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ملجلس2020يوليوز دورةتميزت
لعباملاصادةةمكناسفاسجهة

هةوالجالدولةبينبرنامجالعقد
املشاريعتنفيذأجلمنوذلك
يةالتنمبرنامجفياألولويةذات

والذي2022-2020الجهوية
غاياتأربعةتحقيقإلىيهدف

الجاذبيةتحسين:أساسية
ية،الترابللمجاالتاالةتاصادية

وإنعاشاملنتجةالقطاعاتدعم
يصالتقلالعلمي،والبحثالشغل

اتوالتفاوتاالجتماعيالعجزمن
قافيالثاملجالوتثمينالترابية
علىةواملحافظالسياحيةواملواةع
.الطبيعيةاملوارد

الغالفةيمةأناإلشارةتجدرو 
بقدريماتبلغبرنامجللعقداملالي

:فيهتساهمدرهم،مليار11.193

3628.1يناهزبماالجهة✓
؛درهممليون 

دريقبماالوزاريةالقطاعات✓
درهم؛مليون 6155,1:ب

األخرى الترابيةالجماعات✓

درهم؛مليون 315,5:ب
مةبقيالعموميةاملؤسسات✓

:درهممليون 580,8بتقدر

:يناهزبمااملستفيدون ✓
.درهممليون 513,5

1/3ملف العدد 

نامج بين قد بر الشروع في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية عبر املاصادةة على الع
الدولة و جهة فاس مكناس 



I-الدولةنبيبرنامجللعقدالكبرى املشاريع
:2022-2020والجهة

الاصناعيةاملناطقمنالعرضةاعدةتوسيع-1
هكتار؛610مساحةعلىواللوجستيكية

املحاور منكلم440يناهزماوتوسيعبناء-2
القروي؛بالعالمواملسالكاملاصنفةالطرةية

جديدة؛جامعيةمؤسساتسبعإحداث-3
250بيةاالستشفائاالستيعابيةالطاةةمنالرفع-4

استشفائية؛مؤسساتأربعبناءعبرسريرا
خاصةمنشأةثمانينيناهزماوتأهيلخلق-5

والشباب؛بالرياضة
.(منشآت5)للجهةمتكاملثقافيةطبإحداث-6

ويخص هذا العقد عدة مشاريع مهمة 
:تتمثل فيما يلي

2/3ملف العدد 

نامج بين قد بر الشروع في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية عبر املاصادةة على الع
الدولة و جهة فاس مكناس 



II-جبرنامللعقداألساسيةالقطاعات
:2022-2020والجهةالدولةبين

:ةالرةميالخدماتوتطويرالاصناعة❑
درهم؛مليون 1066,41-مشاريع7
-مشروع12:واللوجستيكالتجهيز❑

؛3184,5
:ميالعلالبحثودعمالعاليالتعليم❑

درهم؛مليون 1860–مشاريع5
مليون 820–مشاريع9:الفالحة❑

درهم؛

:  ويشمل العقد برنامج القطاعات املبينة كاآلتي

:الكفاءاتوتطويرالشغلإنعاش❑
درهم؛مليون 725,9–مشروع11
ودعمالتقليديةالاصناعة❑

–مشروع11:االجتماعياالةتاصاد
درهم؛مليون 393
وتقليصاالجتماعيالتأهيل❑

–مشروع19:الترابيةالتفاوتات
درهم؛مليون 2204,6

16:افيالثقالتراثوتثمينالسياحة❑
درهم؛مليون 386,8–مشروع

7:يةالطبيعاملواردوحمايةالبيئة❑
.درهممليون 551,69–مشاريع

3/3ملف العدد 
نامج بين قد بر الشروع في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية عبر املاصادةة على الع

الدولة و جهة فاس مكناس 



01 أنشطة املجلس

2020غشت 05اجتماع مكتب مجلس الجهة املنعقد يوم األربعاء ❑

مكونات املحور 

ملجلس الجهة2020يوليوز 06انعقاد اجتماع دورة ❑

ال اجتماع حول تنزيل مشروع مركب متعدد التخصصات في مج❑
االقتصاد االجتماعي والتضامني للجهة

جهة فاس مكناس تنجز مخططا رقميا جهويا❑



01 أنشطة املجلس

يومالعاديةدورتهمكناس-فاسجهةمجلسعقد
صباحاالعاشرةالساعةعلى2020يوليوز 06اإلثنين
رئيسالعناصر،محندالسيدبرئاسةالجهة،بمقر

برزنيسعيدالسيدوبحضور مكناسفاسجهةمجلس
.املجلسأعضاءوالسادةوالسيداتالجهةوالي

 ½ملجلس الجهة2020يوليوز 06انعقاد اجتماع دورة 

إلىباإلضافةالدورةهذهأعمالجدول تميزوةد
لجهة،امجلسرئيسللسيداالخباري التقريرتقديم

منهةوالجالدولةبينبرنامجالعقدعلىباملاصادةة
برنامجفياألولويةذاتاملشاريعتنفيذأجل

علىاملاصادةةو2022-2020الجهويةالتنمية
شطرالوانجازبتطويراملتعلقةالخاصةاالتفاةية

ةبالجهاملاءرأساللوجستيكيةللمنطقةاألول 
ادةةواملاصالدراسةوكذاالعقدهذاإطارفياملندرجة

املاليةواملؤسسةالجهةبينالقرضعقدعلى
الدوليالبنكمنفرعSFIالدولية

آثارةملواجهالتجهيزاتبعضتمويلأجلمن
الطرق بعضإنجازتمويلو19كوفيدوباء

صتقليبرنامجإطارفياملندرجةالقروية
بالعالمواالجتماعيةاملجاليةالفوارق 
.القروي



01 أنشطة املجلس

2/2ملجلس الجهة2020يوليوز 06انعقاد اجتماع دورة 

:أبرزهاوشكل اجتماع هذه الدورة مناسبة أيضا لتدارس واملصادقة على مشاريع اتفاقيات أخرى 

اصاديةاالةتاألنشطةتثمينببرنامجتتعلقاتفاةية•
-2024سلفاالعتيقةباملدينةاملعيش ياإلطاروتحسين
التمويلوشروطصيغاالتفاةيةهذهوتحدد؛2020

ارإطوتنظمالبرنامج،هذاوتمويلبإنجازاملتعلقة
لىعالعملإلىتهدفكمااملتعاةدة،األطرافتدخالت

.املدينةهذهفيموةعا1197وترميمتأهيل
البردمحاربةأجهزةاةتناءأجلمنشراكةاتفاةية•

الحدفيالجهةفالحيمساعدةإلىتهدفوالتي؛بالجهة
وتقويةجاتاملنتو علىالبردلتساةطاتالسلبيةاآلثارمن

بةمحار مولداتاةتناءعبروذلكالتنافسيةةدراتهم
.البرد
ركزاملمديرالسيدطرفمنعرضتقديمتماألخيروفي

ةلجائحاالةتاصاديةاآلثارحول لالستثمارالجهوي 
االةتاصاديةاليقظةلجنةوإحداث19كوفيدفيروس
.الجهوية



01 أنشطة املجلس

اصرالعنمحندالسيدبرئاسةالجهةمجلسمكتبعقد
،2020غشت5األربعاءيومهبعد،عناجتماعا
:التاليةالنقطلدراسةأساساخاصص

½2020غشت 05اجتماع مكتب مجلس الجهة املنعقد يوم األربعاء 

نة برسم السالبرمجة الجديدة لالعتمادات1.
؛2020املالية 

تقديم مستجدات حول طلب القرض من 2.
؛“FEC”صندوق التجهيز الجماعي

تقديم مستجدات حول طلب القرض من 3.
؛“SFI“املؤسسة املالية الدولية

التاصميم الرةمي الجهوي؛4.

امج وضعية االتفاةيات الخاصة بالعقد برن5.
.بين الدولة والجهة



01 أنشطة املجلس

20202/2غشت 05اجتماع مكتب مجلس الجهة املنعقد يوم األربعاء 

القرضطلبحول مستجداتتقديم.3
؛"“SFIالدوليةاملاليةاملؤسسةمن
الجهوي؛الرةميالتاصميم.4
قدبالعالخاصةاالتفاةياتوضعية.5

.والجهةالدولةبينبرنامج



01 أنشطة املجلس

اجتماع حول تنزيل مشروع مركب متعدد التخصصات
في مجال   االقتصاد االجتماعي والتضامني للجهة

بةالنائالسيدةرفقةاألول النائبالسيدترأس
مديرالسيدوبحضور الجهةمجلسلرئيسالرابعة
املديريةنعوممثلاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالة
يةالتنمشؤونةسمأطروبعضللماصالحالعامة

الجوي والنقلالسياحةوزارةوممثلةالجهوية
–االجتماعيواالةتاصادالتقليديةوالاصناعة
زيللتنالتسريعسبلملناةشةخاصصاجتماعا
مجالفيالتخاصاصاتمتعددمركبمشروع

يندرجالذيللجهةوالتضامنياالجتماعياالةتاصاد

ة،والجهالدولةبينماالبرنامجعقدإطارفي
االتفاةيةمشروعمضمون تدارستمحيث

التيالخالصاتعلىاالضطالعمعالخاصة
املشروعبخاصوصاملنجزةالدراسةةدمتها

نمألجرأتهاملستقبليةاآلفاقواستشراف
الجهةلسمجعليهاشتغلالتياملهيكلةاملشاريع

.تشاركيةمقاربةإطارفي



01 أنشطة املجلس

اجتماع2020يوليوز 10بتاريخانعقد
رتقاريلتقديممكناسفاسجهةبمقر

الرةميللمخططوالثانيةاألولىاملرحلتين
برنامجتنزيلدعمإلىالهادفالجهوي 
املتعلقشقهفيالجهويةالتنمية

سيدالترأسهولقد،”الرةمياالةتاصاد”ب
يسلرئاألول النائبعدوي صقليادريس

السيداتوحضرهمكناسفاسجهة
اللجان،ورؤساءالرئيسنوابوالسادة
واألةاليم،العماالتممثلووالسادة

وممثلو،الالممركزةاملاصالحممثلوو 
.الجهةوأطراألورومتوسطيةالجامعة

جهة فاس مكناس تنجز مخططا رقميا جهويا

الدراسةهذهأنإلىاإلشارةوتجدر
سفاجهةبينالتعاون إطارفيتنجز

األورومتوسطيةوالجامعةمكناس
.IDATEومؤسسةبفاس



02 والتعاون العامةالعالةات

مكونات املحور 

اجتماع من أجل تدةيق ملفات الشراكة والتعاون مع الجامعات❑



02والتعاون العامةالعالةات

ئيسلر الثانيالنائب،العوانيلحسنالسيدترأس
2020يوليوز 28الثالثاءيومهالجهةمجلس

اسماعيلمواليجامعةممثليمنكلمعاجتماعين
تدةيقأجلمنوذلكاألورومتوسطيةوالجامعة

الجامعتينهاتينمعوالتعاون الشراكةملفات
.مآلهاوتدارس

اتاجتماع من أجل تدةيق ملفات الشراكة والتعاون مع الجامع



03

مكونات املحور       

اجتماع لجنة التكوين والشغل❑

راتالتكوين وتقوية القد



03

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

التكوين وتقوية القدرات

سالخمييوماجتماعاوالشغلالتكوينلجنةعقدت
الحقعبدالسيدبرئاسة،2020يوليوز 23

سبمجلوالشغلالتكوينلجنةرئيسالسعيدي،
النقطتينلتدارساالجتماعهذاخاصصالجهة،

:التاليتيناألساسيتين
لدعمأةمكافبإحداثالخاصةاالتفاةيةتنفيذتتبع-

شور؛-فاسبمنطقةالتشغيل
معمةاملبر الشراكةاتفاةيةحول مستجداتتقديم-

’‘ألستومشركة ALSTOM ”.

اجتماع لجنة التكوين والشغل



04

مكونات املحور       

االستشاريةهيآتال

لجهةاجتماع عن بعد ملكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب ل❑



04

دورة تكوينية لفائدة أعضاء وأطر الجهة

هيآت االستشاريةال

هةاجتماع عن بعد ملكتب الهيئة االستشارية املكلفة بالشباب للج

04 االستشاريةهيآتال

يوليوز 21الثالثاءيومانعقد

ةالهيئملكتببعدعناجتماع2020

جهةلبالشباباملكلفةاالستشارية

يفاللقاءهذاويندرج،مكناس-فاس

رةفتخاللالتجاربتبادلإعدادإطار

املجلسممثليبينالاصحيالحجر

رنسابفالوسطلجهةللشبابالجهوي 

شاريةاالستالهيئةمكتبعنوممثلين

ناس،مك-فاسلجهةبالشباباملكلفة

اليندوزيأحمدالسيداالجتماعهذاترأسحيث
لجهةيالدولالتعاون ممثلةوبحضور الهيئةرئيس

.الهيئةمكتبأعضاءوبفرنساالوسط



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

مكونات املحور 

5312قم انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطريق اإلقليمية ر ❑
إقليم تاوناتتيمزكانةودوار القلعة بجماعة 

يىوايت يحإروحنهاية أشغال بناء املسلك الرابط بين دوار ايت ❑
إقليم الحاجب           –إجيري بجماعة رأس 

وطريق نتيفوناسيوواد تبغالتطريق وتكسيةانطالق أشغال تهيئة ❑
رانإقليم إف–تيمحضيتايت حدو  وايت إبراهيم وايت حمو بجماعة 



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

لطريقابينالرابطاملسلكبناءأشغالبدءتم
بجماعةالقلعةودوار5312رةماإلةليمية
36.86ةبكلفتاوناتإلةليمالتابعةتيمزكانة
فاسجهةمجلسمنممولةدرهممليون 

.مكناس
ةمجموعبينالربطمنسيمكناملسلكهذا
سيديو تيمزكانةلجماعتيالتابعةالدواويرمن

.املخفي
ستهمىاألولمحطتين،علىاألشغالهاتهوستتم
ةوالثانيكيلومتر14.72طول علىالبناءأشغال

12.70طول علىالتقويةألشغالستخضع
.كيلومتر
صتقليبرنامجإطارفياملشروعهذايندرج

فاسبجهةواالجتماعيةاملجاليةالفوارق 
.مكناس

يذلتنفالجهويةالوكالةماصالحوستشرف
.شغالاأل تتبععلىمكناسفاسلجهةاملشاريع

ق انطالق أشغال بناء املسلك الرابط بين الطري
تيمزكانةودوار القلعة بجماعة 5312اإلقليمية رقم 

إقليم تاونات



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

وايت إروحنهاية أشغال بناء املسلك الرابط بين دوار ايت 
إةليم الحاجب           –إجيري يحيى بجماعة رأس 

بينطالراباملسلكبناءأشغالانتهت
يحيىايتودوارإروحايتدوار

إلةليمالتابعةجيري رأسبجماعة
كيلومتر،3.5طول علىالحاجب

درهممليون 2.65حواليكلفوالذي
.مكناسفاسجهةطرفمنممولة

روحإايتدوارساكنةعنالعزلةفكبهدفاملشروعهذاإنجازويأتي
اقواألسو العموميةاملرافقإلىالولوجوتسهيليحيىايتودوار

.األسبوعية
علىناسمكفاسلجهةاملشاريعلتنفيذالجهويةالوكالةوأشرفتهذا
.األشغالتتبع



05
الوكالة الجهوية 

لتنفيذ املشاريع

يق وطر تيفوناسينوواد تبغالتطريق وتكسيةانطالق أشغال تهيئة 
إةليم إفران–تيمحضيتايت حدو وايت إبراهيم وايت حمو بجماعة 

منكلوتكسيةتهيئةأشغالانطلقت
لطريقواتيفوناسينووادتبرهالتطريق

ايتودوارحدوايتدواربينالرابط
بجماعةحموايتودوارإبراهيم

ذلكو إفران،إلةليمالتابعةتيمحضيت
جودةلتحسينالهادفةاملشاريعإطارفي

عالمبالالعزلةفكفيواملساهمةالطرق 
فاسجهةمجلسمنبتمويلالقروي
.مكناس

مكناس هذا وستشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس
مليون درهم على 5.09على تتبع األشغال التي تاصل كلفتها ملا يناهز 

.كيلومتر3.85طول 


