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ملف 
العدد

ا انتخاب السيد عبد الواحد األنصاري رئيس
ملجلس جهة فاس مكناس وانتخاب أعضاء 

مكتب املجلس

دامحنحفل تسليم السلط بين السيد 
العنصر والسيد عبد الواحد األنصاري 



هة انتخاب السيد عبد الواحد األنصاري رئيسا ملجلس ج

فاس مكناس وانتخاب أعضاء مكتب املجلس

العددملف 

111.14م طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رق
22اء املتعلق بالجهات، تم صباح يومه األربع

خاب مكناس انت-شتنبر بمقر مجلس جهة فاس
جهة السيد عبد الواحد األنصاري رئيسا ملجلس

مكناس، كما تم انتخاب أعضاء مكتب-فاس
:املجلس كاآلتي

رئيسا: السيد عبد الواحد االنصاري •
النائب األول : السيد يونس رفيق•
انيالثالنائب : الحق أبو سالمالسيد عبد •
ةالنائبة الثالث: الزوميالسيدة حليمة •
النائب الرابع: السيد يوسف حدهم•
امسةالنائبة الخ: بلقساوي السيدة حكيمة •
النائبة : الحجوبيالسيدة خديجة •

السادسة
النائب السابع: الكناوي السيد جواد •
بة النائ: السالس يالسيدة فاطمة الزهراء •

الثامنة
التاسعةالنائبة : السيدة خديجة ادرية•

:هونائبانتخاب كاتب املجلسأيضاكما تم
كاتب املجلس: السيد يوسف مراد•
نائب كاتب املجلس: السيد عالل خصال•



سيد حفل تسليم السلط بين ال: مجلس جهة فاس مكناس

العنصر والسيد عبد الواحد األنصاري امحند

ملف العدد

شتنبر 22بعد أن تم انتخاب السيد عبد الواحد األنصاري رئيسا ملجلس جهة فاس مكناس يوم 
العنصر، امحندتنظيم حفل تسليم السلط بين السيد 2021شتنبر 27، تم يوم االثنين 2021

.الرئيس السابق ملجلس الجهة والسيد عبد الواحد األنصاري 

د مدير عرف هذا الحفل حضور السيد والي جهة فاس مكناس والسيد املدير العام للمصالح والسي
.الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع



ي السيد عبد الواحد األنصار : مجلس جهة فاس مكناس❑
2021شتنبر 30املجلس يوم  يترأس اجتماع مكتب 

أكتوبر 05اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس ل❑
2021

انعقاد الدورة االستثنائية ملجلس الجهة ❑
د اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس برئاسة السي❑

2021أكتوبر 14عبد الواحد األنصاري بتاريخ 
اس انعقاد الدورة االستثنائية الثانية ملجلس جهة ف❑

مكناس
أكتوبر 22اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس يوم ❑

2021
جلس اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة مل❑

جهة فاس مكناس
ة فاس اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ملجلس جه❑

مكناس
اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية ❑

والثقافية والبيئية ملجلس جهة فاس مكناس
اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس❑
استقبال السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس❑

، رئيس الجامعة بوسمينةالجهة للسيد مصطفى 
األورومتوسطية

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01



يوماجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
الثالثةالساعةعلى،2021شتنبر30الخميس

دعبالسيدبرئاسةالجهة،بمقرالزوالبعد
الجهة،مجلسرئيساألنصاري،الواحد

.املكتبأعضاءوالسادةالسيداتوبحضور 

ب،املكتيعقدهاجتماعأول االجتماعهذاويعد
مهيو املجلس،طرفمنأعضائهانتخاببعد

والذيالجهة،بمقر2021شتنبر22األربعاء
الداخليالنظاممشروعإلعدادخصص
ياتمقتضعليهتنصماوفق،الجهةملجلس
رقمالتنظيميالقانون من(35)املادة

سرئييقومحيثبالجهات،املتعلق111.14
بإعداداملكتبمعبتعاون الجهةمجلس
تموقد.للمجلسالداخليالنظاممشروع

ضمنةاملتاملقتضياتمنبمجموعةتضمينه
ليالداخللنظامالعمليةاملمارسةلخالصات

بمقتضياتإغناؤهتمكما،2015-2021
كوفيدجائحةفرضتهاالتياملستجداتتساير

بعقداملتعلقالشقفيخصوصا،19
يفوتوظاستثماروكذا.بعدعناالجتماعات

بعضحددتهاالتي”الرقمنةآليات“
تجويدأجلمنالتنظيمية،النصوص

مؤسسةومردوديةأداءمنوالرفعالعمل،
.الالزمتينوالفعاليةبالسرعةالجهة

السيد عبد الواحد األنصاري : مجلس جهة فاس مكناس
1/2يترأس اجتماع مكتب املجلس
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منته دورية وفي إطار التحضير النعقاد الدورات االستثنائية ملجلس الجهة، وفق ما تض
ملجالس 2021السيد وزير الداخلية املتعلقة بانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 

قة باملصادقة الجهات، والتي تنص على عقد دورات استثنائية للتداول في النقط املتعل
يد على النظام الداخلي وإحداث اللجان الدائمة واعتماد امليزانية، فقد تدارس الس
ت الرئيس بمعية السيدات والسادة أعضاء املكتب مشروع جدول أعمال هذه الدورا

د املدير العام وقد حضر هذا االجتماع السي. االستثنائية ملجلس الجهة وبرمجتها الزمنية
.للمصالح والسيدة رئيسة مصلحة أجهزة املجلس

ري السيد عبد الواحد األنصا: مجلس جهة فاس مكناس
2/2املجلس يترأس اجتماع مكتب 
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، على الساعة الحادية 2021أكتوبر 05عقد مكتب مجلس الجهة اجتماعا يوم الثالثاء 
صباحا بمقر الجهة، برئاسة السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس( 11:00)عشرة 

.الجهة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء املكتب

-وقد خصص هذا االجتماع، ملواصلة دراسة مشروع النظام الداخلي ملجلس جهة فاس
الل مكناس، الذي سيعرض على أنظار أعضاء مجلس الجهة لدراسته واملصادقة عليه، خ

.2021أكتوبر 07أشغال الدورة االستثنائية التي ستنعقد يوم الخميس 

اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس



دورةمكناسفاسجهةمجلسعقد
شتنبر07الخميسيوماستثنائية

والالز بعدالثالثةالساعةعلى2021
عبدالسيدبرئاسةالجهة،بمقر

مجلسرئيساألنصاري،الواحد
الكاتبالسيدبحضور والجهة،
اليو عننيابةالجهويةللشؤونالعام

أعضاءوالسادةوالسيداتالجهة،
.املجلس
هذهأعمالجدول تضمنوقد
علىواملصادقةالدراسةالدورة
ملجلسالداخليالنظاممشروع
ينببتعاون إعدادهتموالذيالجهة،
والسيداتاملجلسرئيسالسيد

ماوفقاملكتب،أعضاءوالسادة
(35)املادةمقتضياتذلكعلىتنص
111.14رقمالتنظيميالقانون من

امالنظويتكون بالجهات،املتعلق
لقتتعباباعشرثالثةمنالداخلي
:بأساسا

1/3انعقاد الدورة االستثنائية ملجلس الجهة 
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1/2انعقاد الدورة االستثنائية ملجلس الجهة 
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عامةأحكام:األول الباب•
املجلساجتماعات:الثانيالباب•
اضرمحوتقديماملجلستسيير:الثالثالباب•

الجلسات
املكتباجتماعات:الرابعالباب•
الرؤساءندوة:الخامسالباب•
املجلسلجان:السادسالباب•
باملجلسالفرق تأليف:السابعالباب•
لسباملجاالستشاريةالهيئات:الثامنالباب•
اآلليات التشاركية للحوار: الباب التاسع•

والتشاور 
تقديم العرائض املقدمة من: الباب العاشر•

طرف املواطنات املواطنين والجمعيات
لة مقتضيات خاصة في حا: الباب الحادي عشر•

اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية والحاالت 
املماثلة

الرقمنةدعم : الباب الثاني عشر•
أحكام ختامية: الباب الثالث عشر•
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بمتطلبات وخالل أشغال هذه الدورة، أكد السيد الرئيس في كلمته االفتتاحية على ايمانه
وإدارة ترابية كما دعا الجميع، من منتخبين. هذه املرحلة، وحجم امللفات التي تنتظر املجلس

منطق ومصالح ال ممركزة وباقي الفاعلين الترابيين، إلى االشتغال كفريق واحد، وفق
لى أساس االنسجام والتكامل، وبمنهجية مبنية على التشاور والتعاون، وبمقاربة تقوم ع

التي اراتلالنتظاالستمرارية والتجديد، جاعلين أمامهم هدفا واحدا ووحيدا، هو االستجابة 
ة امللك محمد تتطلع إليها ساكنة الجهة، في إطار التوجهات امللكية السديدة لصاحب الجالل

. السادس نصره هللا
وب وفي ختام الدورة، وبعد املصادقة على النظام الداخلي، ذكر السيد الرئيس بوج

(  27)ضيات املادة استكمال باقي الهياكل املؤسساتية للمجلس خاصة تأليف الفرق وفقا ملقت
خلي ملجلس من القانون التنظيمي للجهات، وتشكيل اللجان الدائمة املحددة في النظام الدا

.  جهةالجهة، وذلك خالل دورة استثنائية ثانية سيتم عقدها بتشاور مع السيد والي ال

2/2انعقاد الدورة االستثنائية ملجلس الجهة 
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يوماجتماعاالجهةمجلسمكتبعقد
الساعةعلى،2021أكتوبر14الخميس
الجهة،بمقرالزوالبعد(15:00)الثالثة
”األنصاري الواحدعبد“السيدبرئاسة
تالسيداوبحضور الجهة،مجلسرئيس

.املكتبأعضاءوالسادة

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
ية،الثاناالستثنائيةالدورةأعمالجدول 

يدالسمنطلبعلىبناءستنعقدالتي
أكتوبر21الخميسيومالجهةوالي

لتشكيالستكمالواملخصصة،2021
رعبالجهة،ملجلساملؤسساتياإلطار

ائهارؤسوانتخابالدائمةاللجانتشكيل
(28)املادةمقتضياتبحسبونوابهم،

ابوالبللجهات،التنظيميالقانون من
ملجلسالداخليالنظاممنالسادس
الفرق تأليفإلىباإلضافةالجهة،

(27)املادةعليهتنصماوفقباملجلس،
ابوالبللجهات،التنظيميالقانون من

.جهةالملجلسالداخليالنظاممنالسابع

يد اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس برئاسة الس
1/2عبد الواحد األنصاري 
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ل أعمال كما أعد السيد رئيس املجلس، بتعاون مع السيدات والسادة أعضاء املكتب، مشروع جدو 

هة برسم الدورة االستثنائية الثالثة، الذي تضمن الدراسة واملصادقة على مشروع ميزانية الج
اريع اتفاقيات باإلضافة ملش. ، وتحيين القرار الجبائي املتعلق باستخراج املعادن2022السنة املالية 

طط خاصة تندرج ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة، تهم برامج فك العزلة، وإعداد املخ
وكذا ،SAMU SOCIALللنقل الجهوي، وبناء وتجهيز الوحدة االجتماعية لإلسعاف املتنقل املديري 

بعض النجازة برنامج إنعاش و تثمين املنتوجات املحلية، كما تمت دراسة مشروع  اقتناء بقع أرضي
.البرامج واملشاريع الخاصة بالعقد برنامج بين الدولة والجهة

علقة بإحداث مجموعة من مشاريع االتفاقيات تهم تنفيذ املشاريع املتتدراسباإلضافة لذلك، تم 
وذجي مكناس، وكذا مشروع يتعلق بتمويل انجاز مشروع نم-وتوسيع أحياء جامعية بجهة فاس

ت املناخية بجهة يهدف لتحسين إطار عيش الساكنة القروية في املناطق الجبلية املتأثرة بالتغيرا
.مكناس، ومشاريع أخرى -فاس

.حضر هذا االجتماع السيد املدير العام للمصالح والسيدة رئيسة مصلحة أجهزة املجلس

يد اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس برئاسة الس
2/2عبد الواحد األنصاري 
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على الساعة الثالثة بعد 2021اكتوبر  21الخميس هيوممكناس دورة استثنائية عقد مجلس جهة فاس 

الكاتب رئاسة السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدبالزوال بمقر الجهة،

,العام للشؤون الجهوية، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة

.:كما يلي وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي والنظام الداخلي للجهة، تم اإلعالن عن رؤساء الفرق 

انعقاد الدورة االستثنائية الثانية ملجلس جهة فاس
 1/2مكناس

الرئيسالفريق

رشيد الفايقرارالتجمع الوطني لألح

مصطفى يعكوبياالستقالل

محمد السليماني األصالة واملعاصرة

الحوتي الحسني

عزوز الصنهاجيالحركة الشعبية

ادريفنورة التقدم واالشتراكية

عبد العزيز العبوديفريق االتحاد
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انعقاد الدورة االستثنائية الثانية ملجلس جهة فاس
 2/2مكناس

:التاليةباللجاناألمرويتعلق،ونوابهماللجانرؤساءانتخابالدورةهذهخاللتمكما

رئيس اللجنةنائب  جنةلرئيس ال اللجنة

محمد العوينة والزينمحمد  لجنة العالقات الخارجية والتعاون 

جواد الشامي عبد هللا البورقادي برمجة لجنة امليزانية والشؤون املالية وال

طارق لشقر بشرى بن زايد عية لجنة التنمية االقتصادية واالجتما

والثقافية والبيئية

أسماء مفر حنينيمريم  لجنة إعداد التراب 

عبد القادر البغدادي إدريس أبلهاض لجنة الفالحة والتنموية القروية

إدريس عميمي نادية لبحيح لجنة املرأة والشباب والرياضة

فاطمة بوبكر امزيانمريم  لجنة التكوين وإنعاش التشغيل
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مكناسفاسجهةمجلسمكتبعقد
،2021أكتوبر22الجمعةيوماجتماعا

حدالواعبدالسيدبرئاسةالجهة،بمقر
ور وبحضالجهة،مجلسرئيساألنصاري،
.املكتبأعضاءوالسادةالسيدات

لتدارساالجتماع،هذاخصصوقد
لقةواملتعاألعمالبجدول املدرجةالنقاط

:ب

اليةاملالسنةبرسمالجهةميزانيةمشروع
؛2022
إضافيةاعتماداتتخصيصمقترح
تخصيصوإعادةاملشاريعلبعض

؛ماليةاعتمادات
الجتماعاتالزمنيةالجدولةتقديم
.الدائمةاللجان

املديرالسيداالجتماعهذاحضروقد
حةمصلرئيسةوالسيدةللمصالحالعام
.املجلسأجهزة

اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس
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مكناسفاسجهةمجلسمكتبعقد
،2021أكتوبر22الجمعةيوماجتماعا

حدالواعبدالسيدبرئاسةالجهة،بمقر
ور وبحضالجهة،مجلسرئيساألنصاري،
.املكتبأعضاءوالسادةالسيدات

لتدارساالجتماع،هذاخصصوقد
لقةواملتعاألعمالبجدول املدرجةالنقاط

:ب

اليةاملالسنةبرسمالجهةميزانيةمشروع
؛2022
إضافيةاعتماداتتخصيصمقترح
تخصيصوإعادةاملشاريعلبعض

؛ماليةاعتمادات
الجتماعاتالزمنيةالجدولةتقديم
.الدائمةاللجان

املديرالسيداالجتماعهذاحضروقد
حةمصلرئيسةوالسيدةللمصالحالعام
.املجلسأجهزة

لس اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة ملج
جهة فاس مكناس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، 2021نونبر 04مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة االستثنائية ملجلس جهة فاس
، على الساعة الثانية 2021أكتوبر 26عقدت لجنة الفالحة والتنمية القروية اجتماعا يوم الثالثاء 

ور رئيس اللجنة، وبحض” ابلهاضإدريس “والنصف بعد الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيد 
يرية كما عرف هذا االجتماع حضور ممثل املد. السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وأطر إدارة الجهة

.مكناس-الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء بجهة فاس

اعية وقد خصص هذا االجتماع، لتقديم عرض حول برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتم
.2022بالوسط القروي، ودراسة مشروع البرنامج الخاص بسنة 

كناساجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ملجلس جهة فاس م



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

في إطار التحضير النعقاد الدورة 
مكناس-االستثنائية ملجلس جهة فاس

، عقدت لجنة 2021نونبر 04بتاريخ 
ثقافية التنمية االقتصادية واالجتماعية وال

أكتوبر 27والبيئية اجتماعا يوم األربعاء 
، على الساعة الثانية والنصف 2021

ة بعد الزوال بمقر الجهة، برئاس( 14:30)
ة، رئيسة اللجن” بشرى ابن زيد“السيدة 

وبحضور السيدات والسادة أعضاء 
.اللجنة، وأطر إدارة الجهة

وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة بعض
ندرجة مشاريع اتفاقيات خاصة للشراكة امل

، ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة
الل ويتعلق األمر باملجال االجتماعي، من خ
جهيز دراسة مشروع اتفاقية خاصة لبناء وت

الوحدة االجتماعية اإلسعاف املتنقل  
SAMU SOCIAL، وكذا مجال االقتصاد

االجتماعي، عبر دراسة مشروع اتفاقية
خاصة لبرنامج إنعاش

ة اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي
والبيئية ملجلس جهة فاس مكناس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي
والبيئية ملجلس جهة فاس مكناس

فاقية خاصة وتثمين املنتوجات املحلية، باإلضافة ملجال الصناعة التقليدية، من خالل دراسة مشروع ات
نقل أهميته وإحداث طريق للولوج، كما أخذ مجال البنجليقلتثمين وتوسعة منطقة الصناعة التقليدية 

قل للناملديري الخاصة في مناقشة اللجنة، من خالل دراسة مشروع اتفاقية خاصة إلعداد املخطط 
.الجهوي 

زين إلى جانب ذلك، تدارست اللجنة، مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة، تهم باألساس إحداث مرك
هة صحيين للقرب، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث وتوسيع أحياء جامعية بج

افة لدراسة اكادير، بشراكة مع شركة العربية للطيران، باإلض-مكناس، وتسويق الخط الجوي فاس-فاس
.مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس الجهة ووكالة املغرب العربي لألنباء



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، 2021نونبر 04مكناس بتاريخ -في إطار التحضير النعقاد الدورة االستثنائية ملجلس جهة فاس
، على الساعة الثانية 2021أكتوبر 28عقدت لجنة إعداد التراب اجتماعا يوم الخميس 

، رئيسة اللجنة” مريم حنيني“بعد الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيدة ( 14:30)والنصف 
..وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وأطر إدارة الجهة

اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

لعزلة عن وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشاريع اتفاقيات خاصة تتعلق ببرنامج فك ا
يع وتقوية العالم القروي، املندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة، تهم أساسا توس

نة بعض الطرق الوطنية والجهوية واإلقليمية وأخرى غير مصنفة، تستهدف الساك
.بمجموعة من أقاليم الجهة

هدف كما تدارست اللجنة أيضا، مشروع اتفاقية خاصة لتمويل انجاز مشروع نموذجي ي
ات املناخية بجهة لتحسين إطار عيش الساكنة القروية في املناطق  الجبلية املتأثرة بالتغير 

.فاس مكناس

اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

،األنصاري الواحدعبدالسيداستقبل
اليوممكناسفاسجهةمجلسرئيس

الجهةبمقر2021أكتوبر28الخميس
يسرئ،بوسمينةمصطفىالسيدبفاس

كانالذي،األورومتوسطيةالجامعة
اهديالشالوزانيتوفيقبالسيدمرفوقا
نائبيصفواناللطيفعبدوالسيد
االستقبالهذاخاللوتمالرئيس،

ةالجهبينالتعاون حصيلةاستعراض
منمجاالتعدةتشملالتيوالجامعة

اريعمشوإنجازاملستمرالتكوينبينها
تهمعومشاريالتطبيقي،العلميللبحث

(SMART FACTORY يدخلالذي،(
4.0الحديثةالتكنولوجياإطارفي

.رى أخومشاريعالرقميالجهوي واملخطط
يفاالستمرارضرورةعلىالتأكيدوتم

ى أخر مشاريعووضعاملشاريعهذهإنجاز

هذاحضر.الطرفينبينللتعاون جديدة
ديراملالزروقيعدنانالسيداالستقبال

.للجهةللمصالحالعام

لجهة استقبال السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس ا
طيةاألورومتوس، رئيس الجامعة بوسمينةللسيد مصطفى 



السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناساستقبال ❑
بفاسالعامة لفرنسا القنصلةلسيدة ل

العالقات العامة والتعاون 02



العالقات العامة والتعاون 02

استقبل  السيد عبد الواحد األنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، السيدة 
Véronique DAN،2021أكتوبر 22العامة لفرنسا بفاس وذلك يوم الجمعة القنصلة

ات العامة بمقر الجهة بحضور السيد املدير العام للمصالح والسيد رئيس مصلحة العالق
.والتعاون الدولي

طرف العامة لفرنسا بفاس منالقنصلةاستقبال السيدة 
السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس



ة بناء الطريق الغير مصنف: إقليم موالي يعقوب❑
عبر الدواوير 5001املؤدية لسد سيدي شاهد وطريق 

ق الخربة والد الجياللي بالحاج والخطابة والطري
لسد الرابطة بين الطريق الغير املصنفة املؤدية ل

ودوار فايد

وية الرابط بين الطريق الجهلخاللقةبناء مسلك ❑
ودوار الوادلخاللقةعبر بوطيباتبدوار 505رقم 

بإقليم تازة

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



اهد وطريق تم االنتهاء من أشغال بناء كل من الطريق الغير مصنفة املؤدية لسد سيدي ش
ريق عبر الدواوير الخربة والد الجياللي بالحاج والخطابة عبر سد الشاهد والط5001

ابعة إلقليم الرابطة بين الطريق الغير املصنفة املؤدية لسد ودوار فايد بجماعة مكس الت
.موالي يعقوب

مليون درهم 9.49كيلومترات بغالف مالي قدره 4هذا وقد تم بناء وتزفيت ما يقارب 
.استثمره مجلس جهة فاس مكناس لتعزيز البنيات الطرقية بالجهة

.از املشروعوأشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس على تتبع إنج

يدي بناء الطريق الغير مصنفة املؤدية لسد س: إقليم موالي يعقوب
ابة عبر الدواوير الخربة والد الجياللي بالحاج والخط5001شاهد وطريق 

وار فايدوالطريق الرابطة بين الطريق الغير املصنفة املؤدية للسد ود

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



تم االنتهاء من أشغال بناء 
الرابط بينلخاللقةمسلك 

بدوار 505الطريق الجهوية رقم 
ودوارلخاللقةعبر بوطيبات

كيلومتر،6.5الواد بمقطع طوله 
وذلك بغرض تحسين حركية 
تنقل ساكنة الدوار وربطه 

.باملحاور الرئيسية

مليون 17.41وقد تم تخصيص 
درهم ممولة من مجلس جهة 
فاس مكناس، إذ سيساهم في

ك من خالل فالولوجيةتيسير 
العزلة على مجموعة من 

.الدواوير املجاورة

وقد تم إنجاز املشروع تحت 
يذ إشراف الوكالة الجهوية لتنف
..املشاريع لجهة فاس مكناس

505الرابط بين الطريق الجهوية رقم لخاللقةبناء مسلك 
ودوار الواد بإقليم تازةلخاللقةعبر بوطيباتبدوار 

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03


