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ملف العدد

دورتهمكناسفاسجهةمجلسعقد
على2022أكتوبر3االثنينيومالعادية
مجلسبمقرصباحاالعاشرةالساعة
الواحدعبدالسيدبرئاسةالجهة،

ور وبحضالجهة،مجلسرئيساألنصاري،
ة،الجهويللشؤونالعامالكاتبالسيد

.ةالجهمجلسأعضاءوالسادةوالسيدات
تقديمالدورةهذهأشغالعرفتوقد

سمجلرئيسللسيداالخباري التقرير
منللعديدفيهتطرق والذيالجهة،
:أهمهامناملحاور،
-2022الجهويةالتنميةبرنامجإعداد
؛2027
نةالسبرسمالجهةميزانيةمشروعإعداد
؛2023املالية
وارق الفتقليصبرنامجتنفيذتتبع

؛واالجتماعيةاملجالية
؛برنامجالعقدمشاريعتنفيذتتبع

التعاون اتفاقياتمنمجموعةإعداد
؛الجديدةوالشراكات
.ةاالستشاريالهيئاتإلحداثواإلعداد
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علىواملصادقةبالدراسةالدورةهذهوتميزت
يةاملالالسنةبرسمالجهةميزانيةمشروع
دةععلىواملصادقةالدراسةتمتكما،2023

منةمختلفميادينتهماتفاقيات،مشاريع
:بينها

اسفجهةبينالالمركزي التعاون اتفاقية
والعاج،بساحلTONKPIوجهةمكناس
ويرتطإلىباإلضافةاالتفاقيةهذهتهدف

عدةيفاإلفريقيةالجهةوالجهةبينالعالقات
نهي،املوالتكوينكالفالحة،أساسيةمجاالت

ة،املستداموالتنميةوالبيئةوالثقافة،
اريعاملشعناإلعالنفياملشاركةمنالتمكن
اون التعلدعماإلفريقيبالصندوق الخاصة

مةالعاللمديريةالتابعالدوليالالمركزي 
؛الترابيةللجماعات

تقويةأجلمنوتعاون شراكةاتفاقية
؛بالجهةللجمعياتاملؤسساتيةالقدرات
الترابيةالجماعاتمعنموذجيةاتفاقية
نياتالبمشاريعتمويلفيللمساهمةبالجهة
هذهستمكنحيثوالتنمية،التحتية

عامالاالطارتحديدمنالنموذجيةاالتفاقية
ومجالسالجهة،مجلسبينللشراكة

وكذااملعنية،األخرى الترابيةالجماعات
؛شريكةالاألطرافستتحملهاالتيااللتزامات
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اتباإلجراءاملتعلقةاإلطاراالتفاقية
العموميةالسلطاتطرفمناملتخذة
يوليوز حرائقمناملتضررينلدعم
حرائقإثرعلىجاءتوالتي،2022

يمةالحس-تطوان-طنجةبجتهيالغابات
.مكناسوفاس
ةواملصادقالدراسةأيضاتمتوقدهذا
أجلمنشراكةاتفاقيةمشروععلى

اإلسعافاتخدماتمركزتجهيز
SAMU)املتنقلةاالستعجالية SOCIAL)

خاصاألشمواكبةبرنامجإطارفياملبرمج
ةالوطنيللمبادرةهشاشةوضعيةفي

إلىيهدفوالذيالبشرية،للتنمية
روالتأطياالستقبالظروفتحسين
األشخاصمساعدةإطارفيباملركز،

الشارع،وضعيةفيأومأوى بدون 
ىعلواملصادقةالدراسةالىباإلضافة

ياتاالتفاقمنملجموعةتعديليةمالحق
وةالجهمجلسبينالشراكةكاتفاقية

ربطاللتسويقللطيرانالعربيةشركة
.أكاديروفاسبينالداخليالجوي 
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نفايات الجهوي لتدبير الاملديري واتفاقية الشراكة  املتعلقة باملخطط 
نفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية وال

.”بجهة فاس بوملان  سابقا“الفالحية والهامدة 

املالية وفي ختام أشغال هذه الدورة، تم االطالع على تقرير تدقيق العمليات
، والذي قامت به 2021و 2020مكناس برسم سنتي -لجهة فاسواملحاسباتية

.عامة للماليةلجنة مشتركة من املفتشية العامة لإلدارة الترابية واملفتشية ال



ضامني تنظيم الدورة الثالثة للمعرض الجهوي لالقتصاد االجتماعي والت
لجهة فاس مكناس
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ملف العدد

ماعي اكتوبر فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي لالقتصاد االجت15انطلقت يوم السبت 
ب والتضامني لجهة فاس مكناس، والذي ينظمه مجلس الجهة تحت الرعاية السامية لصاح

اد االجتماعي الجاللة امللك محمد السادس بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتص
فعة للنموذج االقتصاد االجتماعي والتضامني دعامة للتنمية الجهوية ورا: "والتضامني، تحت شعار

جهة، وقد افتتح هذه الدورة السيد والي جهة فاس مكناس والسيد رئيس ال". التنموي الجديد
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، بحضور والسيدة ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
انيين، السادة عمال عماالت وأقاليم الجهة، والسادة أعضاء الجهة، والسادة املستشارين البرمل

فلسطين والسادة رؤساء املصالح األمنية، والسيد ممثل البرملان العربي، والسيد ممثل سفير
عاليات ، وعدة فالالممركزةباملغرب، ووفد عن جهة كورسيكا بفرنسا، والسادة رؤساء املصالح 

.أخرى 
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قفطان لجهة فاس مكناس، باعتبار ال" القفطان"وتميزت هذه الدورة باحتضان الدورة األولى ل
ث تم من خالل املغربي رمزا للنبالة واألناقة والتراث والهوية داخل الجهة وعلى املستوى الوطني، حي

لمية تم تنظيم العديد من الندوات العكما.بالجهةهذا العرض إبراز مهارة الصانع التقليدي 
تعاونيات والورشات التكوينية املندرجة ضمن فعاليات هذه الدورة، والتي استهدفت مختلف ال

.املنتمية للجهة
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رة مشاركة وازنة عن مجلس جهة فاس مكناس في الدو ❑
ليم بإقتيمحضيتالخامسة ملهرجان تثمين ساللة 

افران
الق مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في فعاليات انط❑

النسخة األولى ملنتدى جهات إفريقيا بمدينة 
السعيدية

2022شتنبر 13اجتماع مكتب مجلس الجهة بتاريخ ❑

ة تنظيم مجلس جهة فاس مكناس لدورات تكويني❑
لفائدة الجماعات الترابية بالجهة

ة استعدادات مجلس الجهة لتنظيم الدورة الثالث❑
للمعرض الجهوي واألسواق املتنقلة ملنتوجات

االقتصاد االجتماعي والتضامني
اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون ❑

جهةمجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أطر ال❑

د تواصل مجلس الجهة مع وزارة السياحة واالقتصا❑
االجتماعي والتضامني حول مشروع مؤازرة

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01



انطالق فعاليات الحوار الجهوي حول التعمير ❑
واإلسكان

جةاجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرم❑

بمجلس جهة فاسباستيااستقبال فريق قدماء ❑
مكناس

اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية ❑
والثقافية والبيئية

اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس جهة فاس مكناس❑

استقبال مجلس جهة فاس مكناس لفريق الوداد ❑
الرياض ي الفاس ي لكرة القدم

ي برنامج اطالق املنصة اإللكترونية لتسجيل النساء ف❑
لتسهيل التمكين ” جسر التمكين والريادة“

االقتصادي للنساء في جهة فاس مكناس
تتاح مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في فعاليات اف❑

الدورة الثالثة عشرة ملعرض الفرس للجديدة
ملصنع الزيارة امليدانية ملشروعي الحاضنة الجهوية وا❑

”FES SMART FACTORY“الذكي لفاس 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01



عن لجنة القيادة املنبثقة: مجلس جهة فاس مكناس❑
اعها اللجنة الجهوية للتكوين املستمر تعقد اجتم

بمقر الجهة
مشاركة السيد عبد الواحد االنصاري في الندوة ❑

الدولية حول األمن والسيادة الغذائية بالبيرو
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فعاليات الدورة 2022شتنبر 3و2افران ما بين باقليمتيمحضيتاحتضنت جماعة 
مجموعة من ، وهي الدورة التي تميزت بمشاركةتيمحضيتالخامسة ملهرجان تثمين ساللة 

.ضيتتيمحمربي األغنام على املستوى الوطني وخاصة مالك الساللة األصيلة لجماعة 
راكة وحرصا من مجلس الجهة على تثمين املوروث الطبيعي للجهة، وتعزيز أواصر الش

تطوير قطاع والتعاون التي ظلت تجمعه بباقي الفاعلين في القطاع وخاصة فيما يتعلق ب
اليات الدورة املاشية و تحسين مستويات اإلنتاج، بعث مجلس الجهة وفدا للمشاركة في فع

.والفقرات املشكلة للمهرجان
عضاء ترأس هذا الوفد السيد يوسف حدهم نائب رئيس الجهة، رفقة السيدات والسادة أ

دة خديجة ، والسياشقيقالجهة ممثلي اإلقليم السيد محمد والزين ، والسيد عبد الحكيم 
.عزيزي علوي، والسيدة زبدة أعويش

مشاركة وازنة عن مجلس جهة فاس مكناس في الدورة 
1/2فران اباقليمتيمحضيتالخامسة ملهرجان تثمين ساللة 
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اق وقد وقف الوفد من خالل جولة ميدانية على أصناف االغنام التي دخلت حلبة السب
.لتحصيل جوائز التثمين والتربية، وكذا التسمين

فتاح املهرجان كما تمت زيارة مجموعة من األروقة الخاصة بتثمين املنتجات املحلية في إطار ان
.على األنشطة التقليدية والحرفية 

يسه على وتميز املهرجان بتكريم الجمعية املنظمة للمهرجان ملجلس الجهة في شخص رئ
.الدعم والتعاون الدائمين مع الفاعلين في القطاع

مشاركة وازنة عن مجلس جهة فاس مكناس في الدورة 
2/2فران اباقليمتيمحضيتالخامسة ملهرجان تثمين ساللة 
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مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في فعاليات انطالق 
1/2دية النسخة األولى ملنتدى جهات إفريقيا بمدينة السعي
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أشغالانطالقالسعيديةمدينةعرفت
يوملىاألو نسختهفيإفريقياجهاتمنتدى

ينظموالذي،2022شتنبر08الخميس
الجاللةلصاحبالساميةالرعايةتحت
جمعيةطرفمنالسادسمحمدامللك
املدنمنظمةمعبشراكةاملغربجهات

ة،اإلفريقياملتحدةاملحليةوالحكومات
فيشاركتحيثالشرق،جهةومجلس
منومجموعةاملغربجهاتكلاملنتدى
هذهوستستمر.اإلفريقيةالدول جهات

:شعارتحتتنظيمهاتمالتيالنسخة
ةاملستدامالتنميةفيالجهاتمساهمة“

”يقياإلفر املستوى علىاالندماجودينامية
.2022شتنبر10السبتيومغايةإلى

هةجمجلسعنوفدشاركاملناسبة،وبهذه
الواحدعبدالسيدبرئاسةمكناسفاس

الأشغفيالجهة،مجلسرئيساألنصاري 
الحقعبدالسيدجانبالىاملنتدىهذا

س يالسالالزهراءفاطمةوالسيدةأبوسالم
زينوالمحمدوالسيدالرئيس،السيدنواب
ن،والتعاو الخارجيةالعالقاتلجنةرئيس

سمجلعضواليعقوبيمصطفىوالسيد
كالةالو مديرالزيانييوسفوالسيدالجهة،
.املشاريعلتنفيذالجهوية



مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في فعاليات انطالق 
2/2دية النسخة األولى ملنتدى جهات إفريقيا بمدينة السعي
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مجموعةعرضاملنتدىأشغالعرفتوقد
ة،االفريقيوالجهاتالحكوماتتجاربمن
ة،املغربيالجهاتبعضتجارببينهامن

س يالتأسيالعامالجمععقدالىباإلضافة
ملسيراواملكتبالرئيسالنتخابللمنتدى

ريقطوورقةالداخليالنظامعلىواملصادقة
.2030األلفيةأهدافتتضمنالتياملنتدى
دعقتماللقاء،هذافعالياتمعباملوازاة

جهةمجلسرئيسالسيدبينعمللقاء
كاوالكجهةرئيسوالسيدمكناسفاس

ن للتعاو التأسيسأجلمنالسينغالية

فييةالثنائالعالقاتوتقويةاملستقبلي
ةاتفاقيعقدأفقفياملجاالتمختلف
لسةجتنظيمتمكماالجهتين،بينشراكة
األنصاري الواحدعبدالسيدبينعمل

كودبالتونكبيجهةرئيسنائبوالسيد
راكةالشملوضوعالتطرق تمحيثديفوار،

يةاالتفاقمشروعاطارفيالجهتينبين
ادقة،واملصللدراسةالجهتينعلىاملعروض

ملجلسةبالنسبعليهاملصادقةستتموالذي
العاديةالدورةخاللمكناسفاسجهة

للسادةكانكما.2022أكتوبرلشهر
معاللقاءاتمنمجموعةالوفدأعضاء
.املنتدىهذافياملشاركةالوفود
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، على الساعة الثالثة بعد 2022شتنبر 12عقد مكتب مجلس جهة فاس مكناس اجتماعا يوم اإلثنين 
يدات الزوال بمقر الجهة، برئاسة السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس الجهة، وبحضور الس

توبر وقد خصص هذا االجتماع لإلعداد لجدول أعمال الدورة العادية لشهر أك. والسادة أعضاء املكتب
، باإلضافة إلى مجموعة من 2023، الذي تضمن مشروع ميزانية الجهة برسم السنة املالية 2022

مية الجهوية كما تدارس أعضاء املكتب مستوى تقدم اإلعداد لبرنامج التن. مشاريع اتفاقيات الشراكة
والتضامني ، وكذا التحضير لتنظيم الدورة الثالثة للمعرض الجهوي لالقتصاد االجتماعي2022/2027

.والدورة الثانية لألسواق املتنقلة

اجتماع مكتب مجلس الجهة
2022شتنبر  13بتاريخ 

1/2
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تنظيم مجلس جهة فاس مكناس
ات لدورات تكوينية لفائدة الجماع

الترابية بالجهة
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جماعات يستأنف مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس ال

عالي، وذلك الترابية الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم ال

عة إلقليم بتنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء اللجان بمجالس الجماعات التاب

.2022شتنبر 13و 12يومي ” النظام األساس ي للمنتخب“: إفران في موضوع

مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 
الترابية بإقليم إفران



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اعات الترابية يستمر مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجم

ك بتنظيم الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذل

:  ن في موضوعدورة تكوينية لفائدة رؤساء الجماعات التابعة إلقليم بوملان ونواب الرؤساء ورؤساء اللجا

.2022شتنبر 20و19، يومي ”النظام األساس ي للمنتخب“

س مجلس الجهة يواصل دوراته التكوينية لفائدة أعضاء مجال
الجماعات بإقليم بوملان



عات مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجما
الترابية بإقليم تاونات

2022شتنبر 22و21بتاريخ 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ات الترابية يستمر مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماع

تنظيم الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك ب

: ي موضوعدورة تكوينية لفائدة رؤساء الجماعات التابعة إلقليم تاونات ونواب الرؤساء و رؤساء اللجان ف

بمركز التكوين املستمر التابع لوزارة 2022شتنبر 22و21يومي ” اختصاصات املجالس ونظام سيرها“

.التربية الوطنية بإقليم تاونات



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

جماعات يستأنف مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس ال

بتنظيم دورة الترابية الذي ينجز بشراكة بين مجلس الجهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك

النظام “: تكوينية لفائدة رؤساء ونواب رؤساء و رؤساء لجان بمجالس جماعات عمالة فاس في موضوع

تحت إشراف جامعة سيدي محمد ابن عبد هللا، وذلك 2022شتنبر 22و 21يومي ” األساس ي للمنتخب

.بقاعة االجتماعات التابعة ملركز الندوات والتكوين التابع لجامعة سيدي محمد ابن عبد هللا

س مجلس الجهة يواصل دوراته التكوينية لفائدة أعضاء مجال
جماعات عمالة فاس



عات مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجما
الترابية بإقليم تاونات

2022شتنبر 29و28بتاريخ 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ات الترابية يستمر مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماع

ورة تكوينية الذي ينجز بشراكة بين مجلس الجهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بتنظيم د

نامج عمل بر “: لفائدة رؤساء الجماعات التابعة إلقليم تاونات ونواب الرؤساء و رؤساء اللجان في موضوع

.بمقر عمالة تاونات2022شتنبر 29و28، وذلك يومي ”الجماعة 



ت مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس العماال 
واألقاليم بعمالة مكناس

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، والذي ينجز بشراكة بين مجلس 2022في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء املجالس الترابية لسنة 

موضوع جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، تم تنظيم دورة تكوينية في

06س لفائدة أعضاء مجالس العماالت واألقاليم، وذلك يوم الخمي” برنامج تنمية العمالة أو االقليم “

.بمقر املدرسة الوطنية للفالحة بمكناس2022اكتوبر 



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس العماالت

بوملانبإقليم واألقاليم 

كوين أعضاء يستمر مجلس جهة فاس مكناس في تنفيذ البرنامج االستعجالي لت
ناس مجالس الجماعات الترابية الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس مك

فائدة رؤساء والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بتنظيم دورة تكوينية ل
:  وعالجماعات التابعة إلقليم بوملان ونواب الرؤساء و رؤساء اللجان في موض

.2022أكتوبر 12و 11، وذلك يومي ”النظام األساس ي للمنتخب“



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس العماالت
واألقاليم بإقليم صفرو 

اء مجالس يواصل مجلس جهة فاس مكناس تنفيد البرنامج االستعجالي لتكوين أعض
الجماعات الترابية الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات

ب رؤساء و ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بتنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء ونوا
.  ”لمنتخبالنظام األساس ي ل“: صفرو في موضوعباقليمرؤساء لجان بمجالس الجماعات 

يقوم بتأطير هذه الدورة التكوينية الدكتور محمد . 2022أكتوبر 13و 12يومي 
.العيساوي تحت إشراف الجامعة الخاصة بفاس



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

تنفيد بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يستمر املجلس في

، وذلك بتنظيم دورة تكوينية 2022البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية لسنة 

:  وعلفائدة رؤساء ونواب الرؤساء و رؤساء اللجان بمجالس العماالت واالقاليم التابعة للجهة، في موض

، بمقر املدرسة الوطنية للفالحة بمكناس2022شتنبر29يوم الخميس” اختصاصات املجالس ونظام سيرها “

.

مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجالس العماالت 
واالقاليم التابعة للجهة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

جهوي الاملديري إلى جانب ذلك، انكب أعضاء املكتب على االطالع على مستجدات إعداد التصميم 
ن الدولي، فقد أطلع أما بخصوص التعاو . للتكوين املستمر، وتشكيل الهيئات االستشارية الثالث بالجهة

جموعة من السيد الرئيس أعضاء املكتب، بأهم املستجدات املتعلقة بهذا املجال، ويتعلق األمر بم
التي ستكون اللقاءات املقرر عقدها خالل األسابيع املقبلة، سواء على املستويين الوطني أو الدولي، و 

السيدة وقد حضر هذا االجتماع أيضا السيد املدير العام للمصالح، و . الجهة حاضرة ضمن فعالياتها
.رئيسة مصلحة أجهزة املجلس

اجتماع مكتب مجلس الجهة
2022شتنبر  13بتاريخ 
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معرض مجلس الجهة يكثف استعداداته لتنظيم الدورة الثالثة لل
التضامنيالجهوي واألسواق املتنقلة ملنتوجات االقتصاد االجتماعي و 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

السيدنائبةحجوبيخديجةالسيدةترأست
عاشباناملكلفةمكناسفاسجهةمجلسرئيس
جهة،بالوالتضامنياالجتماعياالقتصادقطاع
االجتماعأشغال،2022شتنبر13الثالثاءيوم

والفاعلينالتعاونياتالنتقاءاملخصص
لجهوي اللمعرضالثالثةالنسخةفياملشاركين
وجاتملنتاملتنقلةلألسواقالثانيةوالنسخة
.والتضامنياالجتماعياالقتصاد

منمجموعةومشاركةبحضور االجتماعتميز
سياحةالوزارةرأسهموعلىالقطاعفياملتدخلين
االجتماعيواالقتصادالتقليديةوالصناعة
الجهة،وأقاليمعماالتممثلواووالتضامني

ةالالممركز املصالحمنوعدداملهنيةوالغرف
.بالجهة
ويلالطللمسارالرئيسنائبةالسيدةتطرقت

عالياتفلتنظيماملكثفةاالستعداداتطبعالذي
أجلمنصلبةمحطةوجعلهااملعارض،هذه

وتمكينللقطاع،جديدةديناميةإعطاء
عدباالقتصاديةللدورةالعودةمنالتعاونيات

.19كوفيدأزمة
اصةالخبالعنايةالرئيسنائبةالسيدةوذكرت

امنيوالتضاالجتماعياالقتصادبهايحظىالتي
تميزةاململكانتهاعتباراالجهةمجلسأجندةضمن
فيهومساهمتالجهوي،االقتصاديالنسيجضمن

لدىاالقتصاديالتمكينمؤشراتتحسين
.والشبابالنساء



اجتماع لجنة العالقات الخارجية والتعاون 

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

، عقدت 2022مكناس لشهر أكتوبر -في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس
على الساعة الثالثة 2022شتنبر 15لجنة العالقات الخارجية والتعاون اجتماعا يوم الخميس 

ة رئيس اللجن” محمد والزين“بعد الزوال بمقر الجهة، حيث ترأس السيد ( 15:30)والنصف 
.االجتماع، وحضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة، وبعض أعضاء املكتب واملجلس

كناس م-وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع اتفاقية للتعاون الالمركزي بين جهة فاس
.بساحل العاجTonkpiوجهة 

.كما حضر هذا االجتماع أيضا السيدات والسادة أطر إدارة الجهة



مجلس الجهة ينظم دورة تكوينية لفائدة أطر الجهة

مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ة تندرج في في إطار تطوير قدرات أطر مجلس جهة فاس مكناس، نظم املجلس دورة تكويني
-15، وذلك يومي ”إعداد دليل املساطر“في موضوع 2022-2021إطار البرنامج التكويني 

.الدحمانيبتأطير األستاذ أحمد األورومتوسطيةبالجامعة 2022شتنبر 16



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

اجتماع لجنة التكوين وإنعاش التشغيل

ةالعاديالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
أكتوبرلشهرمكناس-فاسجهةملجلس
وإنعاشالتكوينلجنةعقدت،2022

شتنبر19االثنينيوماجتماعاالتشغيل
(14:30)والنصفالثانيةالساعةعلى،2022
السيدةبرئاسةالجهة،بمقرالزوالبعد

وبحضور اللجنة،رئيسة”امزيانمريم“
وبعضاللجنة،أعضاءوالسادةالسيدات

.املجلسوأعضاءاملكتبأعضاء
مشروعلدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد

القدراتتقويةأجلمنشراكةاتفاقية
اس،مكنفاسبجهةللجمعياتاملؤسساتية

مةالحكو رئيسلدىاملنتدبةالوزارةبين
جهةومجلسالبرملانمعبالعالقاتاملكلفة
هذهخاللمنويتوخىمكناس،-فاس

بيناملشتركالتعاون خلقالشراكة،
ثيفوتكطرف،كلالتزاماتحسبالطرفين،

جمعياتبأدوارللنهوضبينهماالجهود
الذيع،املشرو تنفيذخاللمناملدنياملجتمع

يجيةلإلستراتاملكونةالبرامجبينمنيعد
باألدوارللنهوض2026-2022للوزارةالجديدة

فيومساهمتهاملدنيللمجتمعالدستورية
.التنمية

ينممثلالسادةأيضااالجتماعهذاحضروقد
الحكومةرئيسلدىاملنتدبةالوزارةعن

ارةإدوأطرالبرملانمعبالعالقاتاملكلفة
.الجهة



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

خة مجلس الجهة يواصل استعداداته إلنجاح املشاركة الدولية في النس
يالثالثة للمعرض الجهوي ملنتجات االقتصاد االجتماعي والتضامن

رفالشضيوفعلىالجهةمجلسالنفتاحمواصلة
فيالرسميةاملشاركةدعوةلهموجهتالذين

تجاتملنالجهوي للمعرضالثالثةالدورةفعاليات
دةللسيكانوالتضامني،االجتماعياالقتصاد
كلفةامل–الجهةرئيسالسيدنائبةحجوبيخديجة
نتجاتواملوالتضامنياالجتماعياالقتصادبانعاش
يةالتنمشؤونقسمبرئيسمرفوقة–الجهوية
تحدةاملالعربيةاإلماراتدولةسفارةبمقرالجهوية
مناملوجهةالدعوةحول تمحورتعملجلسة
.حدةاملتالعربيةاإلماراتلدولةالجهةمجلسطرف
عرضاسالرئينائبةالسيدةقدمتاملناسبة،وبهذه

التوقعيوبرنامجهاملعرضفقراتعنمفصال
ةالقويالعالقاتمكانةعلىعرجتكما.وأهدافه

اراتواإلماملغربالشقيقينالبلدينتجمعالتي
.املتحدةالعربية

وشكرهامتنانهعناللقاءهذاخاللأعربكما
افةوك مكتبهوأعضاءالجهةمجلسرئيسللسيد

ه،لدولتاملوجهةامليمونةالدعوةعلىمكوناته
خيرهفيملااملشاركةهذهإنجاحفيانخراطهمؤكدا
قطاعيفوالفاعليناليدويةالحرفممتنهيوصالح

.والتضامنياالجتماعياالقتصاد
ممثلللسيدحجوبيخديجةالسيدةوسلمت
التاريخيةاألبوابأحديجسمتذكاراالسفير

ابقةالدورةالسوشعارللمملكة،العلميةللعاصمة
تظلالتيواإليخاءالودمشاعرعنمنهاتعبيرا
..الشقيقينالبلدينتجمع



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

تواصل مجلس الجهة مع وزارة السياحة واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني حول مشروع مؤازرة

االجتماعياالقتصادإنعاشمديريةاحتضنت
والصناعةالسياحةوزارةبمقروالتضامني
يوالتضامناالجتماعيواالقتصادالتقليدية
لقاءا،2022شتنبر19االثنينيومعشيةبالرباط،
أطلقتهالذي”مؤازرة“مشروعلدراسةخصص
فيمكناسفاسجهةمجلسمعبشراكةالوزارة
تبعاتمنالتخفيفإلىتهدفشراكةاتفاقيةإطار
.التعاونياتقطاععلى19كوفيدأزمة

دالسينائبةحجوبيخديجةالسيدةوتطرقت
اداالقتصبإنعاشاملكلفةالجهةمجلسرئيس

ضتعتر التيالصعوباتبعضإلىاالجتماعي،
منةالجهمجلستجربةبعرضقامتكما.املشروع
مناملرافقةفيمتخصصةتعاونيةإشراكخالل
منلالستفادةالتعاونياتقدراتتقويةأجل

.نجاحهوضماناملشروع
همارتياحعناالجتماعخاللاملشاركون أعربوقد

بالدور وأشادواالقطاع،فيالجهةمعللتعامل
توى املسعلىالجهةتحتلهأصبحتالذيالريادي
.اعالقطفياملبتكرةاألفكارحيثمنالوطني
والصناعةالسياحةوزارةأنإلىاإلشارةوتجدر

يوالتضامناالجتماعيواالقتصادالتقليدية
اعالنعبرأعلناقدمكناسفاسجهةومجلس

مؤازرة،مشروعانطالقعناالهتمامإبداءطلب
قويةتمستوى علىالتعاونياتدعميستهدفالذي

مادجديإقالعوضمانالشغلفرصوخلقاإلنتاج
.كورونابعد



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

انطالق فعاليات الحوار الجهوي حول : جهة فاس مكناس
التعمير واإلسكان

1/2
عداداوزارةأطلقتهالذيالوطنيالحوارإطارفي

ةوسياسواإلسكانوالتعميرالوطنيالتراب
2022شتنبر21الثالثاءيومانطلقتاملدينة،
التعميرحول الجهوي الحوار“فعاليات
.مكناسفاسجهةواليةبمقر”واإلسكان

ة،الجهواليالسيدحضور اللقاءهذاعرفوقد
مسالأبوالحقوعبدالرفيقيونسوالسادة
الجهة،رئيسالسيدنوابحدهمويوسف
تراب،الإعدادلجنةرئيسةحنينيمريموالسيدة
دوالسيالجهة،وأقاليمعماالتعمالوالسادة

والتعميرالوطنيالتراباعدادوزارةممثل
ادةوالسوالسيداتاملدينة،وسياسةواإلسكان

همفيبماالجهة،مستوى علىالبرملانأعضاء
دةوالساوالسيداتالجهة،مجلسأعضاءبعض
يداتوالسواملهنية،املنتخبةاملجالسرؤساء

رهحضكما.الالممركزةاملصالحرؤساءوالسادة
ومحمدحجوبيخديجةوالسادةالسيدات

انواببصفتهمالجهة،مجلسأعضاءوالزين
.برملانيين

اتورشأربعبتنظيمالتشاورياللقاءتميز
امة،والحكالتخطيط:تهموالتي،موضوعاتية

منوالحدالقرويوالعالمالسكني،والعرض
عمرانيالاملشهدوتحسيناملجالية،التفاوتات

.املبنيواإلطار
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انطالق فعاليات الحوار الجهوي حول : جهة فاس مكناس
التعمير واإلسكان

2/2

قى أهمية هذه وقد أبرز السيد يونس الرفيق نائب السيد رئيس الجهة عبر كلمته التي ألقاها خالل هذا امللت
اإلداري، والدور زالالتمركاملبادرة التي تشكل خطوة استراتيجية في مسلسل تفعيل الجهوية املتقدمة ودعم 

لتخطيط الترابي االقتصادي واالجتماعي الفعال للتخطيط الترابي، حيث أشار الى األهمية التي توليها الجهة ل
س، والذي االستراتيجي، وذلك عبر إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب الذي تتوفر عليه جهة فاس مكنا

تحديد التوجهات يعتبر أول تجربة على املستوى الوطني تم تنفيذها على أساس نهج ترابي تشاركي بهدف الى
.واملجاالت الكبرى والخيارات االستراتيجية لتنمية جميع القطاعات على صعيد الجهة

السامية و اإلسكان تحت الرعايةالتعميرللحوار الوطني حول الرسمیةاإلنطالقةولإلشارة، فقد تم إعطاء 
شتنبر، بهدف التدارس حول عدد من املواضيع 16لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، يوم الجمعة 

لة بتجاوز الوضع املرتبطة بالتعمير واإلسكان، من أجل إثارة اإلشكاليات ووضع االقتراحات والتوصيات الكفي
.الراهن
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اجتماع لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة

، عقدت لجنة امليزانية 2022في إطار التحضير النعقاد الدورة العادية ملجلس جهة فاس مكناس لشهر أكتوبر 
، على الساعة الرابعة مساء بمقر الجهة، 2022شتنبر 22والشؤون املالية والبرمجة اجتماعا يوم الخميس 

ضاء رئيس اللجنة االجتماع، وقد حضره السيدات والسادة أع” عبد هللا البورقادي“حيث ترأس السيد 
الح كما حضر هذا االجتماع السيد املدير العام للمص. اللجنة، وبعض أعضاء املكتب وأعضاء املجلس

.والسادة أطر إدارة الجهة
، باإلضافة إلى 2023وقد خصص هذا االجتماع، لدراسة مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم السنة املالية 

ل مشاريع دراسة مشروع اتفاقية نموذجية مع الجماعات الترابية األخرى بالجهة، من أجل املساهمة في تموي
.البنيات التحتية والتنمية

ة فاس لجهواملحاسباتيةكما تم خالل هذا االجتماع، تقديم عرض حول تقرير تدقيق العمليات املالية 
، والذي قامت به لجنة مشتركة من املفتشية العامة لإلدارة الترابية2021و2020مكناس برسم سنتي 

.واملفتشية العامة للمالية
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بمجلس جهة فاس مكناسباستيااستقبال فريق قدماء 

مكناسفاسجهةمجلسانفتاحإطارفي
اليوممأقيالدولية،الرياضيةالفعالياتعلى

حفلالجهةبمقر2022شتنبر26االثنين
اباستيقدماءفريقشرفعلىاستقبال
يالدوليترأسهالذيالقدملكرةفرنس ي
بالعالتريكي،سماحياسماعيلاملغربي

رةفتخاللالقدملكرةاملغربياملنتخب
.التسعينات

جوادسيداالستقبالهذاترأسوقد
ةالجهمجلسرئيسالسيدنائبالكناوي 
اكموالرياضة،الشباببقطاعواملكلف
عبدو الرفيقيونسالسيدينمنكلحضره
هة،الجرئيسالسيدنائبيسالمأبوالحق

رأةامللجنةرئيسةالبحيحناديهوالسيدة
.والرياضةوالشباب

ىعلالطرفانأعرباالستقبال،هذاوخالل
وجهةمكناسفاسجهةمنكلاستعداد
اون التعقنواتفتحعلىبفرنساالكورس
ملاكوذلوالشباب،الرياضةمجاليفيخاصة
بيرةكامكانياتمنالجهتينمنكلبهتزخر

.املستويينهذينعلىمهمةجدوطاقات
اياالهدمنمجموعةتقديمتموباملناسبة،
مجلسجانبمنسواءالرسميةوالتذكارات

.باستياقدماءفريقجانبمناوالجهة
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اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
1/2

يةالعادالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
رأكتوبلشهرمكناس-فاسجهةملجلس
ةاالقتصاديالتنميةلجنةعقدت،2022

ماعااجتوالبيئيةوالثقافيةواالجتماعية
الساعةعلى،2022شتنبر26االثنينيوم

بمقرالزوالبعد(14:30)والنصفالثانية
ناببشرى “السيدةترأستحيثالجهة،

رهحضوقداالجتماع،اللجنةرئيسة”زيد
اللجنة،أعضاءوالسادةالسيدات
ضاءوأعاملكتبأعضاءبعضإلىباإلضافة
.املجلس

لدراسةاالجتماع،هذاخصصوقد
ترتبطاالتفاقياتمشاريعمنمجموعة
واجتماعياقتصاديطابعذاتبمجاالت
ساسا،أاملشاريعهذهوتهموبيئي،وسياحي

باإلجراءاتاملتعلقةاإلطاراالتفاقية
العموميةالسلطاتطرفمناملتخذة
،2022يوليوز حرائقمناملتضررينلدعم

املراكزبتأهيلاملتعلقةالخاصةواالتفاقية
ئقحرامناملتضررةباملناطقاملتواجدة

إلىباإلضافةتازة،بإقليم2022يوليوز 
أهيلتبإعادةاملتعلقةالخاصةاالتفاقية

ز يوليو حرائقمناملتضررةالسكندور 
.تازةبإقليم2022
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اجتماع لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
2/2

ملحقمشروعاللجنة،تدارستكما
ططباملخاملتعلقةالشراكةالتفاقية
النفاياتلتدبيرالجهوي املديري 

غيروالصيدليةوالطبيةالصناعية
اتوالنفايالنهائيةوالنفاياتالخطرة
بوملان-فاسبجهةوالهامدةالفالحية

قيةاتفامشروعإلىباإلضافة،(سابقا)
ميةللتنالوطنيةاملبادرةبينشراكة

مكناسفاسجهةومجلسالبشرية
يزتجهأجلمنبفاس،الوطنيوالتعاون 

االستعجاليةاإلسعافاتخدماتمركز
SAMU)بفاساملتنقلة SOCIAL)،ثم
يةالعربشركةمعاتفاقيةملحقمشروع
خليالداالجوي الربطلتسويقللطيران

.أكادير-فاسبين

أعضاءوالسادةالسيداتناقشكما
ةميدانيزيارةلتنظيماإلعداداللجنة،
ضمنتدخلالتياملشاريعلبعض

جاالتباملواملرتبطةاللجنة،اختصاصات
والثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية

.والبيئية

السيداتأيضا،االجتماعهذاحضروقد
اإلداريةاملصالحممثليوالسادة

.الجهةإدارةوأطراملعنيةالالممركزة
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اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس جهة فاس مكناس

، عقدت ندوة 2022أكتوبر 03في إطار التحضير للدورة العادية ملجلس الجهة، املزمع انعقادها يوم االثنين 
مساء بمقر الجهة، برئاسة ( 16:00)، على الساعة الرابعة 2022شتنبر 27الرؤساء اجتماعا يوم الثالثاء 

رؤساء رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء املكتب و ” عبد الواحد األنصاري “السيد 
.اللجان ورؤساء الفرق 

سة وقد خصص هذا االجتماع باألساس، لدراسة جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، الذي يتضمن درا
، وكذا العديد من املشاريع املهمة ذات البعد االقتصادي 2023مشروع ميزانية الجهة برسم السنة املالية 

.واالجتماعي والسياحي والبيئي
ت التي وخالل هذا االجتماع، قدم السيدات والسادة رؤساء اللجان الدائمة، عروضا حول مشاريع االتفاقيا

.اللجان بحسب طبيعة اختصاص كل منها، وما انبثق عنها من مقترحات وتوصياتتدارستها
.كما حضر هذا االجتماع السيد املدير العام للمصالح والسيدة رئيسة مصلحة أجهزة املجلس
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رة القدممجلس جهة فاس مكناس يستقبل فريق الوداد الرياض ي الفاس ي لك
1/2

تبمكأطلقهالذيالتواصلفياستمرارا
ةالصفو فرق معمكناسفاسجهةمجلس

يةالرياضالبطوالتمختلففياملمارسة
نائبكناوي جوادالسيدعقدالوطنية،

بابالشبقطاعاملكلفالجهةمجلسرئيس
الودادفريقمكتبمعلقاءوالرياضة
املمارسالقدملكرةالفاس يالرياض ي
بةللعصالثانيالوطنيالقسمببطولة

هذاعرفوقدالقدم،لكرةاالحترافية
بنائالرفيقيونسالسيدحضور اللقاء
حديداادريسوالسيدالجهةمجلسرئيس
افيةوالثقاالجتماعيةالتنميةقسمرئيس

.والرياضية

وادجالسيداستعرضاللقاء،هذابدايةفي
مجلسسيعتمدهالذيالتصور كناوي 
ةالرياضقطاعوتطويرمواكبةفيالجهة
كرةقطاعوخاصةالجهةصعيدعلى

البنياتتعزيزمجالفيوذلكالقدم،
أولةاملهيكمنهاسواءاالساسيةالتحتية
يطالتنشمجالفيوكذلكالقرب،بنيات

الصددهذافيعبروقد.الرياضيةواملنافسة
جميععلىالجهةمجلسانفتاحعلى

هذالاملعززةالجادةواالقتراحاتاملبادرات
.التصور 
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رة القدممجلس جهة فاس مكناس يستقبل فريق الوداد الرياض ي الفاس ي لك
2/2

اد الرياض ي ومن جانبه، فقد أكد السيد يونس الرفيق في مداخلته على ضرورة استفادة فريق الود
اض ي على غرار الفاس ي بدوره من مساعدة مجلس الجهة في اقتناء بقعة ارضية تخصص للتكوين الري

.فريق املغرب الرياض ي الفاس ي لكرة القدم
مواكبة كما أكد أعضاء مكتب فريق الوداد الرياض ي الفاس ي لكرة القدم خالل اللقاء  على ضرورة
الفرق مختلف املؤسسات سواء منها الجماعات الترابية او مؤسسات الدولة للعمل الذي تقوم به

ريق خالل هذا الرياض ي، كما استعرضوا البرنامج العام للفالتاطيرالرياضية في مجال التنشيط و 
.يواجههااملوسم واالكراهات املالية التي 

داد الرياض ي وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أن الشراكة املقبلة بين مجلس الجهة وفريق الو 
.الفاس ي ستعتمد على مؤشر النتائج املحققة
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” مكين والريادةجسر الت“اطالق املنصة اإللكترونية لتسجيل النساء في برنامج 
لتسهيل التمكين االقتصادي للنساء في جهة فاس مكناس

1/2

وزيرةحيارعواطفالسيدةترأست
قةرفواألسرةاالجتماعيواإلدماجالتضامن

يسرئوالسيدمكناسفاسجهةواليالسيد
املنصةإطالقمراسيمالجهةمجلس

عيةوضفيالنساءلتسجيلاإلليكترونية
”يادةوالر التمكينجسر“برنامجفيهشاشة
وذلك،ء،للنسااالقتصاديالتمكينلتسهيل

جهةواليةبمقر2022شتنبر30الجمعةيوم
.مكناسفاس

يذتنفإطارفياملنصةهذهإطالقويندرج
وضعيةبللنهوضالساميةامللكيةالتوجيهات

حكوميالالبرنامجالتزاماتتنزيلوكذا،املراة
نمبالرفعخصوصااملتعلقة،2021-2026
عوض%30منأكثرإلىالنساءنشاطنسبة

مجالسمعشراكاتعبرحاليا،20%
.والعماالتوالوالياتالجهات

فياساسيةلبنةالبرنامجهذاويشكل
التضامنلوزارةالجديدةاإلستراتيجية

الىتهدفوالتيواألسرة،االجتماعيواإلدماج
ويروتطالشغللسوق النساءولوجتسهيل
مواكبتهنعبرالنسائيةاملقاولة
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” مكين والريادةجسر الت“اطالق املنصة اإللكترونية لتسجيل النساء في برنامج 
لتسهيل التمكين االقتصادي للنساء في جهة فاس مكناس

2/2

جلأمنالترابياملستوى علىوتكوينهن
لقخمجالفيومهاراتهنخبرتهنتحسين
.املجاليةالفوارق ولتقليصاملقاولة

يفوالفتياتالنساءالبرنامجهذاويهم
لبلورةمواكبتهنسيتمبحيثهشة،وضعية
ذاهيتوجهكما.للدخلمدرةمشاريعأفكار

أوالذاتييناألشخاصإلىالبرنامج
.نسائيةتعاونياتفياملنخرطات

اسفبجهةإطالقهاعنداملنصةعرفتوقد
200حواليتسجيلاليومصباحمكناس

تظافربفضلدقيقة60ظرففيامرأة
ميةالتنووكالةالوطنيالتعاون أطرجهود

ةالعمليهذهخاللالنساءواكبووالذين
جالمفيتلقوهاالتيالتكويناتبفضل
وليوز يشهري الوزارةنظمتهاوالتيالرقمنة
ميمتعسيتموالتيلفائدتهم2022وشتنبر

رأطكافةعلىتدريجيامنهااالستفادة
.االجتماعيالقطب
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فاسالزيارة امليدانية ملشروعي الحاضنة الجهوية واملصنع الذكي ل
FES SMART FACTORY

1/2

ضبعمنيتكون الجهةمجلسعنوفدقام
رؤساءبعضجانبإلىاملكتبأعضاء
التنميةلجنةأعضاءوبعضاللجان

والثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية
لحاضنةاملشروعيميدانيةبزيارةوالبيئية،
FESلفاسالذكياملصنعوالجهوية

SMART FACTORY،الثالثاءيوموذلك
.2022أكتوبر11
علىلالطالعالزيارةهذهخصصتوقد
قامحيثاملشروعين،انجازتقدممدى

الحاضنةمقربزيارةاألعضاءالسادة
معةبالجاجناحلهاخصصوالتيالجهوية،

اهذيهدفحيثبفاس،األورومتوسطية
يوباحثوخريجيطالبدعمإلىاملشروع
يفاملشاريعحامليوكذلكالجهةجامعات

عبروذلكمشاريعهم،إنجازمراحلجميع
والتمقالخلقتسعىمبتكرةمنصةإحداث
للنماذجمنصةأساساتشملناشئة،
نصةاملاألبعاد،ثالثيةوالطباعةاألولية

ومسرع،DExperience3″“الرقمية
.املبتكرةللمشاريع
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فاسالزيارة امليدانية ملشروعي الحاضنة الجهوية واملصنع الذكي ل
FES SMART FACTORY

2/2

لفاس كما اطلع السادة األعضاء على مستوى تقدم أشغال انجاز املصنع الذكي
FES SMART FACTORY، والذي يهدف إلى إنشاء مساحة لتطوير األنشطة

ق مفاهيم الصناعية، مع تحسين اإلنتاجية بشكل ملحوظ، وذلك بفضل تطبي
كما يهدف املشروع إلى تعزيز نموذج املناطق . 4.0وأدوات صناعة تعرف ب 

املناطق الصناعية املستدامة، مع املساهمة في تحسين إنتاجية املقاوالت في
.البيئية واالجتماعيةونجاعتهاالصناعية 

عة وقد اختتمت الزيارة بتقديم عرض حول املشروع من طرف ممثل عن الجام
بفاس، تضمن أساسا مكونات املشروع، مراحل تقدمه،األورومتوسطية

.باإلضافة لالطالع على التصميم الهندس ي الخاص به
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عشرة مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في فعاليات افتتاح الدورة الثالثة
ملعرض الفرس للجديدة

1/2

بفضاءات املعارض محمد 2022أكتوبر 17ترأس صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن يوم اإلثنين 
ي تنظمه السادس بمدينة الجديدة  فعاليات افتتاح الدورة الثالثة عشرة ملعرض الفرس للجديدة، الذ

الذي جمعية معرض الفرس تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، و 
.2022أكتوبر 23سيمتد إلى غاية 

م على ولي وخالل حفل االفتتاح، تقدم السيد عبد الواحد األنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس للسال 
ل زيارته العهد صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن إلى جانب باقي رؤساء جهات اململكة، وذلك خال

.لفضاء الجهات بمعرض الفرس
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عشرة مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في فعاليات افتتاح الدورة الثالثة
ملعرض الفرس للجديدة

2/2

ةأدريخديجةالسيدةحضرتكما
لفةاملكالجهةمجلسرئيسنائبة

فعالياتوالتراثالثقافيةبالتنمية
.املعرضافتتاح
غرارعلىالدورةهذهوتتميز

فاسجهةبمشاركةسابقاتها
ى األخر الجهاتجانبإلىمكناس

يبرزرواقخاللمن
الثقافيةالخصوصيات

ميزتالتيوالتراثيةوالحضارية
الفرستربيةمجالفيالجهة

خاللمنوذلكوالفروسية،
اللوازممنالعديدعرض

بالفرسالخاصةواأللبسة
لككذالجهةتشارككما.والفارس

وريدةللتببسربةالدورةهذهخالل
ئزةبالجاالخاصةاملنافساتفي

يةللفروسالسادسمحمدالكبرى 
.التقليدية
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وية لجنة القيادة املنبثقة عن اللجنة الجه: مجلس جهة فاس مكناس
للتكوين املستمر تعقد اجتماعها بمقر الجهة

ا يوم الخميس عقدت لجنة القيادة املنبثقة عن اللجنة الجهوية للتكوين املستمر اجتماعه
.اكتوبر بمقر الجهة ألعضاء املجالس الترابية بالجهة27

التكوين ترأست االجتماع السيدة حليمة الزومي، نائبة السيد الرئيس املكلفة بقطاع
ادة نواب والشغل وتطوير الكفاءات، بحضور السيد املدير العام للمصالح بالجهة، والس

ة، رؤساء الجماعات الترابية، والسادة رؤساء االقسام باألقاليم أعضاء لجنة القياد
.مر، وأطر الجهةللتكوين املستاملديري باإلضافة الى الفريق العلمي املكلف بالتصميم 

تحيين وقد خصص هذا االجتماع لتدارس واعتماد املرحلة الثانية من الدراسة املتعلقة ب
.استراتيجية التكوين ووضع البرامج السنوية
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ن مشاركة السيد عبد الواحد االنصاري في الندوة الدولية حول األم
والسيادة الغذائية بالبيرو

1/2

رئيساالنصاري الواحدعبدالسيدشارك
احافتتأشغالفيمكناس،فاسجهةمجلس
يةدولنقاشات“:عنوانتحتالدوليةالندوة
Conversatorio”سيأتيالذيالجوعحول 

Internacional “El hambre que viene”،
نيدادكوميأنديسديلوسجهة“نظمتهاالتي

Mancomunidad”ريجيونال Regional De
Los Andesيمالبالعاصمةالبيروبجمهورية

.2022أكتوبر25يوم
ةالدوليالندوةهذهافتتاحفيشارككما

اتالجهمنظمةرئيسالعبدي،رشيدالسيد
ورئيسORU-FOGARفوكار-أورواملتحدة
يدوالسالقنيطرة،سالالرباطجهةمجلس
جهةمجلسرئيسنائبالعبوديصالح

Baltazarالتارونبالتزاروالسيدالشرق،
Lantarón،ديلوسجهة“جهةرئيس

وانخوالسيد،”ريجيونالكومينيدادأنديس
Juanكيسبيألتاميرانورودو Rodo

Altamirano Quispeاملكلفالوزيرنائب
راعيةالز التنميةعلىواإلشرافبالسياسات
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ن مشاركة السيد عبد الواحد االنصاري في الندوة الدولية حول األم
والسيادة الغذائية بالبيرو
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ماكسيموبجمهورية الشيلي، والسيد  CORE Huancavelicaهانكافيليكاوممثل كوري 
لوس دي أنديس ” املدير التنفيذي لجهة Maximo Marino Requenaريكيناماريانو

 Carlesرولينسكارليسكما عرفت هذه الندوة مشاركة السيد .  ”ريجيونالكومينيداد
Llorens مارتينكييرموالكاتب العام ملنظمة الجهات املتحدة فوكار، والسيدMartin 

Guillermo  الكاتب العام لجمعية الجهات األوروبية ذات الحدود املشتركةAREF،
 Victorسيرانومن إدارة حكومة الباسك، والسيد فيكتور Rafa Osoرافا هوسووالسيد 

Serrano ة نداو ممثل الحكومة املستقلة ملرسيا بإسبانيا، والسيد أبا بكر خليفKhalifa 
Ababacar Ndao  أويليأكاممثل جمهورية السنيغال، والسيد أوجينEugène Aka 

Aouelé ممثل جمهورية الكوت ديفوار.
شخصيات وتهدف هذه الندوة الى توسيع مجال النقاشات واآلراء وتبادل التجارب بين ال

التي « يةللقمة الرابعة الدولية للجهات حول األمن والسيادة الغذائ»املشاركة تحضيرا 
.2022أكتوبر 28و27بجمهورية الشيلي يومي  Temucoتيموكوستحتضنها مدينة 



 CORSEجهة فاس مكناس تنفتح على جهة ❑
تماعي الفرنسية في أفق تطوير قطاع االقتصاد االج

بالجهتين 
مجلس جهة فاس مكناس يستقبل وفدا عن جهة ❑

ين كاوالك السينغالية في أفق تطوير الشراكة ب
الجهتين

ع مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في اجتماع تتب❑
مع جهة  DYSIAAL2و  DYSIAAL1مشروعي 

الفرنسية OCCITANIEأوكسيتاني
عرض استقبال رئيس جهة كاوالك السينغالية بامل❑

ورته الجهوي لالقتصاد االجتماعي والتضامني في د
الثالثة

لوار دو فال سونتر استقبال جهة فاس مكناس وجهة ❑
بمعرض الفرس بالجديدة

العالقات العامة والتعاون 02
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الفرنسية في أفق تطوير  CORSEجهة فاس مكناس تنفتح على جهة 
1/2قطاع االقتصاد االجتماعي بالجهتين 

ير وتثمين مكناس على التجارب الدولية الرائدة في مجال تطو –في إطار انفتاح جهة فاس 
كلفة ، نائبة الرئيس املالحجوبيمنتجات االقتصاد االجتماعي، كان للسيدة خديجة 

االقتصاد االجتماعي بجهة فاس مكناس موعدا مع زيارة عمل لجهة الكورسبانعاش
corse ال خاص نظم الفرنسية، وتميزت هذه الزيارة التي تم الترتيب لها من قبل ،باستقب

رنسية الذي على شرف السيدة نائبة الرئيس من قبل الرئيس التنفيذي لجهة الكورس الف
ة من جهة، ثمن الزيارة واعتبرها بادرة مهمة في مسار تعزيز العالقات املغربية الفرنسي

الفرنسية و جهة فاس مكناس من  CORSEومناسبة لتدشين تعاون مستقبلي بين جهة 
.جهة ثانية

ل على مستوى عرض السيد رئيس جهة الكورس باملناسبة الخبرة الفرنسية والتراكم املسج
جال، قطاع االقتصاد االجتماعي من خالل استعراض مجموعة من التجارب الرائدة في امل

ند مستويات ليتم تنظيم زيارة ميدانية للكثير من الوحدات اإلنتاجية والوقوف عن كتب ع
.التطور املشهود سواء على مستوى اإلنتاج أو التثمين أو التسويق
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الفرنسية في أفق تطوير  CORSEجهة فاس مكناس تنفتح على جهة 
2/2قطاع االقتصاد االجتماعي بالجهتين 

لغرفة كما تميزت الزيارة أيضا باستقبال السيدة خديجة حجوبي من طرف السيد رئيس ا
ة الذي رحب بدعوة مجلس الجهة للمشاركة في فعاليات الدور  BASTIAالجهوية للمهن بمدينة 

.الثالثة للمعرض الجهوي ملنتوجات االقتصاد االجتماعي والتضامني
،CORSEبجهة  FEMMES SOLIDAIRESواعتبارا للمكانة التي يحظى بها فرع نساء متضامنات 

الالتي ودولة فرنسا ككل، كان للسيدة خديجة حجوبي موعدا مع مكتب وعضوات هذا الفرع و 
ناس والتي ابدين رغبتهن االنخراط في جزء من األنشطة والبرامج التي ستضعها جهة فاس مك
.تستهدف التمكين االقتصادي للنساء وتحسين وضعيتهن املادية واملعنوية

ي واستعرضت السيدة خديجة حجوبي خالل مختلف اللقاءات تجربة جهة فاس مكناس ف
راتيجية مجال إنعاش االقتصاد االجتماعي والتمكين االقتصادي للنساء، وكذا الرؤية االست

خام لجعل هدا القطاع دعامة اساسية لالقتصاد الجهوي واملساهمة في تحسين الناتج ال
.الوطني وفق ما يصبو اليه النموذج التنموي الجديد للمملكة

.كما كان للسيدة نائبة رئيس الجهة عدة لقاءات اخرى 
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غالية مجلس جهة فاس مكناس يستقبل وفدا عن جهة كاوالك السين
في أفق تطوير الشراكة بين الجهتين

عمل لجهة في إطار التعاون الدولي، قام السيد أحمد يوسف بنجلون رئيس جهة كاوالك السينغالية بزيارة
، حيث تم عقد جلسة عمل بمقر الجهة حضره السيد يونس 2022شتنبر 15فاس مكناس يوم الخميس 

يد رئيس ، نواب السالحجوبيالرفيق، والسيد عبد الحق أبو سالم، والسيدة حليمة الزومي والسيدة خديجة 
.مجلس الجهة

ن الجهتين، مع وخالل هذه الجلسة، تم تدارس أفق التأسيس للشراكة والتطرق للمحاور األساسية للتعاون بي
هوية املستدامة التركيز على محور االقتصاد االجتماعي والتضامني باعتباره دعامة قوية لتحقيق التنمية الج

.بابوخلق فرص شغل جديدة، واملساهمة في تحسين مؤشرات التمكين االقتصادي لدى النساء والش
ادة أطر كما كان لوفد جهة كاوالك السينغالية لقاءا مع بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة، والس

.الجهة
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مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في اجتماع تتبع مشروعي
DYSIAAL1  وDYSIAAL2  أوكسيتانيمع جهةOCCITANIE الفرنسية

1/2
مكناسفاسجهةمجلسممثلشارك
لجنةرئيس،ابلهاضادريسالسيد

عملةزيار فيالقرويةوالتنميةالفالحة
فيوذلك،Montpellierمونبولييملدينة
وDYSIAAL1مشروعيتتبعإطار

DYSIAAL2 مجلسطرفمناملمول
أوكسيتانيوجهةمكناس،فاسجهة

OCCITANIE،ةالخارجيووزارةبفرنسا
ة،املغربيالداخليةووزارةالفرنسية،

اعةصنوتحديثإنشاءالىيهدفوالذي
Aginovaبالزراعيالغذاء Meknès.

السيدمنكلاللقاءهذاحضروقد
عامةالبالقنصليةالعامالقنصلنائب

عبديدالسبمونبوليياملغربيةللمملكة
Patrickوالسيد،غرغور الصمد

CaronرئيسAgropolis
international Montpellier،والسيدة

يأوكسيتانجهةمجلسرئيسنائبة
OCCITANIE،اللجنةرئيسةوالسيدة

FADILHAاألوروبيللتعاون الدولية
BENAMMAR KOLYمنومجموعة

ةالجهويواملديريةالفالحةوزارةأطر
.اعيالزر الغذاءالقطاعومهنييللفالحة
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مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في اجتماع تتبع مشروعي 
DYSIAAL1  وDYSIAAL2  أوكسيتانيمع جهةOCCITANIE الفرنسية

2/2

Agropolisوقد تم خالل هذا اللقاء حضور مجموعة من العروض التي تخص عمل  international  وزيارة
يزت هذه الزيارة تموقد.بهبعض املنشآت املتواجدة داخلها واملتخصصة في الغذاء الزراعي واألبحاث املتعلقة 

ديدة التي تم بمجموعة من الورشات داخل املؤسسات املختلفة التي تقوم باحتضان الشركات أو املشاريع الج
 Agence de développementاإلقتصاديةتبنيها من طرف القطب، كما عرفت زيارة وكالة التنمية 

économique (AD'OCC) لق بتسهيل والتي تواكب الشركات في عملها وتطورها من خالل تمكينها من كل ما يتع
.  بهذه الجهةلإلستثماروتشجيعا  OCCITANIEأوكسيتانيخدمة لجهة اإلشتغالاملساطر وتوفير مقر 

حيث تم القيام بعرض شامل ،AVIGNONالى زيارة املركز التقني الصناعي لألبحاث الزراعية بمدينة باالضافة
Agrinovaإستفادةعن طريقة العمل ومدى  Meknès من تجارب هذا املركز.
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القتصاد استقبال رئيس جهة كاوالك السينغالية باملعرض الجهوي ل
االجتماعي والتضامني في دورته الثالثة

نواب رئيس مجلس جهة فاسالحجوبياستقبل كل من السيد عبد الحق أبو سالم، والسيدة خديجة 
عرض السيد أحمد يوسف بنجلون، رئيس جهة كاوالك السينغالية، بامل2022اكتوبر 19مكناس، يوم األربعاء 

ة لجميع أروقة الجهوي لالقتصاد االجتماعي والتضامني لجهة فاس مكناس في دورته الثالثة، حيث قام بزيار 
.ا الجهةاملعرض من أجل التعرف عن كثب على مختلف املنتوجات والصناعات التقليدية التي تزخر به
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دولوارفال سونتر استقبال جهة فاس مكناس وجهة 
بمعرض الفرس بالجديدة 

1/2

الفرسمعرضجمعيةخصصت
فاسلجهةكبيرااستقباالللجديدة
نسا،بفر دولوارفالسونتروجهةمكناس
في2022أكتوبر22السبتيوموذلك
عشرةالثالثةالدورةفعالياتإطار

هذهوخالل.للجديدةالفرسملعرض
فزيون دوديالجنيرالالسيدقاماملناسبة
امالعاملندوبمرزاقالحبيبالدكتور 
اتبالكبالسيدمرفوقاالفرسملعرض
فدو باستقبالونائبهللجمعيةالعام

هترأسوالذيمكناس،فاسجهةمجلس
رئيساألنصاري الواحدعبدالسيد
السيدةمنكلجانبإلىالجهةمجلس
يوسفوالسيدبلقساوي حكيمة
عاللوالسيدالرئيس،نوابحدهوم
نبالجاوعن.املجلسكاتبنائبخصال

بونووافرنسالسيدالوفدترأسالفرنس ي
إلىدولوارفالسونترجهةمجلسرئيس
عننواملسؤولياملنتخبينبعضجانب
ينومستشار بفرنساالفروسيةقطاع

.ةاملغربيباململكةفرنسابسفارة
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دولوارفال سونتر استقبال جهة فاس مكناس وجهة 
بمعرض الفرس بالجديدة 

2/2

د رئيس جهة فاس وقد تميز هذا االستقبال بتقديم الشعار الرسمي للدورة الحالية ملعرض الفرس كهدية للسي
هدية من من طرف املندوب العام للمعرض الذي تسلم بدورهدولوارفال سونترمكناس وأيضا لرئيس جهة 
جهة بعد ذلك ترأس السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس والسيد رئيس مجلس.الجانبين املغربي والفرنس ي

خصصت أشغال الندوة التي أقيمت بالقاعة الكبرى للندوات بفضاءات املعرض والتيدولوارفال سونتر
يما يخص لتقديم وتقييم املشروع الخاص بالفروسية السياحية بجهة فاس مكناس والذي يعرف تقدما ف

كما تميز هذا اليوم كذلك بالزيارة التي قام.أشغال تهيئة املدارات الخاصة بالفروسية السياحية بإقليم افران
ة محمد بها الوفد ألروقة معرض الفرس خاصة منها فضاء الجهات، كما حضر كذلك فعاليات اختتام جائز 

.لجديدةالتي ترأسها الشريف موالي عبدهللا العلوي رئيس جمعية معرض الفرس لللتبوريدةالسادس 



صنفة انتهاء أشغال بناء الشطر األول من الطريق غير امل❑
دي بجماعة سيمسالغودوار تيدارينالرابطة بين دوار 

بوطيب بإقليم بوملان
اقبة للوكا❑ لة اجتماع تحضيري للجنة اإلشراف واملر

2022بر الجهوية لتنفيذ املشاريع الجهة برسم دورة شتن
روبوليس بناء وتجهيز وحدة لتخزين وتوضيب البصل بأك❑

بعمالة مكناس
اقبة للوكالة الجهوية ❑ اجتماع لجنة اإلشراف واملر

تنبر لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس برسم دورة ش
2022

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



طة بين انتهاء أشغال بناء الشطر األول من الطريق غير املصنفة الراب
انبجماعة سيدي بوطيب بإقليم بوملمسالغودوار تيداريندوار 

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03

ين بتراب املتواجدمسالغودوار تيدارينفي إطار مجهودات مجلس جهة فاس مكناس لفك العزلة بدوار 

كيلومتر ليتم فك 14جماعة سيدي بوطيب، تم بناء الطريق غير املصنفة الرابطة بينهما على مسافة 

.مليون درهم من مجلس جهة فاس مكناس9.78نسمة باستثمار ناهز 400العزلة على ما يزيد عن 

نفيذ املشاريع تم تتبع أشغال اإلنجاز من طرف مصلحة البنيات التحتية القروية للوكالة الجهوية لت

.لجهة فاس مكناس



اقبة للوكالة الجهوية ل تنفيذ اجتماع تحضيري للجنة اإلشراف واملر
2022املشاريع الجهة برسم دورة شتنبر 
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بمقر مجلس جهة فاس مكناس، اجتماعا تحضيريا ألشغال الدورة العادية2022شتنبر 26انعقد يوم االثنين 
ونس الرفيق، للجنة اإلشراف واملراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع لجهة فاس مكناس، ترأسه السيد ي

.الوكالةالنائب األول للسيد رئيس جهة فاس مكناس بحضور السادة أعضاء لجنة اإلشراف واملراقبة ومدير
املزمع انعقادها يوم الجمعة 2022ويأتي هذا اللقاء في إطار اإلعداد الجتماع الدورة العادية للجنة برسم شتنبر 

.على الساعة الثانية زواال بمقر مجلس الجهة بفاس2022شتنبر 30

:وتمت مناقشة النقاط املدرجة بجدول أعمال االجتماع وهي كالتالي
؛2022والدورة االستثنائية لشهر يوليوز 2022االطالع على محضري الدورة العادية لشهر يونيو 

؛2022االطالع على الوضعية املالية ووضعية آجال األداءات للوكالة إلى غاية شهر شتنبر 
؛2023تقديم مشروع ميزانية الوكالة برسم السنة املالية 

؛2023مشروع القانون اإلطار للوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع برسم السنة املالية 
تقديم مشروع النظام الداخلي للجنة اإلشراف واملراقبة ؛

؛2025-2024-2023تقديم مشروع برنامج عمل الوكالة برسم سنوات 
تقديم برنامج التكوين املستمر لفائدة مستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع ؛

.االطالع على وضعية املشاريع التي تشرف الوكالة على إنجازها



الة مكناسبناء وتجهيز وحدة لتخزين وتوضيب البصل بأكروبوليس بعم
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قطاع الفالحي، تم تنفيذا ملضامين برنامج التنمية لجهة فاس مكناس في الشق الخاص بتطوير وعصرنة ال
سيستفيد الشروع في إعطاء انطالقة أشغال بناء وتجهيز وحدة عصرية لتخزين وتوضيب البصل، والذي

من اإلنتاج املحصل خالل ستة % 30منه جل مزارعي البصل بالجهة، مما سيمكنهم من تفادي خسارة 
صل والرفع أشهر، إضافة إلى توفير وحدة مجهزة بأحدث التجهيزات والتي من شأنها أن ترفع من جودة الب

.من نسب تصديره من خالل الرفع من جودته

جهة مليون درهم كتكلفة للبناء وشراء التجهيزات، ممولة من مجلس32هذا وقد تم تخصيص ما يقارب 
.متر مربع4672فاس مكناس، فيما قامت التعاونية الفالحية املغربية بتوفير العقار البالغ مساحته 

طن مقسمة على ثماني مقصورات، ووحدة تلفيف 4000وحدة تخزين بسعة وتتوفر هاته الوحدة على
راقبة متر مربع، ومساحات مخصصة للشحن والتفريغ، ومختبر مل1400متصلة بغرف التبريد على مساحة 

.الجودة، ومكاتب، ومرآب

.زمة للمشروعهذا وستشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع على عملية البناء واقتناء التجهيزات الال 
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هويةالجللوكالةواملراقبةاالشرافلجنةاجتمعت
30معةالجيوممكناسفاسلجهةاملشاريعلتنفيذ
مبرسمكناسفاسجهةمجلسبمقر2022شتنبر
اري،األنصالواحدعبدالسيدبحضور شتنبر،دورة

جهويةالللشؤونالعامالكاتبوالسيدالجهةرئيس
.اللجنةأعضاءوالسادةمكناسفاسبوالية

:لتاليةاالنقاطملناقشةالدورةهاتهتخصيصوتم
سنواتبرسمالوكالةعملبرنامجمشروععرض
مديرالسيدقامحيث،2025–2024–2023
ثةالثالللسنواتعملهبرنامجبعرضالوكالة
لحفاظايهماستراتيجيهدفعلىوالقائماملقبلة

للوكالةةالجديداملهاممعومالءمتهااملكتسباتعلى
:كالتاليوهيعمليةأهدافثالثعبروذلك

لةهيكإعادةخاللمنالحكامةوتجويدتحسين–
تيجياالستراالدور وتعزيزالحكامةهيئةوتنظيم
للوكالة،

عبررالتدبيمجالفيالداخليةالكفاءاتتعزيز–
ضاءفوتوسيعالتنظيميالهيكلتشكيلإعادة
أنيجبكماالداخليةالرقابةنظاموتعزيزالعمل

املبرمجة،املشاريعجميعاستكماليتم
سبلعزيزتعبروالتنسيقالتدبيركفاءاتتطوير–

خارجيةهياكلوإحداثوالتنسيقالتواصل
فيوكالةالمشاركةوتعزيزعليهاواإلشرافللتسيير

.التنميةوبرامجاالستراتيجيةالدراسات
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الخاصاملستمرالتكوينبرنامجتقديم
ملخططمقترحتقديمتمحيثالوكالة،بمستخدمي

بهدفةالوكالمستخدميلفائدةاملستمرالتكوين
عدةسيشملإذأدائهم،وتحسينمهاراتهمتطوير

عاييرموتدبيراملشاريعوتدبيركتتبعمجاالت
ويروتطوالتواصلاللغةوتعزيزوالبيئةالجودة

.البشريةالتنميةميدانفيالكفاءات
2022لسنةللوكالةاملاليةالوضعية

حوالي2022شتنبرغايةإلىاألداءاتنسبةبلغت
من%85يقاربماااللتزامنسبةبلوغمقابل26%

ماتااللتزامجموعستبلغإذاالستثمارميزانية
مليون 573.55حوالياملشاريعإلنجازاملرتقبة

.2022دجنبرمتمإلىدرهم
2023لسنةالوكالةميزانيةمشروع

:التسييرميزانيةيخصفيما–
مليون 17.63يقاربماتحويليتمأناملنتظرمن

اللخمنالوكالةتسييرمصاريفلتغطيةدرهم
اإلداريةاملصالحوتسييراملوظفيننفقاتتغطية
.املهامودعم

:االستثمارميزانيةيخصفيما–
إلنجازدرهممليون 692.51يقاربمابرمجةسيتم

اليةاملجالفوارق تقليصبرنامجمنكلمشاريع
اداتواعتمالجهويةالتنميةوبرنامجواالجتماعية

.املشاريعبعضالستكمالإضافية
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مشروع بغالف 284ة بلغ عدد املشاريع التي تشرف عليها الوكال: حصيلة املشاريع التي تشرف عليها الوكالة
مشروع وقطاع الكهربة القروية ب 209مليار درهم موزعة على قطاع الطرق واملسالك ب 1.81مالي قدره 

مشروع موزعة على مختلف القطاعات 31مشروع و30مشروع والتزويد باملاء الصالح للشرب ب 14
.كالرياضة والصحة والفالحة واالقتصاد التضامني واالجتماعي واالستثمار

مليار 1.15مشروع باستثمار يناهز 186حوالي 2022ويبلغ عدد املشاريع املنتهية إلى حدود شهر شتنبر 
.مشروع في طور اإلنجاز65، مع تواجد %82درهم بنسبة أداء 

321سد بحوالي 14وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تحويل بناء مجموعة من السدود الصغرى الباغ عددها 
.مليون درهم مقسمة على ثالث سنوات
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