
 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 1
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

مكناس -لجهة فاسإلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  

رابعال العدد:  

 2018اكتوبر  - شتنبر

 التواصل خلية: إعداد

 واملجلس الرئاسة شؤون مديريةب

 

 إلكترونية نشرة إخبارية داخلية

 

 

 اململكة املغربية

 مكناس-جهة فاس



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 2
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

  

 

 07....................س................................................................اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكنا 
 

 08.............................................................................................................. اجتماع ندوة الرؤساء 
 

 09.......................................................................................................اجتماع لجنة اعداد التراب  
 

 10...............اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ...................................................................... 
 

 11................................................والبيئية صادية واالجتماعية والثقافيةلجنة التنمية االقت جتماعا 
 

 12........................................................................لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة جتماعا 
 

 13..................................................................................................التكوين والشغلجتماع لجنة ا 
 

 14........................................................جتماع اللجنة الجهوية للتكوين املستمر لجهة فاس مكناسا 
 

 15..................................................................................م آليات النقل لفائدة والية أمن فاسيسلت 

 

 

 

 

 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس  

 

 

  والتعاون  العامة العالقات

 

 16............افتتاح النسخة الرابعة من األسواق املتنقلة لالقتصاد االجتماعي والتضامني بمدينة تاونات 
 

 18...................................األسواق املتنقلة ملنتوجات االقتصاد االجتماعي والتضامني بمدينة الحاجب 
 

 19.............2018 بدراسة ملفات دعم الجمعيات برسم سنة ةلجنة اإلشراف والتتبع الخاص اتاجتماع 

 ملف العدد

 

 05....………………………………………………………………الدورة العادية لشهر أكتوبر لجهة فاس مكناس 

 

 

 

 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 3
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

  

 

 

الدولي التعاون   

 

 20......................................................املنتدى العاملي الحادي عشر للجهات بالرباطمشاركة الجهة في  
 

 21..........ملجلس جهة فاس مكناسمن دولة الصين الشعبية  (SICHUAN)وفد عن جهة سيشوان يارة ز  

 

 

 

 
 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع

 

اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس مكناس    23............................... اجتماع لجنة اإلشراف واملر
 

الحاج بجماعة سبع رواض ي بإقليم موالي يعقوب باملاء الصالح للشرب عبر الربط الفردي  تزويد دوار أوالد 

 24................................................................................................................................................ )املاء(
 

 25..................)املسالك والطرق(موالي يعقوب رابطة بين مركز جماعة مكس وحاماتشغال تهيئة الطريق الأ 
 

اكنة  5003أشغال تهيئة الطريق الجماعية الرابطة بين الطريق اإلقليمية   ودواوير املنبهة وزوار التمرة والرز

 26................................................................................................................وأوالد بهيش وجنان القاض ي 
 

 27................................إقليم موالي يعقوب )الكهرباء( –كهربة دوار عين الزاوش التابع لجماعة أوالد ميمون  
 

 28..........................والطرق(بتراب والية مكناس )املسالك  7046و 7022و 7031عادة تهيئة الطرق اإلقليمية ا 
 

 29................................إقليم بوملان )املسالك والطرق( –هيئة طريق ميسور القديم، جماعة سيدي بوطيب ت 
 

شغال تكسية الطريق غير املصنفة الرابطة بين مركز الزراردة ودوار واورخصن بإقليم تازة )املسالك ا 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………30والطرق(
 

 31......................................................زويد دواوير جماية آيت بازة بإقليم بوملان باملاء الصالح للشرب )املاء(ت 
 

التابعين لجماعة  انطالق أشغال بناء الطريق الرابط بين دوار اطالحة، تعاونية لعيون، عين السيخ ودوار تغات 

 32......................................................................................................إقليم موالي يعقوب –سبع رواض ي 
 

 33.....................................التوظيف ........................................................................................ ياتبارام 
 

  

 

 

 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 4
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمقر مجلس جهة فاس مكناس الدورة  2018أكتوبر  1االثنين  يومانعقدت 

العادية لشهر أكتوبر برئاسة السيد امحند العنصر رئيس مجلس الجهة 

 .والسادة أعضاء املجلس وبحضور السيد والي الجهة
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 جهة فاس مكناسجلس مللشهر أكتوبر الدورة العادية 

بمقر  2018أكتوبر  1انعقدت صباح يومه االثنين 

مجلس جهة فاس مكناس الدورة العادية لشهر 

أكتوبر برئاسة السيد امحند العنصر رئيس مجلس 

والسادة أعضاء  الجهة وبحضور السيد والي الجهة

 .املجلس

وقد تضمن جدول أعمال الجلسة األولى بعد تقديم 

العديد من التقرير االخباري لرئيس مجلس الجهة 

النقط أبرزها املصادقة على مشروع امليزانية برسم 

 .2019السنة املالية 

كما تميزت هذه الدورة باملصادقة على العديد من 

مشاريع االتفاقيات بغية النهوض بالتنمية القروية 

)كمشاريع اتفاقيات تمويل وإنجاز مشاريع التزويد 

الطرق باملاء الصالح للشرب بإقليم تاونات وإصالح 

، وللدفع بعجلة التنمية …(واملسالك بإقليم إفران

االقتصادية بالجهة تمت املصادقة أيضا على 

مشروع اتفاقية شراكة إلحداث منطقة صناعية 

 .بعين الشكاك بإقليم صفرو 

وفي نفس اإلطار ومن أجل الترويج للوجهة 

السياحية للجهة وانفتاحها على مختلف األقطاب 

، تمت املصادقة على مشروع االقتصادية باملغرب

-مكناس وجهة طنجة-اتفاقية شراكة بين جهة فاس

الحسيمة وشركة العربية للطيران، ومشروع -تطوان

 -مكناس وجهة سوس-اتفاقية شراكة بين جهة فاس

 .ماسة وشركة العربية للطيران

وقد دخلت االتفاقيتين حيز التنفيذ خالل نهاية 

أهم  ، ومن بين2018شهر أكتوبر من سنة 

-املقتضيات التي تتضمنها هاته االتفاقيتين نذكر: 

استفادة ذوي االحتياجات الخاصة من املقاعد 

األولى بالطائرة مع منحهم أفضلية إضافية على 

تخصيص   -مستوى الحمولة املسموح بها للركاب

 -مقعد   174مقعد من أصل  80درهم ل  300مبلغ 

نوات س 3مليون درهم ملدة  2.9تخصيص اعتماد 

بالنسبة للخط الجوي  2019ابتداء من شهر أبريل 

 2.6تخصيص اعتماد  -أكادير -الرابط بين فاس

سنوات ابتداء من شهر أبريل  3مليون درهم ملدة 

-بالنسبة للخط الجوي الرابط بين فاس 2019

تنظيم رحلتين في األسبوع يومي االثنين  -طنجة ؛ 

-والخميس بين الخط الجوي الرابط بين فاس

العامة  العالقات

 والتعاون

الدولي التعاون الوكالة الجهوية لتنفيذ  

 المشاريع

 ملف العدد أنشطة المجلس
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طنجة، -أكادير، والخط الجوي الرابط بين فاس

التزام شركة العربية للطيران بتقديم تقرير كل ثالثة 

أشهر بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ تهم أساسا 

تقديم املؤشرات املرتبطة باالستغالل واملعطيات 

 املتعلقة بمردودية الكلفة.

هذا وقد قرر املجلس املصادقة على تعديل تنظيم 

 .رة الجهة وتحديد اختصاصاتهاإدا

أما الجلسة الثانية فقد خصصت لإلجابة على 

األسئلة الكتابية املوجهة من قبل بعض أعضاء 

من القانون  13الجهة كما تنص على ذلك املادة 

الداخلي للمجلس
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 اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس

 

يوم عقد مكتب مجلس الجهة اجتماعا 

 بمقر الجهة. صباحا2018 شتنبر 06خميس ال

"محند جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

مكناس بحضور -رئيس مجلس جهة فاس العنصر"

 السيدات والسادة أعضاء املكتب.

العديد تدارس وقد خصص هذا االجتماع ل

 من النقاط:

شهر الدورة العادية لاجتماع جدول أعمال  حصر .1

 ؛2018أكتوبر 

 توزيع سيارات اإلسعاف لفائدة الجماعات بالجهة؛ .2

املدرس ي لفائدة الجماعات توزيع حافالت النقل  .3

 ؛بالجهة

حصيلة ثالث سنوات من عمل  إلنجازاإلعداد  .4

 ؛مجلس الجهة

تقديم تقرير حول دورتي تازة وبوملان لألسواق  .5

املتنقلة لالقتصاد االجتماعي 

 والتضامني.

بعد تقديم جدول األعمال من طرف السيد 

، أبدت السالف الذكر الترتيب وفق رئيس املجلس

سادة أعضاء املكتب العديد من السيدات وال

املدرجة املالحظات واالقتراحات بخصوص النقط 

 .التي تم األخذ بها بعد املصادقة عليهو أعاله، 

 

 
 

 

 

 
 

 

المجلس أنشطة العامة  العالقات 

 والتعاون

الدولي التعاون الوكالة الجهوية لتنفيذ  

 المشاريع

 ملف العدد
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 ندوة الرؤساءاجتماع  

النظام  من (44املادة )طبقا ملقتضيات 

عقد  ،مكناس-الداخلي للمجلس الجهوي فاس

 2018 شتنبر 12األربعاء يوم  اجتماع لندوة الرؤساء

 بمقر الجهة. صباحا

"محند جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

حضره مكناس و -رئيس مجلس جهة فاس العنصر"

السيدات والسادة أعضاء املكتب، رؤساء  إلى جانب

 اللجان الدائمة ورؤساء الفرق باملجلس. 

النقط تدارس وقد خصص هذا االجتماع ل

 التالية:

دراسة جدول أعمال الدورة العادية  -1

 ؛2018لشهر أكتوبر 

دراسة مشروع توزيع سيارات اإلسعاف  -2

 )برنامج وحافالت النقل املدرس ي

2018.) 
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اعداد الترابجتماع لجنة ا  

 

يوم  اجتماع إعداد التراب لجنة عقدت

 بمقر الجهة.صباحا  2018شتنبر  13الخميس 
رئيس اللجنة وقد ترأس هذا االجتماع 

السيد "لحسن رفيع" وحضره إلى جانب أعضاء 

التابعة اللجنة وبعض رؤساء اللجان األخرى 

، وبعض أعضاء املجلس للمجلس ورؤساء الفرق 

وبعض أطر إدارة الالممركزة، ممثلين عن املصالح 

 مجلس الجهة.

النقط لتدارس وقد خصص هذا االجتماع 

 :التالية

  اإلعداد لتنظيم يوم دراس ي حول موضوع

التعمير بالعالم القروي وعالقته بالتنمية 

 مكناس؛-القروية بجهة فاس

  ع اتفاقية شراكة متعلقة دراسة مشرو

بإنجاز خرائط القابلية للتعمير على 

مستوى جهة فاس مكناس )عمالة فاس؛ 

إقليم صفرو؛ إقليم موالي يعقوب؛ إقليم 

 تاونات(؛

  دراسة مشروع اتفاقية شراكة متعلقة

بإنجاز خرائط القابلية للتعمير على 

 مستوى جهة فاس مكناس )إقليم تازة(.

وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، 

وتقديم العديد من املالحظات من قبل السيدات 

مشاريع والسادة األعضاء، تمت املصادقة على 

أعضاء السادة بعد تضمينها بمالحظات  االتفاقيات

اللجنة.
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 لجنة الفالحة والتنمية القرويةجتماع ا

من  55و 54و 51طبقا ملقتضيات املواد 

مكناس -النظام الداخلي للمجلس الجهوي فاس

الفالحة والتنمية القروية اجتماعا يوم  لجنة عقدت

 بعد الزوال بمقر الجهة. 2018شتنبر  13الخميس 

"لحسن وقد ترأس هذا االجتماع السيد 

رئيس اللجنة وحضره إلى جانب السادة  دهده"

أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان األخرى التابعة 

للمجلس ورؤساء الفرق وبعض أعضاء املجلس 

وممثلين عن املصالح الالممركزة بالجهة، بعض أطر 

 إدارة مجلس الجهة.

 وقد خصص هذا االجتماع لتدارس العديد

 من مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

إنجاز مجمع لتثمين وتسويق املنتجات  .1

الفالحية والغذائية بجماعة بن صميم 

 بإقليم إفران؛

إصالح وتشييد الطرق واملسالك بجماعة  .2

 تيكريكرة بإقليم إفران؛

تنزيل استراتيجية الوكالة الوطنية للنباتات  .3

مجال  الطبية والعطرية بإقليم تاونات في

 النباتات الطبية والعطرية؛

تزويد دواوير باملاء الصالح للشرب بإقليم  .4

 تاونات ؛

تزويد جماعات باملاء الصالح للشرب بإقليم  .5

 الحاجب؛

 بجماعات بإقليم الحاجب؛ كهربة دواوير .6

كهربة دواوير بجماعة الدخيسة بعمالة  .7

 .)مكناس )الشطر الثالث

اللجنة، وبعد فتح النقاش من طرف رئيس 

وتقديم العديد من املالحظات من قبل السيدات 

والسادة األعضاء، تمت املصادقة على جميع مشاريع 

االتفاقيات بعد تضمينها بمالحظات السادة أعضاء 

 اللجنة.
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لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية  جتماعا

 والبيئية والثقافية

 

التنمية االقتصادية  ةلجن عقدت

اجتماعا يوم  واالجتماعية والثقافية والبيئية

 بمقر الجهة. صباحا   2018شتنبر  14الجمعة 

"عبد هللا جتماع السيد وقد ترأس هذا اال 

السادة حضره إلى جانب رئيس اللجنة و  البورقادي"

التابعة أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان 

وبعض أعضاء املجلس،  للمجلس ورؤساء الفرق 

ممثلين عن املصالح الالممركزة، باإلضافة إلى 

 حضور بعض أطر إدارة مجلس الجهة.

تدارس العديد وقد خصص هذا االجتماع ل

 من مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

  اتفاقية الشراكة املتعلقة بقرية الصناعة التقليدية

 بمكناس؛ الرميكة

   اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج حماية

 مكناس من الفيضانات؛

  اتفاقية شراكة إلنجاز أشغال حماية مركز سيدي

 عمالة فاس؛–حرازم من الفيضانات 

   اتفاقية شراكة إلنجاز أشغال تهيئة واد الحيمر

برنامج (لحماية مدينة فاس من الفيضانات 

 )؛2019/0212

   اتفاقية شراكة وتعاون ألجل إعادة تشغيل مشروع

 ؛"صوت وأضواء فاس"

   اتفاقية شراكة ألجل إعادة تشغيل الحي الصناعي

 عين الشكاك بإقليم صفرو.

 وبعد فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديم

العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة 

األعضاء، تمت املصادقة على جميع مشاريع 

االتفاقيات بعد تضمينها بمالحظات السادة 

 أعضاء اللجنة.
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 امليزانية والشؤون املالية والبرمجة لجنة جتماعا

 من 55و 54و 51املواد طبقا ملقتضيات 

 مكناس-النظام الداخلي للمجلس الجهوي فاس

 املالية والبرمجةامليزانية والشؤون  لجنة عقدت

 26و شتنبر  19األربعاء    ييوم ين وذلكاجتماع

 بمقر الجهة. 2018 شتنبر

"محمد جتماعين السيد اال  وقد ترأس هذين

السادة  حضره إلى جانبرئيس اللجنة و  العابد"

التابعة أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان 

، وبعض أعضاء املجلس للمجلس ورؤساء الفرق 

 مجلس الجهة.بعض أطر إدارة 

وقد خصص هذين االجتماعين أساسا 

 :النقط التاليةتدارس ل

الدراسة واملصادقة على مشروع امليزانية برسم  .1

 ؛2019السنة املالية 

برمجة املشاريع املتعلقة الدراسة واملصادقة على  .2

ببرنامج التقليص من الفوارق االجتماعية واملجالية 

 (؛2019بالعالم القروي )برنامج 

-مشروع اتفاقية شراكة بين جهة فاس دراسة .3

الحسيمة وشركة -تطوان-مكناس وجهة طنجة

 العربية للطيران؛

-دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جهة فاس .4

ماسة وشركة العربية  - مكناس وجهة سوس

 للطيران؛

دراسة مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث منطقة  .5

 لألنشطة االقتصادية بويسالن بمكناس.

تعديل هيكلة إدارة الجهة دراسة مشروع  .6

 وتحديد اختصاصاتها.

فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة،  وبعد

وتقديم العديد من املالحظات من قبل السيدات 

على مشروع والسادة األعضاء، تمت املصادقة 

النقط املدرجة في جدول على جميع و  2019ميزانية 

  .د تضمينها بمالحظات السادة األعضاءبع األعمال
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 التكوين والشغلاجتماع لجنة 

اجتماعا يوم  والشغل التكوين لجنة عقدت

 بمقر الجهة. صباحا 2018 شتنبر 20لخميس ا

وقد ترأس هذا االجتماع السيد "عبد الحق 

السعيدي" رئيس اللجنة وحضره إلى جانب أعضاء 

اللجان التابعة للمجلس اللجنة وبعض رؤساء 

، ممثلين عن وبعض أعضاء املجلس ورؤساء الفرق 

باإلضافة إلى حضور بعض أطر  الالممركزة،املصالح 

 إدارة مجلس الجهة.

تدارس العديد وقد خصص هذا االجتماع ل

 من مشاريع االتفاقيات، ارتبطت مواضيعها ب:

  اقتناء حافالت للنقل املدرس ي لفائدة التالميذ

 على املؤسسات التعليمية بالجهة؛ الوافدين

   تقديم الدعم من أجل إعادة تشغيل الوحدة

 الصناعية للنسيج "سيكوميك" بمكناس؛

  بناء وتجهيز خزانة عمومية بمركز رأس املاء

التابع لجماعة عين الشقف في إطار برنامج 

 سياسة املدينة؛

 حداث املعهد العالي للتجارة وإدارة إ

 املقاوالت بفاس.

 فتح النقاش من طرف رئيس اللجنة، وتقديموبعد 

العديد من املالحظات من قبل السيدات والسادة 

األعضاء، تمت املصادقة على جميع مشاريع 

 االتفاقيات بعد تضمينها بمالحظات أعضاء اللجنة.
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 اجتماع اللجنة الجهوية للتكوين املستمر لجهة فاس مكناس

قدت اللجنة الجهوية للتكوين املستمر لجهة فاس ع

مكناس اجتماعا ترأسه النائب الثاني لرئيس مجلس 

 18الجهة السيد لحسن العواني، وذلك يوم الثالثاء 

 .شتنبر بمقر الجهة

عرف هذا االجتماع عرض وثيقة التصميم ا ملديري 

املصادقة عليها الجهوي للتكوين املستمر من أجل 

 :والتي تمت عبر ثالث مراحل

  الورقة املنهجية تمثلت في رهانات وأهداف

 …التكوين، الفئات املستهدفة من التكوين

  مرحلة التشخيص امليداني تضمنت أهداف

مرحلة التشخيص واملقاربة املعتمدة، 

تقنيات التحليل الكمي والكيفي للمعطيات 

الصات املستسقاة باإلضافة إلى نتائج وخ

 .التشخيص امليداني

  االستراتيجية والبرمجة تشكلت حول أسس

وتنزيل استراتيجية التكوين، البرامج 

السنوية للتكوين، ومنظومة التتبع 

 .والتقييم الستراتيجية التكوين

وبعد املناقشة، صادقت اللجنة باإلجماع على وثيقة 

.وين املستمرالتصميم ا ملديري الجهوي للتك

. 
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 م آليات النقل لفائدة والية أمن فاسيسلت

تسلمت والية أمن فاس، عشية يوم الخميس، 

سيارات ودراجات نارية تصل قيمتها املالية اإلجمالية 

-مالين درهم، هبة من مجلس جهة فاس 3إلى 

 .مكناس ومجلس عمالة فاس

ويتعلق األمر بتسع سيارات نفعية من حجم 

دراجات نارية، سلمت في حفل  10متوسط وكبير و

حضره السيد امحند العنصر، رئيس مجلس جهة 

فاس مكناس والسيد سعيد زنيبر، والي جهة فاس 

مكناس والسيد عبد االله السعيد والي أمن فاس إلى 

جانب مجموعة من السيدات والسادة أعضاء 

  .س مكناس وعدة شخصياتمجلس جهة فا

مكناس في هذا الغالف املالي -وساهمت جهة فاس

درجات نارية أخرى في طور  10الذي يتضمن 

مليون درهم، بينما بلغت  2.2التسليم، بحصة 

 .مليون درهم 0.8مساهمة مجلس العمالة 

وتندرج هذه املبادرة في إطار شراكة بين مجلس جهة 

مكناس ومجلس عمالة فاس وجماعة فاس من فاس 

أجل مد والية أمن فاس بالوسائل واآلليات 

الضرورية قصد املساهمة في دعم قدراتها في مجال 

التدخل في إطار مهامها اليومية املتمثلة في املحافظة 

.على األمن والنظام والسهر على سالمة املواطنين
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 

 

افتتاح النسخة الرابعة من األسواق املتنقلة لالقتصاد 

جتماعي والتضامني بمدينة تاونات اال 

افتتحت يوم األربعاء بمدينة تاونات املحطة 

الرابعة من األسواق املتنقلة لالقتصاد االجتماعي 

مكناس والتي ينظـمها -والتضامني بجهة فاس

مجلس الجهة بشراكة مع وزارة السياحة والنقل 

الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجتماعي، بحضور السيدة جميلة املصلي كاتبة 

كلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد الدولة امل

االجتماعي، و السيد صالح الدحي عامل إقليم 

تاونات، والسيد لحسن العواني، نائب رئيس 

مجلس جهة فاس مكناس،والسيدة ماجدة 

بنعربية، نائبة رئيس مجلس الجهة و عدد من 

 .السادة املستشارين الجهويين

عارضا  52ويعرف هذا السوق املتنقل مشاركة 

متر  1300من الجهة، حيث يقام على مساحة 

أكتوبر الجاري  10مربع ويستمر الى غاية 

بمشاركة عارضين من مختلف مناطق جهة فاس 

مكناس، يمثلون عددا من التعاونيات 

والقطاعات االنتاجية سواء الجلد والزرابي 

والنقش على الخشب والفخار وإنتاج العسل 

لطبية والتمور وزيت الزيتون واألعشاب ا

 .والعطرية ومواد التجميل الطبيعية وغيرها

وكانت املحطات السابقة لهذا السوق املتنقل قد 

أقيمت بتازة تلتها ميسور ثم الحاجب، حيث 

تستهدف املساعدة في تسويق منتوجات 

التعاونيات واملؤسسات اإلنتاجية العاملة في 

مجال االقتصاد التضامني والتوعية والتحسيس 

دة، عالوة على تبادل التجارب بأهمية الجو 

 .والخبرات بين املنتجين

وتأتي هذه املحطة في سياق دينامية جديدة 

مكناس مع قرب إبرام -يعرفها القطاع بجهة فاس

العامة  العالقات

 والتعاون

الدولي التعاون الوكالة الجهوية لتنفيذ  

 المشاريع

 أنشطة المجلس ملف العدد
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

اتفاقية شراكة بين الجهة والوزارة الوصية على 

قطاع الصناعة التقليدية والوكالة الوطنية 

للنباتات الطبية والعطرية بتاونات، تروم 

ساهمة الوكالة في التأهيل والتكوين والبحث م

العلمي املرتبط بتطوير القطاعات اإلنتاجية 

 .والصناعة التقليدية

وتسعى هذه النسخة إلى إعطاء دفعة للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية باإلقليم، كأحد 

األهداف التي يراهن عليها مجلس الجهة لتحقيق 

على إبراز مكناس، عالوة -إقالع بتراب جهة فاس

املؤهالت واإلمكانات الجهوية التي يزخر بها قطاع 

االقتصاد االجتماعي والتضامني بالجهة وعرض 

كل الفرص املتاحة لتطويره ودعم أنشطته، من 

خالل تشجيع منظومة التعاونيات والجمعيات 

والتعاضديات واملقاوالت االجتماعية، وتعزيز 

 .بالجهة التعاون بين مختلف الفاعلين الترابيين
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

األسواق املتنقلة ملنتوجات االقتصاد االجتماعي 

والتضامني بمدينة الحاجب 

نظم مجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع وزارة 

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتماعي، وبتعاون مع عمالة الحاجب 

النسخة الثالثة من املعرض الجهوي لألسواق 

املتنقلة لالقتصاد االجتماعي والتضامني، تحت 

األسواق املتنقلة مبادرة جهوية لدعم ر "شعا

 " املنتوجات املحلية

شتنبر  24 وقد تم افتتاح هذا املعرض يوم االثنين

بحضور كل من السيدة ماجدة بنعربية،  2018

الجهة، السيد عامل النائبة الرابعة لرئيس مجلس 

إقليم الحاجب بالنيابة، السيدة ممثلة وزارة 

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتماعي، السادة املستشارين 

الجهويين، وكذا السادة ممثلي املصالح الالممركزة، 

                        .                               إضافة إلى حضور وازن للمنابر اإلعالمية

تعاونية  50وقد عرفت هذه النسخة مشاركة 

وجمعية يمثلون مختلف القطاعات اإلنتاجية من 

داخل تراب الجهة وبمنتوجات مختلفة )العسل، 

التين، األعشاب الطبية، زيت الزيتون، النجارة، 

، اذ قدر عدد الزوار خالل يوم االفتتاح …(الخياطة

وجذير بالذكر أن تجربة  .زائر 1.000ما يناهز 

األسواق املتنقلة قد انطلقت في كل من تازة وبوملان 

و ميسور، وهي التجربة التي عرفت نجاحا مهما، 

محققة بذلك األهداف املرجوة، سواء من حيث 

قيمة املبيعات أو من حيث عدد الزوار الذين 

توافدوا على هذه األسواق على طول فترة تنظيمها، 

.ألف زائر 60مثال بمدينة تازة     إذ فاق العدد 
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     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

بدراسة ملفات  ةلجنة اإلشراف والتتبع الخاص اتاجتماع

2018دعم الجمعيات برسم سنة 

لجنة اإلشراف والتتبع املكلفة بدراسة ملفات  ياجتماع الجهة بمقر 2018أكتوبر  31و  10 يانعقد يوم

وذلك من أجل تدارس طلبات الدعم وتقرير عدد الجمعيات املستفيدة واملبالغ  2018دعم الجمعيات برسم سنة 

 املرصودة لها.

 مكناس.-جهة فاسمجلس نائب رئيس خالد البوقرعي رئيس اللجنة، السيد ان االجتماع نوقد ترأس هذا

 ; وحضره السادة 

  :مكناس-نائب رئيس مجلس جهة فاسالسيد أحمد اليندوزي. 

  :مكناس.-نائب رئيس مجلس جهة فاسالسيد منير شنتير 

 مكناس.-السيدة سعاد لغماري: نائبة رئيس مجلس جهة فاس 

  السيد عبد هللا البورقادي: رئيس لجنة التنمية االقتصادية

 واالجتماعية والثقافية والبيئية.

  املريزق: رئيس لجنة العالقات الخارجية والتعاون.السيد املصطفى 

 .السيد لحسن دهده: رئيس لجنة الفالحة والتنمية القروية 

 .السيد عبد الرزاق املومني: املدير العام للمصالح 

  السيد ادريس ديداح: رئيس قسم التنمية االجتماعية والثقافية

 .والرياضية

 كناسم-السيدة حياة جديد: متصرفة بمجلس جهة فاس. 

 مكناس.-السيدة سارة جويهر: متصرفة بمجلس جهة فاس 

 

 :ة النقط التاليةشو ذلك ملناق

 املعايير املعتمدة في انتقاء االجتماعية والثقافية املستفيدة من الدعم. 

اقع االثرية، التراث واملوروث الشفهي   الجمعيات الثقافية العاملة في مجال االعتناء واملحافظة على املو

 2018املستفيدة من الدعم في إطار شراكة برسم سنة للجهة 

 2018مناقشة امليزانية املرصودة للمساعدات في املناطق املتضررة من موجة البرد برسم سنة  
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 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 

 

 

املنتدى العاملي الحادي عشر للجهات بالرباطمشاركة الجهة 
شارك السيد مصطفى امريزق، رئيس لجنة     

 جهة فاسالعالقات الخارجية والتعاون بمجلس 

كذا بحضور مكناس نيابة عن السيد رئيس الجهة و 

، مكلف بمهمة والسيد السيد عبد القادر النادري 

أناس األنصاري، رئيس مصلحة العالقات الدولية 

أشغال املنتدى العاملي الحادي عشر في والتعاون 

منظمة الجهات املتحدة، نظمته لذي اللجهات، 

بشراكة مع مجلس جهة الرباط سال القنيطرة، تحت 

الجهات في مواجهة تحديات تنفيذ األجندات “شعار 

األجندة و  باريس اتفاق،  2030ندة أج العاملية الثالث

 .الحضرية الجديدة

ينظم على  مثل املنتدى العاملي، الذي 

ملنظمة الجهات املتحدة  11ال هامش الجمع العام 

، مناسبة ملناقشة كيفية جعل دور الجهات “فوكار “

أكثر نجاعة في تحقيق أهداف األجندات الدولية 

 2015 الثالثة التي تمت املصادقة عليها سنتي

، والتعريف بالتطورات في إجراءات الجهات 2016و

 تحدياتها.مواجهة و  يتعلق بالتنمية املستدامة فيما

كما شهد املنتدى تنظيم أشغال موازية       

شملت طاولة مستديرة في موضوع " أمثلة عن 

"سياسات من أجل  موضوع وأخرى فيالتخطيط"، 

ؤى وتجارب تقديم ر كما تم  ."حماية التنوع الثقافي

طرق ضمان التنفيذ الفعال،  وخالصات همت

 على:باإلضافة إلى ذلك، ركزت العديد من املداخالت 

  ؛مبادئ الديمقراطية املحلية

التفكير والبناء املشترك للتنمية املستدامة  

 للمجال؛

على تنفيذ السياسات  الجهات دعم قدرات 

  ؛بشكل مستقل

املواطنات توفير الخدمات األساسية لعموم  

  ؛واملواطنين

تعزيز دور املجتمع املدني للبناء املشترك  

 ؛لالستراتيجيات التنمية الترابية

تنفيذ كل البرامج ذات الصلة ملكافحة الفقر  

 ؛مجالية وتعزيز العدالة

حيث شكل هذا املنتدى مناسبة لنسج عالقات مع    

جهات من أمريكا الالتينية )جهة عن بلد الشيلي و 

يا( من افريقيا ) جهة من نيجيريا (و من أوروبا كولومب

) جهة من اسبانيا (  ،باإلضافة إلى التبادل فيما 

يخص أفاق عقد  اتفاقيات الشراكة و التعاون 

 . الالمركزي  بينها و بين جهة فاس مكناس مستقبال

العامة  العالقات

 والتعاون
الدولي التعاون الوكالة الجهوية لتنفيذ  

 المشاريع

 أنشطة المجلس ملف العدد
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من دولة الصين  (SICHUAN)زيارة وفد عن جهة سيشوان 

 ملجلس جهة فاس مكناس الشعبية

 

في إطار تعزيز العالقات الخارجية مع الجهات          

األجنبية، استقبل السيد ادريس الصقلي العدوي 

النائب األول للرئيس والسيد لحسن العواني النائب 

أكتوبر  25للرئيس بمقر الجهة يوم الخميس  التاني

وفد عن إقليم س ي شوان بجمهورية الصين الشعبية 

نائب رئيس   HUANG XINCHUيترأسه السيد 

إقليم سيشوان رفقة السيد  محمد خليل  رئيس 

جمعية  التبادل و الصداقة  الصينية املغربية. حيث 

 يأتي هذا االستقبال على هامش زيارة الوفد الصيني

للمغرب للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للقاء 

وحوار املدن التاريخية والثقافية الصينية املغربية 

 أكتوبر بالرباط. 25و 24املنظمة يومي 

في البداية قدم السيد نائب الرئيس كلمة ترحيب      

بالوفد الصيني مشيرا إلى العالقات الوطيدة التي 

شار الى التقطيع ، تم أ1958تربط البلدين منذ 

بها  تالترابي الجديد للجهات مذكرا باملراحل التي مر 

الجهوية باملغرب. بعد ذلك قدم نبذة عن جهة فاس 

مكناس من حيث املؤهالت البشرية والترابية  و 

االقتصادية و االجتماعية، كما أشار إلى الترتيب 

لجهة في القطاع الفالحي و الصناعي و لالوطني 

الجهة من الناتج الداخلي الخام  الخدمات و حصة

الوطني. كما أضاف السيد الرئيس عن كون الجهة 

منفتحة حول محيطها الخارجي لتبادل الخبرات 

والتجارب  و الثقافات و عن سياستها الحالية 

املرتكزة على تطوير مناخ األعمال من أجل 

استقطاب املستثمرين األجنبيين لالستفادة من 

من حيث توفر اليد العاملة الفرص املتاحة لهم 

املؤهلة و البنيات التحتية الالزمة و املوقع الجغرافي 

املتميز و غيرها. و اختتم كلمته بفتح نقاش حول 

 إمكانية التعاون و الشراكة بين الجهتين. 

بعد ذلك قدم السيد نائب رئيس إقليم         

شكره على االستقبال الحار. حيث عبر   سيشوان

تواجده باملغرب الذي يعتبره بلده التاني عن فرحته ب

م  إقليم سشوان الذي يقدثم قام بتبعد الصين.  

كثافته ، يمثله ، فهو إقليم يقع جنوب غرب الصين

 105مليون نسمة  بنسبة   90السكانية تتعدى 
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كلم  630 487نسمة في الكلمتر مربع, تبلغ مساحته 

من أوائل املنتجين  مربع ,  يعتبر إقليم سشوان

الحبوب (   –القمح -الفالحيين في الصين  ) األرز 

باألضافة الى انتاج الطاقات املتجددة بفضل  بناء 

باإلقليم، كما أشار 1999أكبر سد في العالم في   

السيد إلى تطور األنشطة السياحية  بفضل تميز 

اإلقليم  بمواقع تاريخية مصنفة كتراث عاملي في 

 اليونسكو.

في األخير مكنت هده املباحثات بين الطرفين من       

تعزيز عالقات التعاون الدولي، كما شكلت فرصة 

للتشاور حول إمكانية عقد اتفاقية للتعاون 

لهدايا اوالشراكة بين الجهتين. واختتم اللقاء بتبادل 

 كرمز للصداقة بين الجهتين.

. 
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اقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ اجتماع لجنة اإلشراف  واملر

 املشاريع بجهة فاس مكناس
واملراقبة للوكالة الجهوية  اإلشرافانعقد اجتماع لجنة 

أكتوبر  18لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس يوم 

 االجتماعبمقر جهة فاس مكناس. وشكل هذا  2018

رمز وميثاق الرسم للوكالة أمام أعضاء مناسبة لتقديم 

يعد تصميم رمز  .واملراقبة للوكالة اإلشرافلجنة 

الوكالة خطوة مهمة للتعريف بالوكالة وتمييزها عن باقي 

اململكة، كما من شأنه أن يساهم في إبراز عمل  وكاالت

الوكالة وإشهار منجزاتها. وفي نفس السياق تم اعتماد 

مكونات رمز جهة فاس مكناس في تصميم رمز الوكالة 

حفاظا على انسجام وتكامل الرمزين املشكلين للجهة 

من جهة أخرى، تم استعرض ميزانية  .وذراعها التنفيذية

 175للجنة، والتي بلغت  2019الوكالة برسم سنة 

 2018ارتفاعا هاما مقارنة بسنة  مسجالمليون درهم، 

، وهذا راجع إلى رصد ما يزيد عن )مليون درهم 5.90)

 59مليون درهم لتنفيذ برامج التنمية عوض  148

فيما يخص املشاريع  .2018مليون درهم املبرمجة سنة 

 ماعيةاالجتاملبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق 

واملجالية بالوسط القروي، ستتكلف الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس بتتبع وتنفيذ جل 

مشروع، واملمولة من صندوق  47املشاريع البالغ عددها 

مليون درهم. جزء من هذه  354التنمية القروية بمبلغ 

املشاريع ستتكلف بها الوكالة بصفتها صاحبة املشروع، 

ستساهم هذه املشاريع  .األخرى بتتبع املشاريع  وستقوم

باملئة  66في فك عزلة عدة قرى وتعزيز بنيتها التحتية، 

باملئة للربط  34لتعزيز الشبكة الطرقية و ةمخصص

، األخيروفي  .بالكهرباء والتزويد باملاء الصالح للشرب

الخاصة بإنجاز مشاريع  االتفاقياتتمت املصادقة على 

 .أطراف من بينها الوكالةمشتركة بين عدة 

 

العامة  العالقات

 والتعاون

الدولي التعاون الوكالة الجهوية لتنفيذ  

 المشاريع

 أنشطة المجلس ملف العدد
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تزويد دوار أوالد الحاج بجماعة سبع رواض ي بإقليم موالي 

 يعقوب باملاء الصالح للشرب عبر الربط الفردي )املاء(

 

أعطيت انطالقة أشغال تزويد دوار أوالد الحاج 

التابع لجماعة سبع رواض ي بإقليم موالي يعقوب 

للشرب عن طريق الربط الفردي، باملاء الصالح 

بحضور ممثلين عن جهة فاس مكناس، والوكالة 

الجهوية لتنفيذ املشاريع بالجهة، واملديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، واملكتب الوطني 

 .، والسلطات املحلية-فرع املاء-للماء والكهرباء 

ويتضمن هذا املشروع، املمول من طرف صندوق 

 1.56التنمية القروية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 

مليون درهم، بناء خزان للمياه وقنوات للتوزيع عبر 

الربط الفردي. وستتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ 

ملكتب ااملشاريع بجهة فاس مكناس، بتنسيق مع 

تتبع ومراقبة  مهامفرع املاء، -الوطني للماء والكهرباء

 . إنجاز هذا املشروع
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أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين مركز جماعة مكس 

إقليم موالي يعقوب )املسالك  –وحامات موالي يعقوب 

 والطرق(

تم إعطاء انطالقة أشغال تهيئة الطريق الرابط بين 

حامات موالي يعقوب ومركز جماعة مكس بحضور 

جهة فاس مكناس برفقة كل من ممثلي ممثل مجلس 

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بالجهة، املديرية 

اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 

 والسلطة املحلية.

هذا املشروع الذي يندرج ضمن املشاريع املمولة في 

إطار صندوق التنمية القروية خصص له ما يناهز 

 22شغال على مسافة مليون درهم، وستمتد األ  17

 كلم.

ستقوم الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس 

مكناس واملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء بتتبع األشغال في إطار اتفاقية 

املساعدة التقنية املبرمة بين الطرفين.
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أشغال تهيئة الطريق الجماعية الرابطة بين الطريق 

اكنة وأوالد  5003اإلقليمية  ودواوير املنبهة وزوار التمرة والرز

بهيش وجنان القاض ي بجماعة سبت األوداية بإقليم موالي 

(يعقوب )املسالك والطرق   

أعطيت انطالقة أشغال تهيئة الطريق الجماعية 

ودواوير املنابهة  5003ن الطريق اإلقليمية الرابطة بي

وزوار التمرة والرزاكنة وأوالد بهيش وجنان القاض ي 

بجماعة سبت األوداية بإقليم موالي يعقوب 

بجضور ممثلين عن مجلس جهة فاس مكناس، 

والوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بالجهة، واملديرية 

ء، اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملا

 وجماعة سبت األوداية، والسلطات املحلية.

وقد مول هذا املشروع من طرف صندوق التنمية 

مليون درهم،  7.78 هالقروية بغالف مالي قدر 

وسيمكن من الربط الطرقي للدواوير السالفة الذكر 

 كيلومترات. 8.5على مسافة 

ستتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس  

. تتبع ومراقبة إنجاز هذا املشروع مهاممكناس 

 

 

 

 



 

                 إلكترونية  داخلية نشرة إخبارية  الجهة  نشرة 27
     مكناس،  تصدر كل شهرين -لجهة ف اس  

 2018 اكتوبر -شتنبر

 

 كهربة دوار عين الزاوش التابع لجماعة أوالد ميمون 

 إقليم موالي يعقوب )الكهرباء(

التابع  انطلقت أشغال كهربة دوار عين الزاوش

لجماعة أوالد ميمون، والتي تتضمن إنشاء محطة 

كيلوفولت/أمبير. وسيساهم هذا املشروع  160بقوة 

 في تعزيز شبكة توزيع الكهرباء بالجماعة. 

وقد أعطيت انطالقة األشغال بحضور رئيس 

جماعة أوالد ميمون وممثلين عن الوكالة الجهوية 

رية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس مكناس، واملدي

اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء، 

، -فرع الكهرباء –واملكتب الوطني للماء والكهرباء 

 والسلطة املحلية.

ويندرج هذا املشروع في إطار مشاريع صندوق 

درهما،  483.816التنمية القروية بتكلفة تناهز 

وستشرف عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع 

بالتنسيق مع مصالح املكتب بجهة فاس مكناس 

 .فرع الكهرباء –الوطني للماء والكهرباء 
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بتراب  7046و 7022و 7031إعادة تهيئة الطرق اإلقليمية 

 والية مكناس )املسالك والطرق(

 7022و 7031أشغال تهيئة الطرق اإلقليمية  تم بدأ

مكناس، بحضور ممثلي  عمالةالتابعة لتراب  7046و

كل من الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس 

مكناس، واملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

 واملاء. واللوجستيك

وتهم هذه األشغال، التي تندرج في إطار املشاريع 

من طرف صندوق التنمية  املبرمجة واملمولة

على  7031القروية، تقوية الطريق اإلقليمية رقم 

 7046كيلومترات، والطريق اإلقليمية رقم  8.6طول 

كيلومترات، في حين ستتم معايرة  5.5على طول 

 5.4وتقويتها على طول  7022الطريق اإلقليمية رقم 

ماليين  7.3كيلومترات. وستكلف األشغال ما يناهز 

 .درهم

تتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس وس

مكناس مسؤولية مراقبة وتتبع األشغال بمساعدة 

مصالح املديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

 .بمكناس واملاء واللوجستيك
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 تهيئة طريق ميسور القديم، جماعة سيدي بوطيب 

 والطرق(إقليم بوملان )املسالك 

شهدت جماعة سيدي بوطيب انطالق أشغال تهيئة 

طريق ميسور القديم بإقليم بوملان، الذي يدخل في 

إطار مشاركة مجلس الجهة في إعادة تأهيل هذا 

املركز النامي، بحضور ممثل املجلس الجهوي لفاس 

مكناس، وقائد قيادة ميسور، وممثل عن عمالة  –

رئيس جماعة سيدي بوطيب، ومدير بوملان، و 

الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس مكناس 

ورئيس مصلحة متابعة أشغال الطرق والبنيات 

التحتية القروية بالوكالة، وممثل املديرية اإلقليمية 

للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء وممثل عن 

 .فرع املاء –املكتب الوطني للماء والكهرباء 

ف تتولى مصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ وسو 

املشاريع بجهة فاس مكناس مسؤولية مراقبة وتتبع 

 4.5أشغال تهيئة الطريق الذي يعبر املركز على طول 

 مليون درهم. 5.54كيلومتر، بتكلفة إجمالية تناهز 
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الطريق غير املصنفة الرابطة بين مركز  أشغال تكسية

 واورخصن بإقليم تازة )املسالك والطرق( الزراردة ودوار 

غير التم يومه الثالثاء إنهاء أشغال تكسية الطريق 

املصنفة الرابطة بين مركز الزراردة ودوار 

واورخصن بإقليم تازة، حيث حضر أشغال التسليم 

ملعنية، وممثلين عن الوكالة رئيس الجماعة ا

الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة فاس مكناس، 

واملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك 

 .واملاء، والسلطة املحلية

وقد كلف هذا املشروع، الذي يندرج في إطار مشاريع 

، ما 2017صندوق التنمية القروية برسم سنة 

ربط بين جماعتي  ماليين درهم. ومكن من 4.4يناهز 

الزراردة ورباط الخير، وفك العزلة عن الدواوير 

 8.3املجاورة عبر تهيئة الطريق على مسافة 

 كيلومترات.
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تزويد دواوير جماية آيت بازة بإقليم بوملان باملاء الصالح 

 للشرب )املاء(

قـــام الســـــــــــــيـــد عـــامـــل إقليم بوملـــان، يومـــه الخميس، 

بزيارة تفقدية ألشـــغال تزويد دواوير جماية  يت بازة 

بإقليم بوملان باملاء الصالح للشرب. وقد كان مرفوقا 

خاللها بمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع بجهة 

فــــاس مكنــــاس، وممثــــل عن الجمــــاعــــة، والســـــــــــــلطــــة 

لف بتتبع ومراقبـــــــة املحليــــــة، والطــــــاقم التقني املك

 .املشروع

وسيمكن هذا املشروع، الذي يندرج في إطار مشاريع 

صـــــــــــــنــــدوق التنميــــة القرويــــة واملمول كليــــا من طرف 

أســـــــــــــرة بــاملــاء الشـــــــــــــروب عبر  650الجهــة، من تزويــد 

أســـــــــرة أخرى من  100الربط الفردي، كما ســـــــــيمكن 

االستفادة من املاء عبر إنشاء ثالث سقايات. وهو ما 

٪ من ســـــــــــــــاكنـــة 80تلبيـــة حـــاجيـــات  ســـــــــــــيســـــــــــــــاهم في

 .الجماعة من املاء الصالح للشرب

مليون درهم  18وقــــد خصـــــــــــــص غالف مــــالي بقيمــــة 

 إلنجاز هذا املشروع.
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انطالق أشغال بناء الطريق الرابط بين دوار اطالحة، تعاونية 

التابعين لجماعة سبع  لعيون، عين السيخ ودوار تغات

 )املسالك والطرق( – إقليم موالي يعقوب –رواض ي 

تم إعطاء انطالقة أشغال بناء الطريق الرابط بين 

دوار اطالحة، تعاونية لعيون، عين السيخ ودوار 

التابعين لجماعة سبع رواض ي، بحضور نائب  تغات

رئيس جماعة سبع رواض ي وممثلي كل من الوكالة 

الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس واملكتب 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، قسم 

 .التجهيز بإقليم موالي يعقوب والسلطة املحلية

نجازها يعد هذا املشروع من بين املشاريع التي تقرر إ

في إطار برنامج محاربة الفوارق االجتماعية واملجالية 

 بالتراب القروي. 

كم بغالف مالي  9أشغال البناء ستمتد على مسافة 

 .مليون درهم 8.1قدره 

يصال دواوير جماعة إكما سيمكن هذا املشروع من 

سبع رواض ي بكل من جماعة موالي يعقوب ومدينة 

ة وتعزيز البنية فاس وبذلك، سيساهم في فك العزل

 .الطرقية للجهة
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والبرمجة ومهندس  مباراة توظيف رئيس قسم الدراسات

 )توظيف( مكلف بتتبع املشاريع

والبرمجة  تين لتوظيف رئيس قسم الدراساتيذ املشاريع لجهة فاس مكناس مبار نظمت الوكالة الجهوية لتنف

 املشاريع.ومهندس مكلف بتتبع 

من املدير اإلقليمي للتجهيز  وكل، السيد أحمد الكور، واملراقبةتكونت لجنة االنتقاء من عضو لجنة اإلشراف 

 الوكالة وبعض من أطرها.  ومديربمكناس،  واملاء واللوجستيك والنقل

 

)توظيف(مباراة توظيف محاسب    

 ، تم تنظيم مباراة توظيف محاسب. 2018في إطار تعزيز املوارد البشرية للوكالة برسم سنة 

ولهذا الغرض تم تعيين لجنة النتقاء املرشح املناسب برئاسة السيد عبد هللا البورقادي، عضو لجنة اإلشراف 

كناس، مدير الوكالة ورؤساء واملراقبة، ومكونة من عميد كلية العلوم القانونية، االقتصادية واالجتماعية مل

 مصالحها.

 

 


