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ملف العدد

17ء احتضن مجلس جهة فاس مكناس يوم الثالثا
أشغال اللقاء التواصلي الخاص 2022ماي 

لجهة بالتحضير إلعداد برنامج التنمية الجهوية
.2027-2022فاس مكناس 

ترأس أشغال هذا اللقاء السيد والي الجهة عامل
يد عمالة فاس، والسيد رئيس الجهة، بحضور الس

الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسيدات و 
السادة نواب رئيس الجهة و أعضاء املجلس، 
ادة والسيد رئيس املجلس الجماعي لفاس، والس

نية الغرف املهممثلواالجامعات، والسادة ممثلوا

سادة والسيد ممثل االتحاد العام ملقاوالت املغرب، وال
الح املصممثلوارؤساء الجماعات، والسيدات والسادة 

.دنيوسائل اإلعالم واملجتمع املوممثلوا، الالممركزة
يد وخالل كلمته التي ألقاها خالل اللقاء، رحب الس

في هذا رئيس الجهة بدوره بكل املشاركات واملشاركين
ادرة اللقاء، منوها بتجاوب السيد عامل العمالة مع مب

املجلس وحرصه الكبير على إنجاح هذا اللقاء 
التحضيري الذي يوفر اطارا مهما لتعميق النقاش

تقدم والحوار بين مختلف الفاعلين الترابيين، كما
ابي بالشكر لكافة الفعاليات على تفاعلهم االيج

.واملشاركة في أشغال هذا اللقاء



مجلس جهة فاس مكناس يعقد اجتماعه االخباري و التشاوري : عمالة فاس

2027-2022إلعداد برنامج التنمية الجهوية

2/3

ملف العدد

ذا كما أشار السيد عبد الواحد األنصاري الى أن ه
ي اللقاء يهدف الى مواصلة دعم مسار التنمية ف

يع عمالة فاس، وتسريع تنفيذ مختلف املشار 
والبرامج املسطرة، وإعداد مشاريع جديدة 
بالتعاون مع مختلف الفاعلين الجهويين 

والوطنيين، من خالل إعداد برنامج التنمية 
الجديد، من أجل جعل مؤسسة الجهة مؤسسة 

ا داعمة للمشاريع اإلقليمية، تلعب دورا مركزي
لفاعلين ومحوريا ورياديا في التنمية من أجل تعبئة ا

.حول مشروع ترابي واحد
البرامج كما أبرز السيد الرئيس مختلف املشاريع و 

املنجزة على مستوى عمالة فاس لإلسهام في
لتنمية تنميتها، مع تقديمه منهجية إعداد برنامج ا

، انطالقا من التشخيص 2027-2022الجهوية
اتيجية الترابي املعمق مرورا ببلورة الرؤية االستر 

املشتركة، حتى تجميع املقترحات مع عرض
.منظومة الحكامة، وآليات التتبع والتواصل

دما من وتميز اللقاء بتقديم عرضين متكاملين، ق
ي خاللهما كل من السيدة النائبة خديجة حجوب

والسيد النائب جواد كناوي، قدما من خاللهما 
لس الحصيلة التنموية التي طبعت تدخالت مج
الجهة على مستوى تراب اإلقليم، بتقديم
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قد البرنامج مجموعة من األرقام واملؤشرات الخاصة بباقة من املشاريع التي مست برامج كبرى من مثيل ع
.  لتكميليةما بين الدولة والجهة، برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، ومجموعة من البرامج ا

وية وكذا عرض كما تطرقت العروض ألهم املرتكزات املنهجية التي سيتمحور حولها برنامج التنمية الجه
رية حتى مقاربة العمل التي سترافق مراحل االعداد لهذه الوثيقة، انطالقا من هذه اللقاءات التحضي

.املصادقة عليه من طرف مجلس الجهة
وية الرامية وأعقب العروض املقدمة نقاش مستفيض عبر من خالله املشاركون عن تثمين املبادرة الجه

ي الحياة الى إشراك املواطنات واملواطنين واملؤسسات في عملية اعداد وثيقة مرجعية ال تقل أهمية ف
راب من أجل التنموية للجهة، مع استعراضهم ملجموعة من االكراهات والتحديات التي الزالت تنتظر الت

ين البرامج لتحسين ما بااللتقائيةمواصلة تأهيله وتنميته، داعين كافة املتدخلين إلى ضرورة الحرص على 
.مستويات التدخل وضمان حد أدنى من التنزيل التشاركي ملختلف البرامج الترابية



دة مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورات تكوينية لفائ❑
الجماعات الترابية بالجهة

ماي 10اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس بتاريخ ❑
2022

ية مجلس الجهة يشارك في أشغال تقديم املنطقة الذك❑
FES SMART FACTORY  للمهنيين في مجال

4.0التكنولوجيات الرقمية 
مجلس جهة فاس مكناس يعقد اجتماعا تشاوريا مع ❑

االتحاد العام ملقاوالت املغرب
مجلس جهة فاس مكناس يشارك في ندوة منظمة من ❑

GBMطرف 
من املهرجان الدولي ملسرح 22اقليم تازة يحتضن الدورة ❑

الطفل
مرين مجلس الجهة يواصل لقاءاته التواصلية مع املستث❑

دعم بمكناس حول التحسيس بأهمية الصندوق الجهوي ل
املشاريع االستثمارية الصناعية

اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس❑
اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل❑
قافية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والث❑

2022يونيو 02والبيئية بتاريخ 
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02اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون بتاريخ ❑
2022يونيو 

تاريخ اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة ب❑
2022يونيو 06
مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة❑

أعضاء املجلس
لقاء للتعاون والتنسيق : مجلس جهة فاس مكناس❑

اء دفعة املشترك مع املركز الجهوي لالستثمار في أفق إعط
قوية للدينامية االقتصادية للجهة

وص مجلس جهة فاس مكناس يطلق أولى املشاورات بخص❑
ثمين أفق تسيير املركب متعدد التخصصات في مجال ت

ببنسودةمهن ومنتجات االقتصاد االجتماعي 
ي مجلس جهة فاس مكناس يعزز اختصاصاته الذاتية ف❑

السياحيمجال إنعاش السياحة عبر التشوير 
العيطةالدورة العاشرة من املهرجان الوطني لفنون ❑

الجبلية بتاونات
ائدة موضوع دورة تكوينية لف” برنامج التنمية الجهوية“❑

أعضاء مجلس جهة فاس مكناس
يونيو 15اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس بتاريخ  ❑

2022
مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة❑

أعضاء مجالس العماالت واألقاليم
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يونيو 22اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل بتاريخ ❑
2022

جزة مجلس الجهة ينظم زيارة ميدانية ملالعب القرب املن❑
صفرو –تاونات -مكناس : بالجهة 

قافية اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والث❑
2022يونيو 24والبيئية بتاريخ 

ة مجلس الجهة يفعل املقارب: تأهيل السياحة القروية❑
الترابية من خالل إطالق برنامج التشوير السياحي

يونيو 29اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس بتاريخ ❑
2022

مجلس جهة فاس مكناس يعقد اجتماع ندوة الرؤساء ❑
2022يونيو 30بتاريخ 

تاريخ اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة ب❑
2022يونيو 30
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اكة بين مجلس في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بشر 
: وعجهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تم تنظيم دورة تكوينية حول موض

، لفائدة 2022ماي 10و 9، يومي بافرانبمقر جامعة األخوين ” اختصاصات املجالس ونظام سيرها“
رة أعطيت انطالقة هذه الدو . افرانباقليمرؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس الجماعات 

.التكوينية من طرف السيدة حليمة الزومي، نائبة رئيس مجلس الجهة

ضوع تنظيم دورة تكوينية حول مو : مجلس جهة فاس مكناس
بافران" اختصاصات املجالس ونظام سيرها"
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مكناس، -اسلتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية بجهة فاإلستعجاليفي إطار البرنامج 
ماي 10ثاء افتتحت السيدة حليمة الزومي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، يوم الثال

التي الدورة التكوينية الخاصة بأعضاء مجالس الجماعات الترابية بعمالة فاس، و 2022
.قدمها األستاذ محمد املرابطي حول موضوع اختصاصات املجالس ونظام سيرها

ائدة مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية لف
أعضاء مجالس الجماعات الترابية
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كة بين مجلس في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بشرا
: وعجهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تم تنظيم دورة تكوينية حول موض

و 11اونات، يومي بمقر االكاديمية االقليمية للتربية والتكوين بت” اختصاصات املجالس ونظام سيرها“
يت أعط. تاونات باقليم، لفائدة رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس الجماعات 2022ماي 12

.انطالقة هذه الدورة التكوينية من طرف السيدة حليمة الزومي، نائبة رئيس مجلس الجهة

مجلس جهة فاس مكناس يواصل تكوين أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية بإقليم تاونات
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اء مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة الفوج الثاني من أعض
بصفرو مجالس الجماعات الترابية 

نجز بشراكة في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ي
اس بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تنظم جهة ف

لفوج الثاني لفائدة ا” اختصاصات املجالس ونظام سيرها“: مكناس دورة تكوينية في موضوع
25من رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس الجماعات بإقليم صفرو، وذلك يومي

. بمقر املركز الجهوي ملهن التربية و التكوين بإقليم صفرو 2022ماي 26و
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مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء : تازة
مجالس الجماعات الترابية باإلقليم

ذي ينجز في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية ال
، تنظم بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي

فائدة رؤساء ل” النظام األساس ي للمنتخب“: جهة فاس مكناس دورة تكوينية في موضوع
يونيو 02و 01ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس الجماعات بإقليم تازة يومي 

.وذلك بقاعة االجتماعات التابعة لدار الثقافة بإقليم تازة2022
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ضاء مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية ألع
مجالس الجماعات الترابية بموالي يعقوب

جز بشراكة في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ين
س بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تنظم جهة فا

اء و لفائدة رؤساء ونواب رؤس” برنامج عمل الجماعة “: مكناس دورة تكوينية في موضوع
2022يونيو 02و 01موالي يعقوب، وذلك يومي باقليمرؤساء لجان بمجالس الجماعات 
.مستفيدا20وقد بلغ عدد الحضور إلى حدود الساعة . بمقر الجامعة الخاصة بفاس
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موضوع دورة تكوينية من تنظيم مجلس” برنامج عمل الجماعة“
صفرو باقليمجهة فاس مكناس لفائدة مجالس الجماعات 

ثاني من لفائدة الفوج ال” برنامج عمل الجماعة“: ينظم مجلس جهة فاس مكناس دورة تكوينية في موضوع

، وذلك في 2022يونيو 09و08يومي . صفرو باقليمرؤساء ونواب رؤساء ورؤساء لجان بمجالس الجماعات 

جلس الجهة إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بشراكة بين م

وذلك انيالدحميقوم بتأطير هذه الدورة التكوينية األستاذ أحمد . والجامعات ومؤسسات التعليم العالي

.بمقر املركز الجهوي ملهن التربية و التكوين بإقليم صفرو 
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ع مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية حول موضو : عمالة فاس
لفائدة أعضاء مجالس الجماعات” إعداد وتفعيل برنامج عمل الجماعة “

شراكة بين في اطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية، والذي ينجز ب
م دورة مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، تم تنظي
د إعدا“تكوينية لفائدة الفوج االول ألعضاء مجالس جماعات عمالة فاس في موضوع 

ابع يونيو بمركز التكوين والندوات بفاس الت09و 08يومي ” وتفعيل برنامج عمل الجماعة 
.لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا
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مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية ألعضاء مجالس
الجماعات الترابية بتازة

بمقر 2022يونيو 9و 8نظم مجلس جهة فاس مكناس دورة تكوينية يومي 
برنامج إعداد وتفعيل“بتازة حول موضوع -مركز رواق الفنون التشكيلية

طار لفائدة أعضاء مجالس الجماعات باإلقليم، وذلك في ا” عمل الجماعة 
الذي ينجز البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية

م بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعلي
.العالي بالجهة
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جالس مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء م: اقليم تاونات
باالقليمالجماعات الترابية 

الذي ينجز يواصل مجلس جهة فاس مكناس تنفيذ البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية
ة تكوينية بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، بتنظيم دور 

نات في لفائدة الفوجين االول والثاني من رؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان بمجالس جماعات اقليم تاو 
ة الوطنية يونيو بمركز التكوين املستمر التابع لوزارة التربي10و 9يومي ” إعداد برنامج عمل الجماعة “موضوع 

لجامعة يؤطر هذه الدورة التكوينية االستاذين عبد الرحمان حداد ولحسن واعش وتشرف عليها ا. بتاونات
.االورومتوسطية
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جالس مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء م: اقليم بوملان
”إعداد برنامج عمل الجماعة“الجماعات الترابية حول موضوع 

وينلتكاالستعجاليالبرنامجإطارفي
ملانبو إلقليمالترابيةاملجالسأعضاء
جهةمجلسبينبشراكةينجزوالذي
ومؤسساتوالجامعاتمكناسفاس

كوينيةتدورةتنظمللجهة،العاليالتعليم
ورؤساءالرؤساءونوابرؤساءلفائدة
فيبوملانإقليمجماعاتبمجالساللجان
”الجماعةعملبرنامجإعداد“موضوع

باملركز2022يونيو14و13يومي
ابعالتالتخصصاتاملتعدداالجتماعي
يؤطر.ةالبشريللتنميةالوطنيةللمبادرة

لسالماعبداألستاذالتكوينيةالدورةهذه
ناألخويجامعةإشرافتحتالخنشوفي

.بإفران
جانبىإلالتكوينيةالدورةهذهافتتحوقد

اشابالسيدبوملان،جماعةرئيسالسيد
كوينالتمكاننقلتمبعدمابوملانإقليم

بوملانمدينةإلىميسور مدينةمن
.اإلقليمعاملالسيدمعبتنسيق



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية لفائد
أعضاء مجالس الجماعات بإقليم صفرو 

لذي ينجز بشراكة في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية إلقليم صفرو وا
ة تكوينية بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي للجهة، تنظم دور 

إعداد “لفائدة رؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان بمجالس جماعات إقليم صفرو في موضوع
. رو باملركز الجهوي ملهن التكوين بمدينة صف2022يونيو 16و15يومي ” برنامج عمل الجماعة

.اصة لفاستحت إشراف جامعة الخالخنشوفييؤطر هذه الدورة التكوينية األستاذ عبد السالم 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس
العماالت واالقاليم

جلس جهة فاس في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية، والذي ينجز بشراكة بين م

، 2022يونيو 16مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، تم تنظيم دورة تكوينية يوم االربعاء 

رسة ، لفائدة أعضاء مجالس العماالت واالقاليم، بمقر املد”النظام االساس ي للمنتخب” في موضوع

.لبشتاوي وقد تم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف االستاذة فتيحة ا. الوطنية للفالحة بمكناس
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مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية ألعضاء مجالس
افرانباقليمالجماعات الترابية 

بشراكة بين في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية إلقليم افران، والذي ينجز

ية لفائدة مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي للجهة، تم تنظيم دورة تكوين

إعداد برنامج عمل“رؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان بمجالس جماعات إقليم افران في موضوع 

اذ عبد يؤطر هذه الدورة التكوينية األست. بمركز تكوين األطر العليا2022يونيو 21و20يومي ” الجماعة

.تحت إشراف جامعة االخوينالخنشوفيالسالم 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

س مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية لفائدة أعضاء مجال
الجماعات بإقليم موالي يعقوب

نجز بشراكة في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ي
اس بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تنظم جهة ف

واب رؤساء لفائدة رؤساء ون” النظام األساس ي للمنتخب“: مكناس دورة تكوينية في موضوع
ويقوم . 2022يونيو 23و 22ورؤساء لجان بمجالس الجماعات بإقليم موالي يعقوب، يومي 

التابعة اإلجتماعاتالعيساوي وذلك بقاعة امحمدبتأطير هذه الدورة التكوينية األستاذ 
.للجامعة الخاصة بفاس
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س مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية لفائدة أعضاء مجال
الجماعات بتازة

، والذي ينجز بشراكة بين 2022في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية لسنة
نية لفائدة مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، تم تنظيم دورة تكوي

في 2022يونيو 23و 22رؤساء ونواب الرؤساء و رؤساء اللجان، بمجالس جماعات اقليم تازة يومي 
.برواق الفنون التشكيلية بتازة” برنامج عمل الجماعة “موضوع 
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عات مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجما: الحاجب
”إعداد برنامج عمل الجماعة“الترابية حول موضوع 

، والذي ينجز بشراكة 2022في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية لسنة
يم دورة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، تم تنظ
ب يومي تكوينية لفائدة رؤساء ونواب الرؤساء و رؤساء اللجان، بمجالس جماعات اقليم الحاج

.بمقر عمالة إقليم الحاجب” برنامج عمل الجماعة “في موضوع 2022يونيو 23و 22
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س مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية لفائدة أعضاء مجال
الجماعات بمكناس

، والذي ينجز 2022في اطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية لسنة 
، تم تنظيم بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة

ماعات دورة تكوينية لفائدة الفوج األول من رؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان بمجالس ج
بمقر املدرسة 2022يونيو 28و27يومي ” برنامج عمل الجماعة “عمالة مكناس في موضوع 

.الوطنية العليا للفنون واملهن بمكناس
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لترابية مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء املجالس ا
إلقليم بوملان

ان، والذي ينجز في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية إلقليم بومل
ة، تم بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي للجه
ت إقليم تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان بمجالس جماعا

يونيو 28و27يومي ” إعداد برنامج اختصاصات املجالس ونظام سيرها“بوملان حول موضوع 
لتنمية ، وذلك باملركز االجتماعي املتعدد التخصصات التابع للمبادرة الوطنية ل2022

.البشرية تحت إشراف جامعة األخوين بإفران
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الس مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية لفائدة أعضاء املج
الترابية بتازة

شراكة بين في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز ب
يومي مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، نظمت جهة فاس مكناس

اب لفائدة رؤساء ونو ” اختصاصات الجماعات“: دورة تكوينية في موضوع2022يونيو 29و 28
دار التابعة لاإلجتماعاتتازة، وذلك بقاعة باقليمرؤساء ورؤساء لجان بمجالس الجماعات 

.الثقافة بإقليم تازة
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الس مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مج: تاونات
الجماعات الترابية

الجماعات يواصل مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس
يم العالي، الترابية الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعل
مجالس وذلك بتنظيم دورة تكوينية لفائدة مجموعتين من رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان ب

، 2022يونيو 30و 29، يومي ”النظام األساس ي للمنتخب“: تاونات في موضوعباقليمالجماعات 
وطنية بإقليم التابعة ملركز التكوين املستمر التابع لوزارة التربية الاإلجتماعاتوذلك بقاعة 

.تاونات، تحت إشراف الجامعة األورو متوسطية



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ء مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضا
موالي يعقوبالقليممجالس الجماعات الترابية 

مكناس، -اسلتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية بجهة فاإلستعجاليفي إطار البرنامج 
كوينية افتتحت السيدة حليمة الزومي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، الدورة الت

ماي بإقليم موالي يعقوب، في 1213الخاصة بأعضاء مجالس الجماعات الترابية يومي 
.موضوع اختصاصات املجالس ونظام سيرها، وذلك بمقر الجامعة الخاصة بفاس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

راكة بين في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بش
:  في موضوعمجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تم تنظيم دورة تكوينية

، 2022ماي 17و 16بمقر عمالة إقليم بوملان بميسور، يومي ” اختصاصات املجالس ونظام سيرها“
قة هذه أعطيت انطال. بوملان باقليملفائدة رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس الجماعات 

لزومي، الدورة التكوينية من طرف السيد عبد الحق حمداوي، عامل اقليم بوملان والسيدة حليمة ا
ادية نائبة رئيس مجلس الجهة، بحضور السيدة بشرى ابن زيد، رئيسة لجنة التنمية االقتص

السيد عبد القادر واالجتماعية والثقافية والبيئية التي رحبت بدورها باملشاركين، كما حضر االفتتاح
.البغدادي عضو بمجلس الجهة

مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية ببوملان
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رابية بجهة في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين اعضاء مجالس الجماعات الت
ماي 18و 17مكناس، تم تنظيم ورشة تكوينية بعمالة اقليم تازة يومي -فاس

وضوع تازة حول مالقليملفائدة رؤساء ونواب رؤساء املجالس الترابية 2022
.اختصاصات املجالس ونظام سيرها

مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية ألعضاء مجالس الجماعات 
الترابية بإقليم تازة
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مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية ألعضاء مجالس الجماعات
الترابية بعمالة مكناس

تكوين في إطار البرنامج االستعجالي ل
أعضاء مجالس الجماعات الترابية
هة الذي ينجز بشراكة بين مجلس ج

فاس مكناس والجامعات ومؤسسات
ورة التعليم العالي، نظم املجلس د

ات اختصاص“: تكوينية في موضوع
لعلوم بكلية ا” املجالس ونظام سيرها

اعية القانونية واالقتصادية واالجتم
التابعة لجامعة موالي اسماعيل 

، 2022ماي 19و 18بمكناس، يومي 
لفائدة السيدات والسادة أعضاء 
.  مجالس الجماعات بعمالة مكناس
أعطيت انطالقة هذه الدورة 

التكوينية من طرف السيد عمر 
، نائب رئيس الجامعة اوسعدي

كلية عميدبوعيادوالسيد عبد الغني 
العلوم القانونية واالقتصادية 
مي واالجتماعية والسيدة حليمة الزو 

لجهة، النائبة الثالثة لرئيس مجلس ا
سم رئيس قبولعكيكو السيد اناس 

.الجماعات املحلية بعمالة مكناس
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س مجلس جهة فاس مكناس يواصل دوراته التكوينية ألعضاء مجال
بصفرو الجماعات الترابية 

ين مجلس جهة في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بشراكة ب
اصات اختص“: فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تم تنظيم دورة تكوينية في موضوع

يومي . و صفر باقليملفائدة رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس الجماعات ” املجالس ونظام سيرها
رئيس وقد اعطيت انطالقة هذه الدورة التكوينية من طرف السيدة حليمة الزومي نائبة. 2022ماي 20و19

ة الخاصة مجلس جهة فاس مكناس والسيد فيصل ملريني مدير العالقات الخارجية واملؤسساتية بالجامع
ورة بفاس، كما حضر االفتتاح ممثل عمالة إقليم صفرو، وقد أطر الورشة في اليوم األول من هذه الد

.التكوينية األستاذ محمد املرابطي
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س اختصاصات املجال“مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية في موضوع 
بالحاجب” ونظام سيرها

ين في إطار البرنامج االستعجالي لتكو 
اعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي

ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس 
مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم

نية في تنظيم دورة تكويبالجهة،تمالعالي 
اختصاصات املجالس ونظام “موضوع 
لفائدة رؤساء ونواب رؤساء ” سيرها

ليمالقورؤساء لجان باملجالس الترابية 
.يونيو3و 2الحاجب، وذلك يومي 

ينيةالدورةالتكو وقد أعطيت انطالقة هذه 
من طرف السيدة حليمة الزومي نائبة
ب رئيس جهة فاس مكناس والسيد الكات

ثل العام لعمالة اقليم الحاجب والسيد مم
.جامعة موالي اسماعيل

وقد حضر هذا االفتتاح السادة أعضاء
النائب حدهومالسيد يوسف :الجهة 

الخامس لرئيس الجهة والسيدة نعيمة
والسيدالزراري مراض ي والسيد نجيب 

.عساوةعبد الغني 



عقد مكتب مجلس جهة فاس 
10مكناس اجتماعا يوم الثالثاء 

، على الساعة الثانية 2022ماي 
بعد الزوال بمقر ( 14:30)والنصف 

حد عبد الوا“الجهة، برئاسة السيد 
رئيس  مجلس الجهة، ” األنصاري 

اء وبحضور السيدات والسادة أعض
.املكتب

وقد خصص هذا االجتماع لدراسة 
جدول األعمال الذي تضمن العديد

من النقط املرتبطة أساسا 
ائض باملنهجية املقترحة لبرمجة ف

الية ميزانية الجهة برسم السنة امل
م ، باإلضافة لتعديل النظا2021

الداخلي ملجلس الجهة، وكذا 
مجموعة من النقاط األخرى 

.املرتبطة بالتدبير اإلداري 
كما حضر هذا االجتماع، السادة 

لعام كاتب املجلس ونائبه واملدير ا
سة للمصالح بالجهة، والسيدة رئي
.مصلحة أجهزة املجلس

اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01
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يوماألورومتوسطيةأطلقت الجامعة 
أشغال الورشة 2022ماي 10الثالثاء 

fesالتشاركية لتقريب مصنع  smart 
Factory هذا من املهنيين واملهتمين ب 4.0

ورات الصنف الصناعي الذي يساير التط
الحاصلة في مجال التكنولوجيات 
.الرقمية واالنترنت واألجهزة االلية 

ة حضر أشغال الورشة الى جانب الجامع
روع بصفتها حاملة املشاالورمتوسطية

،السيد يونس الرفيق النائب األول 
لرئيس مجلس الجهة، وممثل عمالة 
إقليم موالي يعقوب، واملدير العام 
الفرع للمركز الجهوي لالستثمار، ورئيس
رب، الجهوي لالتحاد العام ملقاوالت املغ
والوكالة الوطنية الرقمية، وممثلة 
دير صندوق التمويالت املستدامة، وامل

.فرع املغربALTENالعام لشركة 

 FES SMARTمجلس الجهة يشارك في أشغال تقديم املنطقة الذكية 
FACTORY  4.0للمهنيين في مجال التكنولوجيات الرقمية

1/2
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الكلمة تميزت الجلسة االفتتاحية للورشة ب
لس التي قدمها نائب رئيس مجالتأطيرية

ركاء الجهة، والتي شكر من خاللها كافة الش
كين الذين قدموا الدعم املادي واملعنوي لتم

ة الجهة من مشاريع رائدة، عصرية ومتجدد
fesمن قبيل مشروع  smart Factory4.0 

الذي سيؤسس الستقبال جيل جديد من
الصناعات املتطورة، مؤكدا على انخراط
ثل مجلس الجهة في كل املبادرات الداعمة مل
اهم في هذه املشاريع وغيرها التي يمكن أن تس
ادية، احداث نقلة نوعية في التنمية االقتص

ى الجهة علتموقعواملساهمة في تحسين 
ع مستوى استقطاب استثمارات ومشاري

.جديدة
رار و أخبر السيد النائب األول الحضور بق
ة الجهة الشروع في انجاز برنامج التنمي

وقد يشكل أرضية 2027-2022الجهوية 
جهات صلبة لتعميق النقاش بخصوص التو 

هانات للجهة وتحديد الر السوسيواقتصادية
دعم التي يمكن أن يوفرها التراب الجهوي ل

.الفاعلين االقتصاديين

 FES SMARTمجلس الجهة يشارك في أشغال تقديم املنطقة الذكية 
FACTORY  4.0للمهنيين في مجال التكنولوجيات الرقمية
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مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مع االتحاد العام 2022ماي 16عقد مجلس جهة فاس مكناس اجتماعا تشاوريا يوم االثنين 
تمحور . ةملقاوالت املغرب، ترأسه السيد يونس الرفيق، نائب رئيس املجلس، بمقر الجه

مارات على االجتماع حول إمكانية التعاون بين الطرفين من أجل دعم املقاوالت وجذب االستث
.مستوى مختلف عماالت وأقاليم الجهة من أجل ضمان العدالة االجتماعية

مجلس جهة فاس مكناس يعقد اجتماعا تشاوريا مع االتحاد العام 
ملقاوالت املغرب



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

بين مجلس في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بشراكة
:  جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تم تنظيم دورة تكوينية في موضوع

، لفائدة 2022ماي 18بمقر املدرسة الوطنية الفالحة بمكناس يوم ” اختصاصات املجالس ونظام سيرها“
الدورة أعطيت انطالقة هذه. السيدات والسادة منتخبي مجالس العماالت واالقاليم لجهة فاس مكناس 

ليمة التكوينية من طرف السيد سعيد عامري ،مدير املدرسة الوطنية الفالحة بمكناس والسيدة ح
.  الزومي، نائبة رئيس مجلس الجهة

س مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية ملنتخبي مجال: مكناس
العماالت واألقاليم



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

GBMمجلس جهة فاس مكناس يشارك في ندوة منظمة من طرف 

صناعيين، شارك مجلس الجهة في الندوة الهجينة املنظمة في إطار الجمع العام للفيديرالية العاملية لل
.GBM Global Business Matchmakingواملنظمة من طرف منظمة 

ني ممثل حسيلراكيعرفت هذه الندوة حضور السيد يونس الرفيق نائب رئيس املجلس، والسيد املهدي 
الى متدخلين عبر باالضافةوأطر الجهة،  GBMغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وثالثة ممثلين ملنظمة 

ريقية وحاملي تقنية املناظرة املرئية عن االتحاد العام ملقاوالت املغرب وعن منظمات استثمارية اوروبية واف
إلبراز قدم السيد يونس الرفيق خالل هذه الندوة عرضا  قدم من خالله معطيات هامة حول الجهة. مشاريع

كما تم تقديم . ديثةاملؤهالت التي تزخر بها، خاصة فيما يهم البنية التحتية املتعلقة باملناطق الصناعية الح
.مجموعة من بطائق مشاريع من طرف مستثمرين الراغبين في االستثمار بالجهة

للتعاون معها في إطار اتفاقية مع مجلس جهة  GBMوفي ختام الندوة، تم فتح قنوات التواصل مع منظمة مع 
.ة الجهةفاس مكناس بهدف جلب استثمارات ومشاريع جديدة ومبتكرة للمساهمة بشكل فعال في تنمي



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

من املهرجان الدولي ملسرح الطفل22اقليم تازة يحتضن الدورة 
1/2

من 22ة بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس، تنظم وزارة الثقافة والشباب والتواصل الدور 

وقد انطلقت . 2022ماي 22إلى 19املهرجان الدولي ملسرح الطفل بتازة خالل الفترة املمتدة من 

العام فعاليات افتتاح هذا املهرجان، الذي ترأسه السيد الكاتب2022ماي 22اليوم الخميس 

رئيس لعمالة إقليم تازة، والسيدة خديجة أدرية نائبة رئيس مجلس الجهة، وحضره السيد

ي لوزارة مجلس جماعة تازة، والسيد رئيس املجلس اإلقليمي لتازة، والسيد املدير اإلقليم

.لتعليم األوليالجهوية للتربية والتكوين والرياضة وامديراألكاديميةبتازة وممثلي الثقافه



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

من املهرجان الدولي ملسرح الطفل22اقليم تازة يحتضن الدورة 
2/2

جاناملهر هذاافتتاحفعالياتتميزتوقد
ديجةخالسيدةألقتهاالتيبالكلمةالدولي
أكدتوالتيالجهة،مجلسرئيسنائبةأدرية
التظاهراتهذهأهميةعلىخاللهامن

للطفلبالخصوصاملوجهةالثقافية
لشعوب،والألمماملستقبليالرهانباعتباره
يةشخصوتقويةبناءفياملسرحوأهمية
رصةفاملناسباتهذهمثلواعتبارالطفل
ماك.والحضاراتواألفكارالتجاربلتبادل
مجلسمقاربةعلىالنائبةالسيدةأكدت
لتنزيفيالتشاركيةمكناسفاسجهة

ركاءالشباقيمعواملشاريعالبرامجمختلف
.لوالتواصوالشبابالثقافةوزارةوخاصة
الذيريمبالتكاالفتتاحهذافعالياتوتميزت

لفائدةمكناسفاسجهةمجلسخصصه
ناسمكفاسجهةمناملتفوقاتالتلميذات

سنةبرسمالوطنيةاملسابقاتمختلففي
طنيةالو التربيةوزارةنظمتهاوالتي،2022

أشرفتوقداألوليوالتعليموالرياضة
مجلسرئيسنائبةأدريةخديجةالسبدة
التيالجوائزتوزيععمليةعلىالجهة

التلميذاتعلىالجهةمجلسخصصها
.املتفوقات



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس الجهة يواصل لقاءاته التواصلية مع املستثمرين بمكناس حول 
ناعيةالتحسيس بأهمية الصندوق الجهوي لدعم املشاريع االستثمارية الص

1/2

م تنفيذا ألهداف االتفاقية الخاصة بدع
لة، االستثمارات الخاصة بالصناعات البدي
ء يواصل مجلس الجهة رفقة باقي الشركا

ملستثمرين املؤسساتيين لقاءاته مع املهنيين وا
، 2022ماي 25بعمالة مكناس يوم األربعاء 

وهو اللقاء الذي احتضنت اشغاله قاعة 
ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات

.بمكناس
هة ، نائب رئيس جحدهوممثل السيد يوسف 

فاس مكناس، مجلس الجهة في هذا اللقاء
التواصلي، حيث قدم من خالل مداخلته 

ة الخطوط العريضة للرؤية االستراتيجي
ة للمجلس على مستوى تقوية التنافسي
الترابية االقتصادية للجهة وتحسين جاذبيتها
حسين في أفق جلب املزيد من االستثمارات وت

.مناخ األعمال
، بعد حدهومكما توقف السيد يوسف 

ق عرضه اللتزامات الجهة داخل هذا الصندو 

شكل من خالل مساهمته املالية القيمة التي ت
ن من مجموع الغالف املالي، عند عينة م% 90

لقت املشاريع التي برمجها املجلس والتي خ
دينامية متطورة على مستوى النسيج 

االقتصادي



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس الجهة يواصل لقاءاته التواصلية مع املستثمرين بمكناس حول 
ناعيةالتحسيس بأهمية الصندوق الجهوي لدعم املشاريع االستثمارية الص

2/2

ملتعددة كما أشار الى أن الصندوق الجهوي لدعم االستثمارات الصناعية البديلة هو واحدا من اآلليات ا
.ت متعددةمن خالل مجموع املؤشرات التنموية املسجلة في قطاعانجاعتهاالتي اعتمدتها الجهة وأكدت 

وقد أعطيت انطالقة هذ اللقاء التواصلي من طرف ومجلس جهة فاس مكناس واملركز الجهوي 
.اءلالستثمار، والذي تميز بتفاعل كبير بين مختلف الفعاليات التي حضرت خالل هذا اللق

مليون درهم من تمويل كل من مجلس الجهة 55يذكر أن هذا الصندوق يتوفر على غالف مالي قدره 
مليون درهم وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بمساهمة 50بمساهمة قدرها 

محلية مليون درهم، وذلك لتمويل املشاريع االستثمارية التي تدخل في إنتاج منتوجات5حددت في 
تمام الذي مستبدلة للمنتوجات املستوردة في القطاع الصناعي، حيث تم انطالق أول طلب إبداء لاله

.2022سينتهي أجله في نهاية شهر يونيو من سنة 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة إعداد التراب ملجلس جهة فاس مكناس

هة في إطار التحضير للدورة العادية ملجلس ج
، عقدت لجنة 2022مكناس لشهر يوليوز -فاس

ماي 31إعداد التراب اجتماعا يوم الثالثاء 
صباحا ( 10:00)، على الساعة العاشرة 2022

”  نيمريم حني“بمقر الجهة، حيث ترأست السيدة 
ت رئيسة اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدا

.والسادة أعضاء اللجنة
ير خصص هذا االجتماع، لتقديم عرض حول تقر 

فق ما تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، و 
من املرسوم املتعلق ( 15)تنص على ذلك املادة 

وية بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجه
.إلعدادهوتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور 

وقد تدارس السيدات والسادة أعضاء اللجنة 
ة أيضا، مشروع اتفاقية شراكة من أجل تثني

الرابطة بين إقليمي 707الطريق الجهوية رقم 
الحاجب وإفران، الذي يعد مشروعا هاما سيعزز 

ود املحاور الطرقية للجهة، حيث ستتظافر جه
وزارة )العديد من الشركاء الفاعلين بغية انجازه 

امة املديرية الع-التجهيز واملاء؛ وزارة الداخلية 
مكناس ؛ -؛ جهة فاس–للجماعات الترابية 

مي املجلس اإلقليمي إلفران ؛ املجلس اإلقلي
الية ، وتبلغ الكلفة التقديرية اإلجم(للحاجب
مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب260للمشروع 

.مليون درهم24
كما حضر هذا االجتماع أيضا، السيدات 

ةالالممركز والسادة ممثلي املصالح اإلدارية 
.املعنية وأطر إدارة الجهة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل

يةالعادالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
يوليوز لشهرمكناس-فاسجهةملجلس
وإنعاشالتكوينلجنةعقدت،2022

يونيو02الخميسيوماجتماعاالتشغيل
بمقرصباحاالعاشرةالساعةعلى،2022
”امزيانمريم“السيدةبرئاسةالجهة،
ادةوالسالسيداتوبحضور اللجنة،رئيسة
.اللجنةأعضاء

عرضلتقديماالجتماع،هذاخصصوقد
نميةالتبرنامجتنفيذتقييمتقريرحول 

(15)املادةذلكعلىتنصماوفقالجهوية،
عدادإمسطرةبتحديداملتعلقاملرسوممن

ييمهوتقوتتبعهالجهويةالتنميةبرنامج
.إلعدادهوالتشاور الحواروآليات

والسادةالسيداتإطالعأيضاتمكما
امجالبرنتنفيذسيرعلىاللجنة،أعضاء

أعضاءدةلفائاملستمرللتكويناالستعجالي
الذيبالجهة،الترابيةالجماعاتمجالس
لىعتنصماوفقإنجازهعلىالجهةتشرف
ميةوالتنظيالقانونيةاملقتضياتذلك

.بالجهاتاملتعلقة
السيداتأيضااالجتماعهذاحضروقد

.الجهةإدارةأطروالسادة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ملجلسمجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة أطر ا

في إطار تطوير قدرات أطر مجلس جهة فاس مكناس، ينظم املجلس دورة

بالجامعة 2022يونيو 03-02ليومي ” جبايات الجهة“تكوينية في موضوع 

.2022سنة تندرج هذه الدورة ضمن البرنامج التكويني ل. بفاساالورومتوسطية



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ئيةاجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبي
1/2

عاديةالالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
يوز يوللشهرمكناس-فاسجهةملجلس
التنميةلجنةعقدت،2022

ةوالثقافيواالجتماعيةاالقتصادية
يونيو02الخميسيوماجتماعاوالبيئية

والنصفالثانيةالساعةعلى،2022
حيثالجهة،بمقرالزوالبعد(14:30)

يسةرئ”زيدابنبشرى “السيدةترأست
اتالسيدحضرهوقداالجتماع،اللجنة

.اللجنةأعضاءوالسادة
لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد

بطترتاالتفاقياتمشاريعمنالعديد
اعيواجتماقتصاديطابعذاتبمجاالت

تهمو لالستثمار،جاذبيةخلقشأنهامن
مشروعدراسةأساسا،املشاريعهذه

فياملساهمةأجلمنشراكةاتفاقية
صاداالقتمجالفيمؤازرةبرنامجتمويل

-فاسبجهةوالتضامنياالجتماعي
اتفاقيةمشروعدراسةوكذامكناس،
أشغالوانجازتمويلألجلشراكة
لعينالصناعيةللمنطقةالتجهيز
وعمشر دراسةإلىباإلضافةالبيضا؛
مدعتخصيصأجلمنشراكةاتفاقية

بمنطقةستستقرالتيللشركات



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

البيئيةاجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و 
2/2

مشروعدراسةجانبإلىشور؛فاس
مجمعإحداثألجلشراكةاتفاقية
ذائيةوالغالفالحيةاملنتجاتلتسويق
دراسةثموالحاجب،مكناسلعماالت
التفاقية2رقمتعديليملحقمشروع

عرضالفضاءبإنجازاملتعلقةالشراكة
.لفاسالدولي
توقعيةالاإلجماليةاملاليةالكلفةوتبلغ

ماعاملشاريهذهجميعالنجازاملرصودة
افيهتساهمدرهم،مليون 770بيقدر
.درهممليون 180بحواليالجهة

حول عرضتقديمتمذلك،جانبإلى
ميةالتنبرنامجتنفيذتقييمتقرير

ادةاملذلكعلىتنصماوفقالجهوية،
بتحديداملتعلقاملرسوممن(15)

يةالجهو التنميةبرنامجإعدادمسطرة
لتشاور واالحواروآلياتوتقييمهوتتبعه

.إلعداده
أيضا،االجتماعهذاحضركما

املصالحممثليوالسادةالسيدات
رةإداوأطراملعنيةالالممركزةاإلدارية
.الجهة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون 

، عقدت لجنة 2022في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس مكناس لشهر يوليوز 
، على الساعة الثانية والنصف بعد 2022يونيو 02العالقات الخارجية والتعاون اجتماعا يوم الخميس 

دات رئيس اللجنة االجتماع، وحضره السي” محمد والزين“الزوال بمقر الجهة، حيث ترأس السيد 
.والسادة أعضاء اللجنة

ة، وفق ما وقد خصص هذا االجتماع، لتقديم عرض حول تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوي
تتبعه من املرسوم املتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية و ( 15)تنص على ذلك املادة 

.وتقييمه وآليات الحوار والتشاور  إلعداده
زي، خاصة كما تم أيضا إطالع السيدات والسادة أعضاء اللجنة على مستجدات التعاون الدولي الالمرك

.بفرنسادولوارفال سونترمنها الذي يربط الجهة مع جهة 
.وقد حضر هذا االجتماع أيضا السيدات والسادة أطر إدارة الجهة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

، عقدت لجنة امليزانية 2022مكناس لشهر يوليوز -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
صباحا بمقر ( 10:00)، على الساعة العاشرة 2022يونيو 06والشؤون املالية والبرمجة اجتماعا يوم االثنين 

ادة أعضاء رئيس اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدات والس” عبد هللا البورقادي“الجهة، حيث ترأس السيد 
.اللجنة، وبعض أعضاء املكتب

م وقد خصص هذا االجتماع، لتقديم عرض أمام أنظار السيدات والسادة أعضاء اللجنة، يتعلق بتقدي
.2021-2016توصيات تقرير مراقبة التسيير للمجلس الجهوي للحسابات خالل الفترة املمتدة ما بين 

ق ما تنص على كما تضمن االجتماع أيضا، تقديم عرض حول تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وف
ه وتقييمه من املرسوم املتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبع( 15)و ( 14)ذلك املادتين 

ة في برنامج وآليات الحوار والتشاور إلعداده، والذي تضمن على وجه الخصوص، نسبة انجاز املشاريع املبرمج
ملشاريع والبرامج، وكذا التنمية الجهوية، باإلضافة إلى مؤشرات الفعالية املتعلقة بها واملضمنة في منظومة تتبع ا

.اإلمكانيات املادية املرصودة للمشاريع والبرامج
.إدارة الجهةاملعنية وأطرالالممركزةوقد حضر هذا االجتماع أيضا، السيدات والسادة ممثلي املصالح اإلدارية 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس جهة فاس مكناس ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء املجلس

لذي ينجز في اطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية ا
بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي

” مية الجهوية إعداد وتنفيذ برنامج التن“تنظيم دورة تكوينية في موضوع بالجهة،تم
يونيو بمقر جامعة 7و 6لفائدة أعضاء مجلس جهة فاس مكناس وذلك يومي 

.األخوين بإفران



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ركز لقاء للتعاون والتنسيق املشترك مع امل: مجلس جهة فاس مكناس
ية للجهةالجهوي لالستثمار في أفق إعطاء دفعة قوية للدينامية االقتصاد

1/2
ا،وتعزيز مكناسفاسجهةمجلسمندعوة

وبعدالجهوي،الترابمكوناتعلىالنفتاحه
معتجالتيالتشاوريةاللقاءاتمنسلسلة
والصناعةالتجارةبغرفةالجهةمجلس

العاملالتحادالجهوي والفرعوالخدمات،
التيالتشاوريةواللقاءاتاملغرب،ملقاوالت

الجهة،وأقاليمعماالتمختلفهمت
ميو زوالمكناسفاسجهةمجلساحتضن
معياوتشاور تنسيقيالقاءيونيو07الثالثاء
ورةبلإطارفيلالستثمارالجهوي املركز

سيةالتنافتعزيزلسبلالكبرى التوجهات
سويقيةالتقدراتهاوتقويةللجهةاالقتصادية

مستوياتبخصوصالرؤىتقريبو
كانةمالجهةوإعطاءاالستراتيجيالتخطيط

.والدوليالوطنياملستوينعلىالتميز

ائبنالرفيقيونسالسيداللقاءهذاترأس
أشغالهفيوشاركالجهة،رئيسالسيد
الجهوي للمركزالعاماملديرالسيد

الح،للمصالعاماملديروالسيدلالستثمار،
رئيسو الجهوية،التنميةشؤونقسمورئيس

جهويةالالتنميةبرنامجوتتبعاعدادمصلحة
ياالقتصاداإلقالعقطبرئيسبالجهة،
ةتنميمصلحةورئيسالترابيوالعرض
.ثمارلالستالجهوي باملركزالترابيالعرض



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ركز لقاء للتعاون والتنسيق املشترك مع امل: مجلس جهة فاس مكناس
ية للجهةالجهوي لالستثمار في أفق إعطاء دفعة قوية للدينامية االقتصاد

2/2

الجهوي ركزاملأطلقهاالتيالدراسةسيرمنالجهةمجلسلتقريبمناسبةاللقاءهذاشكلوقد
بينلترابطواالتكاملتحقيقعلىالحرصوللجهةاالقتصاديالتموقعبخصوصلالستثمار
الجهوي املركزالجهةمجلسأحاطكما.الجهةداخلاملوجودةالتخطيطوثائقمختلف

الثانيةتجربةيفالجهويةالتنميةبرنامجإلعدادالرسميةاالنطالقةاعطائهباقترابلالستثمار
فيالجهةهأحرزتالديالتراكمتعتمدانشأنهامنالتياملستقبليةالتجربةوهي،2022-2027
علىالدراسةهذهخاللمنالجهةمجلسيراهنكما.2021-2016االولىالنسخةاعدادإطار

لفاعلينالكافةوالطوعيالواسعاالنخراطعبرودوليا،وطنياالجهةتموقعمستوى تحسين
.محتوياتهاويدوتجالوثيقةهذهاغناءأجلمنلالستثمارالجهوي املركزمقدمتهموفيالترابيين



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ركب مجلس جهة فاس مكناس يطلق أولى املشاورات بخصوص أفق تسيير امل
ببنسودةمتعدد التخصصات في مجال تثمين مهن ومنتجات االقتصاد االجتماعي

1/2

سيدالنائبة،الحجوبيخديجةالسيدةتراست
االقتصادبإنعاشاملكلفةالجهةرئيس

يونيو08األربعاءيوموالتضامنياالجتماعي
مةاملالئاملنظومةملناقشةخصصاجتماعا
مجالفيالتخصصاتمتعدداملركبلتسيير
ياالجتماعاالقتصادومهنمنتجاتتثمين

.ببنسودةوالتضامني
عرضتيالتاالفتتاحيةبالكلمةاالجتماعتميز
العاماإلطارالنائبةالسيدةخاللهامن

إلىاملجلسخاللهمنيسعىوالذيلالجتماع،
بلورةفيوالتشاوريةالتشاركيةاملقاربةتعزيز

إلدارةةصلبمنظومةالنتقاءمشتركةتصورات
تأشار كما.اقتصادي-السوسيواملرفقهذا
لقطاعساملجليوليهاالتياملتقدمةاملكانةالى

خاللمنفيه،والفاعليناالجتماعياالقتصاد
امةالحكملنظومةمعزز مؤسساتينقاشفتح

عبدالسيدحضور اللقاءعرفكما.والتسيير
يوالذالرئيسالسيدنائبسالم،ابوالحق
ذيالالتنوعأهميةعلىمداخلتهخاللمنأكد

علىاالجتماعياالقتصادمنتوجاتيطبع
لالكاماالنخراطوعلىالجهة،ترابمستوى 
الىاميةالر املبادراتكافةدعمفيالجهةملجلس
ه،مردوديتوتطويرالقطاعمؤشراتتحسين
.ري البشبالعنصراالهتمامضرورةإلىداعيا



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ركب مجلس جهة فاس مكناس يطلق أولى املشاورات بخصوص أفق تسيير امل
ببنسودةمتعدد التخصصات في مجال تثمين مهن ومنتجات االقتصاد االجتماعي

2/2

مؤسسةممثلجانبإلىاللقاء،وحضر
السياحةوزارةللتضامن،الخامسمحمد

ماعياالجتواالقتصادالتقليديةوالصناعة
سورئيالجهويةللشؤونالعامةوالكتابة

لسبمجالجهويةالتنميةشؤونقسموأطر
.الجهة
نمقدمتالذيبالعرضأيضااللقاءتميز

أهمريعاملشالتنفيذالجهويةالوكالةخالله
راسةدبهاجاءتالتيواملقترحاتالخالصات

.باملشروعالخاصةالجدوى 
ي الجهو املنسقحضور أيضااللقاءوعرف

الذيللتضامن،الخامسمحمدملؤسسة
عموالشراكةلالنخراطاستعدادهعنعبر

املرفق،هداديمومةلضمانالجهةمجلس
الرائدةالتجارببعضعندوتوقف

نمملجموعةتسييرهاخاللمنللمؤسسة
.املركبمشروعمعاملتشابهةاملرافق

االقتصادانعاشمديريةركزتحينفي
التقليديةوالصناعةالسياحةبوزارة

بعضعرضعلىاالجتماعيواالقتصاد
زارةالو فيهاانخرطتالتيالرائدةالنماذج
.نيالوطاملستوى علىالقطاععلىالوصية



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس جهة فاس مكناس يعزز اختصاصاته الذاتية في مجال إنعاش
السياحة عبر التشوير السياحي

1/2
للهندسةاملغربيةالشركةمنبطلب

التياقيةاالتفملضامينوتفعيالالسياحية،
قوتسويتثمينأجلمنبالجهةتجمعها
ياحي،السالتشويرعبرالسياحياملنتوج
ةنائببلقساوي حكيمةالسيدةترأست
وميمكناسفاسجهةمجلسرئيسالسيد

خصصاجتماعا2022يونيو10الجمعة
نمتمكنالذيالدراساتمكتبلتقديم
شركةالعنهاأعلنتالتيبالصفقةالظفر

ون غضفيالسياحيةللهندسةاملغربية
اللقاءأشغالعرفت.2022أبريلشهر

ركةالشوممثلوالدراسات،مكتبمشاركة
سمقوأطرالسياحية،للهندسةاملغربية
.الجهةبمجلسالجهويةالتنميةشؤون
لهاخالمنأبرزتمناسبةاللقاءهذاوشكل

ايضعهالتيالرهاناتالنائبةالسيدة
عريفالتإلىتتوخىأهدافلبلوغاملجلس

منهاوتقريبللجهة،السياحيةباملؤهالت
ههذبأنمذكرةواألجانب،املغاربةالزوار

طيطالتخآلياتضمنتدخلالتيالعملية
توظيفستتيحالسياحيالهندس ي
يمكنالتيالناجعةاألدواتمنمجموعة

وةالسياحيالتنميةلتعزيزاستخدامها
سيتهتنافوتقويةالسياحيالعرضتطوير

.والعامليالوطنياملستويينعلى



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس جهة فاس مكناس يعزز اختصاصاته الذاتية في مجال إنعاش
السياحة عبر التشوير السياحي

2/2

الشركةتقدمتعرضها،خضمفيو
ةاحاطخاللهمنحاولتبعرضالوطنية
اسة،للدر املرجعيباالطاركشريكالجهة

سيتمالتياألساسيةواملرتكزات
افةك يبدلهاالتيالجهودلدعماعتمادها
الدعايةوتقويةالقطاعفيالشركاء
خاللمنالسياحيةالسوق وتوسيع
يةالسياحالخريطةمكوناتكافةادماج
تيمعلومانظامضمنمكناسفاسلجهة
التعرفتمكما.مصداقيةودقةأكثر
امإبرازوالدراساتمكتبعلىقربعن

.الاملجفيوتجاربخبراتمنيمتلكه
م،تالحاضرينبينمثمرنقاشبعدو

تاحاانفتضمنبرمجةوضععلىاالتفاق
عماالتمختلفعلىللدراسةقويا

تلقاءاتنظيمخاللمنالجهةوأقاليم
للفاعلينايجابيواشراكترابية

دراسةازانجأفقفيالقطاعفياملباشرين
لىعوقادرةالجميعبينعليهامتوافق
رلتطويالحقيقيةالحاجياتمالمسة
.بالجهةالسياحيالتشويرعرض



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اوناتالجبلية بتالعيطةالدورة العاشرة من املهرجان الوطني لفنون 
1/2

2022يونيو12األحديوماختتمت
املهرجانمنالعاشرةالدورةفعاليات
.اوناتبتالجبليةالعيطةلفنون الوطني

ثقافيةالالتظاهرةهذهبرنامجافتتحوقد
بإقليم2022يونيو10الجمعةيوم

االفتتاححفلترأسحيثتاونات،
جانبإلىتاوناتإقليمعاملالسيد

لسمجرئيسنائبةأدريةخديجةالسيدة
هوي الجاملديروالسيدمكناسفاسجهة

اسفبجهةواالتصالوالشبابللثقافة
حفلفعالياتحضركمامكناس،
يونسالسيدمنكلكذلكاالفتتاح
الجهةمجلسلرئيساألول النائبالرفيق
ثانيالالنائبسالمأبوعبدالحقوالسيد
أيضاوحضرهالجهةمجلسلرئيس
.الجهةمجلسأعضاءبعض
يدالسبكلمةاالفتتاححفلتميزوقد
تيالواالتصالوالشبابالثقافةوزير

وي الجهاملديرالسيدعنهنيابةألقاها
ذيالالكبيرالدور أبرز حيثللثقافة،

ىعلالثقافيةالتظاهراتهذهتلعبه
باملوروثوالتعريفالحفاظمستوى 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اوناتالجبلية بتالعيطةالدورة العاشرة من املهرجان الوطني لفنون 
2/2

زخرتالذيالالماديوالحضاري الثقافي
الجبليةالعيطةفنيعتبرحيثبالدنا،به

تميزتالتيالتراثيةالروافدهذهمنواحدا
طنجةوجهةمكناسفاسجهةبها

استحضركماالحسيمة،تطوان
الذياألساس يالدور كذكاملتدخل

عمدفيمكناسفاسجهةمجلسيلعبه
شريكاباعتبارهالثقافيةالتظاهراتهذه

اتاملهرجانتنظيمفيللوزارةأساسيا
.الجهةعلىالكبرى 

للمهرجانالعاشرةالدورةتميزتوقد
يالذالجبليةالعيطةلفنون الوطني
صالواالتوالشبابالثقافةوزارةتنظمه
مكناسفاسجهةمجلسمعبشراكة
الفنيةالعروضمنمجموعةبتقديم
أيامثةثالمدىعلىالتراثبهذااملرتبطة
تطوان،تاونات،:مدنمنفرق أحيتها
العرائش،تطوان،طنجة،وزان،

عرفتكما.وشفشاون القصرالكبير
تقدمالتيالوجوهبعضتكريمالدورة
وفنالثقافةلقطاعالكثيرالش يء
اسبةبمنوأقيم.بالجهةالجبليةالعيطة

للطبخمعرضكذلكالدورةهذه
.ناتوتاو الشمالبمدنالخاصالتقليدي



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

جلس موضوع دورة تكوينية لفائدة أعضاء م” برنامج التنمية الجهوية“
جهة فاس مكناس

ة بين مجلس في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجلس جهة فاس مكناس والذي ينجز بشراك

ائدة أعضاء جهة فاس مكناس و الجامعات و بمؤسسات التعليم العالي للجهة، تنظم دورة تكوينية لف

يونيو 14و 13يومي ” برنامج التنمية الجهوية“في موضوع ( املجموعة الثانية)مجلس جهة فاس مكناس 

ستاذ أحمد يؤطر هذه الدورة التكوينية األ . بمركز الندوات و التكوين املستمر لجامعة األخوين2022

.تحت إشراف جامعة األخوين بإفرانالدحماني



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس
، على الساعة الثالثة بعد الزوال 2022يونيو 15مكناس اجتماعا يوم األربعاء -عقد مكتب مجلس جهة فاس

اء رئيس الجهة، وبحضور السيدات والسادة أعض” عبد الواحد األنصاري “بمقر الجهة، برئاسة السيد 
.املكتب

ة العادية ملجلس الجهأعمااللدورةوقد خصص هذا االجتماع لتتمة دراسة النقط املدرجة ضمن جدول 
، والذي تضمن العديد من مشاريع اتفاقيات الشراكة املهمة، 2022يوليوز 04املقرر انعقادها يوم االثنين 

.التي ستربط الجهة مع عدة شركاء وفاعلين على املستويين املركزي والترابي
ية الجهوية وفي ذات الصدد، تدارس أيضا السيدات والسادة أعضاء املكتب، مشروعي إحداث شركتين للتنم

.عيد الجهةوقانونهما األساس ي، تهتم إحداها بالتهيئة، فيما تهتم الثانية بالتنمية ورد االعتبار على ص
ي مليزانية كما خصص هذا االجتماع لتدارس عدة نقط أخرى، ترتبط أساسا، بمشروع برمجة الفائض الحقيق

.، ومشروع تحيين القرار الجبائي املتعلق باستخراج املعادن2021مجلس الجهة برسم السنة املالية 
، والسيدة وقد حضر هذا االجتماع أيضا، السادة كاتب املجلس ونائب كاتب املجلس واملدير العام للمصالح

.رئيسة مصلحة أجهزة املجلس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

زة مجلس جهة فاس مكناس ينظم زيارة ميدانية ملالعب القرب املنج
بإقليم صفرو 

املنجزةيعاملشار تنفيذتتبععمليةإطارفي
منمكناسفاسجهةمجلسطرفمن

ةالرياضيالتحتيةالبنيةتأهيلأجل
راتالزيامنسلسلةتنظيمتمبالجهة،

القربمالعبمنملجموعةالتفقدية
وفدقامحيث.الجهةبتراباملحدثة
يسرئنائبالكناوي جوادالسيدبرئاسة
ةناديوالسيدةمكناس،فاسجهةمجلس
والشباباملرأةلجنةرئيسةالبحيح

هذهأعضاءمنومجموعةوالرياضة،
الجهويةوالوكالةالجهةوأطراللجنة،
يوم،مكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ
ميدانيةبزيارة،2022يونيو17الجمعة
وقد.و صفر بإقليماملنجزةالقربملالعب
بجماعةالقربملعبالزيارةشملت

سيدياهلبجماعةالقربملعباغزران،
وملعب،تازوطةالقربملعبالحسن،
ىعلالوقوفأجلمنوذلكصفرو القرب
سييروالتالتدبيروطرق التجهيزاتحالة

املعنيةالجماعاتطرفمناملعتمدة
لعباملعلىالحفاظضرورةعلىوالتأكيد
ساكنةالتتمكنحتىباستمراروصيانته

.خدماتهمناالستفادةمن



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ب مجلس الجهة ينظم زيارة ميدانية ملالعب القر : اقليم تاونات
املنجزة باإلقليم

ة، تتواصل في إطار عملية تتبع تسيير وتدبير مالعب القرب املحدثة بمجموعة من عماالت وأقاليم الجه
يونيو 22اء سلسلة الزيارات امليدانية التي انطلقت من إقليم صفرو، لتشمل اقليم تاونات يوم األربع

نادية نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس، والسيدةالكناوي ،حيث قام وفد مكون من السيد جواد 2022
ة الجهوية البحيح رئيسة لجنة املرأة والشباب والرياضة، ومجموعة من أعضاء اللجنة، وأطر الجهة والوكال

ي وليد من أجل وملعب القرب بنبوهودةلتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس ،بزيارة تفقدية مللعب القرب 
رف الجماعات االطالع على حالة املعدات والتجهيزات بهذه املالعب وطرق التسيير والتدبير املعتمدة من ط

.املعنية ومدى استفادة ساكنة املنطقة من خدماتها



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس الجهة ينظم زيارة ميدانية ملالعب القرب املنجزة بمكناس

ملجموعامليدانيةالزياراتتتواصل
لفبمختاملنجزةالقربمالعبمشاريع
إذمكناس،فاسجهةواقاليمعماالت

24الجمعةيومالجهةمجلسنظم
ربالقملالعبتفقديةزيارة2022يونيو

دوفحلحيثمكناس،بعمالةاملحدثة
نائبالكناوي جوادالسيدمنمكون 
مكناس،فاسجهةمجلسرئيس

سمجلكاتبنائبخصالعاللوالسيد
يدةوالسالفاتحيناديةوالسيدةالجهة،
املرأةلجنةعضوتيمقنعفتيحة

الجهةوأطروالرياضة،والشباب
للجهةعاملشاريلتنفيذالجهويةوالوكالة

منمكناسبعمالةترابيةجماعاتبعدة
امداربجماعةالقربملعبزيارةأجل

بجماعةالقربوملعبالسلطان،
يبننزالةبجماعةالقربوملعب،مجاط
كثبعنالوقوفأجلمنوذلكعمار،
التزامومدىاملالعبهذهحالةعلى

اظوالحفبصيانتهااملذكورةالجماعات
والتجهيزاتاملعداتوعلىعليها

لهاثلاألمالتدبيروضمانبها،املتواجدة
وصاوخصاملنطقةساكنةتستفيدحتى
.خدماتهامنالشبابفئة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل

اديةالعالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
وز يوليلشهرمكناس-فاسجهةملجلس
وإنعاشالتكوينلجنةعقدت،2022

يونيو22األربعاءيوماجتماعاالتشغيل
ربمقصباحاالعاشرةالساعةعلى،2022
”امزيانمريم“السيدةبرئاسةالجهة،
السيداتوبحضور اللجنة،رئيسة

أعضاءاللجنة،وبعضأعضاءوالسادة
.املكتب

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
لأجمنللشراكةجهويةاتفاقيةمشروع
سمكنا-فاسبجهةسبيلبرنامجانجاز

حيث.للشباباالقتصاديلإلدماج
الفاعلينمنالعديدجهودتتضافر
وييناملستعلىاملؤسساتيينوالشركاء
بابالشتمكينبهدفوالجهوي،املركزي 
شواهدأيةعلىيتوفرونالالذين

الشغلسوق فياإلدماجمنأكاديمية،
هذاتمويلوسيتماألعمال،وريادة

األوروبياالتحادطرفمناملشروع
افةباإلضللتنميةالفرنسيةوالوكالة
.آخرينلشركاء

السيدأيضااالجتماعهذاحضروقد
روع،املشهذاعلىاملشرفةاملؤسسةممثل

.الجهةإدارةأطرإلىباإلضافة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية

اديةالعالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
اعقدهاملزمعمكناس-فاسجهةملجلس

لجنةعقدت،2022يوليوز 04يوم
ومياجتماعاالقرويةوالتنميةالفالحة
الساعةعلى،2022يونيو23الخميس
الجهة،بمقرصباحاعشرةالحادية
سرئي”ابلهاضإدريس“السيدبرئاسة
والسادةالسيداتوبحضور اللجنة،
.املكتبأعضاءوبعضاللجنة،أعضاء

املديريةممثالالسيدانحضرهكما
كالةو عنوممثلواملاء،للتجهيزالجهوية
إدارةأطروكذالسبو،املائيالحوض
.الجهة
لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد

تمويلأجلمنشراكةاتفاقيةمشروع
الصالحباملاءالتزويدمشاريعإنجاز

ابعةالتوالدواويراملراكزلفائدةللشرب
إطارفياملندرجمكناس،فاسلجهة

الحالصباملاءللتزويدالوطنيالبرنامج
وكذا،2027-2020والسقيللشرب
لأجمنللشراكةخاصةاتفاقيةمشروع
راتوالبحيالصغرى السدودوانجازتمويل
يهمالذيومكناس-فاسبجهةالتلية
.الجهةمستوى علىمشروع14انجاز



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ةاجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئي

جلسملالعاديةالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
عقدت،2022يوليوز لشهرمكناس-فاسجهة
واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةلجنة

24الجمعةيوماجتماعاوالبيئيةوالثقافية
(10:00)العاشرةالساعةعلى،2022يونيو

السيدةترأستحيثالجهة،بمقرصباحا
قدو االجتماع،اللجنةرئيسة”زيدابنبشرى “

اللجنة،أعضاءوالسادةالسيداتحضره
.املكتبأعضاءبعضإلىباإلضافة

منالعديدلدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
طابعذاتبمجاالتترتبطاالتفاقياتمشاريع

اسا،أساملشاريعهذهوتهمواجتماعي،اقتصادي
-فـــاسالجهويةالتنميةشركةإحداثمشروع
يحددالتياألساس ي،وقانونهاللتهيئةمكناس

إلىمقسمادرهم،5.000.000.00فيمالهارأس
ةاتفاقيمشروعإلىباإلضافة.سهم50.000
لفائدةاملدرس يللنقلحافالتالقتناءنموذجية
يميةالتعلاملؤسساتعلىالوافدينالتالميذ
العماالتومجالسالجهةمجلسبينبالجهة

ةالتفاقيملحقمشروعجانبإلىواألقاليم،
ورديئةتهإعادةمشروعبتمويلاملتعلقةالشراكة
يةالحرفواملشاغلاملؤتمراتلقصراالعتبار
.التقليديينللصناع

مكناس-فاسجهةملجلساملاليةاملساهمةوتبلغ
.درهممليون 32بيقدرمااملشاريع،هذهفي

واليةممثلالسيداالجتماعهذاحضركما
عتباراال وردالتنميةوكالةممثليوالسادةالجهة
.الجهةإدارةأطروكذا



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ل إطالق مجلس الجهة يفعل املقاربة الترابية من خال: تأهيل السياحة القروية
برنامج التشوير السياحي 

1/2

اجتماعا موسعا خصص لعرض 2022يونيو 28احتضن مقر مجلس جهة فاس مكناس يوم الثالثاء 
ارات منهجية العمل التي ستعتمد خالل انجاز الدراسة الخاصة بالتشوير السياحي ورسم املس

.السياحية بالوسط القروي والطبيعي بجهة فاس مكناس
اركة ممثلي نائبة رئيس مجلس جهة، بمشبلقساوي تميز اللقاء الذي ترأست اشغاله السيدة حكيمة 

حة داخل املعنية بتطوير قطاع السياالالممركزةعمالتي وأقاليم الجهة وكذا مجموعة من املصالح 
، والسياحة، املجاالت القروية، ويتعلق األمر باملديريات الجهوية لكل من الفالحة، واملياه والغابات

.والثقافة، والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني والتجهيز واملاء



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ل إطالق مجلس الجهة يفعل املقاربة الترابية من خال: تأهيل السياحة القروية
برنامج التشوير السياحي 

2/2

ملتعلقة بمهمة قربت السيدة نائبة الرئيس الحضور من اإلطار العام املنظم لهذا اللقاء، والنتائج املرجوة ا
جاالت القروية انجاز وثيقة مرجعية تهم تحديد الرؤية االستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي داخل امل
نية، والجهوية، والطبيعية في أفق منح جهة فاس مكناس املكانة املستحقة ضمن الخريطة السياحية الوط

.والدولية 
والجدولة وتقدمت الشركة املغربية للهندسة السياحية بعرض مفصل تطرقت عبره ملقاربة العمل،

ي يضمن الزمنية املحددة، وكذا مقاربة االشتغال التي ال يمكن أن تخرج عن نطاق العمل التشاركي الذ
.االنخراط الطوعي لكافة الفاعلين الترابيين والقطاعيين

انخراطهم وثمن الحضور طريقة انفتاح الجهة على املؤسسات الفاعلة داخل التراب الجهوي، معربين عن
.التام في هذه املقاربة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

، على الساعة 2022يونيو 29مكناس اجتماعا يوم األربعاء -عقد مكتب مجلس جهة فاس
ة، رئيس مجلس الجه” عبد الواحد األنصاري “العاشرة صباحا بمقر الجهة، برئاسة السيد 

.وبحضور السيدات والسادة أعضاء املكتب
وقد خصص هذا االجتماع لتتمة دراسة النقط املدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية 

، وخصوصا مشروع برمجة الفائض 2022يوليوز 04ملجلس الجهة املقرر انعقادها يوم االثنين 
.2021الحقيقي مليزانية مجلس الجهة للسنة املالية 

م وقد حضر هذا االجتماع أيضا، السادة كاتب املجلس ونائب كاتب املجلس واملدير العا
.للمصالح، والسيدة رئيسة مصلحة أجهزة املجلس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس جهة فاس مكناس يعقد اجتماع ندوة الرؤساء

العاديةللدورةالتحضيرإطارفي
وميانعقادهااملرتقبالجهة،ملجلس
ندوةعقدت،2022يوليوز 04االثنين
يونيو29األربعاءيوماجتماعاالرؤساء

عشرةالحاديةالساعةعلى،2022
دالسيبرئاسةالجهة،بمقرصباحا

مجلسرئيس”األنصاري الواحدعبد“
والسادةالسيداتوبحضور الجهة،
ئبهونااملجلسوكاتباملكتبأعضاء
.الفرق ورؤساءاللجانورؤساء

باألساس،االجتماعهذاخصصوقد
العاديةالدورةأعمالجدول لدراسة

،االجتماعهذاخاللتمكما.للمجلس
السيداتطرفمنعروضتقديم

حول الدائمة،اللجانرؤساءوالسادة
هاتدارستالتياالتفاقياتمشاريع
اوممنها،كلطبيعةبحسباللجان
.وتوصياتمقترحاتمنعنهاانبثق
راملديالسيداالجتماعهذاحضركما

رئيسةوالسيدةللمصالحالعام
.املجلسأجهزةمصلحة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

، 2022يوليوز 04مكناس املزمع عقدها يوم االثنين -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
، على الساعة العاشرة 2022يونيو 30عقدت لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة اجتماعا يوم الخميس 

اع، وقد رئيس اللجنة االجتم” عبد هللا البورقادي“صباحا بمقر الجهة، حيث ترأس السيد ( 10:30)والنصف 
.لجهةحضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء املكتب وكاتب املجلس ونائبه، وأطر إدارة ا

ام املراقبة وقد خصص هذا االجتماع لدراسة مشاريع اتفاقيات للشراكة تهم تمويل وانجاز مشروع توسيع نظ
بكاتيةالشبالكاميرات بالفضاء العام بعمالة فاس وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية 

والكهربائية الخاصة اتيةالشبكوالكهربائية املرتبطة بها، باإلضافة لتمويل وانجاز مشروع توسيع البنية التحتية 
ة فاس بنظام املراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بتراب جماعة مكناس، وذلك بحضور ممثلين عن جماع

جهة، كما تدارس السادة أعضاء اللجنة مشروع تحويل اعتمادات في ميزانية ال. وممثلين عن عمالة مكناس
ي مليزانية مجلس ومشروع تحيين القرار الجبائي املتعلق باستخراج املعادن، باإلضافة لبرمجة الفائض الحقيق

.2021الجهة للسنة املالية 



قليدية مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة الت❑
 BALZACبمدينة فاس يستقبل وفدا من ثانوية 

D’ALEMBERT الفرنسية
ء مجلس جهة فاس مكناس يشارك في أشغال اللقا❑

االقتصادي الفرنكفوني بمدينة ليون 
مجلس جهة فاس مكناس يشارك في:التعاون الدولي❑

ث ديناميكية دعم تحدي“ورشة عمل في إطار مشروع 
”الزراعة والزراعة الغذائية بالجهة

العالقات العامة والتعاون 02



العالقات العامة والتعاون 02

نة فاس مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمدي
الفرنسية BALZAC D’ALEMBERTيستقبل وفدا من ثانوية 

فدا من ثانوية استقبل مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمدينة فاس و 
Balzac d’Alembert  من جهةVal d’Oise، حيث تم تنظيم مباراة لصناعة أحسن منتوج

17لجمعة خالل ورشة تجمع بين تالميذ هذه املؤسسة ومتدرجي مركز التكوين، وذلك يوم ا
يد ، نائبة السالحجوبيوقد حضر عن مجلس جهة فاس مكناس السيدة خديجة . يونيو

.رئيس مجلس الجهة، وأطر الجهة



العالقات العامة والتعاون 02

بنائسالمأبوالحقعبدالسيدشارك
يوممكناس،فاسجهةمجلسرئيس

اللقاءأشغالفي،2022يونيو22األربعاء
ةمسألحول الفرنكوفونياالقتصادي

املتجددة،والطاقاتللطاقةالولوج
الدوليةالجمعيةطرفمنواملنظم
معبشراكةAIRFالفركوفونيةللجهات
Rencontresمنظمة Africaبمدينة
.ليون 
جلسةعقدتماللقاء،هذاهامشوعلى

AFFIالسيدمعتعارف N’GUESSAN
PASCALلدولةالسابقاألول الوزير

لجهةالحاليوالرئيسالعاجساحل
.Moronoمورونو

ممثلينمشاركةاللقاءعرفوقد
:يةفرنكوفونمناطقعدةعنمنتخبين
والنيجروماليالعاجوساحلالسنغال

التعريفتمحيثواملغرب،والكامرون
وجهاتتبادلمعاملشاركة،بالجهات

الفرصعلىالضوءوتسليطالنظر
فيةوالشراكللتعاون املتاحةواإلمكانات
ارواالبتكالطاقةمجالفياملستقبل

الزراعيةيةالتحتبالبنياتاملرتبطالطاقي
.الزراعيةوالصناعات

مجلس جهة فاس مكناس يشارك في أشغال اللقاء االقتصادي
الفرنكفوني بمدينة ليون 



العالقات العامة والتعاون 02

اسفجهةبينالالمركزي التعاون إطارفي
اركشبفرنسا،أوكسيتانيوجهةمكناس
سمجلرئيسنائبالرفيقيونسالسيد
Nadiaالسيدةجانبالىمكناسفاسجهة

PELLEFIGUEجهةمجلسرئيسنائبة
في،2022يونيو27االثنينيوم،أوكسيتاني

بالتجار تبادلتخصعملورشةافتتاح
إدماجفيAGRINOVAجمعيةومواكبة

فيلكوذالغذائية،للصناعاتاالبتكارمركز
تحديثدعمديناميكية“مشروعإطار

ول املم،”بالجهةالغذائيةوالزراعةالزراعة
اون التعلدعماملشتركالصندوق طرفمن

.2021-2019الفرنس ياملغربيالالمركزي 

التجاربلتبادلفرصةالورشةشكلت
إدماجفيAGRINOVAجمعيةومواكبة

تدارسولالغذائيةللصناعاتاالبتكارمركز
كماين،الجهتبيناملستقبلةالتعاون آفاق

يراملدحيدان،كمالالسيدمشاركةعرفت
رئيسوالسيدللزراعةالجهوي 

AGRINOVA.قامالورشة،افتتاحبعد
الجودةأقطاببزيارةالرسميالوفد

املتواجدةالثالثةوالشركاتالغذائية
..بمكناسأغروبوليسAgropolisب

ار مجلس جهة فاس مكناس يشارك في ورشة عمل في إط:التعاون الدولي
”ديناميكية دعم تحديث الزراعة والزراعة الغذائية بالجهة“مشروع 



مكناس الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس❑
تنظم لقاءات تواصلية مع أعضاء مجلس الجهة

اقبة للوكالة الجهو ❑ ية اجتماع لجنة اإلشراف واملر
لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس
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لسادة يونيو بين الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس وا08تم تنظيم لقاء تواصلي يوم األربعاء 
اريع للجهة أعضاء املجلس عن كل من أقاليم مكناس والحاجب وإفران، وذلك بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ املش

ئيسة ، نائب السيد رئيس الجهة، والسيدة بشرى ابو زيد، ر حدهومبعمالة مكناس، بحضور السيد يوسف 
جهة ممثلي اللجنة االقتصادية واالجتماعية، والسيدة مريم حنيني، رئيسة لجنة إعداد التراب والسادة أعضاء ال

.العمالة واألقاليم املعنية، واملدير العام للوكالة وأطر الوكالة
وكالة وشكل هذا اللقاء مناسبة النفتاح أعضاء مجلس الجهة على ذراعها التنفيذية، إذ قام السيد مدير ال

فيما يخص إشرافها على املشاريع 2022و2016بالتعريف بمهام الوكالة إضافة إلى تقديم حصيلة عملها بين سنة 
ج بين الدولة وجهة التنموية املبرمجة في إطار كل من برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية والعقد البرنام

.فاس مكناس

واصلي مع الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس تنظم لقاءات ت
أعضاء مجلس الجهة

اللقاء األول 
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قوم بها في إطار اللقاءات التواصلية التي ت
جهة فاس الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ل

يونيو بمقر 9مكناس، تم يوم الخميس 
الوكالة، استقبال أعضاء مجلس جهة 
ات فاس مكناس ممثلي كل من إقليم تاون

التي وتازة وبوملان بهدف تقديم املشاريع
ر برنامج تشرف الوكالة على تنفيذها في إطا

ة تقليص الفوارق املجالية واالجتماعي
2016ة وبرنامج التنمية الجهوية ما بين سن

.2022و 
وحضر هذا اللقاء السيد عبد الحق أبو 

سالم، النائب الثاني لرئيس الجهة 
عة والسيدة خديجة ادرية، النائبة التاس
لرئيس الجهة، والسيدة مريم حنيني،
شرى رئيسة لجنة إعداد التراب، والسيدة ب
ابن زيد، رئيسة اللجنة االقتصادية 
لسيد واالجتماعية والثقافية والبيئية، وا
ؤون عبدهللا البورقادي، رئيس لجنة الش
لى املالية وامليزانية والبرمجة، إضافة إ

.أعضاء الجهة ممثلي األقاليم املعنية
هذا وقدم السيد مدير الوكالة عرض 
 شامل ملهام الوكالة واختصاصاتها، إض

ً
افة

من تراب إلى تفاصيل املشاريع املنجزة بكل
.إقليم بوملان وتازة وتاونات

واصلي مع الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس تنظم لقاءات ت
أعضاء مجلس الجهة

اللقاء الثاني
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 لسلسلة اللقاءات التواصلية التي انتهجتها الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري
ً

ع لجهة فاس مكناس مع تكميال
يونيو استقبال أعضاء املجلس، ممثلي كل من عمالة فاس 15أعضاء مجلس الجهة، تم يوم االربعاء 

.وإقليم موالي يعقوب وإقليم صفرو 
جزة وكذا وتكمن أهمية هذا اللقاء في التعريف بدور الوكالة وتقريب األعضاء ملعرفة املشاريع املن

.االجراءات املتبعة إلخراج املشاريع لحيز التنفيذ
والسيدة ، نائبتي السيد الرئيسبالقساوي وحضر هذا اللقاء السيدة حليمة الزومي، والسيدة حكيمة 

ة البحيح رئيسة مريم حنيني، رئيسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، والسيدة نادي
 إلى رئيس لجنة الفالحة والتنمية القر أبلهاضلجنة املرأة والشباب والرياضة، والسيد ادريس 

ً
وية، إضافة

.ممثلي االقاليم املعنية

تها الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس تستكمل لقاء
التواصلية مع أعضاء مجلس الجهة

اللقاء الثالث
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للوكالةواملراقبةاإلشرافلجنةاجتمعت
ناسمكفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية

عبدالسيدبرئاسة،2022يونيودورةبرسم
وبحضور الجهة،رئيساألنصاري،الواحد
عنبةنياالجهويةللشؤونالعامالكاتبالسيد
اءأعضوالسادةمكناس،فاسجهةواليالسيد
صةفر اللقاءهذاوشكل.الجهةبمجلساللجنة

:التاليةالنقاطملناقشة
املنعقدةالتواصليةاللقاءاتحول إخبار 

بالوكالة
بمقر2022يونيو15و8،9أيامتنظيمتم

اسفلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالة
ةالوكالبينتواصليلقاءبمكناسمكناس
ناسمكفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهوية
جلسبمالجهةوأقاليمعماالتوممثالتوممثلي

مناسبةاللقاءهذاوشكل.مكناسفاسجهة
قامذإالوكالةعلىالجهةمجلسأعضاءالنفتاح
لىإإضافةبمهامهابالتعريفاملديرالسيد
فيما2022غايةإلىالعملحصيلةتقديم
ندرجةاملالتنمويةاملشاريععلىإشرافهايخص
املجاليةالفوارق تقليصبرنامجضمن

جهةو الدولةبينالبرنامجوالعقدواالجتماعية
.مكناسفاس

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس اجتماع لجنة اإلشراف واملر
مكناس
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وكالةالعليهاتشرفالتياملشاريعوضعية
منأزيد2021سنةحدودإلىالوكالةأنجزت

درهم،مليار1.8قاربتبقيمةمشروع200
وارق الفتقليصبرنامجضمنمعظمهايندرج

يمتسلتمإذبالجهة،واالجتماعيةاملجالية
86يقاربمايوجدفيمامشروع161منأزيد

.اإلنجازقيدمشروع
لطرق اقطاعمنكلعلىاملشاريعهاتهوتتوزع

الصالحباملاءالتزويد،%86بنسبةواملسالك
بنسبةالقرويةالكهربة،%4بنسبةللشرب

علىمقسمة%9بنسبةأخرى ومشاريع1%
.والصحةوالتعليمالرياضةقطاعمنكل
لجهوية،االتنميةبرنامجملشاريعبالنسبةأما

علىاريعاملشلتنفيذالجهويةالوكالةفتشرف
مليون 700يقاربإجماليباستثمارمشروع85

.درهم
:التاليةالقطاعاتاملشاريعهاتهوتضم

109بالفالحةقطاعتهممشاريع6•
درهممليون 

التقليديةالصناعةبقطاعمشروعان•
درهممليون 50بالتضامنيواالقتصاد

55ةبكلفاالستثماربقطاعواحدمشروع•
درهممليون 

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس اجتماع لجنة اإلشراف واملر
مكناس
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درهممليون 170بالترابوإعدادالتعميربقطاعمشاريع9•
درهممليون 154بالرياضةبقطاعمشاريع7•
درهممليون 154قدرهماليبغالفالسياحةبقطاعمشاريع9•
هيئةتدراسةومشروعجهويةمتنقلةمستعجلةصحيةخدماتبخلقمتعلقواحدمشروع•

درهممليون 18استثماربمجموعبوفكرانوادجنبات
ي التي أعدته الداخلاالفتحاصكما شكل هذا االجتماع فرصة لالطالع على دليل املساطر وميثاق 

ين الوكالة بشراكة مع مكتب دراسات مختص في هذا الشأن، إضافة إلى استحضار نقطت
.خاصتين بمقترح تعديل الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بمستخدمي الوكالة
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