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ملف العدد

والجهةتوقيع مجموعة من االتفاقيات املندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة 

نهي توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بالشغل واالدماج امل❑
بجهة فاس مكناس

رض التوقيع على اتفاقية فتح خط اعتماد ق: جهة فاس مكناس❑
FECبين الجهة وصندوق التجهيز الجماعي 

توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة❑
والتجارة مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة



على الساعة الحادية عشرة 2021ماي 07احتضنت والية جهة فاس مكناس يوم الجمعة 
.املنهيصباحا، لقاءا خصص لتوقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بمجال الشغل واالدماج

يد والي ، وزير الشغل واإلدماج املنهي الى جانب السأمكرازوقد ترأس هذا اللقاء السيد محمد 
لجهة، جهة فاس مكناس والسيد رئيس مجلس الجهة، بحضور السادة عمال عماالت وأقاليم ا
لوكالة والسيدات والسادة نواب مجلس الجهة، والسادة الكاتب العام للوزارة واملدير العام ل

.الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، ومدير وكالة التنمية االجتماعية
دولة والجهة، وتهم االتفاقيات التي تم التوقيع عليها، واملندرجة ضمن العقد برنامج بين ال

ة فاس مجموعة من البرامج واملشاريع بشراكة بين وزارة الشغل واإلدماج املنهي ومجلس جه
.  ية االجتماعيةمكناس ووالية الجهة والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنم

، مليون درهم406.80االجمالية املخصصة لهذه االتفاقياتاالعتمادات املاليةوتبلغ قيمة

.مليون درهم160مجلس الجهة بيساهم فيها

توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بالشغل واالدماج املنهي 
(1/3)بجهة فاس مكناس
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:ويتعلق األمر ب
رص اتفاقية تهم برنامج دعم خلق ف•

374.80الشغل بغالف مالي قيمته 
مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب

ويسعى هذا . مليون درهم131
البرنامج إلى دعم اإلدماج املنهي
واالقتصادي ملختلف فئات 
ات الباحثين عن عمل وتلبية حاجي
املقاوالت من املوارد البشرية 
والكفاءات، عن طريق تحسين 
يل قابلية التشغيل، ودعم التشغ
ة الذاتي واملأجور، وتسهيل عملي

اإلدماج، ودعم املبادرة الرامية 
إلحداث فرص الشغل وتشجيع 
إحداث مبادرات ترابية لتشغيل

.الشباب

توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بالشغل واالدماج املنهي 
(2/3)بجهة فاس مكناس
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شباب اتفاقية متعلقة بإنعاش تشغيل ال•
جمالية في العالم القروي، تبلغ قيمتها اال 

مليون درهم، تساهم فيها الجهة 32
وتهدف هذه . مليون درهم29ب

شغيل االتفاقية إلى تحسين قابلية الت
اب وإنشاء فضاءات لدعم تشغيل الشب
بالعالم القروي، إضافة الى توفير 
وحدات متنقلة لتحسين وضعية 

ق وذلك عن طري. التشغيل لدى الشباب
1500تحسين قابلية التشغيل ل 

فضاء لتشغيل 17وإنشاء ( ة)شاب
17الشباب بالعالم القروي وتوفير 

ة وحدة متنقلة داخل تراب الجهة، إضاف
وحدات متنقلة لتقريب 09الى اقتناء 

الخدمات من الباحثين عن شغل داخل 
.تراب الجهة

وقد حضر هذا اللقاء السيد الكاتب العام
للوالية، والسيد املدير العام للمصالح
تنفيذ بالجهة، والسيد مدير الوكالة الجهوية ل

ح املشاريع والسادة ممثلو عدد من املصال
.الالممركزة

توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بالشغل واالدماج املنهي 
(3/3)بجهة فاس مكناس

ملف العدد

والجهةتوقيع مجموعة من االتفاقيات املندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة 

1



ية فتح تم تنظيم مراسيم لقاء توقيع اتفاق
خط اعتماد قرض بين جهة فاس مكناس
ة وصندوق التجهيز الجماعي  يوم الجمع

بمقر مجلس الجهة بفاس،2021ماي 07
بحضور السيد والي جهة فاس مكناس،
والسيد رئيس مجلس الجهة والسيد 
ز العامل، املدير العام لصندوق التجهي

الجماعي والسادة عمال عماالت وأقاليم 
الجهة والسادة أعضاء مكتب الجهة 

.والسادة رؤساء اللجان
وتبلغ الكلفة االجمالية لخط االعتماد 

خصص درهم2.200.000.000,00
ُ
ت

لتمويل مساهمة الجهة في املشاريع 
لدولة العقد برنامج بين ااملندرجة في إطار 

، والذي يسعى أساسا لتحسينوالجهة
ابية، الجاذبية االقتصادية للمجاالت التر 

ودعم القطاعات املنتجة وإنعاش الشغل
والبحث العلمي، والتقليص من العجز

افة إلى االجتماعي والتفاوتات الترابية، إض
ياحية تثمين املجال الثقافي واملواقع الس

.واملحافظة على املوارد الطبيعية

الجهة التوقيع على اتفاقية فتح خط اعتماد قرض بين: جهة فاس مكناس
FEC(1/2)الجماعي وصندوق التجهيز
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راض لدى ويأتي هذا التوقيع بعد مصادقة مجلس الجهة على اللجوء إلى االقت
.2019أكتوبر 7صندوق التجهيز الجماعي من خالل فتح خط اعتماد بتاريخ 

املدير وقد حضر هذا اللقاء املدراء املركزيون بصندوق التجهيز الجماعي و 
صالح العام للمصالح ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ورؤساء امل

.على مستوى الجهةالالممركزة

قرض التوقيع على اتفاقية فتح خط اعتماد: جهة فاس مكناس
FEC(2/2)الجماعي بين الجهة وصندوق التجهيز
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24احتضنت والية جهة فاس مكناس يوم االثنين 

على الساعة الثالثة والنصف بعد2021ماي 
الزوال، لقاءا خصص لتوقيع مجموعة من 

.جارةاالتفاقيات تتعلق بقطاعات بالصناعة والت
ارة وقد ترأس هذا اللقاء السيد وزير الصناعة والتج
الي واالقتصاد األخضر والرقمي، الى جانب السيد و 

جهة فاس مكناس والسيد رئيس مجلس الجهة، 

وأقاليم الجهة، بحضور السادة عمال عماالت
والسيدات والسادة نواب رئيس مجلس الجهة، 

رئيس جماعة فاس، ورئيس : والسيدات والسادة
رفة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، ورئيس غ

.التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس
ندرج ويتعلق األمر بمجموعة من االتفاقيات التي ت

قيمة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة، تبلغ
رهم، االعتمادات املالية املخصصة لها مبلغ مليار د

مليون درهم، تهم أساسا 240تساهم فيها الجهة ب 
الجهة مشاريع ذات طابع جهوي تهدف الى تمكين تراب

من بنيات قادرة على استقطاب أنشطة صناعية
وخدماتية جديدة وجذب رؤوس أموال واستثمارات 

طة كبرى، ستمنح الجهة مكانة متميزة ضمن الخري
.االقتصادية الوطنية إلى جانب كبريات الجهات

ة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والتجار 
(1/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة
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:وتهم هذه االتفاقيات

مليون درهم، 500إحداث منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك، والتي تبلغ كلفتها االجمالية • 
ستثمار ويسعى هذا املشروع أساسا الى تحسين جاذبية الجهة لال . مليون درهم100تساهم فيها الجهة ب 

ضافة الى الصناعي عن طريق توفير الوعاء العقاري، وتجويد البنيات التحتية املوجهة للصناعة، إ
سيارات استقطاب مشاريع صناعية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، وصناعة ال

هة وشركة ينجز هذا املشروع بشراكة بين الوزارة والج. والسكك الحديدية والكهرباء واإللكترونيات

MEDZوأطراف أخرى؛
مليون 113.4تهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير املنطقة الصناعية فاس سايس بكلفة اجمالية تبلغ• 

ى ويهدف هذا املشروع، الذي يسعى على وجه الخصوص إل. مليون درهم20درهم، تساهم فيه الجهة ب 
ب أنشطة تلبية معايير التنمية البيئية واملستدامة، الى خلق منطقة صناعية تمكن من استيعا

، وهي مؤسسات غير 3و2املؤسسات الصناعية الصغيرة واملتوسطة التي تصنف أنشطتها في الفئتين 
زارة ينجز هذا املشروع بشراكة بين الو . ملوثة، تخلق قيمة مضافة وفرص عمل، وقطاع الخدمات

والجهة والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة وأطراف أخرى؛

رة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والتجا
  (2/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة
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ويهدف . مليون درهم30مليون درهم، تساهم فيها الجهة ب 55إحداث تكنو بارك بكلفة اجمالية تبلغ 
الجهة، وتوفير هذا املشروع باألساس إلى تسهيل وتسريع التنمية املحلية االقتصادية واالجتماعية ب

وتوفير ظروف ،«startup»حاضنة جهوية للمشاريع االبتكارية، وتشجيع انشاء الشركات الناشئة 
وتشجيع كما يسعى أيضا الى تشجيع االبتكار وانتقال الخبرات واملعلومات، وجذب. وشروط نجاحها

ير العالقة بين الشركات االجنبية الرائدة في التكنولوجيات الحديثة واملتقدمة، واحداث منظومة لتجس
س وشركة ينجز هذا املشروع بشراكة بين الوزارة والجهة وجماعة فا. الجامعة البحث العلمي والشركات

تكنو بارك املغربية للمعلومات وأطراف أخرى؛

ماالت إحداث صندوق جهوي لدعم املشاريع االستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس، يهم كل ع• 
ساهمة في ويهدف هذا املشروع إلى تشجيع ودعم االستثمار في األنشطة الصناعية امل. وأقاليم الجهة

ي، وتوفير دعم استبدال املنتوجات املستوردة بمنتوجات محلية لتلبية حاجيات السوق الجهوي والوطن
:مالي لفائدة املشاريع االستثمارية املستهدفة، حسب املحاور الثالثة التالية

دعم اقتناء اآلالت والتجهيزات الصناعية؛: املحور األول 
دعم مالي عبر تمويل مصاريف الدراسات والخبرات التقنية؛: املحور الثاني

. دعم تكوين املوارد البشرية الضرورية للمشروع الصناعي: املحور الثالث
جهوي ينجز هذا املشروع بشراكة بين الوزارة والجهة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات واملركز ال

.لالستثمار للجهة وأطراف أخرى 

جارة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والت
  (3/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة
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لتوقيع وتنبغي اإلشارة الى أنه سبق أن تم ا
، يتينأخر في نفس اإلطار على اتفاقيتين 

ة بعين األولى تتعلق بإحداث منطقة صناعي
لق الشكاك إقليم صفرو، والثانية تتع
.بإنجاز فضاء العرض الدولي لفاس
عام وقد حضر هذا اللقاء السيد الكاتب ال
للوالية، والسيد املدير العام لشركة

MEDZ  التابعة لصندوق اإليداع
ركة والتدبير، والسيدة املديرة العامة لش
سيد تكنو بارك املغربية للمعلومات، وال
فاس مدير املركز الجهوي لالستثمار لجهة

ح مكناس، والسيد املدير العام للمصال
ة بالجهة، والسيد مدير الوكالة الجهوي
من لتنفيذ املشاريع والسادة ممثلو عدد

.الالممركزةاملصالح 

التجارة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة و 

 (4/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة
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01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

اجتماع ندوة الرؤساء❑
جهةالاجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة ملجلس ❑
ية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئ❑
اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة ملجلس جهة فاس مكناس❑
اس في عملية االقتراع الخاصة بانتخاب ممثلي موظفي إدارة جهة فاس مكن❑

اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
جهةالملجلس اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ❑
جهةالملجلس اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون ❑
جهةالملجلس اجتماع لجنة إعداد التراب ❑
جهةالملجلس اجتماع لجنة التكوين والشغل ❑
اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس❑
شطة زيارة تفقدية للوعاء العقاري الذي سيضم مشروع إحداث منطقة لألن❑

إقليم بوملان–الحرفية والصناعية بميسور 
دورة تكوينية لفائدة موظفي مجلس الجهة❑
اء اللقاء التشاوري حول البرنامج الجهوي للتمكين االقتصادي للنس❑

والفتيات في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية بالجهة



01 أنشطة املجلس

مكونات املحور 

اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس الجهة❑
ل الجهوية الندوة الوطنية حول تقييم تنزيفي العنصر امحندمشاركة السيد ❑

املتقدمة



01 أنشطة املجلس

(1/2)الرؤساءاجتماع ندوة 

في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية 
، 2021مكناس لشهر يوليوز -ملجلس جهة فاس

29عقدت ندوة الرؤساء اجتماعا يوم الثالثاء 
بعد ( 15:00)، على الساعة الثالثة 2021يونيو 

الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيد محند 
ثاني العنصر رئيس الجهة، وبحضور النائب ال

للرئيس، والسيدات والسادة رؤساء اللجان
.ورؤساء الفرق، وإدارة الجهة

وقد خصص هذا االجتماع باألساس، لدراسة
جدول أعمال الدورة، الذي يتضمن مجموعة 

من النقط، أهمها دراسة مشاريع اتفاقيات
لة خاصة تندرج ضمن العقد برنامج بين الدو 
والجهة، باإلضافة إلى دراسة مجموعة من 
ت مشاريع اتفاقيات الشراكة تشمل املجاال 
.يئيةاالجتماعية واالقتصادية والثقافية والب
تنفيذ كما تم تقديم التقرير السنوي لتقييم

ه برنامج التنمية الجهوية، الذي تنص علي
من مرسوم رقم ( 15)و ( 14)مقتضيات املادتين 

املتعلق بتحديد مسطرة إعداد 2.16.299
نه برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيي

.وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده
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(2/2)الرؤساء اجتماع ندوة 

قواعد الحكامة املتعلقة أجرأةوحرصا  على  
يه في بحسن التدبير، السيما ما هو منصوص عل

دم من القانون التنظيمي للجهات، ق( 146)املادة 
س السيد الرئيس، حصيلة شاملة لعمل املجل

،  وكذا 2021-2015خالل املدة االنتدابية 
ليم حصيلة املشاريع على مستوى عماالت وأقا

، والتي تتضمن جردا شامال2021-2015الجهة 
قة للبرامج واملشاريع، في شكل معطيات مدق

دة ومرقمة ومحددة، موزعة حسب البرامج املعتم
من طرف مجلس الجهة وباقي الشركاء، سواء

ن الدولة تلك املتعلقة بمشاريع العقد برنامج بي
، أو ببرنامج تقليص (2020/2022)والجهة 

الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي 
، أو ببرنامج تأهيل البنيات (2016/2021)

ية التحتية والبنيات االقتصادية واالجتماع
، وذلك، بهدف ضمان الفعالية (2015/2021)

مجال واملردودية والنجاعة، في تدخالت الجهة في
.التنمية الترابية
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اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة 
(1/2)ملجلس جهة فاس مكناس 

عادية في إطار التحضير النعقاد الدورة ال
يوز مكناس لشهر يول-ملجلس جهة فاس

ن ، عقدت لجنة امليزانية والشؤو 2021
س املالية والبرمجة اجتماعا يوم الخمي

، على الساعة العاشرة 2021يونيو 24
صباحا بمقر الجهة، برئاسة السيد
ر محمد العابد رئيس اللجنة، وبحضو 

ر السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وأط
.إدارة الجهة

وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة 
مشروع تحويل اعتمادات في الجزء 
م الثاني من ميزانية مجلس الجهة برس

، باإلضافة إلى 2021السنة املالية 
ة دراسة مشاريع االتفاقيات املتعلق

بانجازباملساعدة التقنية الخاصة 
أشغال مجموعة من الطرق على مستوى 

الجهة واملمولة من طرف املؤسسة 
.املالية الدولية
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اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة 
(2/2)ملجلس جهة فاس مكناس 

يع كما تدارست اللجنة أيضا، عدة مشار 
مالحق التفاقيات الشراكة، تتعلق
اكة أساسا بمشروع ملحق التفاقية شر 
دار من أجل بناء الطريق الرابطة بين ال

ية الحمراء وأدرج، ومشروع ملحق التفاق
شراكة حول مدينة املهن والكفاءات 
بالجهة، وكذا مشروع ملحق من أجل 

Fes–” فاس-املصنع الذكي“انجاز 
Smart Factory -.

يم وخالل أشغال اللجنة، تم أيضا، تقد
رنامج التقرير السنوي لتقييم تنفيذ ب

التنمية الجهوية، الذي تنص عليه
من ( 15)و ( 14)مقتضيات املادتين 

املتعلق بتحديد2.16.299مرسوم رقم 
ية مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهو 

ت الحوار وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليا
.والتشاور إلعداده
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(1/2)ئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبي

الدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
مكناس-فاسجهةملجلسالعادية
لجنةعقدت،2021يوليوز لشهر

واالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية
يوماجتماعاوالبيئية،والثقافية

الساعةعلى،2021يونيو23األربعاء
بمقرالزوالبعدوالنصفالثانية
هللاعبدالسيدبرئاسةالجهة،

وبحضور اللجنة،رئيسالبورقادي
روأطاللجنة،أعضاءوالسادةالسيدات

.الجهةإدارة

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
الشراكةاتفاقياتمشاريعبعض

دولةالبينبرنامجالعقدضمناملندرجة
عمشرو منبكلاألمرويتعلقوالجهة،
النبتةمحاربةحول خاصةاتفاقية

اقيةاتفومشروعفاس،بواداملستفحلة
ووادفاسوادتهيئةحول خاصة

.بوفكران
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(2/2)ئية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبي

عدةاللجنة،تدارستذلك،جانبإلى
تهمة،تكميليشراكةاتفاقياتمشاريع

منشراكةاتفاقيةمشروعباألساس
يفللمساهمة”مؤازرة“برنامجدعمأجل

قطاعفيتنمويةمشاريعتمويل
دراسةوكذااالجتماعي،االقتصاد

تنميةأجلمنإطاراتفاقيةمشروع
رواتالثعلىواملحافظةالغابوي القطاع

مياهللالجهويةاملديريةمعالطبيعية
والغابات؛

يمتقدأيضا،تماللجنة،أشغالوخالل
برنامجتنفيذلتقييمالسنوي التقرير
عليهتنصالذيالجهوية،التنمية

من(15)و(14)املادتينمقتضيات
دبتحدياملتعلق2.16.299رقممرسوم
يةالجهو التنميةبرنامجإعدادمسطرة
الحواراتوآليوتقييمهوتحيينهوتتبعه

.إلعدادهوالتشاور 
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ر يوليوز مكناس لشه-في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
يونيو 22، عقدت لجنة املرأة والشباب والرياضة اجتماعا يوم الثالثاء 2021
يدة ، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الجهة، برئاسة الس2021
وأطر رئيسة اللجنة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة،اطريطاحرحمة 

.إدارة الجهة
نامج التنمية وقد خصص هذا االجتماع، لتقديم التقرير السنوي لتقييم تنفيذ بر 

.الجهوية

اجتماع لجنة املرأة والشباب والرياضة ملجلس جهة فاس مكناس
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لجان عملية االقتراع النتخاب ممثلي موظفيها في ال٢٠٢١يونيو ١٦نظمت جهة فاس مكناس يوم األربعاء 
.اإلدارية املتساوية األعضاء

ئيس ي للجهة وحرصا من ادارة الجهة على نجاح هذه العملية تم إحداث مكتبين للتصويت األول باملقر الر 
.موظفا١٦ناخبا والثاني بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بمكناس ويهم ٤٤ويهم 

عملية االقتراع الخاصة بانتخاب ممثلي موظفي إدارة جهة فاس
مكناس في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء
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، عقدت لجنة 2021مكناس لشهر يوليوز -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
، على الساعة العاشرة صباحا بمقر 2021يونيو 22الفالحة والتنمية القروية اجتماعا يوم الثالثاء 

وأطر رئيس اللجنة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة،دهدهالجهة، برئاسة السيد لحسن 
.إدارة الجهة

من أجل انجاز مشروع كهربة 10964وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية شراكة رقم 
، وتامشاشاطبالجماعتين الترابيتين ايت ويخلفن 2دواري عين عزة ايت ابراهيم وعين الدراهم حيان 

.باإلضافة إلى تقديم التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية

اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية
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ة في إطار التحضير النعقاد الدورة العادي
مكناس لشهر يوليوز -ملجلس جهة فاس

، عقدت لجنة العالقات الخارجية 2021
يونيو 16والتعاون اجتماعا يوم األربعاء 

مقر ، على الساعة الثانية بعد الزوال ب2021
زق الجهة، برئاسة السيد املصطفى املري

ادة رئيس اللجنة، وبحضور السيدات والس
.أعضاء اللجنة، وأطر إدارة الجهة

اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون 

وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة عدة مشاريع
ع اتفاقيات للشراكة، تتعلق أساسا بمشرو 

اتفاقية إطار للتعاون من أجل إنجاز مشاريع
طير وبرامج ودراسات في مجاالت التكوين والتأ

س مكنا-وتقديم الخبرة بين مجلس جهة فاس
ع واملعهد الفرنس ي املغرب بمكناس، ومشرو 
تعلق اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ املشروع امل

جهة ديناميكية ابتكار األغذية الزراعية بدعم”ب
ناس مك-مكناس بين املجلس الجهوي فاس-فاس

لالبتكار بمكناس أجروبول وجمعية 

(AGRINOVA في إطار الصندوق املشترك
، وكذا لدعم التعاون الالمركزي الفرنس ي املغربي

هة مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس ج
-ان مكناس وصندوق األمم املتحدة للسك-فاس

م باإلضافة إلى ذلك، تم تقدي. -فرع املغرب
التنمية التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج

.PDRالجهوية 
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اجتماع لجنة إعداد التراب

العاديةالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
يوليوز لشهرمكناس-فاسجهةملجلس
اجتماعاالترابإعدادلجنةعقدت،2021

الساعةعلى،2021يونيو16األربعاءيوم
يدالسبرئاسةالجهة،بمقرصباحاالعاشرة
يداتالسوبحضور اللجنة،رئيسرفيعلحسن

.الجهةإدارةوأطراللجنة،أعضاءوالسادة

مشروعلدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
دمرصإرساءأجلمنللتعاون إطاراتفاقية
ةودراسالترابية،للدينامياتموحدجهوي 
روعمشبإنجازتتعلقشراكةاتفاقيةمشروع
نةالساكعيشإطارلتحسينيهدفنموذجي
التغيراتباملتأثرةالجبليةاملناطقفيالقروية
لىإباإلضافةمكناس،فاسبجهةاملناخية
برنامجذتنفيلتقييمالسنوي التقريرتقديم
.PDRالجهويةالتنمية
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اجتماع لجنة التكوين والشغل

، 2021مكناس لشهر يوليوز -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
، على الساعة الحادية 2021يونيو 16عقدت لجنة التكوين والشغل اجتماعا يوم األربعاء 

نة، عشرة والنصف صباحا بمقر الجهة، برئاسة السيد عبد الحق السعيدي رئيس اللج
.وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وأطر إدارة الجهة

وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية خاصة من أجل إحداث وتجهيز املطعم
بين ، املندرجة ضمن العقد برنامج(جامعة سيدي محمد بن عبد هللا)والحي الجامعي أكدال 

التفاقية الشراكة املتعلقة بإحداث مكافأة لدعم 2الدولة والجهة، و دراسة مشروع ملحق 
فيذ برنامج التنمية التشغيل بمنطقة فاس شور باإلضافة إلى تقديم التقرير السنوي لتقييم تن

.PDRالجهوية 
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(1/3)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

بعدالثالثةالساعةعلى،2021يونيو10الخميسيوماجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
لسيداتاوبحضور الجهة،مجلسرئيس”العنصرمحند“السيدبرئاسةالجهة،بمقرالزوال

.الجهةوأطراملكتبأعضاءوالسادة
قدمتحيثأعماله،جدول فياملدرجةالنقطمنالعديدلتدارساالجتماع،هذاخصصوقد

الدليلإلىإضافةوالجهة،الدولةبينبرنامجالعقدمستجداتآخربعرضالرئيسالسيد
الدوليةليةاملاالشركةمنالقرضمستجداتوكذابه،الخاصةاالتفاقياتلتتبعاملنهجي

(SFI).
معيةبالرئيسالسيدتدارسالجهة،ملجلسالعاديةالدورةالنعقادالتحضيرإطاروفي

ملهمة،االنقطمنالعديدتضمنالذياملقبلة،الدورةأعمالجدول املكتب،أعضاءالسادة
املجلس،رؤيةتعكسومشاريع،برامجمنتشملهبماالجهة،ساكنةعلىبالنفعستعودوالتي

والثقافيةاعيةواالجتماالقتصاديةالطبيعةذاتاملجاالتوإنعاشالتحتية،بالبنيةللنهوض
فرصوخلقبية،التراجاذبيتهاوتحقيقالتنموية،الفرصتعزيزفياإلسهامقصدوالبيئية،
.واملجاليةاالجتماعيةالفوارق منوالحدالشغل،
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(2/3)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

الحكامةقواعدأجرأةعلىوحرصا
هوامالسيماالتدبير،بحسناملتعلقة

من(146)املادةفيعليهمنصوص
يدالسقدمللجهات،التنظيميالقانون 
املجلسلعملشاملةحصيلةالرئيس،

وكذا،2021-2015االنتدابيةاملدةخالل
عماالتمستوى علىاملشاريعحصيلة
والتي،2021-2015الجهةوأقاليم
فييع،واملشار للبرامجشامالجرداتتضمن

ومحددةومرقمةمدققةمعطياتشكل
البرامجحسبموزعةوقطاعيا،مجاليا

يفسواءالجهة،مجلسطرفمناملعتمدة
بينمجبرناالعقدبمشاريعاملتعلقةتلك

ببرنامجأو،(2020/2022)والجهةالدولة
يةواالجتماعاملجاليةالفوارق تقليص
أو،(2016/2021)القرويبالوسط
البنياتو التحتيةالبنياتتأهيلببرنامج

،(2015/2021)واالجتماعيةاالقتصادية
يةواملردودالفعاليةضمانبهدفوذلك،

مجالفيالجهةتدخالتفيوالنجاعة،
.الترابيةالتنمية
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(3/3)اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

، كما تدارس السادة أعضاء املكتب، مجموعة من الطلبات التي توصلوا بها
سواء من طرف السيد والي الجهة والسادة عمال العمالة واألقاليم، وكذا 
من طرف السيد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع، وبعض ممثلي 

.الالممركزةاملصالح اإلدارية 
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زيارة تفقدية للوعاء العقاري الذي سيضم مشروع إحداث منطقة 
إقليم بوملان–لألنشطة الحرفية والصناعية بميسور 

بمدينة ميسور، تقديم مشروع إحداث منطقة لألنشطة الحرفية 2021يونيو 9تم يوم األربعاء 
ضافة إلى والصناعية بمركز ميسور، وذلك بحضور كل من عامل إقليم بوملان ممثلي جهة فاس مكناس إ
.ممثلي كل من العمالة وجماعة ميسور والغرفة الجهوية واإلقليمية للصناعة التقليدية

ى إجراء زيارة وقد خصصت هاته الزيارة لالضطالع على تقدم الدراسة املعمارية الخاصة باملشروع زيادة عل
.للوعاء العقاري الذي ستقام فيه املنطقة

مالءمة لتحسين ويندرج هذا املشروع في إطار تنزيل املشاريع املهيكلة والرامية باألساس إلى خلق فضاءات
ثمار إجمالي بقيمة دخل الحرفيين والصناعيين بغية الرفع من وتيرة التنمية باإلقليم، إذ تم تخصيص است

ة األشغال مليون درهم معبئ من طرف مجلس جهة فاس مكناس، يشمل كلفة الدراسات التقنية وكلف20
توفير جماعة التي ستتم تحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس، إضافة إلى

.ميسور للوعاء العقاري املخصص إلنجاز املنطقة
ر الظروف ويعد هذا املشروع املتكامل األول من نوعه على مستوى إقليم بوملان، إذ سيساهم في توفي

تقليدية املثالية لخلق أنشطة حرفية مدرة للدخل والرفع من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصناعة ال
.الخدماتية واإلنتاجية
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دورة تكوينية لفائدة موظفي جهة فاس مكناس

الجهة في إطار الرفع من مؤهالت أطر مجلس جهة فاس مكناس و تحسين مردوديتهم نظم مجلس
كويني لسنة  دورة تكوينية في موضوع التحرير اإلداري باللغة العربية، تندرج ضمن البرنامج الت

من تأطير 2021يونيو 4و 3موظفا من موظفي مجلس الجهة يومي 17، وذلك لفائدة 2021
.بفاساالورومتوسطيةالخبير السيد الحسن أواش بالجامعة 
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رئيسللسيدالرابعةالنائبةالسيدةترأست
يونيو03الخميسيومصبيحةالجهةمجلس
بعلتتالتقنيةاللجنةاجتماعأشغال2021

للنساءاالقتصاديللتمكينالجهوي البرنامج
ونياتالتعاودعمصعبةوضعيةفيوالفتيات
ماعاالجتعرفمكناس،فاسبجهةالنسائية
ةوالتنميواألسرةالتضامنوزارةمشاركة

التنميةوكالة،واملساواةاالجتماعية
املديرية،الوطنيالتعاون ،االجتماعية

نميةتومكتبالتقليديةللصناعةالجهوية
.الجهةوأطر،التعاون 

سيدةللالتأطيريةبالكلمةاالجتماعوتميز
كرتذالتيالرئيسللسيدالرابعةالنائبة

عددوتتنوعإطارفياملجلسعملبحصيلة
باقيعماملجلسعليهااشتغلالتياملشاريع
مساهمةقيمةمنالرفعأجلمنالشركاء
االجتماعيالعملمشاريعفيالنساء

يةاملعيشالظروفوتحسينواالقتصادي
.اقتصادياتمكينهاأفقفيللمرأة

نساء اللقاء التشاوري حول البرنامج الجهوي للتمكين االقتصادي لل
والفتيات في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية 

(1/2)بجهة فاس 



01 أنشطة املجلس

د في جزء في حين انصب  عرض الوزارة  حول الخطوط العريضة  لبرنامج مغرب التمكين  الذي ينف
ناس كير منه من داخل اتفاقيات الشراكة مع الجهات ، في حين تطرق عرض مجلس جهة فاس مك

لبرنامج  الجهوي  ملختلف املحاور االستراتيجية التي  يقترحها مجلس الجهة  من أجل التنزيل السليم ل
.ة بالجهةللتمكين االقتصادي للنساء والفتيات في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائي

نساء اللقاء التشاوري حول البرنامج الجهوي للتمكين االقتصادي لل
والفتيات في وضعية صعبة ودعم التعاونيات النسائية 

(2/2)بجهة فاس 



01 أنشطة املجلس

، بمقر الجهة، برئاسة السيد 2021يونيو 02عقدت لجنة إعداد التراب اجتماعا يوم األربعاء 
صالح لحسن رفيع رئيس اللجنة، وبحضور السيدات والسادة، أعضاء اللجنة، وممثلي امل

ومصالحها اإلدارية املركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
.، وممثلين عن املجتمع املدني، وأطر إدارة الجهةالالممركزة

.لجهةوقد خصص هذا االجتماع، لتقديم الدراسة املتعلقة باملراكز الصاعدة على صعيد ا

اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس الجهة



01 أنشطة املجلس

24احتضنت والية جهة فاس مكناس يوم االثنين 

على الساعة الثالثة والنصف بعد2021ماي 
الزوال، لقاءا خصص لتوقيع مجموعة من 

.جارةاالتفاقيات تتعلق بقطاعات بالصناعة والت
ارة وقد ترأس هذا اللقاء السيد وزير الصناعة والتج
الي واالقتصاد األخضر والرقمي، الى جانب السيد و 

جهة فاس مكناس والسيد رئيس مجلس الجهة، 

وأقاليم الجهة، بحضور السادة عمال عماالت
والسيدات والسادة نواب رئيس مجلس الجهة، 

رئيس جماعة فاس، ورئيس : والسيدات والسادة
رفة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، ورئيس غ

.التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس
ندرج ويتعلق األمر بمجموعة من االتفاقيات التي ت

قيمة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة، تبلغ
رهم، االعتمادات املالية املخصصة لها مبلغ مليار د

مليون درهم، تهم أساسا 240تساهم فيها الجهة ب 
الجهة مشاريع ذات طابع جهوي تهدف الى تمكين تراب

من بنيات قادرة على استقطاب أنشطة صناعية
وخدماتية جديدة وجذب رؤوس أموال واستثمارات 

طة كبرى، ستمنح الجهة مكانة متميزة ضمن الخري
.االقتصادية الوطنية إلى جانب كبريات الجهات

رة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والتجا
  (1/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة



01 أنشطة املجلس

:وتهم هذه االتفاقيات

مليون درهم، 500إحداث منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك، والتي تبلغ كلفتها االجمالية • 
ستثمار ويسعى هذا املشروع أساسا الى تحسين جاذبية الجهة لال . مليون درهم100تساهم فيها الجهة ب 

ضافة الى الصناعي عن طريق توفير الوعاء العقاري، وتجويد البنيات التحتية املوجهة للصناعة، إ
سيارات استقطاب مشاريع صناعية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، وصناعة ال

هة وشركة ينجز هذا املشروع بشراكة بين الوزارة والج. والسكك الحديدية والكهرباء واإللكترونيات

MEDZوأطراف أخرى؛
مليون 113.4تهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير املنطقة الصناعية فاس سايس بكلفة اجمالية تبلغ• 

ى ويهدف هذا املشروع، الذي يسعى على وجه الخصوص إل. مليون درهم20درهم، تساهم فيه الجهة ب 
ب أنشطة تلبية معايير التنمية البيئية واملستدامة، الى خلق منطقة صناعية تمكن من استيعا

، وهي مؤسسات غير 3و2املؤسسات الصناعية الصغيرة واملتوسطة التي تصنف أنشطتها في الفئتين 
زارة ينجز هذا املشروع بشراكة بين الو . ملوثة، تخلق قيمة مضافة وفرص عمل، وقطاع الخدمات

والجهة والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة وأطراف أخرى؛

رة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والتجا
  (2/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة



01 أنشطة املجلس

ويهدف . مليون درهم30مليون درهم، تساهم فيها الجهة ب 55إحداث تكنو بارك بكلفة اجمالية تبلغ 
الجهة، وتوفير هذا املشروع باألساس إلى تسهيل وتسريع التنمية املحلية االقتصادية واالجتماعية ب

وتوفير ظروف ،«startup»حاضنة جهوية للمشاريع االبتكارية، وتشجيع انشاء الشركات الناشئة 
وتشجيع كما يسعى أيضا الى تشجيع االبتكار وانتقال الخبرات واملعلومات، وجذب. وشروط نجاحها

ير العالقة بين الشركات االجنبية الرائدة في التكنولوجيات الحديثة واملتقدمة، واحداث منظومة لتجس
س وشركة ينجز هذا املشروع بشراكة بين الوزارة والجهة وجماعة فا. الجامعة البحث العلمي والشركات

تكنو بارك املغربية للمعلومات وأطراف أخرى؛

ماالت إحداث صندوق جهوي لدعم املشاريع االستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس، يهم كل ع• 
ساهمة في ويهدف هذا املشروع إلى تشجيع ودعم االستثمار في األنشطة الصناعية امل. وأقاليم الجهة

ي، وتوفير دعم استبدال املنتوجات املستوردة بمنتوجات محلية لتلبية حاجيات السوق الجهوي والوطن
:مالي لفائدة املشاريع االستثمارية املستهدفة، حسب املحاور الثالثة التالية

دعم اقتناء اآلالت والتجهيزات الصناعية؛: املحور األول 
دعم مالي عبر تمويل مصاريف الدراسات والخبرات التقنية؛: املحور الثاني

. دعم تكوين املوارد البشرية الضرورية للمشروع الصناعي: املحور الثالث
جهوي ينجز هذا املشروع بشراكة بين الوزارة والجهة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات واملركز ال

.لالستثمار للجهة وأطراف أخرى 

رة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والتجا
  (3/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة



01 أنشطة املجلس

لتوقيع وتنبغي اإلشارة الى أنه سبق أن تم ا
، يتينأخر في نفس اإلطار على اتفاقيتين 

ة بعين األولى تتعلق بإحداث منطقة صناعي
لق الشكاك إقليم صفرو، والثانية تتع
.بإنجاز فضاء العرض الدولي لفاس
عام وقد حضر هذا اللقاء السيد الكاتب ال
للوالية، والسيد املدير العام لشركة

MEDZ  التابعة لصندوق اإليداع
ركة والتدبير، والسيدة املديرة العامة لش
سيد تكنو بارك املغربية للمعلومات، وال
فاس مدير املركز الجهوي لالستثمار لجهة

ح مكناس، والسيد املدير العام للمصال
ة بالجهة، والسيد مدير الوكالة الجهوي
من لتنفيذ املشاريع والسادة ممثلو عدد

.الالممركزةاملصالح 

رة توقيع مجموعة من االتفاقيات تتعلق بقطاعات الصناعة والتجا
  (4/4)مندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة



01 أنشطة املجلس

العنصر، رئيس مجلسامحندشارك السيد 
ماي، في 21جهة فاس مكناس، يوم الجمعة 

قدمة ندوة وطنية حول تنزيل ورش الجهوية املت

م بكلية العلو –جهة فاس مكناس نموذجا –
.  ناسالقانونية واالقتصادية واالجتماعية بمك

، وقد ترأس هذه الندوة السيد الحسن سبهي
د رئيس جامعة موالي إسماعيل، بحضور السي

ة عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادي
اء واالجتماعية التابعة للجامعة، والسادة مدر 
املدارس العليا التابعة للجامعة وعدد من 
ين السادة األساتذة والخبراء والطلبة الباحث
ابي وعدد من املهتمين بقضايا التدبير التر 

.باململكة
لس وبعد كلمتي الترحيب بالسيد رئيس مج
جامعة الجهة، التي ألقاها كل من السيد رئيس ال
والسيد عميد كلية العلوم القانونية 
ة، واالقتصادية واالجتماعية التابعة للجامع

ريخية تدخل السيد الرئيس ليبرز املكانة التا
ام الجهات في إطار النظتتبوؤهاالتي كانت 

يدي، أو في الترابي املغربي، سواء في شكلها التقل
شكلها األمني والعسكري، أو في إطارها 

.االقتصادي وكذلك الترابي

زيل الندوة الوطنية حول تقييم تنفي العنصر امحندشاركة السيد م
(1/3)الجهوية املتقدمة 



01 أنشطة املجلس

ابتداء من بعد ذلك، استعرض السيد رئيس املجلس املحطات التي طبعت التنظيم الجهوي املغربي
املتعلق بالجهات 14-111وركز في هذا اإلطار على املستجدات التي جاء بها القانون . 2015الى سنة 1971

رابية والتدبير واملتمثلة أساسا في تخويل الجهة صالحيات واختصاصات جد واسعة في مجال التنمية الت
يثاق الوطني هذه اإلمكانيات التي ترجمتها العديد من النصوص التطبيقية التي كان اخرها امل. الترابي

بي العنصر في هذا الصدد على مكانة الجهة كإطار تراامحنداإلداري، حيث ركز السيد لالتمركز
.السياسات العمومية الترابية قطاعياوالتقائيةاستراتيجي لتنزيل 

الجهوي أما بخصوص الحصيلة على مستوى جهة فاس مكناس، فقد ذكر السيد الرئيس ان هذا الورش
.  ج بالتدريجالهام ال يمكن تقييمه خالل خمس او ست سنوات، ألن املسألة الجهوية تعتبر مسلسال ينض

ذ بداية الثمانينيات واستشهد في هذا اإلطار بالتجربة الفرنسية التي ما فتئت تتطور تجربتها الجهوية من
. الى حدود يومنا هذا

زيل الندوة الوطنية حول تقييم تنفي العنصر امحندمشاركة السيد 
(2/3)الجهوية املتقدمة 
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ة قبل نهاية وفي هذا الصدد، ذكر السيد رئيس الجهة أن ذلك ال يمنع من إعطاء تقييم أولي لهذه التجرب
عداد الوثيقتين واليتها األولى، حيث استعرض بعض عناصر هذه الحصيلة والتي تتمثل في األساس في ا
كما استعرض . ةاالستراتيجيتين لتنمية، وهما التصميم الجهوي إلعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوي

–هة فاس السيد الرئيس أهم املحاور التي عرفت مشاريع في إطار تنزيل العقد برنامج بين الدولة وج
مج املحاور وشمل العقد برنا. مكناس، حيث تعتبر الجهة األولى من نوعها التي وقعت هذا العقد الى االن

الشغل تحسين الجاذبية االقتصادية للمجاالت الترابية، ودعم القطاعات املنتجة وإنعاش: التالية
املجال الثقافي والبحث العلمي، والتقليص من العجز االجتماعي والتفاوتات الترابية، إضافة إلى تثمين

.واملواقع السياحية واملحافظة على املوارد الطبيعية
ية املتقدمة، وفي نهاية مداخلته، ذكر السيد الرئيس ببعض االكراهات التي الزالت تعترض ورش الجهو 
.ملية تنمويةوأكد على ضرورة االستثمار في الرأسمال البشري باعتباره املفتاح األساس لتطوير كل ع

طلبة العنصر باإلجابة على مجموعة من األسئلة التي تلقاها من الامحندوبعد ذلك، تقدم السيد 
.والباحثين ارتباطا بموضوع الندوة

زيل الندوة الوطنية حول تقييم تنفي العنصر امحندمشاركة السيد 
(3/3)الجهوية املتقدمة 



02 والتعاون العامةالعالقات

مكونات املحور 

املرتبطة اجتماع اللجنة املشتركة املكلفة بتتبع مشروع تنمية السياحة❑
مكناس-بالفروسية بجهة فاس

ي الجهةاستقبال سفير فنلندا من طرف رئيس مجلس جهة فاس مكناس ووال❑
❑Dysiaal 2: Réunion de travail entre la Région Fès-Meknès et la 

région Occitanie autour du projet
❑Coopération Décentralisée: Des actions entreprises par la Région 

Fès Meknès et la Région Centre-Val-de-Loire pour l’appui des 
activités culturelles aux sein des lycées

❑Echange entre les centres équestres des Régions Fès-Meknès et 
Centre Val de Loire de France



02والتعاون العامةالعالقات

Dysiaal 2: Réunion de travail entre la Région Fès-Meknès et la 
région Occitanie autour du projet

Dans le cadre du projet « Dysiall 2, Dynamique de soutien à l’innovation agroalimentaire du 
Pôle Agrinova de Fès Meknès », porté par la Région Occitanie et la Région Fès-Meknès et financé 

par le fonds conjoint franco marocain 2021 , une réunion de travail entre les partenaires du 
projet s’est tenue le 24 juin 2021 en visioconférence.

Cette réunion a connu la participation des représentants de la Région Fès Meknès, de la région 
Occitanie , du pôle Agrinova de Meknès et Agropolis de Montpellier. Ainsi, la réunion avait pour 

objectif la préparation du lancement du projet et la définition du calendrier de la réalisation et 
des actions à mettre en œuvre.



02والتعاون العامةالعالقات

ة املرتبطة اجتماع اللجنة املشتركة املكلفة بتتبع مشروع تنمية السياح
مكناس-بالفروسية بجهة فاس

الشراكة بين في إطار املشروع الخاص بتنمية السياحة املرتبطة بالفروسية والذي ينجز ضمن
فال دو لوار، وبدعم من الصندوق املشترك لدعمسونترمكناس وجهة -مجلس جهة فاس

ذا املشروع واملكونة التعاون الالمركزي املغربي الفرنس ي، عقدت اللجنة املشتركة املكلفة بتتبع ه
.2021يونيو 11من ممثلي الجهتين وشركائهم اجتماعا عن بعد يوم الجمعة 

رحلة الثانية وخالل هذا االجتماع، تمت دراسة ومناقشة التقرير الخاص بالتشخيص املتعلق بامل
ذي ينجز من مكناس وال-من الدراسة التي تهم تنمية السياحة املرتبطة بالفروسية بجهة فاس

ركة على وقد صادقت اللجنة املشت. طرف فريق عمل من املدرسة الوطنية الفالحية بمكناس
ع املالحظات التقرير التشخيص ي بعد موافقة فريق العمل املكلف بهذه الدراسة على إدراج جمي

.والتوصيات التي تم طرحها خالل هذا االجتماع



02والتعاون العامةالعالقات

استقبال سفير فنلندا من طرف رئيس مجلس جهة فاس مكناس 
ووالي الجهة

س مكناس في إطار تقوية التعاون بين دولتي فنلندا واملغرب، استقبل رئيس مجلس جهة فا
.سفير فنلندا بمقر الجهة2021ماي 18بوالي الجهة، يوم الثالثاء مرفوقا

دم بطرح إمكانية وقد أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه باملستثمرين الفنلنديين بالجهة، كما تق
.خلق قنوات التعاون بين جهة فاس مكناس وبعض الجماعات الترابية بفنلندا
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Coopération Décentralisée: Des actions entreprises par la Région 
Fès Meknès et la Région Centre-Val-de-Loire pour l’appui des 

activités culturelles aux sein des lycées (1/2)

Dans le cadre de la réalisation des projets 
relatifs à la Coopération décentralisée 

entre le Conseil Régional Fès Meknès et 
la Région Centre-Val-de-Loire, le 

représentant du Conseil, M. Anas Ansari, 
chef du service des relations publiques et 

de la coopération internationale, 
accompagné de Mme Maëva Le Guidec, 
la représentante de la région Centre Val 
de Loire, ont effectué, jeudi 17 juin, une 

visite de travail au lycée Tarik Ibnou 
Ziyad situé à la ville de Azrou.

Ainsi, Ils ont été reçus par le 
Directeur du lycée et les 
professeurs chargés des 

animations culturelles au sein 
de l’établissement.
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Coopération Décentralisée: Des actions entreprises par la Région 
Fès Meknès et la Région Centre-Val-de-Loire pour l’appui des 

activités culturelles aux sein des lycées (2/2)

Cette visite a été l’occasion de présenter le projet 
culturel des deux régions partenaires, dont la 

réalisation est prévue pour l’année scolaire 
prochaine 2021-2022. Il s’agit notamment de 

l’accueil des artistes professionnels français au sein 
du lycée en deux période pour travailler, en 

coordination avec les professeurs du lycée, avec les 
élèves concernés sur des projets artistiques.

Le Directeur du lycée ainsi que le représentant de la 
direction provinciale d’Education et de la formation 
ont salué les deux régions pour cette initiative qui 
va permettre essentiellement le renforcement des 

actions culturelles au lycée.
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Echange entre les centres équestres des Régions Fès-Meknès et 
Centre Val de Loire de France (1/2)

Dans le cadre du projet du développement du tourisme équestre dans la province d’Ifrane, un échange 
entre les centres équestres des régions partenaires de Fès-Meknès et Centre Val de Loire s’est tenu le 10 

juin 2021 par visioconférence, avec la participation de :
Mme Sophie GAUTHIER, Dirigeante d’un centre de tourisme équestre dans le Loir et Cher / Centre de 

formation Accompagnateur de Tourisme Equestre ;
Mme Fanny BEGUIN, Dirigeante d’un centre équestre dans le Loir et Cher ;

Jean-Louis FOURMY, Président d’une Association de Cavaliers randonneurs en Eure et Loir/ Formateur de 
baliseurs de Tourisme Equestre ;

Clément MILLET, Directeur du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire ;
Adnane ALI, Dirigeant du centre équestre Le Vallon Vert ;
Azzedine MSEFFER, Dirigeant du centre équestre de Fès

Mme Lisa BONNET, Chargée de mission de coopération décentralisée, Région Centre-Val de Loire ;
Anas ANSARI, Chef du Service des Relations Générales et Coopération Internationale, Région Fès-Meknès 
; Et de Mme Maëva LE GUIDEC, Volontaire chargée du suivi de coopération entre la Région Centre-Val de 

Loire et la Région Fès-Meknès.
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Echange entre les centres équestres des Régions Fès-Meknès et 
Centre Val de Loire de France (2/2)

Cette réunion a porté sur les points suivants :
Contexte de l’échange : Brève présentation du projet de développement du tourisme équestre en 

Région Fès-Meknès ;
Présentation du Comité Régional d’Equitation Centre-Val de Loire et du modèle français de 

fonctionnement des centres ;
Tour de table : Présentation détaillée des participants, de leur activité et des caractéristiques de 

leur structure ;
Echanges sur la thématique de l’impact de la crise sanitaire sur les centres équestres français et 

marocains et discussion autour des stratégies de relance post-crise ;
Conclusion.

Ces premiers échanges de bonnes pratiques étaient très intéressants et pertinents dans le savoir-
faire marocain mais aussi français, aussi bien d’un côté que l’autre d’ailleurs, et ouvriront de 

nouvelles pistes de coopération entre les centres équestres marocains et français.
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لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

اقبةاإلشرافلجنةألعضاءتحضيري اجتماع❑ الةللوك واملر
يونيورةدو برسممكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية

2021

اقبةاإلشرافلجنةاجتماع❑ يذلتنفالجهويةللوكالةواملر
2021يونيودورة–مكناسفاسلجهةاملشاريع



اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع لجهة اجتماع لجنة اإلشراف واملر
 (1/5)2021دورة يونيو –فاس مكناس 

بمقر 2021يونيو 30انعقد صباح يوم األربعاء 
مجلس جهة فاس مكناس، اجتماع لجنة اإلشراف

ع لجهة فاس واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري
، بحضور السيد 2021مكناس برسم دورة يونيو 

رئيس جهة فاس مكناس والسيد الكاتب العام
لوالية جهة فاس مكناس والسيد الكاتب العام

سادة للشؤون الجهوية بوالية جهة فاس مكناس وال
أعضاء اللجنة إضافة إلى حضور مراقبة الدولة

.وممثل مكتب التدقيق املحاسبي واملالي
كر وافتتح السيد الرئيس أشغال الدورة بكلمة ش
اندته وجهها ملمثل السيد الوالي على مواكبته ومس

يذ الدائمة ملجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنف
املشاريع في إطار العمل املشترك الذي يجمع

مدير كما هنأ السادة األعضاء والسيد. املؤسستين
الوكالة في الوكالة على النتائج املشرفة التي بلغتها

ل ظرف وجيز وعلى املجهودات التي تم بذلها خال
شاريع طول فترة الوالية الحالية في سبيل إخراج امل

ين التنموية إلى أرض الواقع واملساهمة في تحس
يم ظروف عيش الساكنة القروية لجل عماالت وأقال

كما طالب بعدم التراخي وبذل جهد أكبر. الجهة
رنامج الجهوي لتنزيل املشاريع املهيكلة التي جاء بها الب

يللتنمية، باعتباره األول على الصعيد الوطن
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اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع لجهة اجتماع لجنة اإلشراف واملر
 (2/5)2021دورة يونيو –فاس مكناس 

:وتم التطرق خالل هذا االجتماع إلى النقاط التالية
2020خالصات تقرير افتحاص حسابات السنة املالية 

، حيث تم اإلشهاد 2020خالصات تقرير افتحاص حسابات السنة املالية اإلفتحاصقدم ممثل مكتب 
على الحسابات واملصادقة على القوائم املحاسبية لها بدون تحفظات، الش يء الذي يبرز سالمة وصحة

للوكالة ويمكن مصالحها من مسايرة مستلزمات املحاسبة العامة واملحاسبة املحاسباتيةالعمليات 
.امليزانياتية

تحسن مؤشر أجال األداءات
في إطار السعي الدائم للوكالة لالنخراط في الجهود الرامية الحترام أجال األداء املتعلقة بالطلبيات

العمومية، قدم مدير الوكالة مؤشرات آجال دفع وأداء النفقات املتعلقة بالطلبيات العمومية، إذ بلغ 
يوما، إذ شدد املشرع في املرسوم رقم 33حوالي 2021وشهر ماي 2021معدل الدفع ما بين شهر فبراير 

بتحديد آجال األداء وفوائد التأخير املتعلقة بالطلبيات العمومية، 2016يوليوز 22صادر في 2-16-344
يوما، وهذا ما تثمنه مصالح الوكالة من خالل الجهود 60على أن يتم دفع النفقات في أجال ال يتعدى 

.املبذولة في هذا الصدد
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اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع لجهة اجتماع لجنة اإلشراف واملر
 (3/5)2021دورة يونيو –فاس مكناس 

ى وضعية املشاريع التي تشرف الوكالة عل
(2020–2017)إنجازها 

تشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع
مشروع بغالف 203بجهة فاس مكناس على 

مليار درهم، حيث تتوزع 1.24مالي يقارب 
هاته املشاريع على كل من قطاع الطرق 

مشروع وقطاع املاء 135واملسالك ب 
مشروع ويأتي بعد 30الصالح للسرب ب 

13ذلك قطاع كهربة العالم القروي ب 
مشروع، باإلضافة للمشاريع التي تهم 
25قطاعات الرياضة والصحة والتعليم ب 

.مشروع
ا وتندرج معظم هاته املشاريع التي برمجت م

ضمن البرنامج 2020و2016بين سنة 
ة امللكي السامي لتقليص الفوارق املجالي

واالجتماعية بالعالم القروي، إذ إلى حدود 
، قامت الوكالة باالنتهاء 2021شهر يونيو 
مشروع فيما الزالت األشغال 96من إنجاز 
مشروع تنموي على مستوى 83سارية ب 

.تراب الجهة
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اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع لجهة اجتماع لجنة اإلشراف واملر
 (4/5)2021دورة يونيو –فاس مكناس 

امج وضعية املشاريع التي تشرف عليها الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس الخاصة ببرن
التنمية الجهوية

جهوية، باشرت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس في االشتغال على مشاريع برنامج التنمية ال
:مليون درهم تتوزع على الشكل التالي687.3مشروع باستثمار إجمالي يناهز 73إذ تم إسناد 

مشروع35مكناس ب –إنعاش قطاع الرياضة بجهة فاس 
مشاريع6دعم الفالحة ب 

انشاء مناطق لألنشطة التقليدية بمشروعين
إنعاش االقتصاد االجتماعي بمشروع واحد

بمشروع واحداملقاوالتيةتحسين الجاذبية املجالية ودعم املبادرة 
مشاريع9برنامج التأهيل الحضري والتنمية للمراكز القروية الصاعدة ب 

مشاريع9دعم السياحة ب 
مشاريع9خلق خدمات اإلسعافات االستعجالية املتنقلة الجهوية ب 

بمدينة مكناس وواد فاس بمدينة فاسبوفكراندراسة تهيئة جنبات واد 
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اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املش اريع لجهة اجتماع لجنة اإلشراف واملر
 (5/5)2021دورة يونيو –فاس مكناس 

ة هذا وقد بدأت املصالح التقنية للوكال
بالقيام باالجتماعات التنسيقية مع 

الوعاءاتحاملي املشاريع لتحديد 
العقارية ووضعيتها وكذا مكونات 

املشاريع، زيادة على القيام بالزيارات 
امليدانية ملعرفة موقع املشروع وكذا 

كما يتم تحديد برنامج. شروط التعمير
املشروع بتنسيق مع صاحب القطاع 

.املعني
هذا وباشرت أيضا املصالح التقنية 
للوكالة في إعداد دفاتر تحمالت أولية 
لبعض املشاريع في انتظار االعالن عن

.طلبات العروض في األيام القادمة
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اقبة للوكالة الجه وية اجتماع تحضيري ألعضاء لجنة اإلشراف واملر
2021لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس برسم دورة يونيو 

لةللوكاواملراقبةاإلشرافلجنةأعضاءاجتمع
يومسمكنافاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
الساعةعلىالوكالةبمقر2021يونيو18الجمعة
.زواالالثالثة

النقاطاالجتماعهذاخاللاللجنةوتدارست
راقبةواملاإلشرافللجنةالعاديةللدورةاملبرمجة
،2021يونيو30األربعاءيومانعقادهااملرتقب

2020املاليةللسنةاملاليةبالقوائمواملتعلقة
شهرايةغإلىالوكالةميزانيةتنفيذإلىباإلضافة

تحويلحول االقتراحاتوبعض2021يونيو
وتعديلاملشاريعأسماءوتغييراالعتمادات

.امليزانية

يالتاملشاريعوضعيةعلىاللجنةاطلعتكما
تقدممستوى إلىباإلضافةالوكالةعليهاتشرف

بينبرنامجالعقدضمناملدرجةاملشاريعدراسات
.والدولةمكناسفاسجهة
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