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أشغال الدورة العادية لشهر مارس •
ملجلس جهة فاس مكناس



ملف العدد

أشغال الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس

اجتماعمكناسفاسجهةمجلسعقد
مارس1االثنينيومصباحالعاديةالدورة
سرئيالعنصر،امحندالسيدبرئاسة2021
الجهةواليالسيدوبحضور الجهةمجلس

.املجلسأعضاءوالسادة
باري اإلخالتقريرتقديمالبدايةفيتمقدو 

الدورةهذهخاللالجهةمجلسلرئيس
لهخالتناول والذياملجلس،بمقراملنعقدة

رمحاور عدة
ّ
صةالخاباالتفاقياتفيهاذك

متوالتيبرنامجالعقدإطارفياملندرجة
عليمالتقطاعاتوتهممؤخراعليهاالتوقيع
ةتنميوالرقمنة،األوليالتعليمالعالي،
املحاور تأهيلبالجهة،الصحيالعرض
ىإلإضافةواألقاليم،بالعماالتالطرقية
.جامعيةأحياءوإحداثاملنهيالتكوين

ةالتعبئفياالستمرارضرورةعلىوأكد
علىسواءوالجماعي،املنتظموالعمل
اإلدارية،أواملنتخبةالهياكلمستوى 

زيلالتنفيالبدءأجلمنالجهود،ومضاعفة
تبرهاتعالتيالهامة،املشاريعلهذهالفعلي
مجموعمستوى علىمهماتحوالالجهة

االستقبالوبنياتالتحتية،البنيات
بيئيةوالوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية

.بالجهة



ملف العدد

أشغال الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس

وارق الفتقليصلبرنامجشاملةحصيلةقدمكما
تمكنتالذي2021-2016واالجتماعيةاملجالية

بغالفمشروعا279برمجةمنخاللهمنالجهة
أشاركما.درهممليون 121ومليار 2بلغمالي

إعدادسيتمأنهإلىالجهةمجلسرئيسالسيد
،انتخابهمنذاملجلسلعملشاملةحصيلة

فور اتقديمهسيتمإقليم،بكلخاصةوحصيالت
.إعدادهامناالنتهاء

علىاملجلسصادقالدورة،هذهأشغالوخالل
مليون 40ومليار4قيمتهاتناهزاتفاقياتمشاريع
لدولةابينبرنامجالعقدضمنيندرجمامنهادرهم،

ملةمكاتفاقياتبمشاريعتتعلقوأخرى والجهة،
.مجاالتعدةوتشملالعقد،لهذا

علىاملصادقةتمتاالقتصادي،املستوى فعلى
درهم،مليون 169ومليار قيمتهاتبلغمشاريع
892،21قدرهإجماليبمبلغالجهةفيهاساهمت
:بأساساوتتعلقدرهم،مليون 

؛بالجهةالصناعيللتسريعمنطقةإحداث•

بفاس؛تكنوباركإحداث•

املشاريعلدعمجهوي صندوق إحداث•
بالجهة؛الصناعيةاالستثمارية

دية؛التقليللصناعةالدولياملعرضتنظيم•

منتوجاتلتسويقرقميةمنصةإحداث•
املستمروالتكوينالتقليديةالصناعة

للحرفيين؛



ملف العدد

أشغال الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس

ملهيكليناغيرالتقليديينالصناعملواكبةبرنامجوضع•

ةإلعادصغرى لقروضالولوجمنوتمكينهمبالجهة

جائحةتداعياتجراءاملتضررةالحرفيةأنشطتهمإقالع

؛19كوفيد

الحيبالنحاسيةاملنتوجاتوتسويقإنعاشمركزبناء•

النقبي؛عينالحرفي

عاونياتالتوتطويرودعمتأهيلبرنامجوتنفيذتمويل•

التعاون؛تنميةمكتبمعبالجهة

بفاس؛الدوليالعرضفضاءإحداث•

مجلسبينأوروبا-فاسالخارجيالجوي الخطدعم•

للطيران؛العربيةوشركةالجهة

ية؛والثقافالطبيعيةالسياحةقطاعتنميةبرنامج•

فيلسياحيةاباملساراتاملتعلقةاملشاريعوتنفيذتمويل•

بالجهة؛والجبليالطبيعياملجال

بالجهة؛مشاريعحاضنةإحداث•

حليةاملاملنتجاتوتسويقلعرضنموذجيسوق إنشاء•

بتازة؛الفالحية

هةبجالبصلوتلفيفلتخزينعصريةوحدةإنشاء•

مكناس؛فاس

الخضرواتوتلفيفلتخزينعصريةوحدةإنشاء•

.بوملانبإقليمبكيوكو



ملف العدد

أشغال الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس

قدفالتحتية،البنياتبمجاليتعلقوفيما
524،5قيمتهاتبلغمشاريععلىاملجلسصادق
اليإجمبمبلغالجهةفيهاساهمتدرهم،مليون 

:وتهمدرهم،مليون 298،5قدره

فاسبدالبين8رقمالوطنيةالطريقتثنية•

كلم؛10طول علىخياروسيدي

ايموزاربين8رقمالوطنيةالطريقتثنية•

كلم؛22طول علىوافران

بينالرابطة504رقمالجهويةالطريقتقوية•
50طول علىبويبالن-الخيررباط-صفرو 

كلم؛

716رقمالجهويةالطريقوتقويةتوسيع•
تتاوجطاعينوبدالالحاجببينالرابطة

.كلم28.5طول على

وسطةواملتالصغرى السقويةاملداراتتهيئة•
ويةملوقصابيوتالزمتبازةايتبجماعات

بوملان؛بإقليمعليواوالد

للماشيةعصري سوق وتجهيزتهيئة•

.افرانبإقليمبتمحضيت



ملف العدد

أشغال الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس

شغل،والوالتعليمالتكوينملجالبالنسبةأما
695اقيمتهتبلغمشاريععلىاملصادقةفتمت
اليإجمبمبلغالجهةفيهاساهمت،درهممليون 
:املشاريعهذهوتخص.درهممليون 195قدره

ينببالجهة"والكفاءاتاملهنمدينة"إحداث•
إنعاشو املنهيالتكوينومكتبالجهةمجلس
الشغل؛

طهيروالتاملاءمهنفيالتكوينمعهدإحداث•
والبيئة؛الصحي

معاهد(05)خمسةوتأهيلداخليةإحداث•
املنهيكوينالتملكتبالتابعةاملنهيللتكوين
الشغل؛وإنعاش

بصفرو والتقنياتالعلومكليةإحداث•
؛(هللابنعبدمحمدسيديجامعة)

ةجامع)بوملانبإقليمجامعيمركبإحداث•
.(هللابنعبدمحمدسيدي

.الرقمياملجالفيجهوي مركزإحداث•

لاملجاتهممشاريععلىاملصادقةتمتكما

ساهمت،درهممليون 850بقيمةاالستشفائي

مليون 130قدرهإجماليبمبلغالجهةفيها

تشفياتمسوتأهيلوتجهيزببناءوتتعلق،درهم

اوناتوتصفرو فاس،مكناس،منبكلإقليمية

.وإفران

تمتفقد،الرياض يالقطاعيخصوفيما

عقطابإنعاشيتعلقمشروععلىاملصادقة

،درهممليون 510،8بقيمةبالجهةالرياضة

255،4قدرهإجماليبمبلغالجهةفيهساهمت

.درهممليون 

جلساملصادقفقد،الثقافياملستوى علىأما

251ةاإلجماليقيمتهااملشاريعمنمجموعةعلى

ماليإجبمبلغالجهةفيهساهمت،درهممليون 

:وتهمدرهم،مليون 118،65قدره

الثقافي؛القطبإحداث•

ل؛واالتصالإلعالمالجهوي املركزإحداث•

بعمالةلوليلياألثري املوقعتأهيل•

مكناس؛



ملف العدد

أشغال الدورة العادية لشهر مارس ملجلس جهة فاس مكناس

وتازة؛يعقوبومواليوالحاجبوإفرانتاوناتمنبكلللقربثقافيةمراكزإحداث•

.الجبليةالثقافةوتثمينللقربمراكزخمسةوتجهيزبناء•

ببوملان؛التحريرجيشوأعضاءللمقاومةالتاريخيةللذاكرةفضاءإحداث•

.املغربمتاحفمؤسسةمعشراكةاتفاقيةمشروعي•

الزيتون فلثملعالجةعصريةوحدةإنشاءيخصوالذيالبيئياملجاليهممشروعإلىباإلضافة

.درهممليون 40قيمتهبمبلغتمويلهفيالجهةساهمتتاوناتبإقليم

ملصادقةابينهامناملالي،الجانبتخصأخرى نقطإلىالتطرق الدورةهذهأشغالخاللتموقد

2021.املاليةالسنةبرسمللجهةالتعديليةامليزانيةعلى



01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

التعمير توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال إعداد التراب الوطني و ❑
واإلسكان وسياسة املدينة

رياضة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال الثقافة والشباب وال❑
واالتصال

اجتماعي مكتب مجلس جهة فاس مكناس❑
يةاجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئ❑
اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس❑
تكنوباركاالجتماع التقني الخاص بإحداث مشروع ❑
فاس اجتماع لجنة التتبع واالشراف الخاصة بالجامعات بمقر مجلس جهة❑

مكناس
ت التعليم اجتماع لتتبع املشاريع املشتركة بين الجهة والجامعات ومؤسسا❑

العالي
بية مشاركة السيد رئيس جهة فاس مكناس في حفل إطالق برنامج التر ❑

املدنية الدامجة
”حوارات الجامعة“العنصر رئيس جهة فاس مكناس ضيف امحندالسيد ❑



01 أنشطة املجلس

ي توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال إعداد التراب الوطن
(1/4)والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

ظم
ُ
ياتاالتفاقمنمجموعةتوقيعحفلن

الوطنيالترابإعدادبمجالتتعلق
يومهاملدينةوسياسةواإلسكانوالتعمير
جهةواليةبمقر2021أبريل30الجمعة

.مكناسفاس

ترأستهالذيالحفلهذاعرفوقد
رابالتإعدادوزيرةبوشارب،نزهةالسيدة
وسياسةواإلسكانوالتعميرالوطني
فاسجهةواليالسيدحضور املدينة،
الجهة،مجلسرئيسوالسيدمكناس
ة،بالجهواألقاليمالعمالةعمالوالسادة

الجهةرئيسنوابوالسادةوالسيدات
دوالسيللواليةالعامالكاتبوالسيد
دوالسيللجهة،للمصالحالعاماملدير
اريع،املشلتنفيذالجهويةالوكالةمدير

بالتراإلعدادالجهوي املفتشوالسيد
الوكاالتمدراءوالسادةوالتعمير
ووطنيينمسؤولينوعدةالحضرية
.آخرينجهويين



01 أنشطة املجلس

علىالتوقيعاللقاءهذاخاللتموقد
عةأرببينهامناالتفاقيات،منمجموعة
قيمةوتبلغ.الجهةتخصاتفاقيات

اقياتلالتفاملخصصةاملاليةاالعتمادات
فيهاتساهمدرهممليون 375.8األربعة
مامنهادرهم،مليون 175.8بالجهة
ةالدولبينبرنامجالعقدضمنيندرج

ياتاتفاقبمشاريعتتعلقوأخرى والجهة
األمرويتعلق.العقدلهذامكملة

:التاليةباالتفاقيات

راكزواملالحضريةاملراكزتأهيلبرنامج-
عماالتجميعيشملوالذيالصاعدة،

ماليةةبكلفاستثناءبدون الجهةوأقاليم
مليون 369.8قدرهاإجمالية

مليون 169.8بالجهةفيهاتساهمدرهم
يصالتقلالىالبرنامجهذاويهدف.درهم
رابية،التوالتفاوتاتاالجتماعيالعجزمن

هيلالتأبرنامجإنجازكيفياتوتنظيم
هةبجالصاعدةاملراكزوتنميةالحضري 

مكناس؛فاس

ي توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال إعداد التراب الوطن
(2/4)والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة



01 أنشطة املجلس

للدينامياتموحدجهوي مرصدإرساء-
قظةواليالرصدتعزيزبهدفالترابية
عبربعوالتتالرصدعمليةودعمالترابية
اليةاملجوالدينامياتالتطوراتتحليل

جديدوتحركيتهافياملجاالتومواكبة
علومةاملوتثمينبهاالخاصةاملعطيات

اعلينالفبينالحواروتنشيطالترابية
التشخيصووسائلآلياتبوضع

ضافةإالترابي،واالستشرافوالتحليل
التيالجغرافيةالبياناتونشرجمعالى

اتسياسعناملسؤولةاإلداراتتنتجها
التراب؛إعداد

يلوالتأهالهيكلةإعادةدراساتإنجاز-
ماليبغالفالجهةتمولهالقرويبالعالم
وذلك،درهممليون 6قدرهإجمالي
املعماريةالجودةتحسينبهدف

العيش؛إطاروتحسين

ي توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال إعداد التراب الوطن
(3/4)والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة



01 أنشطة املجلس

هةجمجلسبينللتعاون إطارتفاقيةا
ـيئةللتهالوطنيواملعهدمكناس-فاس

اساتدر إنجازالىتهدفوالتيوالتعمير
بحثالبأنشطةوالقيامخبراتوتقديم
أويةالنظر باملياديناملرتبطالعلمي

التنميةبواملتعلقاملجاليةالتطبيقية
افيةالثقوالتنميةوالتهيئةالترابية

للجهةواملجاليةواالقتصادية
موتقييوتتبعإعدادفيواملساهمة
التيالتنمويةوالبرامجاملخططات

.الجهةتنجزها
علىالتوقيعتمأيضااملناسبةوبهذه

بيناألخرى االتفاقياتمنمجموعة
تهمالشركاءمنومجموعةالوزارة

وسياسةاإلسكانقطاعاتباألساس
.املدينة
شهادةبتسليماللقاءهذااختتم
ISOالجودة الوكالةلفائدة9001

.لفاسالحضرية

ي توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال إعداد التراب الوطن
(4/4)والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة



01 أنشطة املجلس

الرياضة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال الثقافة والشباب و 
(1/3)واالتصال 

ظم
ُ
منمجموعةتوقيعحفلن

ةالثقافبقطاعتتعلقاالتفاقيات
يومواالتصالوالرياضةوالشباب
جهةواليةبمقر2021أبريل16الجمعة

.مكناسفاس
ترأسهالذيالحفلهذاعرفوقد

فةالثقاوزيرالفردوس،عثمانالسيد
اليو السيدحضور والرياضة،والشباب

سمجلرئيسوالسيدمكناسفاسجهة
مواألقاليالعمالةعمالوالسادةالجهة،
يسرئنوابوالسادةوالسيداتبالجهة،
يينوجهو وطنيينمسؤولينوعدةالجهة
.آخرين
عليهاعالتوقيتمالتياالتفاقياتوتهم

مةقيتبلغالتياملشاريعمنمجموعة
لهااملخصصةاملاليةاالعتمادات

هةالجفيهتساهمدرهممليون 791.99
يندرجمامنهادرهم،مليون 380.90ب

هةوالجالدولةبينبرنامجالعقدضمن
كملةماتفاقياتبمشاريعتتعلقوأخرى 

تهماتباتفاقياألمرويتعلق.العقدلهذا
:التاليةاملجاالت



01 أنشطة املجلس

وضعخاللمنبالجهةالرياضةقطاعإنعاش-
،مكناسبفاس،الرياضيةالتجهيزاتبرامج

افران،بوملان،تازة،يعقوب،مواليتاونات،
قدرهاإجماليةماليةبكلفةوالحاجبصفرو 

بالجهةفيهاتساهمدرهممليون 510.80
درهم؛مليون 255.40

يهموالذيبفاسالثقافيالقطبإحداث-
لة،الجميالفنون معهدبفاس،الكبيراملسرح
افيالكوريغر والفنللموسيقىالجهوي املعهد
113.64قدرهإجماليماليبغالفالثقافيواملركز
مليون 55.45بالجهةفيهتساهمدرهممليون 
درهم؛

كلفةبواالتصاللإلعالمالجهوي املركز إحداث-
تساهمدرهممليون 13.55تبلغإجماليةمالية
درهم؛مليون 5.55بالجهةفيها

وتثمينللقربمراكز خمسةوتجهيز بناء-
جماليإماليبغالفببوملانالجبليةالثقافية

بالجهةفيهتساهمدرهممليون 30قدره
درهم؛مليون 16.50

وملانوبمليسور الثقافييناملركزينتأهيل-
تساهمدرهممليون 16قدرهإجماليماليبغالف

درهم؛مليون 8بالجهةفيه

الرياضة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال الثقافة والشباب و 
(2/3)واالتصال 



01 أنشطة املجلس

شكاكاللعينالثقافياملركز وتجهيز بناء-
مليون 14قدرهإجماليماليبغالفبصفرو 

درهم؛مليون 7بالجهةفيهتساهمدرهم
ناسمكبعمالةوليلياألثري املوقعتأهيل-

درهممليون 14قدرهإجماليماليبغالف
درهم؛مليون 7بالجهةفيهتساهم

يةوسائطخزانةوإحداثالثقافةدار تأهيل-
اليةمبكلفةالحاجببمدينةموسيقيومعهد

فيهاتساهمدرهممليون 14قدرهاإجمالية
درهم؛مليون 7بالجهة

يعقوبيموال بإقليمثقافيمركز وتجهيز بناء-
درهممليون 14قدرهاإجماليةماليةبكلفة

درهم؛مليون 7بالجهةفيهاتساهم
تازةيمإقلالصميعةبجماعةثقافيمركز بناء-

تساهمدرهممليون 8قدرهإجماليماليبغالف
درهم؛مليون 4بالجهةفيه

يسانكبجماعةللقربثقافيينمركزينبناء-
يمالبغالفتاوناتإقليمتمزكانةوجماعة
ةالجهفيهتساهمدرهممليون 14قدرهإجمالي

.درهممليون 8ب

الرياضة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال الثقافة والشباب و 
(3/3)واالتصال 
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(1/2)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 

ثاءالثاليوماجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
والربعالتاسعةالساعةعلى2021مارس30

دمحن“السيدبرئاسةالجهة،بمقرصباحا
وبحضور الجهة،مجلسرئيس”العنصر

.هةالجوأطراملكتبأعضاءوالسادةالسيدات

نمالعديدلتدارساالجتماعهذاخصصوقد
دمتقحيثأعماله،جدول فياملدرجةالنقط
عقدمستجداتآخربعرضالرئيسالسيد

ذلك،كباإلضافةوالجهة،الدولةبينالبرنامج
منالقرضطلبحول مستجداتتقديمإلى

ألجلالجماعيالتجهيزصندوق طرف
عقدمشاريعمنجزءتمويلفياملساهمة
عإطال تمكماوالجهة،الدولةبينالبرنامج
تعلقةاملالترتيباتحول املكتبأعضاءالسادة

منول األ بالسحبالخاصةالشروطباستيفاء
الذيالدولية،املاليةاملؤسسةقرض

منجزءتمويلفيللمساهمةسيخصص
دكوفيجائحةبمواجهةالخاصةاملصاريف

املجاليةالفوارق تقليصوبرنامج،19
PRDTSالقرويبالعالمواالجتماعية الطرق )

.(القروية



01 أنشطة املجلس

وعمشر املكتب،أعضاءالسادةتدارسكما
اسمكن-فاسجهةمجلسبينإطاراتفاقية

هدفتالتيللسكان،املتحدةاألمموصندوق 
برنامجومواكبةلدعمبرنامجإعدادإلى

منظمةةتعبئسيتمبحيثالجهوية،التنمية
لأجمنباملغرباملتواجدةاملتحدةاألمم

ضاءأعالسادةاطلعكماالغاية،بهذهالقيام
ةالخاصالدراسةمستجداتعلىاملكتب

وكذا،بالتشغيلللنهوضالجهوي باملخطط
دعمالمناملستفيدةاملقاوالتمستجدات

التشغيللدعممكافأةبإحداثالخاص
.شور فاسبمنطقة

كزي الالمر الدوليالتعاون عالقاتإطاروفي
ظماتواملنالجهاتببعضالجهةتربطالتي

باإلجراءاتعلما،املكتبأخذالدولية،
نعاإلعالنفيالجهةبمشاركةاملتعلقة
لدعماملشتركبالصندوق الخاصةاملشاريع
معيةباملغربيالفرنس يالالمركزي التعاون 

هةالجومشاركةبفرنسا،أوكسيتانيجهة
الخاصةاملشاريععناإلعالنفيأيضا

التعاون لدعماإلفريقيبالصندوق 
.الترابيةللجماعاتالدوليالالمركزي 

(2/2)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 



01 أنشطة املجلس

ءاألربعايوماجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
السيدبرئاسةالجهة،بمقر2021أبريل28

ر وبحضو الجهة،مجلسرئيس”العنصرمحند“
.الجهةوأطراملكتبأعضاءوالسادةالسيدات

منالعديدلتدارساالجتماعهذاخصصوقد
تقدمحيثأعماله،جدول فياملدرجةالنقط
عقدمستجداتآخربعرضالرئيسالسيد

قيتعلماخاصةوالجهة،الدولةبينالبرنامج
نسيقللتالجهويةللجنةاألول االجتماعبانعقاد
فياألولويةذاتاملشاريعوكذاالعقد،وتنفيذ
للتمويلاملقترحةوالجهةالدولةبينبرنامجالعقد
تقديمإلىكذلك،باإلضافة،2021سنةبرسم

اقيةاالتففياملندرجةاملشاريعحول مستجدات
يعواملشار الرياضة،بقطاعاملتعلقةالخاصة
املراكزباملتعلقةالخاصةاالتفاقيةفياملندرجة
.الصاعدةواملراكزالحضرية

باملكتأعضاءوالسادةالسيداتاطالعتمكما
صندوق طرفمنالقرضطلبمستجداتعلى

جزءلتمويفياملساهمةألجلالجماعي،التجهيز
وتم،والجهةالدولةبينالبرنامجعقدمشاريعمن

يةالفرنسالوكالةتمويلمقترحأيضاتدارس
ينببرنامجالعقدمشاريعلبعض(AFD)للتنمية
يجيولوجمنتزهإحداثومقترحوالجهة،الدولة
.”جيوبارك“بالجهة

(1/2)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 



01 أنشطة املجلس

كلذتنفيبوضعيةعلما،املكتبأخذكما
جهة،بالالجيولوجيالتخريطاتفاقيةمن

ووزارةالجهةاتفاقيةتنفيذوبرنامج
اواةواملساالجتماعيةوالتنميةالتضامن
.التعاون تنميةومكتبواألسرة

(2/2)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس 

هاتالجببعضالجهةتربطالتيالالمركزي الدوليالتعاون عالقاتإطاروفي
شروعمبقبول املكتبأعضاءوالسادةالسيداتالرئيسالسيدأخبراألجنبية،

التعاون دعملاملشتركالصندوق طرفمنللتمويلبفرنساأوكسيتانيوجهةالجهة
.املغربيالفرنس يالالمركزي 

لجهوي اباملخططاملتعلقةالدراسةخالصاتعلىاملكتب،إطالعتمذلك،وبعد
لتشغيل،لالجهوي املخططحول الجهوي اللقاءلتنظيمالتحضيروكذاللتشغيل،

كافأةمبإحداثالخاصالدعممناملستفيدةالشركاتحول تقريرتقديمتمكما
وظائفالبطائقحول بعرضاالجتماعواختتمشور،-فاسبمنطقةالتشغيللدعم

.الجهةإدارةومصالحبأقسامالخاصة



01 أنشطة املجلس

ئيةاجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبي

االقتصاديةالتنميةلجنةعقدت
وميوالبيئيةوالثقافيةواالجتماعية

برئاسةاجتماعا2021مارس09الثالثاء
للجنةارئيسالبورقادي،هللاعبدالسيد

أعضاءوالسادةالسيداتوبحضور 
.الجهةوأطراللجنة

قربماملنعقداالجتماعهذاخصصوقد
ملنصةبااملتعلقاملشروعلتدارسالجهة

ةالصناعمنتوجاتلتسويقالرقمية
حرفيينللاملستمروالتكوينالتقليدية

الجوي الخطدعممشروعإلىإضافة
كةوشر الجهةبينأوروبا-فاسالخارجي
تماعاالجخاللتمكما.للطيرانالعربية
املتعلقاملشروعحول عرضتقديم

بيعيالطاملجالفيالسياحيةباملسارات
.مكناسفاسلجهةوالجبلي
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اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس

باملجلسالترابإعدادلجنةعقدت
17األربعاءيوممكناس-فاسالجهوي 
السيدبرئاسةاجتماعا،2021مارس
وبحضور اللجنةرئيسرفيعلحسن

وأطراللجنةأعضاءوالسادةالسيدات
.الجهة

لتتبعاالجتماعهذاخصصوقد
جيولوجيالبالتخريطاملتعلقةاالتفاقيات

إضافةةبالجهوالجيوتقنيوالجيوكيميائي
ةالوكالمديرطرفمنعرضتقديمإلى

قطاعوضعيةحول لفاسالحضرية
.ةللوكالالترابياملجالفيالتعمير
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تكنوباركاالجتماع التقني الخاص بإحداث مشروع 

جهةمجلسلرئيساألول النائبترأس
ي،عدو صقليادريسالسيدمكناسفاس

وعمشر بإحداثالخاصالتقنياالجتماع
2021مارس23الثالثاءاليومتكنوبارك

عنممثلبحضور وذلكالجهةبمقر
ديرةواملبفاسوالصناعةالتجارةمندوبية
لوممثاملغربتكنوباركلشركةالعامة

التجارةغرفةوممثلفاسجماعةعن
الوكالةومديروالخدماتوالصناعة
لعاماواملديراملشاريعلتنفيذالجهوية
.بالجهةللمصالح

تدارسحول االجتماعهذاتمحور وقد
:التاليةالنقط

املشروعمكوناتتحديد•
عاملشرو إلنجازالتوقعيةالبرمجة•
املشروعتسييرمنظومة•
للمشروعالعقاريةالوضعية•

االنطالقةإعطاءعلىالجميعأعربوقد
.املشروعلهذاالسريعة
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هة اجتماع لجنة التتبع واالشراف الخاصة بالجامعات بمقر مجلس ج
فاس مكناس

بمقرمارس25الخميسيومهانعقد
التتبعلجنةاجتماعالجهةمجلس

برئاسةبالجامعاتالخاصةواالشراف
ور بحضوللرئيساألول النائبالسيد
العاماملديروالسيدالثانيالنائبالسيد

الجامعاتممثليوالسادةللمصالح
.الجهةأطروبعض

االجتماعأعمالجدول تضمنوقد
:التاليةالنقاط

الجهةبينالتعاون مشاريعوضعية•
اإلنجاز؛طور فيالتيوالجامعات

علميالالبحثمشاريعبخصوصتدابير•
فة؛املتوقأواملتعثرة2016لسنةواالبتكار

كوينالتبرنامجإلنجازاملاليةالتقارير•
؛2019سنةبرسم

شاريعمنتائجلتقديمجهوي يومتنظيم•
.املنتهيةالعلميالبحث
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ات اجتماع لتتبع املشاريع املشتركة بين الجهة والجامعات ومؤسس
التعليم العالي

مجلسبمقرمارس25الخميسيومهانعقد
واالشرافالتتبعلجنةاجتماعالجهة

ئبالناالسيدبرئاسةبالجامعاتالخاصة
الثانيالنائبالسيدبحضور وللرئيساألول 

والسادةللمصالحالعاماملديروالسيد
.الجهةأطروبعضالجامعاتممثلي
النقاطاالجتماعأعمالجدول تضمنوقد

:التالية
الجهةبينالتعاون مشاريعوضعية•

اإلنجاز؛طور فيالتيوالجامعات
ميالعلالبحثمشاريعبخصوصتدابير•

ة؛املتوقفأواملتعثرة2016لسنةواالبتكار
وينالتكبرنامجإلنجازاملاليةالتقارير•

؛2019سنةبرسم
اريعمشنتائجلتقديمجهوي يومتنظيم•

.املنتهيةالعلميالبحث
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تربية مشاركة السيد رئيس جهة فاس مكناس في حفل إطالق برنامج ال
(1/2)املدنية الدامجة 

ظمت،
ُ
افتتاحيةندوةأبريل،09الجمعةيومن

يةالترببرنامجإطالقعنلإلعالنفاسبمدينة
االمريكيةالوكالةمنبدعمالدامجةاملدنية
قدرهماتستثمروالتيباملغرب،الدوليةللتنمية
مناخلتعزيزشهًرا30مدىعلىدوالرمليوني
لهموالسماحللمواطنيناستجابةأكثرسياس ي
نيةمدمشاركةأجلمناحتياجاتهمعنبالتعبير

.حيويةأكثر
صر،العنامحندالسيدتقدمالندوة،هذهبدايةفي

تتاحيةاالفبكلمتهمكناس-فاسجهةمجلسرئيس
القإلطفاسمدينةباختيارخاللهامنأشادالتي
فييةالتشاركالديمقراطيةإطاروفي.البرنامجهذا

ركةمشاضرورةعنالرئيسالسيدتحدثاملغرب،
القراريفاملجتمعيةالفئاتوجميعاملدنياملجتمع

الهيئاتاحداثعندتوقفكماالعمومي،
قانون الفيعليهااملنصوصالثالثاالستشارية
تشاريةاالسالهيئةتهموالتيللجهات،التنظيمي
قاربةومباملرأةالخاصةالهيئةبالشباب،الخاصة

،االقتصاديةبالشؤونالخاصةوالهيئةالنوع
فعالةيقةبطر لتساهمالهيئاتهاتهتدبيروكيفية

يرتطو بهدفاملجالسبهتقومالذيالعملفي
.التشاركيةالديمقراطية
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الجامعاتمعبشراكةالبرنامج،سيعمل
اعاتوالقطاملدنيواملجتمعالخاصوالقطاع
راطيةللديمقأفضلفهمتعزيزعلىالوزارية،

مختلفودور واملساءلة،التشاركية
برنامجيهدفكما.الحكوميةاملستويات

رةقدتحسينإلىالدامجةاملدنيةالتربية
بيةتلعلىاملغربيةالسياسيةاملؤسسات
،شاملبشكلاملغربيالشعباحتياجات

وي ذواألشخاصوالشبابالنساءفئةخاصة
اسفجهةمنكالالبرنامجسيشمل.اإلعاقة

ةالحسيم–تطوان–طنجةجهةمكناس،–
الدارجهةوماللبني–خنيفرةجهة،

.السطات–البيضاء
ALCIمواطنةبدائلحركةاختيارتموقد

مشروعهمخاللمنالبرنامجهذالتنفيذ
Listen-لصوتياستمع‘‘ to My Voice’’،

ة،املدنياملشاركةتعزيزإلىيهدفوالذي
ذوي واألشخاصوالنساءلشبابلفئات
العملياتدعمبهدفخاصة،اإلعاقة

كما.السياس يواإلدماجالديمقراطية
كائهاوشر بدائلحركةوالتزامخبرةستساهم

دسالسامحمدامللكجاللةرؤيةتحقيقفي
والنموذج2011دستور منكلخاللمن

.الجديدالتنموي 

تربية مشاركة السيد رئيس جهة فاس مكناس في حفل إطالق برنامج ال
(2/2)املدنية الدامجة 
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”ةحوارات الجامع“العنصر رئيس جهة فاس مكناس ضيف امحندالسيد 

اديةواالقتصالقانونيةالعلومكليةاستضافت
هةجرئيسالعنصر،امحندالسيدواالجتماعية

الحركةلحزبالعامواألمينمكناسفاس
حوارات“العلميمشروعهاإطارفيالشعبية
الدراساتمختبرينضمهاالتي،”الجامعة

لجامعةالتابعةبالكليةالعاموالقانون السياسية
.هللاعبدبنمحمدسيدي

بةباالجاالرئيسالسيدقامالندوة،هذهوخالل
نقاطعدةومناقشةاألسلئةمنمجموعةعن

يالتاملتقدمةالجهويةموضوعباألساسهمت
ىعلخصوصاودورهااستراتيجياورشاتعتبر

دعمو والتكوينالتربيةمنظومةاصالحمستوى 
.القطاعاتمختلف

بينرابيالتالتعاقدلورشالرئيسالسيدتطرق كما
لخيارأساسيةدعامةباعتبارهوالجهةالدولة

يمثلوالذيبالدناتنهجهالذياملتقدمةالجهوية
فييةحقيقوثورةالترابيةللحكامةجديدانموذجا
لىإباإلضافةاملحلي،العامالشأنتدبيرمجال

الراتيجياستكرهاناإلداري الالتمركزُبعدتكريس
رصللفخالقةترابيةالمركزيةلبناءمنهمناص

.التنموية



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

طرف استقبال السيد القائم بأعمال السفارة األمريكية في املغرب من❑
السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس

جهة اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين جهة فاس مكناس و ❑
CENTRE-VAL-DE-LOIRE

❑ Accueil du Directeur de L’Agence Française de Développement
فاس مكناسلقاء تواصلي الستقبال املوظفين الجدد بوالية جهة❑
كالة لقاء تواصلي بين أطر الكتابة العامة للشؤون الجهوية ومدير الو ❑

الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس
-CENTRE-VALمجلس جهة فاس مكناس يستقبل املمثلة الجديدة لجهة ❑

DE-LOIRE الفرنسية



02والتعاون العامةالعالقات

طرف استقبال السيد القائم بأعمال السفارة األمريكية في املغرب من
السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس

يومالجهة،واليبالسيدمرفوقامكناس،-فاسجهةمجلسرئيسالعنصرامحندالسيداستقبل
لهاملرافقوالوفداملغربفياألمريكيةالسفارةبأعمالالقائمغريندايفيدالسيدأبريل،08الخميس

.الواليةبمقر

الذيوامللحوظيرالكببالتقدماألمريكيةبالقنصليةباألعمالاملكلفالسيدنوهاالستقبال،هذاخالل
املنجزةملشاريعوااالستثماراتوأهميةالتحتيةالبنياتمستوى علىاألخيرةالسنواتخاللالجهةعرفته

تجمعالتيعاون التباتفاقياتفخرهعنأعربكما.املواطنينبوضعيةالنهوضإلىتهدفوالتيبالجهة،
.الخاصالقطاعمعوالشراكاتالجمعوي واملجالالجامعاتأساساتخصوالتيالبلدينبين

19كوفيدلوباءالسلبيالتأثيربعدمكناسفاسلجهةالحاليالوضعلتدارسفرصةاللقاءهذاشكلكما
الجهةشإلنعالهااملخططاإلجراءاتواملتخذةالتدابيروأهماالجتماعيواالقتصادياملستوى على

.والسياحةالتقليديةالصناعةقطاعيخاصةالقطاعات،مختلفودعم



02والتعاون العامةالعالقات

جهة اجتماع اللجنة املختلطة للتعاون الدولي بين جهة فاس مكناس و 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE

بعدعناجتماعانعقد،دولوارفالالوسطوجهةمكناسفاسجهةبينالتعاون اتفاقيةإطارفي
نةلسالجهتينبينالتعاون حصيلةلعرضوذلك،2021أبريل28األربعاءيومللتعاون املختلطةللجنة
.2021لسنةالعملبرنامجعلىواملصادقة2020
رانسوافبالسيدمرفوقامكناس،فاسجهةمجلسرئيسالعنصر،امحندالسيداالجتماعافتتح
ادريسالسيدحضور االجتماععرفاملغربي،الجانبوعن.Centre-Val-De-Loireجهةرئيسبونو

لجنةرئيساملريزق،مصطفىالسيدمكناس،فاسجهةلرئيساألول النائبالعدوي،الصقلي
نصاري،اال أنسالسيدللمصالح،العاماملديرالزروقيعدنانالسيدوالتعاون،الخارجيةالعالقات

.الدوليالتعاون بتتبعاملكلفةاالنصاري،سلمىوالسيدةالدوليوالتعاون العامةالعالقاتقسمرئيس
Olivierالسيدحضرفقد،Centre-Val-De-Loireجهةوعن Frezot،للتعاون مفوضمستشار

Solèneالسيدةالالمركزي، Benoît-Hernandez،السيدمستشارةCharles Fournier،السيد
Pascal Meyer،السيدةالدولية،العالقاتمديرنائبLisa Bonnet،الالمركزي،التعاون مسؤولة

Maevaوالسيدة Le Guidec،مكناسفاسمنطقةفيالتعاون مراقبةعناملسؤولة.
تمالذيوكناسمفاسبجهةالسياحيةبالفروسيةاملرتبطاملشروعلتقديمفرصةاالجتماعشكلكما

حول عرضتقديمإلىباإلضافةالفرنس ياملغربياملشتركالصندوق إطارفي2020سنةتمويلهقبول 
.بمكناسةللفالحالوطنيةاملدرسةمنبحثفريقأعدهوالذيباملشروعاملرتبطةاألوليةالدراسة



02والتعاون العامةالعالقات

Accueil du Directeur de L’Agence Française de Développement

Le Président de la Région Fès Meknès Mr Mohand Laenser accompagné du 1er Vice-Président
Mr Driss Sqalli Adaoui a accueilli le 16 avril 2021 au conseil régional Fès Meknès; Monsieur
Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’Agence Française de développement au Maroc. Cette
rencontre a permis d’échanger sur les besoins de financement et d’accompagnement technique
pour la mise en œuvre du Programme de développement régional, en faveur des projets liés à la
réduction des déficits sociaux et inégalités territoriales, ainsi que la valorisation et la
conservation des ressources naturelles de la région Fès Meknès.
Partenaire du Royaume depuis 1992; La stratégie d’intervention de l’AFD au Maroc a pour
finalité de favoriser une croissance inclusive et durable Inclinée au niveau de trois grands
objectifs : valoriser et protéger le capital humain, contribuer à l’attractivité du territoire, à la
cohésion sociale et à la réduction des disparités spatiales, appuyer les transitions énergétiques et
écologiques ainsi que l’adaptation au changement climatique.



02والتعاون العامةالعالقات

قة بالكتابة امللتحاألطر الستقبال جهة  فاس مكناس تواصلي بمجلس لقاء 
الجهويةالعامة للشؤون 

الستقبالتواصليالقاءاالرئيس يبمقره2021مارس04الخميسيوممكناس-فاسجهةمجلسنظم
تموقد.جهويةالللشؤونالعامةبالكتابةحديثاامللتحقينمكناس،-فاسجهةبواليةالجدداملوظفين

لعروضامنمجموعةتقديمالجهة،ملجلسللمصالحالعاماملديرالسيدترأسهالذياللقاءهذهخالل
:التاليةاملواضيعهمتالجهة،بمجلسواملصالحاألقسامرؤساءوالسادةالسيداتطرفمن
املجلس؛أجهزة•
؛PDRالجهويةالتنميةبرنامج•
مكناس؛-فاسوجهةالدولةبينالبرنامجعقد•
؛PRDTSواالجتماعيةاملجاليةالفوارق تقليصبرنامج•
الجهة؛مليزانيةواملحاسباتياملاليالتدبير•

الجهة،واليةو مكناس-فاسجهةمجلسبينتجمعالتياملتميزةالعالقةتعزيزإطارفياللقاءهذاويأتي
السيدمنكلهعليأكدالذياألمروهواملؤسستين،هاتينبينتجمعالتيالشراكةالتعاون قيموترسيخ
-فاسجهةيةبوال الجهويةالشؤونتنسيققسمرئيسوالسيدمكناس-فاسبجهةللمصالحالعاماملدير

.كلمتيهماخاللمكناس
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كالة لقاء تواصلي بين أطر الكتابة العامة للشؤون الجهوية ومدير الو 
الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس

فاسجهةوواليةمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةبينوالتنسيقالتواصلالياتتعزيزإطارفي
الذياللقاءهذاشكلإذ.الجهويةللشؤونالعامةبالكتابةامللتحقةاألطرلفائدةتواصليلقاءتنظيمتممكناس،

باملشاريعتعلقةاملالجهةمجلسمقرراتتفعيلفيالوكالةبدور للتعريففرصةللوكالةالعاماملديرالسيدترأسه
علىتسهرالتياريعاملشتفاصيلإلىإضافةواملراقبةاإلشرافلجنةدور إبرازتمكماترابها،أنحاءبمختلفالتنموية
ستعهدالتيشاريعباملأوالقرويبالعالمالعزلةوفكالفوارق تقليصإلىالراميةباملشاريعاألمرتعلقسواءإنجازها،

.مكناسفاسوجهةالدولةبينبرنامجالعقدإطارفيالوكالةإلى

.الوكالةبهتقوممالكلوفعالناجعتتبعلضماناملؤسستينبينالتنسيقأسسوضعفياللقاءهذاأهميةوتكمن
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-CENTRE-VALمجلس جهة فاس مكناس يستقبل املمثلة الجديدة لجهة 
DE-LOIRE الفرنسية

املمتلةلوغيديكمايفامارس بمقر الجهة، السيدة 30استقبل رئيس جهة فاس مكناس، يوم الثالثاء 
.واملكلفة بتتبع مشاريع التعاون الدولي بين الجهتيندولوارفال سونترالجديدة لجهة 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

اقبةاإلشرافلجنةاجتماع❑ فاسجهةلاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةواملر
مكناس

رةوالعطاطالطواعطبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق:تازةإقليم❑
البرارحةبجماعة

505انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق الجهوية: إقليم تازة❑
التابع لجماعة مكناسة الشرقية بوروميةأحمد ودوارسيدي

يبناء املسلك الرابط بين دوار باب الحرشة والرباع الفوق: إقليم تازة❑
توى انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين فج الريح على مس: إقليم تازة❑

نبجماعة بني فراسمتازةبجماعة الرباع الفوقي ودوار 5414الطريق اإلقليمية 
والطريق 4م بناء وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رق: إقليم بوملان❑

واللعبر دوار امي 7235اإلقليمية رقم 
601وية استكمال مشروع تهيئة املسلك الرابط بين الطريق الجه:إقليم بوملان❑

ويزغتودوار العطشانة بجماعة 
7033أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم: عمالة مكناس❑

في اتجاه دوار كرمة بومراقودوار 



03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

ايتوار ودملانايتدوار بينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق:مكناسعمالة❑
الكيفانمول سليمانسيديبجماعةيعقوب

رقماإلقليميةالطريقبينالرابطاملسلكبناءأشغالبدء:مكناسعمالة❑
الحيواملركزاإلصالجعاونةدواربينالرابطواملسلكمرزوق ايتودوار 7006

اوطيطا
الطريقو أشقير مدرسةبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق:مكناسعمالة❑

رقماإلقليميةوالطريقحاجةمدرسةبينالرابطواملسلك7032رقماإلقليمية
عرمةعينبجماعة7032

ودوار 13رقمالوطنيةالطريقبينالرابطاملسلكإنجاز بدء:مكناسعمالة❑
املغاصيينبجماعةحدواأوالد

يوسفوايتعليايتبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق:الحاجبإقليم❑
اإلقليميةوالطريق7050رقماإلقليميةالطريقبينالرابطواملسلكاوحمو 
–عيس ىسيديوتعاونيةجعفر سيديتعاونيةعبر 7065

وايت ياوعلبناء طرق غير مصنفة بكل من دوار ايت بغا ايت يشو : إقليم إفران❑
وايت بن سبع2بورعودايت احجارةبورعودوايت نوشناوحساينحمو 

تعزيز مالعب قرب جديدة: إقليم صفرو ❑
ايتدوار و البراطلدواربينالرابطةاملصنفةغير الطريقبناء:صفرو إقليم❑

صالحايتودوار سعيد



اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع اجتماع لجنة اإلشراف واملر
(1/3)لجهة فاس مكناس 

11الساعةعلىمارس12الجمعةيومانعقد
اجتماعمكناسفاسجهةمجلسبمقرصباحا
نفيذلتالجهويةللوكالةواملراقبةاإلشرافلجنة

ايرفبر دورةبرسممكناسفاسلجهةاملشاريع
2021.
حيث،االجتماعبافتتاحالجهةرئيسالسيدوقام
لوكالةابهتقومالتيباملجهوداتامتنناهعنعبر
ظليفخصوصاالجهودمناملزيدبذلإلىدعاكما

رنامجبالعقدإطارفيتدخلكبرى مشاريعإضافة
أنظارأمامعرضتمكماوالجهة،الدولةبين

اءأعضوجلالجهةواليوالسيدالرئيسالسيد
إعدادهمتوالذيللوكالةاملؤسساتيالفيلماللجنة

بينامأنجزتهوماالوكالةبهتقومبماللتعريف
.2021سنةحدودإلى2017سنة

منمجموعةلعرضفرصةالحدثهذاوشكل
افاإلشر لجنةبهقامتماباألساسهمتالنقط

هممقرر 32أخرجتاالجتماعخاللإذواملراقبة،
حول وقراراتللوكالةاملاليةالحصيلةباألساس

يزانيةملاملحولةواملشاريعالبشريةاملواردتدبير
ضعر علىزيادةأخرى قراراتإلىإضافةالوكالة،

علىبهاقامتالتيللمشاريعالتفقديةالجوالتجل
.الجهةترابمستوى 

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



ةالوكالعملبرنامجحصيلةعرضتمكما
جيةاالستراتياملحاور إلىاالستجابةومدى
منالوكالةلتمكين2016سنةتنزيلهاتمالتي

علىالقدرةحول تتمحور والتيمهامها،تأدية
نوطةاملواالختصاصاتللمهامالوكالةتحمل

تتعلقجودةذاتلخدمةوتقديمهابها
العملإشعاعفيومساهمتهابفعاليتها
.الجهوي 

أمامعرضتمالوكالة،حكامةمستوى على
الهيكللتعديلمقترحيناللجنةأنظار

هدفهايةاستشرافخطةفيللوكالةالتنظيمي
منوالرفعالوكالةاختصاصاتتقوية

.عملهانجاعةمستوى 
نفيذتبيانعلىواملصادقةالدراسةتمتكما

عرفإذ،2020سنةبرسمالوكالةميزانية
عتماداتاال انخفاضبالتسييراملتعلقالشق
تمحيث،2019بسنةمقارنة%3.45بنسبة
19.62مقابلدرهممليون 18.94رصد

إلىذلكويرجع.2019لسنةدرهممليون 
النفقاتلترشيداملبذولةاملجهودات
.للتسييراملخصصة

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع اجتماع لجنة اإلشراف واملر
(2/3)لجهة فاس مكناس 



يعودحيث،%71إلىنسبتهوصلتملحوظاارتفاعاعرفتفقداالستثمار،ميزانيةيخصفيماأما
.مشروع31ل2020سنةعددهابلغوالذيللوكالةتحويلهاتمالتياملشاريععددإلىاالرتفاعهذا
بإقليميتينفنمنشأتينبناءتهموالتيالوكالةمليزانيةمشاريع7تحويلتمفقداملشاريع،مستوى وعلى
7231رقمةاإلقليميالطريقتقويةإلىإضافةوتازة،الحاجبإقليميمنبكلمسلكينوبناءتازة

القتصاداومنتوجاتمهنلتثمينمركبوتأهيلالحاجبمدينةحدائقعيون وتأهيلإفرانبإقليم
.فاسبمدينةببنسودةوالتضامنياالجتماعي

394.98بتقدرماليةبقيمةوذلكمشروع86بلغتقداملنتهيةاملشاريععددأنإلىاإلشارةوتجدر
يقاربإجماليبمبلغمشروع100إلىاإلنجازقيدالزالتالتياملشاريععددوصلفيما.درهممليون 
وكهربةالكواملسالطرق بناءخاللمنالعزلةلفكالراميةاملشاريعبينتنقسمدرهممليون 762.4
الصحيباملجاللقةاملتعواملشاريعالرياضيةاملشاريععلىزيادةللشربالصالحباملاءالدواويروتزويد

.والتعليمي
مشروع37مجموعبتحويلمكناسفاسجهةمجلسقاموالجهة،الدولةبينبرنامجالعقدإطاروفي

الفالحةقطاعاتتخصمشاريعباألساسهمتوالتيدرهم،مليون 812.20بلغتماليةبقيمة
شبيبةالوقطاعوالتعميرالترابوإعدادواالجتماعيالتضامنيواالقتصادالتقليديةالصناعة
.سياحيةمشاريعإلىإضافةاالستثماروقطاعوالرياضة

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع اجتماع لجنة اإلشراف واملر
(3/3)لجهة فاس مكناس 



الطواعطانطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين : إقليم تازة
البرارحةبجماعة والعطاطرة

5404رقمةاإلقليميوالطريقالعطاطرةودوارالطواعطبينالرابطاملسلكبناءأشغالانطلقت
فاسجهةمجلسمنممولةدرهممليون 11.41قدرهماليباستثماركيلومتر7.6طول على

.القرويالعالمعنالعزلةلفكمبادراتهإطارفيمكناس،

منرالدواويإلىالولوجيةتحسينإلىباإلضافةكانون 900منأزيدعلىالعزلةاملسلكهذاوسيفك
غوالبالاملقطعمنتبقىماتهيئةوإعادةكيلومتر6.6طول علىباألسفلتاملسلكتكسيةخالل
.كيلومترطوله

بصفتهااألشغالسيرورةعلىمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةوستشرف
.املشروعصاحب

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



جهوية انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق ال: إقليم تازة
التابع لجماعة مكناسة الشرقيةبوروميةأحمد ودوارسيدي505

ودوارعلياو ايشوايتبغيايتدوارمنلكلواملؤديةمصنفةغيرطرق أربعبناءأشغالانطلقت
اذ،نوشناوحساينحموايتودوار2بورعودوايتاحجارةبورعودايتودوارالسبعبنايت

.وتيزكيتعواوضايةاللوحوعينتيمحضيتجماعةمنلكلالطرقيالرصيدالطرق هاتهستعزز 

مجلسمنبتمويلكيلومتر5.21مسافةإلجماليدرهممليون 5.15حوالياملشروعهذاوسيكلف
.القرويبالعالمالعزلةفكإلىالراميمخططهعبرمكناسفاسجهة

سيرورةعلىاسمكنفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيةاملصالحوستشرفهذا
.األشغال

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



الفوقيبناء املسلك الرابط بين دوار باب الحرشة والرباع: إقليم تازة

علىالفوقياعوالربلنتبنيمستوى علىالحرشةبابدواربينالرابطاملسلكبناءأشغالانطالق
مليون 7.35قيمتهتبلغمكناسفاسجهةمجلسمنباستثمار5414اإلقليميةالطريقمستوى 

.درهم

لتابعيناالفوقيوالرباعالحرشةبابدوارمنكلوربطالعزلةفكمنسيمكناملشروعهذاانجاز
.كيلومتر5طول علىالطريقمسافةستمتداذالرئيسيةالطرقيةباملحاور الفوقيالرباعلجماعة

مكناساسفلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةطرفمناملشروعتنفيذتتبعوسيتمهذا

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



على انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين فج الريح: إقليم تازة
متازةبجماعة الرباع الفوقي ودوار 5414مستوى الطريق اإلقليمية 

بجماعة بني فراسن

املسلكناءبسيتمحيثجديد،بمسلكفراسنوبنيالفوقيالرباعجماعةترابمنكلربطسيتم
بجماعةمتازةودوارالفوقيالرباعبجماعة5414اإلقليميةالطريقمستوى علىالريحفجبينالرابط

.كيلومتر6.6طول علىفراسنبني

سعيهإطارفيمكناسفاسجهةمجلسمنممولةدرهممليون 12.46املشروعكلفةوتبلغهذا
باملجاللةالعز وفكوربطالحضريةللمراكزالقرويةالساكنةتقريبشأنهامنجديدةمحاور لخلق

.القروي

.األشغالعبتتبمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيالفريقوسيقوم

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



4نية رقم بناء وتقوية الطريق الرابطة بين الطريق الوط: إقليم بوملان
واللعبر دوار امي 7235والطريق اإلقليمية رقم 

اميدوارعبر7235رقماإلقليميةوالطريق4رقمالوطنيةالطريقوتقويةبناءأشغالانطلقت
.مكناسفاسجهةملجلسدرهممليون 9.09قيمتهتبلغباستثماروعالل

ري البصوايتولعوينوعاللاميدوارمنكلوربطالعزلةفكمنسيمكناملشروعهذاانجاز
.كلم7ول طعلىالطريقمسافةستمتداذالرئيسيةالطرقيةباملحاور كيكولجماعةالتابعين

..مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةطرفمناملشروعتنفيذتتبعوسيتمهذا

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



طريق استكمال مشروع تهيئة املسلك الرابط بين ال: إقليم بوملان
ويزغتودوار العطشانة بجماعة 601الجهوية 

بمقطع601رقمالجهويةوالطريقالعطشانةدواربينالرابطاملسلكتهيئةأشغالمناالنتهاءتم
.يسيةالرئباملحاور وربطهالدوارساكنةتنقلحركيةتحسينبغرضوذلككيلومتر2.7طوله

وتحسينتوسيعأجلمنمكناسفاسجهةمجلسمنممولةدرهممليون 4.54تخصيصتموقد
.الولوجيةوتيسيرمستعمليهاسالمةلضماناملسلكحالة

.مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةإشرافتحتاملشروعإنجازوتم

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



مية رقم أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقلي: عمالة مكناس
في اتجاه دوار كرمةبومراقودوار 7033

دواراتجاهفيبومراقودوار7033اإلقليميةالطريقبينسيربطالذياملسلكبناءأشغالانطلقت
.مكناسلعمالةالتابعةوليليبجماعةكرمة

لهبرمجوالذيكيلومتر،2.20مسافةعلىيمتدالذياملسلكهذاوتثنيةفتحاألشغالهاتهوستهم
.والكرمةبومراقدوارمنكلعلىالعزلةفكبهدفدرهممليون 3.09مكناسفاسجهةمجلس

إنجازتتبعبمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيةالفرق وستقومهذا
.املشروع

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



ملان انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين دوار ايت: عمالة مكناس
ودوار ايت يعقوب بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان

مول يمانسلسيديبجماعةيعقوبايتودوارملانايتدواربينالرابطاملسلكأشغالانطلقت
.مكناسلعمالةالتابعةالكيفان

ههاتستهمإذمكناس،فاسجهةمجلسمنبتمويلدرهممليون 2.43املشروعلهذاخصصوقد
الدواويرهذهساكنةعلىالعزلةفكبهدفكيلومتر2.8طول علىاملسلكبناءاألشغال

.األشغالبتتبعمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيةاملصالحوستقومهذا

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



ليمية بدء أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلق: عمالة مكناس
الجعاونةودوار ايت مرزوق واملسلك الرابط بين دوار 7006رقم 

–اوطيطاواملركزاإلصالحي

7006رقمقليميةاإلالطريقبينالرابطباملسلكاألمرويتعلقمكناس،بعمالةمسلكينبناءبدءتم
إجماليةةبتكلف،اوطيطاواملركزاإلصالحيالجعاونةدواربينالرابطواملسلكمرزوق ايتودوار
املناطقعنالعزلةفكإطارفيمكناسفاسجهةمجلسمنممولةدرهممليون 7.51قدرها

.القروية
مسافةعلى7006رقماإلقليميةبالطريقمرزوق ايتدواربربطواملتعلقاألول املسلكوسيمتدهذا
ماإلىلجعاونةاودواراوطيطااإلصالحياملركزبينالرابطاملسلكطول سيصلبينماكيلومترات4

.كيلومترات3يقارب
.املشروعإنجازىعلمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيةاملصالحوستشرف

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



شقير أانطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين مدرسة : عمالة مكناس 
واملسلك الرابط بين مدرسة حاجة 7032والطريق اإلقليمية رقم 

بجماعة عين عرمة7032والطريق اإلقليمية رقم 

يقوالطر أشكيرمدرسةبينسيربطاألول عرمة،عينبجماعةمسلكينبناءأشغالانطلقت
رقمةاإلقليميوالطريقحاجةمدرسةبينسيربطوالثانيكلم2.40مسافةعلى7032رقماإلقليمية

.كلم1.5إلىيصلبامتداد7032

فيأهميتهتكمنإذدرهم،مليون 4.84حواليمكناسجهةستمولهالذياملشروعهذاوسيكلفهذا
.التمدرسيعتشجوبالتالياملدرستينلهاتينالخدماتتقديممناملدرس يالنقلسياراتتمكين

.غالاألشإنجازتتبععلىمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةوستشرف

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



13رقم بدء إنجاز املسلك الرابط بين الطريق الوطنية: عمالة مكناس
املغاصيينودوار أوالد حدوا بجماعة 

ودوار13رقمالوطنيةالطريقبينسيربطالذيكيلومتر10.1طول علىمسلكبناءأشغالانطلقت
.مكناسعمالةلترابالتابعةاملغاصيينبجماعةحدوأوالد

الذياملشروعهذاإلنجازدرهممليون 9.95يقاربمامكناسفاسجهةمجلسرصدوقدهذا
محورايعدالذي13اإلقليميةبالطريقربطهعلىزيادةحدوأوالددوارعنالعزلةفكمنسيمكن
.رئيسيا

.مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةإشرافتحتاألشغالإنجازوسيتم

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



ايت انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين ايت علي و : إقليم الحاجب 
والطريق 7050واملسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية رقم اوحمو يوسف 

عبر تعاونية سيدي جعفر وتعاونية سيدي عيس ى7065اإلقليمية 

سلكاملبناءسيتمحيثجديدة،بمسالكحرزهللاوايتالنعمانايتجماعةترابتعزيزسيتم
الطريقبينالرابطواملسلككيلوكتر5.91طول علىاوحمويوسفوايتعليايتبينالرابط

لىععيس ىسيديوتعاونيةجعفرسيديتعاونيةعبر7065اإلقليميةوالطريق7050رقماإلقليمية
.كيلومتر2.98طول 
لخلقسعيهإطارفيمكناسفاسجهةمجلسمنممولةدرهممليون 6.35املشروعكلفةوتبلغهذا

.الحضريةللمراكزالقرويةالساكنةتقريبشأنهامنجديدةمحاور 
.األشغالعبتتبمكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيالفريقوسيقوم

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



اوعليو بناء طرق غير مصنفة بكل من دوار ايت بغا ايت يش: إقليم إفران
وايت 2بورعودايت احجارةبورعودوايت نوشناوحساينوايت حمو 

بن سبع

ودوارعلياو ايشوايتبغيايتدوارمنلكلواملؤديةمصنفةغيرطرق أربعبناءأشغالانطلقت
اذ،نوشناوحساينحموايتودوار2بورعودوايتاحجارةبورعودايتودوارالسبعبنايت

.تيزكيتو عواوضايةاللوحوعينتيمحضيتجماعةمنلكلالطرقيالرصيدالطرق هاتهستعزز 

مجلسمنبتمويلكيلومتر5.21مسافةإلجماليدرهممليون 5.15حوالياملشروعهذاوسيكلف
.القرويبالعالمالعزلةفكإلىالراميمخططهعبرمكناسفاسجهة

سيرورةعلىاسمكنفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةللوكالةالتقنيةاملصالحوستشرفهذا
.األشغال

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



تعزيز مالعب قرب جديدة: إقليم صفرو 

صفرو مدينةبملعباألمرويتعلقصفرو،بإقليمللقربمالعبأربعوتجهيزبناءمناالنتهاءتم
.لحسنسيديوأهلوإغزرانتازوطةجماعةمنكلعلىتتوزعأخرى مالعبوثالث

املشاريعإطارفيدرهممليون 4.16املشروعلهذاخصصقدمكناسفاسجهةمجلسوكان
.بالجهةرياضية-سوسيوفضاءاتلخلقاملبرمجة

املشاريعتنفيذلالجهويةللوكالةالتقنيللفريقاملباشراإلشرافتحتاملشروعإنجازتموقدهذا
.مكناسفاسلجهة

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع



ودوار راطلالببناء الطريق غير املصنفة الرابطة بين دوار : إقليم صفرو 
ايت سعيد ودوار ايت صالح

تابعينالصالحايتودوارسعيدايتودوارالبراطلدواربينالرابطةالطريقبناءأشغالبدءتم
.صفرو بإقليمتابودةراسالترابيةللجماعة

هماملاملشروعهذالتنفيذمكناسفاسجهةمجلسطرفمندرهممليون 9.30تخصيصوتمهذا
.كلم6.8طول علىوذلكبالجماعةاملرورحركةوتيسيردواويرثالثلربط

.مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةإشرافتحتسيتماألشغالإنجاز

03
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع


