمشاريعإلىباإلضافة



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

عبر 5003مية بناء الطريق غير املصنفة الرابطة بين طريق كبكب إلى الطريق اإلقلي
إقليم موالي يعقوب-والصداروالزليفةوكبكب وبياضة مخانزةدوار عين 

عبر5003ليميةاإلقالطريقإلىكبكبطريقبينالرابطةاملصنفةغيرالطريقبناءأشغالبدءتم
بإقليمبوعلينلعيالترابيةللجماعةالتابعينوالصداروالزليفةوبياضةوكبكبمخانزةعيندوار

لتنفيذمكناسفاسجهةمجلسطرفمندرهممليون 10.28تخصيصوتمهذا.يعقوبموالي
إنجاز.كلم10طول علىوذلكبالجماعةاملرورحركةوتيسيردواويرأربعلربطاملهماملشروعهذا

.مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةإشرافتحتستتماألشغال



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

وأوالد بن ةوالطنانحبناء الطريق الجماعية الرابطة بين املقسم وسيدي علي الشوش 
إقليم موالي يعقوب-عبد القادر

تــــــم بــــــدء أشــــــغال بنــــــاء الطريــــــق الجماعيــــــة الرابطــــــة بــــــين كــــــل مــــــن دوار املقســــــم وســــــيدي علــــــي الشــــــوش
.كلم2.5وأوالد بن عبد القادر التابعين للجماعة الترابية لعين بوعلي على مسافة والطنانحة

مليـون درهـم إلنجـاز 4.97اذ خصص مجلس جهة فاس مكناس في إطار فتح املسالك القروية ما يناهز 
.اقتصادي باملنطقةسوسيوهذا املشروع، بغية خلق نشاط 

.إنجاز األشغال ستتم تحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

جماعة بوالعطاطرةالطواعطانطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين : إقليم تازة
البرارحة

علـى 5404قم والطريق اإلقليمية ر العطاطرةودوار الطواعطانطلقت أشغال بناء املسلك الرابط بين 
مليــون درهــم ممولــة مــن مجلــس جهــة فــاس مكنــاس، فــي 11.41كيلــومتر باســتثمار مــالي قــدره 7.6طــول 

.إطار مبادراته لفك العزلة عن العالم القروي

ن إلــى الــدواوير مــالولوجيــةـكـانون باإلضــافة إلــى تحســين 900وســيفك هــذا املســلك العزلــة علــى أزيــد مــن 
ولـه كيلـومتر وإعـادة تهيئـة مـا تبقـا مـن املقطـع والبـالغ ط6.6املسـلك باألسـفلت علـى طـول تكسيةخالل 

.كيلومتر

صــفتها صــاحب وستشــرف الوكالــة الجهويــة لتنفيــذ املشــاريع لجهــة فــاس مكنــاس علــى ســيرورة األشــغال ب
.املشروع



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

في اتجاه بومراقودوار 7033أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم 
دوار كرمة بمكناس

ودوار بـــومراق فــي اتجـــاه دوار 7033انطلقــت أشــغال بنـــاء املســلك الـــذي ســيربط بــين الطريـــق اإلقليميــة 
.كرمة بجماعة وليلي التابعة لعمالة مكناس

كيلــومتر، والــذي بــرمج لــه 2.20وســتهم هاتــه األشــغال فــتح وتثنيــة هــذا املســلك الــذي يمتــد علــى مســافة 
.مليون درهم بهدف فك العزلة على كل من دوار بومراق والكرمة3.09مجلس جهة فاس مكناس 

.تبع إنجاز املشروعهذا وستقوم الفرق التقنية للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس بت
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ت انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين دوار ايت ملان ودوار اي: عمالة مكناس
يعقوب بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان

ان مـــول انطلقـــت أشـــغال املســـلك الـــرابط بـــين دوار ايـــت ملـــان ودوار ايـــت يعقـــوب بجماعـــة ســـيدي ســـليم
.الكيفان التابعة لعمالة مكناس

مليـــون درهـــم بتمويـــل مــن مجلـــس جهـــة فــاس مكنـــاس، إذ ســـتهم هاتـــه 2.43وقــد خصـــص لهـــذا املشــروع 
كيلومتر بهدف فك العزلة على ساكنة هذه الدواوير2.8األشغال بناء املسلك على طول 

.تتبع األشغالهذا وستقوم املصالح التقنية للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس ب
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ناوحسايوايت حمو اوعليبناء طرق غير مصنفة بكل من دوار ايت بغا ايت يشو 
وايت بن سبع بإفران2بورعودايت احجارةبورعودوايت نوشن

ودوار ايـت ياوعلـايشـوانطلقت أشغال بناء أربع طرق غير مصنفة واملؤدية لكل من دوار ايت بغي ايـت 
، اذ ستعزز هاتـه نوشناوحساينودوار ايت حمو 2بورعودوايت احجارةبورعودبن السبع ودوار ايت 

.وتيزكيتعواوعين اللوح وضاية تيمحضيتالطرق الرصيد الطرقي لكل من جماعة 

كيلومتر بتمويل مـن مجلـس جهـة 5.21مليون درهم إلجمالي مسافة 5.15وسيكلف هذا املشروع حوالي 
.فاس مكناس عبر مخططه الرامي إلى فك العزلة بالعالم القروي

علــــى ســــيرورة هــــذا وستشــــرف املصــــالح التقنيــــة للوكالــــة الجهويــــة لتنفيــــذ املشــــاريع لجهــــة فــــاس مكنــــاس
.األشغال
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أحمد ودوارسيدي505انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق الجهوية 
التابع لجماعة مكناسة الشرقية بتازةبورومية

التــــابع بوروميــــةأحمــــد ودوارســــيدي505انطلقــــت أشــــغال بنــــاء املســــلك الــــرابط بــــين الطريــــق الجهويــــة 
5ى طــــول لجماعــــة مكناســــة الشــــرقية، حيــــث ســــيمتد هــــذا املســــلك الــــذي ســــتتم تثنيتــــه باألســــفلت علــــ

.كيلومترات
ارق وســــينجز هــــذا املشـــــروع بتمويــــل مــــن مجلـــــس جهــــة فــــاس مكنـــــاس فــــي إطــــار جهودهـــــا لتقلــــيص الفـــــو 

ي مليون درهم لتنفيذ هذا املسلك، والذي سيساهم ف8.81املجالية واالجتماعية، إذ تم رصد ما يقارب 
نـــاس بتتبـــع وســـتقوم الوكالـــة الجهويـــة لتنفيـــذ املشـــاريع لجهـــة فـــاس مك. فـــك العزلـــة علـــى ســـاكنة الـــدوار

.األشغال بصفتها صاحب املشروع


