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  5151-5102لتنمية المجالية لجهة الالعقد بين الدولة و 

 

ثر بالشكل المطلوب و المباشر أهل ما نراه من منجزات، و من مظاهر التقدم، قد :  ن نتسائلأن من حقنا جميعا إو من هنا، ف" 

و في أينما كان، في القرية أعلى ظروف عيش المغاربة و هل المواطن المغربي، كيفما كان مستواه المادي و االجتماعي، و 

  ."صالحاتوراش و اإل، بفضل هذه األ س في حياته اليوميةسن ملموحالمدينة، يشعر بت

 

 5102يوليو  01مقتطف من خطاب إلى األمة من قبل صاحب الجاللة الملك محمد السادس األربعاء 

 .بمناسبة عيد العرش
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 ةـــمقـــــدم
 

بولمان ووزارة  -شكلت دراسة التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاس بولمان موضوع اتفاقية شراكة وتمويل مشترك بين المجلس لفاس 

 .ة التعمير وإعداد  التراب الوطنيووزار( ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية)الداخلية 

 تمت دراسة التصميم الجهوي على ثالث مراحل أفضت  إلى  إرساء إستراتيجية تهيئة و تنمية تشاورية تأخذ بعين االعتبار التوجهات الوطنية

 .ختلف المتدخلين بالجهةمع االندماج والتمفصل بين المجاالت المحلية واستراتيجياتهم الخاصة لتكون إطارا للتماسك المجالي بين م

مشروعا موزعا على  033سنة، سيتم تفعيلها باالعتماد على برنامج العمل الجهوي المندمج الذي يضم  52تمتد هذه االستراتيجية على مدى 

 .مشروعا ذات أولوية و هي موضوع  التعاقد  لمدة خمس سنوات 03منها .  المدى القريب، المتوسط والبعيد

ويهدف تعبئة االستثمارات من الدولة و الجهة، وسيكون بمثابة رافعة لتعبئة جميع الشركاء في . محاور استراتيجية 0عاقد حول ويتمحور هذا الت

لخلق ديناميكية لتنمية الجهة من خالل تعزيز قدرتها التنافسية والجاذبية والتماسك المجالي . عملية إشراك جميع الفاعلين العموميين والخواص

  .واالجتماعي

هداف محددة عن طريق أن يغطي جميع مجاالت الحياة االقتصادية و االجتماعية فهو يرتكز على أن العقد ال يمكن أمن المهم التوضيح ب

 .طار مشاريع هذا العقدإي حال تحديد تدخالت الدولة والمجلس الجهوي خارج أاالتفاق المتبادل وال يمكن في 

قاليم و خرين غير الدولة والجهة بما في ذلك الجماعات الحضرية واألأهذا العقد مع ممولين  تنفيذلاتفاقيات  إعداد خرى سيتم أمن جهة 

 . تنفيذات يطار اتفاقإخاصة في ال همسيعبئون موارد المحتملونن والممولهؤالء . المنظمات الدولية

 .الشأنن تبرم اتفاقيات خاصة في هذا أيمكن  ، لذا .التدخلفيما يخص معايير  تدقيقا أكثربعض البرامج المقترحة بهذا العقد تستوجب توضيحا و
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 بين ، 

 الدولة ، 

 ............السيد  الممثلة فــي 

 رئيس الحكومة

 و  

 جهة فــاس بولمان 

 ....... الممثلة فـــي السيد 

 رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس بولمان

 (. 5399يوليو  51) 9305شعبان  50الصادر في  9-99-19ير رقم الظه الصادر بتنفيذهوفق دستور المملكة المغربية، 

 ( 9110ابريل  5) 9390ذي القعدة  50الصادر في  9-10-43الظهير رقم الصادر بتنفيذه المتعلق بتنظيم الجهة بالمغرب،  19-30وفق القانون رقم 

بالقانون  ا وقع تغييره وتتميمهو ( 9114 تشرين الثاني 59) 9391شعبان  0الصادر في  9-14-904لظهير رقم االصادر بتنفيذه المتعلق بقانون المالية،  14-0وفق القانون األساسي رقم 

 (5333ابريل  91) 9359محرم  93الصادر في  9-33-912الظهير رقم الصادر بتنفيذه  93،-33رقم األساسي 

 (.5331فبراير  94) 9303صفر  55الصادر في  9-31-35الظهير رقم الصادر بتنفيذه عاتها، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجمو 34-32وفق قانون رقم 

 : يتم االتفاق علــــى ما يلـــــــــي 
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 :  0الفصــل 

 . "5353-5392لدولة وجهة فاس بولمان عقد بين ا"سنوات، باالشتراك في التدابير واإلجراءات الواردة في هذه الوثيقة  2تتعهد الدولة المغربية وجهة فاس بولمان، لمّدة 

 .تتضمن  هذه الوثيقة االلتزامات المالية بين الدولة والجهة

 : 5الفصل 

 :لتنفيذ هذا العقد، تتعهد كل من الدولة وجهة فاس بولمان بتسخير الموارد المالية التالية 

 درهم............... بالنسبة للدولة  -
 درهم........... : ......بالنسبة لجهة فاس بولمان  -

 

 :  0الفصل 

 . ت المتعاقد بشأنهايشترك الطرفان في تنفيذ العقد التالي وإجراء المزيد من المناقشات مع الشركاء الجهويين والهيئات العامة القطاعية إلتمام  االلتزاما

 

 ...............................حرر بفــــاس في 

 

 الــــــدولة

 

 

 جهة فاس بولمان
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  الــدعـــــائم .0
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 مجال غير متجانس يعاني من عدة اختالالت

 

 

 

 : هذه االختالالت لها تأثيرات هامة على مجال الجهة منها  

 ،هيكلة حضرية متضخمة بفاس 

 ،اندماج ضعيف للمجاالت القروية 

  عدم توازن بين الوسط الحضري والوسط القروي 

 

 كاليات التنمية بالجهةهم اشأ

 

 

 

اختالالت كبرى 3  

و التربةلمائية مؤهالت ا  هيكلة حضرية  الولوج و النقل 

 أهم االشكاليات الجهوية

نقص الهياكل و التجهيزات ذات 
 مستوى متروبولي

ضعف االندماج و التماسك  الهجرة الداخلية اختالل الهيكلة الحضرية
 المجالي

 العزلة المجالية و االجتماعية
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مجاالت مشاريع ذات اشكاليات متجانسة 2  

 

 مؤهالت التنمية االقتصاديةضعف •

 الفقر و ضعف مؤشرات التنمية البشرية•

 مشاكل الولوج و ندرة الخدمات العمومية •

مقدمة 
 الريف

 جودة الولوجية وجودة ظروف الحياة •

 مجال حيوي ومستقطب •

 استغالل مكثف للموارد الطبيعية•

ممر 
 لمتروبول ا

 تمركز الساكنة و االنشطة و البنيات التحتية•

 مؤهالت هامة بعدة قطاعات•

 متروبول غير متكامل •

حاضرة 
 فاس 

 مؤهالت تنموية ضعيفة•

 طبوغرافيا صعبة و مشاكل كبرى من حيث العزلة •

االطلس 
 المتوسط 

 امتداد مساحات قاحلة مهمة •

ملوية حول   وادطول الساكنة تستقر أساسا على •
 المناطق الخصبة 

و تربية  اقتصاد المنطقة ينبني أساسا على الفالحة•
 الماشية

 الملوية 
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 رهـــــانــــات  علــــــى عــــــــدة مستويــــــــــــات 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهانات وتوجهات على المستوى 
  الوطني

 على التنمية جهود في المساهمة•
   الوطني المستوى

 

 و المجاورة المجاالت مع العالقات•
 الساحلية المناطق

 

 على الجهة تحتلها التي المكانة•
 الوطني الصعيد

 

 

 

رهانات على المستوى 
  الجهوي

 المجالي التماسك•

 

 المجالية العدالة•

 

 المجالي التكامل•

 

 

رهانات على المستوى 
 المحلي 

  مشروع مجال بكل خاصة رهانات•
   المحلية شكالياتاال اساس على

 مجال كلل
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   :االندماج الجهوي ،التشغيل ،الديمغرافية:  تحديد خيارات االعداد 

 

 الديمغرافية التوقعات 

 'رضية متوسطةف"تم احتساب تطور الساكنة حسب 

 

 ، جهة فاس بولمان5121، سنة  الديمغرافية حسب الوسط التوقعات 

 

 (%)معدل نسبة النمو  السنوات 

 -5102الساكنة االضافية  5121 5101 5151 5102 5112 الساكنة 

5121 

5112-5102 5151-5101 5101-5102 

 2,06 1,95 1,92 919797 2298415 1874445 1545256 1378618 492 102 1 حضرية

 0,34 0,54- 0,16- 12620- 417057 403138 425569 429677 554 456 قروية

 1,76 1,50 1,40 914904 2723199 2287222 1970825 1808295 055 573 1 المجموع

 

  

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

2004 2014 2020 2030 2040 

 الساكنة الحضرية

 الساكنة القروية

 مجموع الساكنة
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 مناسبة ردودو متصاعدةوالمتزايدة  استجابات مالئمة  حتياجاتاالتتطلب 

ماء الوالعقار  من ات اجتيحالشغل بمختلف القطاعات االقتصادية وتقدير اال مناصب ، العرض منتشغيلها  ساكنة النشيطة التي يجب تضم الطلب ، أي الات جتياحتقدير اال

 .5333و  5353آفاق ئتها  في بالتي يجب تع صالح للشراب ال

 

 (سنة 02ساكنة تفوق ) 5121و  5151قديرات الساكنة النشيطة و المشتغلة بسنتي ت

 

 عدد الساكنة النشيطة المشتغلة (%)نسبة االشتغال  عدد الساكنة النشيطة (%)بة النشاط نس االفاق

5151 45,5 405 904  91,4 024 953  

5121 42,1 023 135  88,4 904 010  

 

 

 االضافيينمناصب الشغل اإلضافية تفوق عدد السكان النشيطين  

حسب الفرضية الديمغرافية، مما سيساهم في انخفاض البطالة و تدفق خارجي للجهة 07 511مقابل ساكنة مشتغلة اضافية تقدر ب  091 111الى ما يقارب  5152-5151 بأفاقالشغل التي سيتم خلقها  مناصب سيرتفع عدد  

 

 االحتياجات من العقارات الصالحة للتعمير والمياه الصالحة للشرب

 

  2025-2020الشغل االضافية التي ستوفرها مختلف البرامج القطاعية بافاق  مناصب

 الخدمات

28 000 

 التجارة

23 600 

 السياحة

22 000 

 الفالحة

68 000 

 الصناعة التقليدية 

24 500 

 الصناعة

000 25  

المياه الصالحة للشرب االحتياجات من  

مليون م 905 تمثل االحتياجات من المياه الصالحة للشرب
0

 

 95مليون للوسط الحضري و  953بما يعادل  5333بأفاق 

 مليون للوسط القروي

 االحتياجات من العقارات

هكتار من  333الى  023لالستجابة الى الحاجيات يجب توفير من 

 5333قارات الصالحة للتعمير في السنة بأفاق سنة الع

.5333 بآفاقهكتار  2333حاجيات حاضرة فاس وحدها تقدر بـ   
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 الساكنة حاجياتلثيقة تطلعية تشاورية تستجيب و : التراب لجهة فاس بولمان إلعدادالتصميم الجهوي 

 

 تنافسية وابة ذج  ةكيدينامي جهة : 2040 فاقآ في بولمان فاس

 

 بمؤهالتها البشرية ذات مستوى عالي من الثقافة و التكنولوجية و متعلقة بماضيها الحضاريغنية جهة منفتحة على البالد و العالم، :  الجهةخاصية  

ع المجال القطب الثنائي فاس مكناس، االنفتاح على ساحل المتوسط، تمركز البنيات التحتية و عالقات طيبة مع المجال المتروبولي، تحسن العالقات م/ يمثل ركيزة التنمية الجهوية : المجال المتروبولي -

 تالؤمها السياحية و  المنتجاتاستراتيجية متروبولية للسكن، تنوع  ات قيمة عالية،ذالخدمات ترحيل  ألنشطةهام، تجهيزات مهيكلة، مناطق وظيفية موجهة  كيالجهوي، مناطق انشطة عديدة، عرض لوجستي

 .، حركة حضريةمع المؤهالت الثقافية و الطبيعية
 .طار العيش في تحسنإالبيئة وو والصناعة التقليدية األنشطةو برنامج تدارك السكن، العديد من مناطق استقبال الصناعة : الثانويةالمدن  -
 قروية أنشطة مراكز قروية صاعدة، فك عزلة، :  الوسط القروي  -
 توزيع القاعدة االقتصادية إلعادةظروف مناسبة : االقتصادية األنشطة -

 

 

 

 

 ركائز التنمية

 دعم المتروبول 
حماية و تثمين الموارد 

 الطبيعية

 اعادة هيكلة الوسط القروي اعادة توزيع القاعدة االقتصادية



O.Zloul

O.Oarya

O.Mtarnagha

O. Chouf Cherg

O. Enjil

O
. B

ou
 K

er
da

ne

O
. B

ou
 Z

eg
za

O. El Arar

O
. J

em
aa

O
. H

am
m

an

O
. M

eslakh

O. Lazreg

O
. Keddou

O
. A

zin
ou

z
O. Imargazane

O.Mahçar

O
. Tam

ghilt

O
. M

dez

O
. A

l Yahoudi

O. M
ikkes

O
ued Sbou

Bge AggayBge Aggay
O.Al qantra

O
. B

ou
 T

az
eg

ht

O. Cheg Al Ard

O. Azin
ous

O. Aïssa

O. Ouahar

O. Beni Ouriach

O
ued Tissaf

O
. M

ou
lo

u
ya

O. M
oulouya

O. M
oulouya

O. Moulouya

O. Guigou

O
. E

l A
tc

ha
ne

O. G
uigou

Oued Sbou

O. Al Mallah

O. Al Mallah

Oued Inaouan

O
ued Sbou

Oued Anfig

O. Bachna
O. Al Mchara

O. B
eni M

ansour

O. B
en

 Aza
ba

O. Al Kbir

O
. M

allah

O. El Harra

O. Ben Al Kal
O. Brid

O
. M

arez

O
. A

ïn
 S

m
en

e

O
. E

l A
tchane

O
. B

ou R
keiz

O. Chkou

O
.Z

ra
a

Bge Allal El Fassi

Bge Hassan II

Bge Enjil

Dayat Ifrah

Dayat Iffir

Dayat Afourgagh

erBge Idriss 1

Bge Sidi Chahed

0 20 Km

N

SIBE DE TIZI AINI

SIBE DE TAMAJOUT

SIBE DE BOUIBLANE

SIBE DE BOUNACEUR

SIBE DE TICHOUKT

SIBE DE BOUIBLANE II

SIBE D’EL ADERJ

SIBE DE JBEL TAGHIOULT

SIBE DE DOUIET

SIBE D’OUTAT EL HAJ

SIBE DE 
AFOURGAGH

KOUDIAT 

SIBE DE DAYET IFFER

SIBE DE 
DAYET IFRAH

SIBE D’
LAARBI

AGHBALOU 

SIBE DE TIT ZEL

N
15

R
50

3

N6

R502

R504

P5016

R606

P5003

P
5
1
0
5

R
5
0
1

R506

P5049

P
5
1
2
7

P51
15

P5110

P5013

P
5027

R716

N
13

P5411

P
5
1
0
9

P50
31

P5103

P5100

P5006

P
5
1
0
7

P5014

P7235

R707

P5002

P
5039

P5053

P
7316

R
50

7

P
5029

P5008

P
5
0
0
5

P
5129

P5106

P
5021

P
50

47

P5004

P5051

P5117

P
5
4
0
7

P
5000

P5427

R
50

6

P
5
0
1
7 P5401

P5110

P5016

N
8

N6

N4

P
5
0
0
2

N
1
5

R
503

R502

N
8

R
5
0
4

N4

P5108

R
6
0
1

P5016

P5003

P
5
0
0
1

P
51

31

P
5123

P51
05

P
5121

R501

P5112

P
5
11

3

R714

P5101

P
5033

P5045

P5043

P5107

P
5
0
0
7

P5007

P
5
1
2
5

N
15

N13

0 20 Km

N

نحـــو وزّان

نحـــو الحــوسیمیّة

نحـــو وجـــدة

محیریجــة

أمیرسید

أزرو

نحـــو عین بني متّـــار

نحـــو الراشـــیدیة

نحـــو خـنیفــرة

نحـــو تنــجــة

نحـــو الرباط
الدار البیضاء

جهــــة الشــرق

جهــــــة تــازة-الحسيمية-تاونات

جهــــة مكــــنـــــــــاس - تـــافيــــاللت

الغرب-الشراردة-
بني حسن بوسمار

بوسمار

أوالد سیدي مالك

دلیم

زویشي

زدروج

أوالد بوزكري

دوار منبها

دوار بكــارة

دومـــة

أوالد بوشتة

أوالد بوشتة

أوالد حراش

أوالد خلیفة

أوالد بوزیان

الجـویرة

الدردارة

السراج
الخـنشاف

أوالد حمید

الدرخـاش راشــد

أوالد غفیر
عـریف آیت صالح

البراتآیت هللا

آیت بن زمـور

الخــربـة

آیت سرغوشان
الزرز

آیت عـامر

آیت مـوس

آیت بكّـــي

آیت براھیم

الجمایـة

آیت علـي یوسف
آیت خــلیفة

غــرفــة

دار مـسـرى

األدراغــة

السخینات

أوالد بوزید

أوالد ھواري

أوالد بوعبید

أوالد الخـرمة

آیت صالح

آیت حامـي

آیت عـمرو إكــو
آیت بوزیان

آیت یحیى

آیت لحسان

آیت خلیفة

آیت محـمد

آیت حـالي
آیت بلعید

صنهاجة

مـزدو

الكلیرة

دشارة لبوادیس

أوالد عمیر

عین بیتـة

كت بني یغـزى

دار حـكّـــون

أوالد بنیدر

تــاغوت

مالحــة
تـغیت

القصبة

مداود

عـوجـة

سي مـوس

بني مرورة

بن عیشــة

دار الحمراة

آیت یحـــي

الغـار

الفحص

واد زرا
الزكانة

آیت الهجرغة

تفــاحــة

حــویرت

تنـانیات

لعوینات

تفــراوت

آیت البغـل
تكغــول

لحــسان

تغـزوت

آیت نـدور

آیت بــوعلي

آیت سعــد

آیت حـمزا

آیت محــمد

قصـر الكبیر 

تمــكانت

بـوعـزان

تكـماماس

آیت عوا فالد

آیت واقدیم

آیت علیة

الدویرة

قـصر وكدّو

إفــكیرن

تبــنــوت

آیت بوحـدو

إنـــجیل أكتارن

آیت كـرمـوس

الشـلوج

الطرش

فاس عریبال

تیجــان

تـاوقدة

آیت علي

آیت یعقــوب

آیت حــد/سعد

آیت بویــوسف

آیت عومر أو عبید

تمــرابت

آیت بـوحو
أمان لیلى

لبسابیس

عیشــون

مسـدورة

تخـربشین

عین الشایب

تـاتا

أمـاالّ

القلعة

مـدیــونة عدرج

تـترزات

تلمیرات

عین الحـیز

آیت عـمـر

آیت المان

آیت مخـلــوف

تــزرا

عطایا

آیت الشریف

آیت میمون

آیت تـابت

قــصر الروادي

المــرسى

تكّـــــور

الهــباك الحمراء

كبّابت واد البكري

واد الصغیر

بــركة

مكدول واد یحّـــوتیــدرین

تــمدفــالت

آیت بالل

السیــدة

المـرجــة

دوار توریرت
تكــومین

تدمایا

تـكـــواست
بــكـردان

تــكنتـشـــا

إشـــو علي

آیت علـــو

بــــوسلمة

تـرنست

واد الدراوي

عــوینت عـبّــو

الـرقــو

تـنــدیت

مـیـتــار

فــقــوس

كــویرات

السخـــونـة

آیت األعالم

آیت عیسى أو لحسان

آیت الطمع

أوالد جغیغ

العـكرام

النـخــرات
أوالد النكـاد

عزیب رایشة

دوار تمر

بیـــاضـة

أوالد مـوسـى

كرمیـة

دوار الدرارشة المرازقة

كرزین
غـمـرا

دار عنــونات
دار شفیــاح

الدویات

دوار الزلیقـي

دوار أوالد إزیــد

دوار الهالفـة

دوار أوالد كیغ

 أوالد الصغیر

الفنادك

آیت حسین

عین تـوجــدات

دوار السلطان

عین هللا

أوالد بني یتو

دوار الحمصي

أوالد حـسیــن

أوالد مطاع

الطلحا

الشندال

مصطفى سبت الودایا

مكنــــاس

الحــاجب

إفــــران

تمـحضیت 

میدالت

تــــــــازة

تــــــیســـة

سیدي قـــــاسم

G

G

G

TCSP

سیدي داوود

سبت الودایة

العجاجرة

میكس

الــوادین

عین بـوعلـي

عین قنصرة

سبع روادي

عین الشقـف

رأس تبـــودة
سیدي حـرازم

عین بیضــة

أوالد الطیب

عین الشكاك

أغبــالو أقــوارار

بئر طم طم

آیت السبع لجرف
سیدي یوسف
 بن أحـمد

كندر سیدي اخــیـــار

أھل سیدي
لحسـن

أمطرناغـة

عزابــة

سكورة مداز

تالــزمت

تفجیغـت

آیت المان

العنوصر تازوطة

عدرج

دار الحمــراء

غــــزران

أوالد أمكودو

عین تمكناي

كــیكـــــو

إنجیــــــــــــل

المرس

سرغینـــة

آیت بازة

ألمیس مرموشة

أوالد علي یوسف

سیدي بوطیب

الرمیلة

ویزغـــت

العرجـــان

تســـــــــاف

إفریطیسة

القصابــي ملویة

أوالد میمــون

البهالیل

إیموزار كندر

المنـزل
ربــاط الخیـر

إیموزار مرموشة

میســـور

أوطاط الحاج

بـــولمـــان

صفرو

مــوالي یعقــــوب فـــاس

 2015 أغـشـت

المملكة المغــربیة

المفتـشـیــــة الجهـــــویة لفاس بولمان

والیة جهة فاس بولمـــان

مجلس جهـــة فــــــــاس بــولمـــان

وزارة الـــداخلیـة

وزارة التـعمیر وإعـــــداد التــــراب الوطنــــي





ھیكلـــة  حضــریة متــوازنـــة

دعــــائـــم تنمیــــة مجــــاالت المشــــــاریع

مقـدمة الـریف
الفــــــــالحــــة حـــــــــاضرة فـــــــــاس

الربط مع الشبكات العالمیة والوطنیة

ممـــــر المتــــروبـــول
مـــــدینة كبــــرى

األطلس المتــــــوســـــط
سیـــــــــــاحـــــــة

مـــرتــفعــــات الملــــــویــــة
تربیة المــــاشیـــــة

وســــط قـــــروي مهیكـــــــــــل

سیــــاحة متنــوعة ومحافظة علـــى المـــوارد

مؤھــالت قــــرویة مثمنة

متــروبــول دولـــي

G

G

TCSP

مســــاحة متروبــولیة متصلة 

تنقـــل محلـــي فـــي تحسن

قاعدة لوجستیة متعددة الوظائف
مرفأ داخلي

منطقة حــــــرّة
معــــرض دولــــي

مظلع اللوجستیك والخدمات

محطة متعددة الوظائف ذات أھمیة وطنیة

محطة متعددة الوظائف ذات أھمیة جهویة

مطـــار دولــــــــــي

طریق سیارة مغاربیة

طریق سیارة مغـــربیة
محــــور اندماجــي وطنـي
قطار فائق السرعة مغاربي

خط السكة الحدیدیة

مطـــار
نقل جماعي ذا مسار خاص

حـــدود الجهـــة
قطار سریع جهوي

المدارات الشمالیة والجنوبیة
محــور محلي لفك العزلة

محور اندماج جهوي وبین الجماعات

تحـــضــــر محــــكم

مركـــز دعم المتــروبـــول

مدینــة تأطیر أقلیمیة

بدیل للتأطیر التــرابـــي

وسط قـــروي مهیكل : قرى ٬ 
ولوج ٬ خدمات عمومیة

مـــــراكز صـــاعـــدة

مـــــركز قــــروي

قطب سیـــاحـــي
مسلك سیاحي للماء
مسلك سیاحي جبلي

مناطق ذات أھمیة بیولوجیة وإیكولوجیة

فالحة ذات مؤھالت ھـــامة

مجــــرى میاه / وادي محمي 

ســــد وخـــزان مــــائــــي
فالحیةمناطق  أخرى مثمنة 

سهـــوب الحلفاء محمیة ومثمنة
غـــابة محمیة ومثمّنة
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محاور استراتيجية مالئمة ثالثــــة  
 

 

 

 

  

 المتروبول

 خيارات استراتيجية لمدينة فاس و مدن المجال المتروبولي•

 مراجعة تصميم التبادل•

 اعادة توزيع القاعدة االقتصادية

 تنشيط الجهة•

 تحديد الوظائف االقتصادية لفاس•

 اعادة هيكلة الوسط القروي

 التحكم في تدفقات الهجرة•

 تحسين ظروف عيش الساكنة في الوسط القروي  •
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 ــــوي المنـــــدمج بـــرنامج العــمل الجه: تفعيل االستراتيجية  
OPERATIONNALISER LA STRATEGIE : LE PROGRAMME D’ACTION REGIONAL INTEGRE (PARI) 

 

ومشاريع  برنامج العمل الجهوي المندمج ان ، حيث  . تمثل الخيارات االستراتيجية التي تم ذكرها سابقا ، إطارا متماسكا بالنسبة لجل مشاريع التصميم الجهوي إلعداد التراب للجهة

 .التراب إلعداداإلعداد الترابي المقترحة ضمن هذا التقرير ، هي حصيلة هذه األفكار والخيارات والتي تمثل الجانب الفعلي والعملياتي للتصميم الجهوي 

 

 

 .مة جديدةحكا وضع إطاريجب وبالتالي . يجب أن يكون برنامج العمل قائما على مؤسسات قوية وفاعلة الهدف،وبغية تحقيق هذا 

. 

 

برنامج العمل 
 الجهوي المندمج

 تدخالت تدارك تستهدف التأخير الكبير

 مشاريع مستقبلية العداد المشاريع المهيكلة

برنامج العمل 
الجهوي 
 المندمج

 بين القطاعات مندمج

 عملي عرضي

 المتروبول  السكن التطور الحضري  مشاريع الطرقات 

 مناطق انشطة
الخدمات العمومية 
 االساسية 

 القرى
مشاريع الّسكـــة 
 الحديدية 

القطاعات 
  االقتصادية

  المناطق الخاصة البيئة
صناعة المناطق 

تقليدية و قرى ال
 يةحرف

 اهم المحاور القطاعية لبرنامج العمل المندمج
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 لتنمية المجاليةلجهة الالعقد بين الدولة و 
سنوات المقبلة هذا التعاقد بين  جهة فاس الالمشاريع المقترحة في غضون الخمس هذه وموضوع . المدى القريب و التي يمكن انجازها في أولوية ، تم اختيار مشاريع ذات في اطار برنامج العمل الجهوي المندمج

.لة المغربيةبولمان و الدو  

 . التراب لجهة فاس بولمان إلعداداستراتيجية للتصميم الجهوي  رمحاو 0عامة تنخرط بدورها ضمن  أهداف  93حول تتوزع    تالمنتقامشروع  09ا أن مك 

 

  

 

   المحور االستراتيجي 

اعادة هيكلة المجال القروي

    الهد  العا  

 ك عزلة المناطق القروية

      الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

ـــروي تطوير النسيج القـ

      إلى       المشروع    

    الهد  العا  

حمايــة البيئة والتــــرا 

       الى       المشاريع من  

  المحور االستراتيجي 

اعادة تو يع القاعدة االقتصادية 

    الهد  العا  

دعم التنمية االقتصادية

       الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

دعم قطاعات السياحة و الصناعة 
التقليدية

      الى       المشاريع من  

      الهد  العا  

تطوير قطا  ال الحة

      الى       المشاريع من  

     الهد  العا  

هيكلة و تجهيز المجال

      الى       المشاريع من  

  المحور االستراتيجي 

المتروبولية

    الهد  العا  

تعزيز اتصاالت  ا  مع التد قات 
الدولية والوطنية

(      الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

المتروبوليتعزيز جاذبية ال ضا  

       الى       المشاريع من  

    الهد  العا  

تعزيز التماسك المجالي

      الى       المشاريع من  

      رؤيــــة –بولمانالترا  لجهة  ا   العدادالتصميم الجهوي 
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 المتروبول:  1مشاريع المحور االستراتيجي 
 

( تفياللت –جهة مكناس )ترتكز جهة فاس بولمان على عاصمتها التي تسعى إلى أن تصبح متروبول بالتكامل مع مكناس  .يحرك أساسي لمسلسل المتروبولمور العاصمة الجهوية فاس مثل تطي للجهة إعداد التراب   من منظور

 .في التنمية االقتصادية الجهوية والوطنية االمؤهالت التي تمكنها من لعب دورا أساسيمن خالل  تجميع  جميع 

و في هذا االطار يجب ربط المجال بالتدفقات الوطنية والدولية ليبلغ اقتصاد الجهة مرحلة . و تنافسية الحاضرة ةيرتبط مسلسل المتروبول مباشرة بضرورة انفتاح االقتصاد المغربي على التدفقات الدولية و الحاجة الى تعزيز جاذبي

 . جهاز تكوين جامعي ذا مستوى عاليالمعرفة وتثمين الموارد البشرية التي ترتكز على 

 : رئيسية تحت هذا المحور االستراتيجي اوراش   سيتم افتتاح ثالث

 تعزيز االتصاالت مع التدفقات الدولية والوطنية -

 االشعاعمجال جاذبية والتعزيز  -

 التماسك المجالي -
 

 

 
 

  3.1الهدف العام 

 تعزيز التماسك المجالي

  - ا يربط بين   جهويانشا  خط قطار سريع 
ص رو -البهاليل -الشقفعين   

 كندر ايموزر - ا تثنية الرابط الطرقي 

طم طمبئر  - ا تثنية الرابط الطرقي   

 

 2.1الهدف العام 

   المتروبوليتعزيز جاذبية الفضاء 

و الخدمات اللوجستيك بانشطةتهيئة مضلع خاص   

 خلق مينا  داخلي

 انشا  معرض دولي

االستش ائيةانشا  معهد وطني للمياه المعدنية و   

مسرح، قاعة عرض، مركز : للثقا ة انشا  مركز دولي 
 تكوين و ابدا   ني

 انشا  متحف كبير

 تهذي  المعالم االثرية

 اعداد العلوم و الترا  الطبيعي

 انشا  دار لل نون و الترا  الثقا ي بالمدينة

القوى داخلي اللعا انشا  قاعة مغطاة، مسلك   

 انشا  مسبح اولمبي

 

  1.1الهدف العام 

مع التدفقات الدولية والوطنية  فاستعزيز اتصاالت 
  

طنجة- ا دراسات اولية حول الربط الطرقي   

بالجنو الوسائل احدا  محطة كبيرة للنقل متعددة   

 خلق مدينة جامعية

 خلق قط  تكنولوجي

ميسور- بولمان- ا تقوية محور   

شمالي متروبوليخلق مدار   

)س ح األطل  المتوسط)الس ح  مدار   

 )  X ) 8الطريق الوطنية  تاهيل

خلق مصلحة متنقلة للمستعجالت و االنعاش و مصلحة لالسعاف 
 مكنا -الطبي االستعجالي لجهة  ا 
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 (1.0.0الى  0.0.0) تعزيز اتصاالت فاس مع التدفقات الدولية والوطنية:  0.0الهد  العا  

 . في الوقت الحالي، أصبحت السرعة عامال حاسما لتبادل البضائع والمنتجات الفكرية

يدية والطريق الجهوية والربط الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحد: بالنسبة للربط سيقع االهتمام بكل الوسائل . االتصاالت مع التدفقات الدولية و الوطنية هي بالتالي ضرورية لالرتقاء الى مصاف متروبول

 . الرقمي

الطريق السريعة المغاربية يكمل العرض بربط مدن وبلدان اتحــاد . بفضل المطار ستتمكن من الربط مع أهم التدفقات العالمية( الناظور –طنجة  –الدار البيضاء )الهدف هو الربط بطريقة فعالة بين المدن الكبرى 

 .المغرب العربي

 ترحيل الخدماتالمنظومة من العالقات ، يصبح المجال مؤهل الستقبال أنشطة التخزين واللوجستيك و هذه حول. عالقات متعددة الوسائط، مدرة للجاذبية والثروات إلنتاجال يتمحور حول المطار ربط هذا المج

المجموعة من االنشطة يجب ان  هذه.وى العالي التي تندرج في االقتصاد المغربي أو لعمالء في جميع أنحاء العالموالصناعات ذات قيمة مضافة عالية والتي تدعم التبادالت بين الشركاء االجانب وخدمات المست

برمجتها يجب ان تأخذ . ستحقق هذا الهدف هكتار 933و التي تمتد على  الشكاك المدينة الجامعية المبرمجة بعين ... تعليم متعدد اللغات، تبادل، بحث، تجديد: يساندها جهاز تكوين و بحث مرتبط بالصبغة الدولية

 .بعين االعتبار االطار المجالي و الطموحات الجديدة للجهة و عاصمتها

 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشروع عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع

 االولىاالولوية 
 ميزانية الدولة

 
 مليون درهم 2
 

جهة فاس بولمان 

الطرق السيارة 

بالمغرب او مشغل 

 خاص

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة 

 و الجهة

الطريق السريع طنجة 

 مراكش

دراسة جدوى 

 ات تقنيةدراس

 حيازة عقارية

على  التأثيردراسة 

 البيئة

والطريق  1و1)الطرقات الوطنية 

 (.5السيارة رقم 

خلق روابط مع ساحل 

البحر المتوسط وبقية 

دعم الطرقات : البالد

المتواجدة و انجاز 

 المحوالت

 البنيات التحتية وطني
دراسات اولية حول الربط 

 طنجة-الطرقي فاس
0.0.0  

 ثانيةاالولوية ال
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة
مليون  511

 درهم

طني للسكك المكتب الو

 الحديدية

الطرق السيارة 

 بالمغرب

 جهة فاس بولمان

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة 

 و الجهة

تحويل خط السكة 

 الحديدية

احداث القطار السريع 

و القطار فائق 

 السرعة

 دراسة جدوى

على  التأثيردراسة 

 البيئة

 دراسة اعداد و انجاز

 حيازة عقارية

 الموقعاعداد 

 بناء

 

 هك51

محطة على المستوى الوطني 

فاس سايس، بالقرب من المطار 

الطريق السيار المغاربي، تحويل 

خط , السكة الحديدية بالجنوب

 عين -القطار السريع الذي يربط فاس

بهاليل و القطار فائق -الشكاك

 السرعة المغاربي

خلق روابط مع ساحل 

البحر المتوسط وبقية 

 البالد
 نيات التحتيةالب وطني

احداث محطة كبيرة للنقل 

 بالجنوب االطراف متعددة 
5.0.0 

 االولىاالولوية 
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 تمويل خاص

 مليون درهم21

 الشكاكجماعة عين 

المركز الجهوي 

 لالستثمار

 مشغل خاص

 جامعات مشتركة

وزارة التعليم 

العالي و البحث 

العلمي و تكوين 

 االطر

يدي محمد جامعة س

 بن عبد هللا

 

شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام
 

 دراسة جدوى

دراسة التاثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 

 

 الشكاكعين 

خلق تكامل بين 

. الجامعة و محيطها

فتح افاق للتنمية 

 . العلمية

 و دولية وطني
التنمية العلمية، االجتماعية 

 و االقتصادية
 3.0.0 خلق مدينة جامعية

 ولوية الثانيةاال
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 تمويل خاص
 مليون درهم 31

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و تكوين 

 االطر

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

المركز الجهوي 

 لالستثمار

 مشغل خاص

 جهة فاس بولمان
شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام
 مشروع مدينة جامعية

 دراسة جـدوى

على  التأثيرراسة د

 البيئة

 دراسة اعداد 

 حيازة عقارية

 اعداد الموقع

 هك21

مندمج بمشروع : عين الشكاك

 (3.0.0مشروع )المدينة الجامعية 

إنجاز تكامل بين 

الجامعة والتكوين 

 .المهني واإلنتاج
 1.9.9 خلق قطب تكنولوجي التنمية االقتصادية  وطني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشروع عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 يزانية الجهةم

 
 مليون درهم 91

 جهة فاس بولمان

 اقليم بولمان
وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة 

 اإلقليم و الجهة و 
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 كلم 91

 -بولمانبين  213مسار الطريق 

حتى  2011انجيل والمسلك 

 .ميسور

من  213تقوية الطريق الجهوية 

 ولمان في طور االنجازفاس الى ب

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 الجهة
 البنيات التحتية جهوي

-بولمان -تقوية محور فاس

 ميسور
2.9.9 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 

 مليون درهم 11
 جهة فاس بولمان

 

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

شراكة بين الدولة 

 هةو الج
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

  كلم  11 

على مستوى  1انطالقا من الوطنية 

لوداين ، اعين قنصرة ، مرورا ب

لعجاجرة وميكاس ثم اأوالد ميمون ،

والطريق  1الربط مع الوطنية رقم 

السريع المغاربي الداخلي المزمع 

 (طنجة مراكش) انجازه

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 جهةال

 1.9.9 خلق مدار متروبولي شمالي البنيات التحتية جهوي

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 

 مليون درهم 71
 جهة فاس بولمان

 

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

شراكة بين الدولة 

 و الجهة

 
 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 كلم  71 

لخير بين رباط ا 211تدعيم الطريق 

وصفرو مرورا بمنزل عزابة 

وسيدي يوسف بن أحمد ثم تمديد 

الطريق للربط مع إيموزر كنــدر 

مرورا بكندار  1والوطنية رقم 

 .سيدي خيار

تدعيم اتصاالت مدينة 

فاس مع باقي مجاالت 

 الجهة

 البنيات التحتية جهوي
سفح األطلس )مدار السفح  

 (المتوسط
7.9.9 

 مليون درهم 72 الدولة ميزانية االولوية الثانية

 جهة فاس بولمان

جهة تازة الحسيمة 

 تاونات

 

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

شراكة بين الدولة 

 و الجهة

 دراسات 

 حيازة عقارية

 انجاز

 

  31منها ) كلم  72 

في جهة فاس  كلم

 (بولمان

من فاس الى  1الطريق الوطنية 

 تاونات 

تدعيم اتصاالت مدينة 

قي مجاالت فاس مع با

 الجهة

 البنيات التحتية جهوي
 1تاهيل الطريق الوطنية 

(5X5) 
1.0.0 

 االولىاالولوية 
 ميزانية الجهة

 الشركاء

 

 مليون درهم 51
 جهة فاس بولمان

 
 وزارة الصحة 

شراكة بين الدولة 

 و الجهة

 دراسات 

سيارة اسعاف حيازة 

 مجهزة طبيا

 تحسين ادارة الطوارئ  

تحسين عالقات فاس 

 مع باقي الجهة

 الصحة جهوي

خلق مصلحة متنقلة 

للمستعجالت و االنعاش و 

مصلحة لالسعاف الطبي 

 مكناس-االستعجالي لجهة فاس

9.1.1 
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 (00.5.0الى  0.5.0) تعزيز جاذبية الفضاء المتروبولي : 5.0الهد  العا  

هامة و ذلك من خالل  أحداث الستقبال تظاهرات او  ةحاضرة فاس سيتزايد اشعاعها من خالل تموقع هياكل موجهف.  جال المتروبوليالمشروع الثاني في مسلسل المتروبول يتمثل في دعم جاذبية فاس ومدن الم

ط على حاضرة فاس لصالح المدن الصغيرة والمتوسطة ايضا القاعدة االقتصادية للمدن الثانوية للمجال المتروبولي باالنطالق في دينامية تخفيف العبئ الصناعي والحرفي والحد من الضغ تدعم.  عرض ثقافي هام

 .المشاريع الكبرى ستمكن المتروبول من تحديد مكانها على المستوى الوطني و الدولي هذه .باالعتماد على بنيات الربط المبرمجة، سيتم تسهيل اعداد و انشاء التجهيزات الكبرى. للمجال المتروبولي

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك كلفةالت مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشروع عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع

 االولوية الثالثة
 ميزانية الدولة 

 ميزانية الجهة

 تمويل خاص

مليون   2 

 درهم

زارة التجهيز و النقل و

 و اللوجستيك

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

الوكالة المغربية 

لتنمية االنشطة 

 اللوجستيكية

صندوق االيداع و 

 التدبير

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين 

القطاع الخاص و 

 العام
 

دراسة رؤية 

 مسبقة

 دراسة جدوى
على  التأثيرسة درا

 البيئة

 دراسة اعداد 
 تصميم توجيهي 

 0111ما يقارب 

حسب ) هكتار

 (الدراسة

جنوب مدينة فاس ، المضلع 

يضم جميع المراكز والمدن 

عين )الموجودة حول المطار 

أوالد  –عين البيضاء  –شكاك 

راس  –عين شقف –الطيب 

كما يضم  .(حتى البهاليل  الماء

 مجموع وظائف اللوجستيك،

النقل، الخدمات، الصناعة و 

 . التجارة

ضمان نشر تنمية 

العاصمة اإلقليمية 

نحو مدن الفضاء 

المتروبولي في 

 نطاق تكاملي 

 التنمية االقتصادية  وطني
تهيئة مضلع خاص 

اللوجستيك و  بأنشطة

 الخدمات
0.5.0 

 ميزانية الجهة االولوية الثانية
مليون  21

 درهم

 

وزارة التجهيز و النقل 

 اللوجستيكو 

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

الوكالة المغربية 

لتنمية االنشطة 

 اللوجستيكية

صندوق االيداع و 

 التدبير

غرفة التجارة و 

 الصناعة

المكتب الوطني 

 للسكك الحديدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين 

القطاع الخاص و 

 العام

 دراسات حول

المضلع الخاص 

اللوجستيك  نشطةبأ

 و الخدمات

مشروع رقم )

0.5.0) 

 تقنية دراسات
على  التأثيردراسة 

 البيئة

 حيازة عقارية

  اعداد

 

 هكتار 011

 

 بأنشطةداخل المضلع الخاص 

حسب  -اللوجستيك و الخدمات

مشروع رقم )الدراسات 

0.5.0) 

التخزين عند 

 الجمارك و التوزيع
 5.5.0 اخليدخلق ميناء  التنمية االقتصادية  وطني

  هكتار 1 مشروع في طور االنجاز

 بأنشطةداخل المضلع الخاص 

على  اللوجستيك و الخدمات

 ضفاف طريق صفرو

 

 بالمنتجاتالتعريف 

و التبادل  الجهوية

بين المستثمرين 

الدوليين و الوطنيين 

 و المحليين

 3.5.0 انشاء معرض دولي التنمية االقتصادية  وطني

 االولوية الثانية

 زانية الجهةمي
 ميزانية الدولة 

SOTHERMY 
SOTERMA 

 

 مليون درهم 7

مبلغ مدرج في 

التكلفة 

اإلجمالية 

 للمضلع

 جهة فاس بولمان 

SOTHERMY 
SOTERMA 

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

 وزارة الصحة

 وزارة السياحة

وزارة التعليم العالي 

و البحث العلمي و 

 تكوين االطر

وزارة التعليم العالي 

البحث العلمي و  و

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 دراسة جدوى

 تقنية دراسات
على  التأثيردراسة 

 البيئة

 حيازة عقارية

 محالت

 مخابر 

 خدمات

 بأنشطةداخل المضلع الخاص 

 اللوجستيك و الخدمات

  الشكاكسيدي حرازم او عين 

تثمين الموارد 

 الطبيعية
 و دولي وطني

ية العلم التنمية

 االقتصادية و

معهد وطني خلق 

للمياه المعدنية و 

 االستشفائية
1.5.0 

 االولوية الثانية
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة 

 

مليون  011

 درهم
 جهة فاس بولمان 

 الجماعة
 وزارة الثقافة 

شراكة بين  الدولة 

و الجهو و 

 الجماعة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 هكتار 3

 مدينة فاس 

يد المدينة بمكان تزو

و  لإلبداع عصري 

 العرض 

 الثقافي

 الخدمات العمومية  وطني

انشاء مركز دولي 

مسرح، : للثقافة 

قاعة عرض، مركز 

 تكوين و ابداع فني

2.5.0 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك كلفةالت مصدر التمويل مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشروع عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع

 هكتار 1.33 مشروع في طور االنجاز
قصبة موالي  - مدينة فاس 

 حسن

تسهيل الولوج الى 

 الثقافة و تكون قادرة

على استقبال 

رض هامة و معا

ذلك بهدف دعم و 

هيكلة االقتصاد 

 السياحي الثقافي

 1.5.0 انشاء متحف كبير الخدمات العمومية  وطني

 حسب الدراسة ميزانية الدولة االولوية االولى

 جهة فاس بولمان

 الجماعة

وكالة التخفيض من 

 الكثافة وإنقاذ مدينة
 

 وزارة الثقافة
شراكة بين الدولة 

 و الجهة
 

 جرد

 خطة عمل

 دراسات حضرية

 دراسات معمارية

 دراسات تقنية

 اعادة الهيكلة

 مدينة فاس، صفرو و بهاليل

المحافظة و تثمين 

التراث المادي بجهة 

 فاس بولمان

تثمين مشروع 

 المسالك السياحية

 تعمير  -ثقافة محلي
اعادة  اعادة الهيكلة

 لمعالم االثريةا هيكلة
7.5.0 

 االولوية الثانية
 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة

 

مليون  02 

 درهم

االكاديمية الجهوية 

 للتربية و التكوين

 جهة فاس بولمان

 

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

جامعة سيدي 

 محمد بن عبد هللا

االكاديمية 

الجهوية للتربية و 

 التكوين

 جهة فاس بولمان

 افةوزارة الثق

تحديد مباني 

 للتهيئة

 دراسة جدوى

 دراسة اعداد

 هكتار 3حوالي 
معهد )طريق ايموزر 

 (بنشقرون

تثمين الموروث 

العلمي، تعزيز 

صبغة فاس كمدينة 

معارف و دعم 

 جاذبيتها السياحية

 الخدمات العمومية  و دولي وطني
علوم و لل دار اعداد

 التراث الطبيعي
1.5.0  

 االولوية الثانية

 ية الجماعةميزان

 ميزانية الدولة

 
 

مليون  02 

 درهم

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

 الجماعة

وكالة التخفيض من 

 الكثافة وإنقاذ مدينة

جامعة سيدي محمد بن 

 عبد هللا

 

جامعة سيدي 

 محمد بن عبد هللا

 جماعة  فاس 

 وزارة الثقافة

 

 ة الهيكلةاعاد

منزل عتيق 

 (رياض)

 مدينة فاس

المشاركة في تنشيط 

المدينة و دعم 

 الجاذبية

 الخدمات العمومية  و دولي وطني
انشاء دار للفنون و 

التراث الثقافي 

 بالمدينة

9.5.0  

 حسب الدراسة  ميزانية الدولة االولوية االولى
 جهة فاس بولمان

 الجماعة

وزارة الشباب و 

 الرياضة

ين الدولة شراكة ب

 و الجهة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

م5111
5

 

 فاس 
تحسين القدرات 

 الرياضية

و  وطني

 جهوي
 الخدمات العمومية 

انشاء قاعة مغطاة، 

القوى  أللعابمسلك 

 داخلي

01.5.0 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 
 حسب الدراسة 

 جهة فاس بولمان

 الجماعة

 

وزارة الشباب و 

 الرياضة

اكة بين الدولة شر

 و الجهة
 

 دراسات

 حيازة عقارية

 انجاز

 

م5111
5

 

 فاس
تحسين القدرات 

 الرياضية

و  وطني

 جهوي
 00.5.0 انشاء مسبح اولمبي الخدمات العمومية 

 

  

http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814
http://www.maghress.com/alalam/16814


  5151 – 5102 لتنمية المجالية لجهة  العقـــــــد بين الدولــــة  و   – لجهة  فاس بولمان ابالتصميم الجهوي إلعداد التر

    URAM Intl. – 5102 والتعمير للتهيئة الدراسات مكتب
53 

 (0.0.0الى  0.0.0) تعزيز التماسك المجالي : 0.0الهد  العا  

تساهم في تنمية لعلى من تلك التي كانت تتالقها أمن النمو نصيب مجاالت المتروبول  ستتلقى. بول ضمن الدينامية العامةوجمع جميع مجاالت المترت ضمن نظرة تنموية شاملة ينجزنشاء متروبول ناجع يجب ان إ

 :و بالتالي فهي تتمثل في عملية شاملة . المتروبول و توفر بذلك بدائل لتموقع و تحد من ضغط الوظائف المعيقة على فاس

 ن تحديد وظائفها االساسية تمكن العاصمة م -

 تضمن تنمية مستدامة للمدن المجاورة  -

 .من ان تتهيكل باالعتماد على شبكة اتصاالت هامة األفقيةتمكن المجاالت  -
 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 رقم المشروع  عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع من مشاريع

مليون درهم 53 ميزانية الدولة االولوية الثالثة  جهة فاس بولمان 
المكتب الوطني 

 للسكك الحديدية
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 ة جدوىدراس 

على  التأثيردراسة 

 البيئة

 دراسات تقنية

 يازة عقاريةح

 

 كلم 71

 -عين الشقف -فاس

 -الشكاك عين 

 صفرو -البهاليل

دمج عين الشقف، 

، الشكاك عين 

صفرو و بهاليل 

ضمن دينامية 

 المتروبول

 البنيات التحتية المتروبول

انشاء خط قطار 

سريع جهوي يربط 

عين  -بين  فاس

 -البهاليل -الشقف

 صفرو

0.3.0 

 1لوطنية الطريق ا مشروع في طور االنجاز 
خلق شبكة نقل 

 متروبولي ناجع
 البنيات التحتية المتروبول

تثنية الرابط الطرقي 

 ايموزر كندر -فاس
5.3.0 

مليون درهم 11 ميزانية الدولة االولوية االولى  جهة فاس بولمان 
وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 تقنية ة دراس 

 دراسة التأثير على

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 كلم  33

  1 الطريق الوطنية
خلق شبكة نقل 

 متروبولي ناجع
 البنيات التحتية المتروبول

تثنية الرابط الطرقي 

 بئر طم طم -فاس
3.3.0 
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 اعادة تو يع القاعدة االقتصادية  : 2المحور االستراتيجي مشاريع 
 . الخدمات باالضافة الى الوظائف المجاورة و التجهيزات الضرورية لتطوير االنشطة االقتصاديةو السياحيةو الحرفيةو الصناعيةو ويخص االنشطة الفالحية بولمانهذا المحور االستراتيجي يهم اقتصاد جهة فاس 

. تخصيصهامع الحد من  وجاذبية المجاالتيتم لتسهيل التنمية االقتصادية  شيء، كل  ظورحسب هذا المن. على مجموع الجهة بما في ذلك مجاالتها الخلفيةموزعة تنمية ن يساهم في انطالق أبناء المتروبولية يجب ف

دة بعض األنشطة سيتم استبعادها عن المركز للحد من التلوث في حين أن المراكز الضاحوية ستكثف بتموقع األنشطة المتجدّ . مناطق األنشطة ستعمل على النحو األفضل بفضل التحسينات في ما يخص الولوج

 .شبكة النقل الجماعي ودعم المراكز الثانوية الهيكلة وإعادة سيساهم في تركيز العمل. والنشيطة

سكن ، )استقبال الطلبة والباحثين فجودة هياكل  .التي سيتم تشجيعها توفيرها بالتشارك مع مختلف الهياكل ، الجامعات والشركات سيتم  تنافسية والتجهيزات التي يحتاج لها الأقطاب  فاناالبتكار ،تشجيع جل أ ومن 

  .السياحة والثقافة بفضل أخيرا ستنمو الجهة و. تساهم أيضا في جاذبية الجهةس( تجهيزات ، مطاعم ، رياضة ، ثقافة

  3الهدف العام 

تطوير قطا  ال الحة 

ال الحيةمشرو  تطوير االنشطة 

تهيئة و عادة تأهيل المراعي المتدهورة

الماعز اعداد و انجاز مركز مندمج لتربية اال نام  و 
)لحوم و جلود)

انشا  مركز للتكوين ال الحي

دراسات حول السدود

بتنديتتهذي  مناطق الري 

   الهدف العام 

دعم قطاعات السياحة و الصناعة التقليدية 

االمازيغيةانشا  مركز للثقا ة 

الجبل مركزلثقا ةانشا  

الرحل مركزلثقا ةانشا  

بميكا تهيئة و انشا  قط  سياحي 

تهيئة الطرقات والمشهد الطبيعي للمدار السياحي 
الجبلي

 تغاطتهيئة  ابة 

ص روتهيئة مدار سياحي خاص بمدينة 

   الهدف العام 

دعم التنمية االقتصادية 

مجموعات حر يةانشاء و انجاز 

انشا  مركز لصناعة ازرار الحرير

تهيئة منطقة صناعية

تهيئة منطقة صناعية

للمتروبولتهيئة و انشا  مناطق انشطة بالمدن الداعمة 

الــزرابــيتهيئة و انشا  قرى مهن انتــاج 

تهيئة و انشا  منطقة حر ية لصناعة السالل

تهيئة و انشا  مناطق انشطة بالمراكز القروية الصاعدة

الحنبل النتاجتهيئة و انشا  قرى مهن 

من الصوف  طا اتتهيئة و انشا  قرى مهن  نتاج 

دوكاراتتحويل المنطقة الصناعية 

موجهة للمقاوالت الصغرى و المتوسطة  ير  حلر يةاعداد منطقة 
ملوثة و ذات قيمة اضا ية عالية

تهيئة و انشا  نواة جامعية متخصصة

وضع قط  صحي بجامعة سيدي محمد بن عبد  

،  ا اكدالالمرك  الجامعي  تعصير

   الهدف العام 

هيكلة و تجهيز المجال 

بص روالتحويل الطرقي 

ارص ة، طرقات، تنوير )المدن  تاهيل
)عمومي
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 (02.0.5الى  0.0.5من )  دعم التنمية االقتصادية : 0.5الهد  العا  

مناطق و مناطق صناعية إنشاء اعداد و . التراب لجهة فاس بولمان يهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية بمجموع مجال الجهة إلعدادو بالخصوص التصميم الجهوي العقد بين الدولة و الجهة فان  لدعم التنمية الشاملة، 

 .تم اقتراحهاسيالصناعية و التجهيزات الكبرى للتكوين و التعليم  من جهة اخرى، البنيات. و الضرائب برمجتها بالتوازي مع وضع الوسائل التحفيزية كالعقارية و المالية تانشطة و مناطق حرفية تم

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشروع المشروع عنوان القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 االولوية االولى

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 
 

 مليون درهم  07

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 االقليم 

 الجماعة

 جهة فاس بولمان 

شراكة بين الدولة و 

و  واإلقليمالجهة 

 الجماعة
 

 جدوىة دراس

 دراسات تقنية

على دراسة التأثير 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 هكتار 3

 صفرو

التقليص من ضغط 

االنشطة و توزيع 

التقدم االقتصادي و 

االجتماعي نحو مدن 

المجال المتروبولي 

لخلق ديناميات 

 اقتصادية جديدة

ممر )محلي 

 (المتروبول

 التنمية االقتصادية
انشاء و انجاز 

 مجموعات حرفية
0.0.5  

 مليون درهم  07

 ة جدوىدراس

 دراسات تقنية

دراسة التأثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز

 

 هكتار 3

 موالي يعقوب

 مليون درهم  07

 ة جدوىدراس

 دراسات تقنية

دراسة التأثير على 

 حيازة عقارية البيئة

 انجاز

 

 هكتار 3

استبدال )اوطاط الحاج 

المجموعة الحرفية 

 (المتواجدة الهشة

 (لملويةا)محلي 

 االولوية الثانية
 ميزانية الجهة

 
 مليون درهم  01

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان 

شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 انجاز

 

م 3111
5

 

 البهاليل
ظروف عمل خلق 

 الئقة  بالحرفيين 

ممر )محلي 

 (المتروبول
 التنمية االقتصادية

دار الصانع انشاء 

 مخصصة في صناعة

 يةازرار الحرير

5.0.5  

  صفرو هكتار 23 مشروع في طور االنجاز

التقليص من ضغط 

االنشطة و توزيع 

التقدم االقتصادي و 

االجتماعي نحو مدن 

المجال المتروبولي 

ت لخلق ديناميا

 اقتصادية جديدة

ممر ) محلي 

 (المتروبول
 3.0.5 تهيئة منطقة صناعية التنمية االقتصادية 

 االولوية االولى

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 ميزانية الجماعة
 

 

 جهة فاس بولمان

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 

 الجماعة
شراكة بين الدولة و 

قليم و الجهة و اال

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية

 اعداد الموقع

 

قابلة  هكتار هك51)

 (للتوسع

 ميسور

التقليص من ضعف 

توازن الشبكة 

الحضرية بدعم مدن 

بديلة سهلة الولوج، 

جاذبة و تنافسية 

خارج المجال 

 المتروبولي

 1.9.5 منطقة صناعيةتهيئة  التنمية االقتصادية  (الملوية)محلي 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشروع المشروع عنوان القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 االولوية الثانية

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 ميزانية الجماعة
 

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

م و الجهة و االقلي

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 3

 للتوسع

 صفرو

ايواء المهن الحضرية 

الصغرى و الخدمات 

و المقاوالت الصغرى 

و المتوسطة غير 

 الضارة

ممر ) محلي 

 (المتروبول
 التنمية االقتصادية 

تهيئة و انشاء مناطق 

انشطة بالمدن الداعمة 

 للمتروبول
2.9.5 

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 بيئةال

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 3

 للتوسع

 البهاليل

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

و  الجهة و االقليم

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 3

 للتوسع

 ايموزر كندر

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 فاس بولمان جهة
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 3

 للتوسع

 موالي يعقوب

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
كز الجهوي المر

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 3

 للتوسع

االطلس )محلي 

 (المتوسط
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشروع المشروع عنوان القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 مليون درهم 51

عة و وزارة الصنا

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

 دراسة جدوى

دراسة التأثير على 

 البيئة

 دراسات تقنية 

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز

 

قابلة  هكتار 3

 للتوسع

 (مقدمة الريف)محلي 

 ميزانبة الدولة االولوية الثانية

 مليون درهم 05.2
وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة

 

 ة دراس

 حيازة عقارية

  اعداد المنطقة

 انجاز المحل 

 هك3

 

 آيت صغـــروشان 

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 
 التنمية االقتصادية  (الملوية) محلي 

دار  تهيئة و انشاء

 الصانع مخصصة في

مهن انتــاج 

 الــزرابــي

1.9.5 

 مليون درهم 05.2
 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 لمحل انجاز ا

 هك3

 

 إيموزار مرموشة

 مليون درهم 05.2 ميزانبة الجهة االولوية الثانية

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

الجهة و االقليم و 

 الجماعة
 

  ات تقنيةدراس

دراسة التأثير على 

 البيئة
 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

م 2111
5

قابلة  

 للتوسع

نقل ) اوطاط الحاج

جزئي لمنطقة صناعة 

علي  بأوالدالسالل 

 (يوسف

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 
 التنمية االقتصادية  (الملوية)محلي 

تهيئة و انشاء 

حرفية ة مجموع

صناعة مخصصة في 

 السالل

7.9.5 

 االولوية الثانية

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 

 مليون درهم 51

وزارة الصناعة و 

التجارة و االستثمار 

 و االقتصاد الرقمي

 الجماعة 
المركز الجهوي 

 لالستثمار

غرفة التجارة و 

 الصناعة

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
 

ن الدولة و شراكة بي

  الجهة 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 الوادين 

انعاش التجمعات و 

القرى و دمجها ضمن 

سياسة الصناعة و 

التجارة و الخدمات 

الموجهة الى الساكنة 

 و االنشطة الفالحية

مقدمة ) محلي 

 (الريف
 التنمية االقتصادية 

انشاء مناطق تهيئة و 

شطة بالمراكز ان

 لصاعدةاالقروية 
 مليون درهم 51 1.9.5

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 عين بوعلي

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 سيدي داود
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشروع المشروع عنوان القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 مليون درهم 51

 ة دراس

 عقارية حيازة

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 العجاجرة

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 سبت الوداية 

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 ميكاس

 ون درهمملي 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 تنديت 

 (الملوية) محلي 
 

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 فريطيسة

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 تيساف

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 

 الميس مرموشة

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 سرغينة
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشروع المشروع عنوان القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اد المنطقة اعد

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 انجيل

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 قصابي الملوية

 مليون درهم 51

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 وزيغت

 االولوية الثانية

 نية الجهةميزا
 ميزانية الدولة 

 

 مليون درهم  1

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة 

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

  الجهة 

 ة دراس

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

على الطريق كيكو 

 213الجهوية 

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 

االطلس ) محلي 

 (المتوسط
 التنمية االقتصادية 

تهيئة و انشاء 

مجموعة حرفية 

مهن  مخصصة في

 الحنبل إنتاج

9.9.5 

 االولوية الثالثة 

 ميزانية الجهة
 ميزانية الدولة 

 

 مليون درهم 05

وزارة الصناعة 

 التقليدية و االقتصاد

االجتماعي و 

 التضامني

 الجماعة 

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

  الجهة

 ات تقنيةدراس

دراسة التاثير على 

  البيئة

 حيازة عقارية

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 3

 بولمان
تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 

طلس اال)محلي 

 (المتوسط
 التنمية االقتصادية 

تهيئة و انشاء 

مجموعة حرفية 

مهن  مخصصة في
إلنتاج غطاءات من 

 الصوف

01.9.5 

 مشروع في طور االنجاز

نقل تدريجي لألنشطة 

الصناعية نحو رأس 

الماء وتحويل المنطقة 

الصناعية إلى فضاء 

لألنشطة الخدماتية ، 

مع  التنشيط والمكاتب

ضم منطقة حرفية 

ات قيمة اضافية ذ

 عالية

 دوكارات

إعادة تأهيل 

الفضاءات القديمة 

وتحسين النوعية 

الحضرية والوظائفية 

للمناطق الصناعية 

شبكة )الحالية 

التواصل ، تهيئة 

 –المشاهد الطبيعية 

 (.الالفتات

 التطور العمراني (مدينة فاس)محلي 
تحويل المنطقة 

 دوكارات الصناعية
00.9.5 

 مليون درهم 91 الجماعة  االولوية االولى

المركز الجهوي 

 لالستثمار

 مشغل خاص

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 الجماعة
شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

تحويل المنطقة 

 دوكارات الصناعية

 دراسات

 ات تقنيةدراس

دراسة التاثير على 

  البيئة

 ة عقاريةحياز

 اعداد المنطقة 

 تانجاز المحال

 

 هكتار 51

 

في اطار  ) دوكارات

تحويل المنطقة 

دوكارات  الصناعية

 (00.0.5مشروع 

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطق مجهزة 

 و سهلة الولوج 
 التنمية االقتصادية  (مدينة فاس)محلي 

اعداد منطقة حرفية 

موجهة للمقاوالت 

الصغرى و المتوسطة 

غير ملوثة و ذات 

 قيمة اضافية عالية

05.0.5 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع 

 رقم المشروع المشروع عنوان القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 مليون درهم 32 ميزانية الدولة االولوية الثالثة

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

 ميسور جماعة

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

مد جامعة سيدي مح

 بن عبد هللا

 جهة فاس بولمان

 

 ات دراس

 حيازة عقارية

 

 

  هكتار 2
الجماعة الحضرية 

 ميسور

تطوير عرض من 

 و البحثالتكوين 

بالملوية يتماشى مع 

 خصوصيات المنطقة

 جهوي
العلمية و  التنمية

 االجتماعية و

 االقتصادية 

تهيئة و انشاء نواة 

 جامعية متخصصة
03.9.5 

 مليون درهم 32 يزانية الدولةم االولوية الثانية
 جهة فاس بولمان

 بولمان اقليم 

 فاس جماعة

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

 فاس ارهكت 7 دراسة جدوى

تطوير عرض من 

في التكوين العالي 

مهن الصحة حول 

 جامعة الطب الحالية

إنشاء مجموعة الطبية 

 الحيوية

 جهوي

 وطني

 دولي

العلمية و  التنمية

 االجتماعية 

وضع قطب صحي 

بجامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا
01.9.5 

 مليون درهم 031 ميزانية الدولة االولوية االولى
 جهة فاس بولمان

 جماعةال

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم العالي و 

البحث العلمي و 

 تكوين االطر

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

 

 دراسة جدوى
 اعداد

 اعادة هيكلة

 تجهيز

 جهوي تاهيل المركب فاس
العلمية و  التنمية

 االجتماعية 

 تحديث تعصير

المركب الجامعي 

 اكدال، فاس

02.0.5  

 االولوية االولى
 ميزانية الجهة

 ميزانية الجماعة
 مليون درهم 05

وزارة الصناعة 

التقليدية و االقتصاد 

االجتماعي و 

 التضامني

غرفة الصناعة 

 التقليدية

 الجماعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

  الجهة

  ات تقنيةدراس

دراسة التأثير على 

 البيئة
 حيازة عقارية

 طقة اعداد المن

 تانجاز المحال

 

الجماعة القروية اوالد 

 طيب

تثمين المعارف العتيقة 

و خلق مناطقف 

مجهزة و سهلة 

 الولوج

 التنمية االقتصادية محلي

اعداد منطقة انشطة 

مخصصة في مهن 

 الخشب و فن الحديد
01.0.5 
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 (7.5.5الى  0.5.5من ) دعم قطاعات السياحة و الصناعة التقليدية :5.5الهد  العا  

 تنشيطعداد المناطق السياحية و انشاء انشطة حرفية خارج المدينة سيمكن من تقليص الضغط على مدينة فاس مع إف. عادة توزيع القاعدة االقتصادية بمجال الجهةإالتقليدية في  ةالسياحة والصناع قطاعات ساهمتس

  لكذالى ،ضافةباإل . ة و مسالك ذات موضوعيات سيمكن الجهة من اقتراح عروض سياحية متعددة ترتكز على الثروات و المهارات المحليةتنمية انشطة متنوع وبالتالي .المجاالت المتواجدة خارج المتروبول

 . الطبيعي و الثقافيو لالماديتثمين التراث المادي وا باألساساالجراءات المختارة تهم . الهجرة منبشكل هام  الحدّ الشغل و  مناصب في خلق السياحة و الصناعة التقليدية ساهمنس
 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشروع  عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع

 لثانية االولوية ا
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة
 مليون درهم  02

 جهة فاس بولمان

  جماعة

المنضمات الغير 

 حكومية

 وزارة الثقافة 
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

  اتدراس 

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

مبني لكل  هكتار 1.2

 هكتار0

 إيموزار مرموشة
تثمين الثقافات المحلية 

 بمساعدة المراكز الثقافية

 والمتاحف المحلية
 الخدمات العمومية  جهوي

انشاء مركز للثقافة 

 االمازيغية
0.5.5 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة
 مليون درهم  02

 جهة فاس بولمان

  جماعة

المنضمات الغير 

 حكومية

 وزارة الثقافة 
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

 اتدراس 

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

مبني لكل  هكتار 1.2

  هكتار0
 

 إيموزار كندر
تثمين الثقافات المحلية 

بمساعدة المراكز الثقافية 

 والمتاحف المحلية
 الخدمات العمومية  جهوي

لثقافة  انشاء مركز

 الجبل
5.5.5 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة
 مليون درهم  02

 جهة فاس بولمان

  جماعة

ر المنضمات الغي

 حكومية

 وزارة الثقافة 
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  

 اتدراس 

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 0مبني لكل  هكتار 1.2
  هكتار

 وطاط الحاجأ

تثمين الثقافات المحلية 

بمساعدة المراكز الثقافية 

 والمتاحف المحلية
 الخدمات العمومية  جهوي

لثقافة  انشاء مركز

 الرحل
3.5.5 

 االولوية الثانية 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة

 تمويل خاص
 مليون درهم  2.1

 جهة فاس بولمان

 الجماعة 

 مشغل خاص
 وزارة السياحة

شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

 تقينة اتدراس 

 دراسة التأثير على البيئة
 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 هك5
 

ميكاس و سد سيدي 

 الشاهد

تنويع االقتصاد القروي 
إدماج  وذلك من خالل

ميكاس وسد سيدي الشاهد 
في المدار السياحي حول 

 ".الماء"موضوع 
منزل  02اعداد و انجاز 

 صغير 

 التنمية االقتصادية  جهوي
تهيئة و انشاء قطب 

 كاسيسياحي بم
1.5.5 

 االولوية الثالثة 
 ميزانية الجهة

 ميزانية الدولة

 
 جهة فاس بولمان وزارة السياحة  حسب الدراسة

الدولة و  شراكة بين

 الجهة  

 

 دراسات 

 اعداد

 تجهيز

الربط بين مختلف 

رباط : مواقع المسالك 

 –درج ا –الخير 

 –سكورة مداس 

إيموزار  –بولمان 

 .تلزمت –مرموشة 

إنشاء مسالك سياحية ذات 

مواضيع خصوصية 

وأقطاب اقتصادية حول 

 .التراث

 التنمية االقتصادية  جهوي

تهيئة الطرقات  

ي والمشهد الطبيع

للمدار السياحي 

 الجبلي

2.5.5 

  تتغا غابة  مشروع في طور االنجاز

تنويع المنتجات و المواقع 

الجاذبة قادرة على دعم 

العرض السياحي 

 للمتروبول 

مدينة )محلي 

 (فاس
 1.5.5  تتغا تهيئة غابة  التنمية االقتصادية 

 صفرو مشروع في طور االنجاز
تنويع العرض السياحي 

 الجهوي
 التنمية االقتصادية  جهوي

تهيئة مدار سياحي 

 .خاص بمدينة صفرو
7.5.5 
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 ( 1.0.0الى  0.0.0من ) تطوير قطاع الفالحة :0.5الهد  العا  

. الشغل مناصب الف منإلى خلق اآليؤدي س السفلي  وأبناون وسطاأل لسبو السقوي المحيطو مشروع أالتنمية للقطاع على المستوى المحلي مثل المخطط الفالحي الجهوي  مخططات مخطط المغرب االخضر و ان 

مراكز التكوين و الهياكل الضرورية  األنشطة، مناطق (خاصة الصناعة الغذائية)في اعداد البنيات  باألساستتمثل  موجهة لمساندة الفالحة مكملةمشاريع  يضعالتراب لجهة فاس بولمان  إلعدادالتصميم الجهوي 

معرفة دقيقة واستغالل دقيق لموارد التربة  وبفضل  أخرىمن جهة و. منظم إطار داخل يالوظائف المساندة الضرورية ف هذه ميمون ستستقبل بأوالدالقرى المجهزة و المدينة الجديدة ف تالي،وبال. المشاريع هذه لنجاح

 .فالحة محلية ى عل تعتمد  أنموارد محدودة  ىعلتتوفر التي المعزولة لمجاالت ل يمكنو المياه والظروف المناخيةو
 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

 يرتبطالمرتبطة و ما 

 بها من مشاريع 

 رقم المشروع  عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى

 جهة فاس بولمان حسب الدراسات  انية الدولة ميز االولوية الثانية
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
 مشروع مخصص

 

اللحوم / تربيت الماشية

اللحوم / الحمراء

 االلبان/ البيضاء

مناطق االنتاج بجهة 

 فاس بولمان

 تثمين المخزون الفالحي 

صدر للتشغيل وخلق كم

 الموارد

الفالحية  المنتجاتتثمين 

 لخاصة التي تحم

مستقبل صناعي و 

 تجاري

لنجاز مخطط المغرب 

االخضر  و مخطط 

 التنمية الفالحي

 التنمية االقتصادية  جهوي
مشروع تطوير 

 االنشطة الفالحية
0.3.5 

االعشاب 

اب االعش/الطبية

 العسل/ العطرية

/ الزيتون/ الحبوب

/ الخضروات/ الكبار

 الورود

 االولوية الثالثة
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة
 1.35 كلم 5لكل  

 مليون درهم
 جهة فاس بولمان

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
شراكة بين الدولة و 

  الجهة
سيقع تحديده ضمن 

 دراسة
 مدارات الملوية

تثمين مؤهالت المراعي 

و سهوب الحلفاء وإعادة 

تأهيل المراعي 

 المتدهورة

 قتصادية التنمية اال (الملوية)محلي 
تهيئة وإعادة تأهيل 

 المراعي المتدهورة
5.3.5 

 االولوية الثالثة
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة
 مليون درهم 2

 جهة فاس بولمان

 الجماعة
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
شراكة بين الدولة و 

  الجهة و الجماعة

 ات تقنيةدراس

 دراسة التأثير على البيئة
 حيازة عقارية

 داعدا

 انجاز 

 

 هك3

 

 وطاط الحاجأ

ادماج تقنيات عصرية 

في الذبح و معالجة و 

تربية  لمنتجاتالتخزين 

الماشية و خلق ظروف 

مالئمة لتكثيف قطاع 

 تربية الماشية

 التنمية االقتصادية  جهوي

اعداد و انجاز 

مركز مندمج لتربية 

االغنام  و الماعز 

 (لحوم و جلود)

3.3.5 

 مليون درهم 5.1 انية الدولةميز االولوية الثانية
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

 جهة فاس بولمان

وزارة التعليم 

التربية الوطنية و 

 التكوين المهني

شراكة بين الدولة و 

  الجهة

 اتدراس

 حيازة عقارية

 اعداد

 انجاز 

 

 هك0

 التنمية االقتصادية  جهوي تثمين المؤهالت البشرية والد ميمون أ
تكوين انشاء مركز لل

 الفالحي
1.3.5 

 وكالة الحوض جهة فاس بولمان مليار درهم ميزانية الدولة االولوية الثانية
شراكة بين الدولة و 

  الجهة

 تقنية اتدراس

 دراسة التأثير على البيئة

 
 مجموع الجهة

تطوير االنشطة الفالحية  

 مع تثمين مؤهالت الري
 البنيات التحتية محلي

دراسات حول 

 السدود
2.3.5 

 جهة فاس بولمان حسب الدراسة ميزانية الدولة االولوية الثانية
وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
 مشروع مخصص

 
 اتدراس

 تنديت انجاز

تنمية انشطة فالحية 

ة كلم بطريقة محت

للمحافظة على التوازن 

بين موارد الوسط و 

 االحتياجات

 التنمية االقتصادية  (الملوية)محلي 
ناطق م اعادة هيكلة 

 الري بتنديت
1.3.5 
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 (0.2.0الى  0.2.0من ) هيكلة و تجهيز المجال :2.5الهد  العا  

المدن  تأهيلو رويالخدمات العمومية والسكن بالوسط القو الطرقات خارج المجال الحضريو ستهم النقل األفقيةالمشاريع  هذه .اعادة توزيع القاعدة االقتصادية تحتاج الى تدخالت تخص هيكلة و تجهيز مجال الجهة

قطاب قروية مجهزة وسهلة الولوج أفي تسهيل التنمية االقتصادية بكامل الجهة باالعتماد على  إعادة توزيع القاعدة االقتصادية أيضا تتمثل. هم المناطق الجذابة في السياحةأالى دمج  باإلضافةاالتصال الرقمي و

 .داري وعلمي وثقافيإطير أقطاب حضرية ذات تأو

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل وى االولوية مست

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع

 رقم المشروع  عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى 

هممليون در 01 ميزانية الجهة االولوية الثانية  جهة فاس بولمان 

 الجماعات

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة و الجماعة

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 حيازة عقارية

 انجاز 

 

 كلم  01

 صفرو

تحسبا لزيادة حركة 

المرور بالجهة العائدة 

 -الى خلق المحور فاس

ميسور  -بولمان -صفرو

الزدحام مركز  و تجنبا

 صفرو

 البنيات التحتية (صفرو)محلي 
التحويل الطرقي 

 بصفرو
0.1.5 

 االولوية االولى
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية الجماعة

 حسب الدراسات

 جهة فاس بولمان

وزارة  التعمير و 

اعداد التراب 

 الوطني

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك

 الجماعة

يةالوكالة الحضر  

 

شراكة بين الدولة و  العمران

 الجهة و الجماعة

 

 مشروع مخصص

 فاس 

تمكين كل مدن الجهة 

من الولوج الى 

التجهيزات و البنيات 

االساسية لتمكينهم من 

 فرص التنمية

 التطور العمراني محلي
تاهيل المدن 

ارصفة، طرقات، )

 (تنوير عمومي
5.1.5 

 موالي يعقوب

 صفرو

 ايموزر كندر

 البهاليل

 المنزل

 رباط الخير

 بولمان

 ايموزر مرموشة

 ميسور

 اوطاط الحاج

 ميزانية الدولة االولوية االولى

 
مليون درهم 11  

نجهة فاس بولما  

 االقليم

 

 وزارة الصحة
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 دراسات 

 انجاز 

 تجهيز

 

 بولمان
تاهيل و تنظيم وتطوير 

 العرض الالستشفائي
 الصحة محلي

انشاء و تجهيز 

المستشفى المحلي 

 ببولمان

3.1.5  
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 اعادة هيكلة المجال القروي : 3المحور االستراتيجي مشاريع 
 

 .هيكلته إلعادةالتراب لجهة فاس بولمان مخصص بالكامل  إلعدادللتصميم الجهوي  ااستراتيجي امحور الذي يشكل القروي من المساهمة في التنمية الجهوية،لتمكين الوسط 

المتعلقة بالسكن و  معالجة العراقيل يجب( هتم بتنمية الفالحة وتربية الماشيةصر إاألخ بما أن مخطط المغرب) المراتب ىالى إحياء النشاط االقتصادي بالوسط القروي تحتل الصناعة الحرفية والسياحة اول باإلضافة

تراث المادي الى حماية البيئة والتراث والتي تهم ال باإلضافةنقل األشخاص والبضائع داخلية والخارجية للجهة ومنظومات ال التصاالتاب ترتبطفك العزلة والتي  هذا المحور يهمإ. المتأخرةالمناطق عن فك عزلة 

 ...مسألة الماء والغابات وسهوب الحلفاء والتربة والتطهير الصلب والسائلكذا والالمادي ، 

للتسويق وإنشاء تعاونيات وخلق  المنتجاتتساهم القرى في تجمع الساكنة وتبادل المعلومات وتجميع حيث . التراب لجهة فاس بولمان إلعدادلتصميم الجهوي لهيكلة مالقرى احدى المشاريع التمثل ومن جهة اخرى  

 . ممارسة الوسطاءوالحد من  من أأنظمة ادخار ومشاريع صغرى 

  .االهداف هذه الوطني للمراكز القروية الصاعدة يمثل فرصة هامة لتحقيقبرنامج ا ان الكلم . التجمعات الموجودةتأهيل من خالل برامج سيقع دعمها  القرى فشبكة

 

 

 

 3.3الهدف العام 

 تعزيز التماسك المجالي

 اعداد مطارح مراقبة مشتركة بين جماعات

 العادمةمحطة لمعالجة المياه 

 تاهيلاعداد مراكز  رز و تثمين  و  ىومشرو  تدبير الن ايات المنزلية 
 المطارح  ير المراقبة

 البيئي للوحدات الصناعية الملوثة التاهيل

 انجاز عمليات تشجير على طول الطرقات المصن ة

 استغالل المياه عقلنةو  الث لدراسة لتثمين المرجين و 

 لحماية وتثمين م ارش الحل ا  جهويمخطط 

 الريحيةالطاقة  النشا انجاز محطة 

 الطاقة الشمسية النشا انجاز محطة 

 تحسين المراعي خارج الغابات

 انشا  احزمة خضرا  حول المراكز الحضرية

 

 2.3الهدف العام 

   المتروبوليتعزيز جاذبية الفضاء 

المراكز القروية الصاعدة  هيلأت  

نشا  و تجهيز مستش ى اقليمي    

  1.3الهدف العام 

 فك عزلة المناطق القروية   

والد ميمون أ - عين بوعلي -  ا تقوية المحور الذي يربط 
 و سيدي داود

جرسيفالحاج و  اوطاط -ميسور -ميدلتتثنية الرابط بين   

الطرقات و المسالك القروية تاهيلبنا  و   
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 ( 0.0.0الى  0.0.0من ) عزلة المناطق القروية فك : 0.0الهد  العا  

. شخاصنقل البضائع واأل ونظام لجهةل يةخارجوال العالقات الداخليةهم ي فك العزلة. ضعف االنشطة االقتصادية و الهجرة القرويةو لى نقص التجهيزات والخدماتإالمناطق القروية بالجهة من العزلة التي تعود تشكو 

فك العزلة و والخارجية للجهة ةقطاب الداخلياألالتي تربط بين المجاالت و االفقية بشكل عام تثمين المحاور األخرىالمراكز القروية الصاعدة والتجمعات القروية و مناطق االنتاج الفالحي يهطتغتحسين  لذا يجب

  .هيكلة الوسط القروي إلعادة خاصة الوسط الجبليو لمجالل  ةوهيكلة كامل

 

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل  مستوى االولوية

الدراسات و االعمال 

بها  تبطيرالمرتبطة و ما 

 من مشاريع
 رقم المشروع  عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع المشروع محتوى 

 االولوية االولى
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 
 ن درهم مليو 51

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
 جهة فاس بولمان

شراكة بين الدولة و 

 الجهة 

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 انجاز 

 كلم 11

الطريق الجهوي 

210 
تغطية المجال بشبكة 

 و مهيكلة  ةطرقات ناجع
مقدمة )محلي 

 (الريف
 البنيات التحتية

تقوية المحور الذي 

عين  -يربط فاس

اوالد  -بوعلي

ميمون و سيدي 

 داود

0.0.3 

مليون درهم 572 ميزانية الدولة  االولوية الثانية  جهة فاس بولمان 
وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 انجاز 

 كلم 025

 02الطريق الوطنية 

مضاعفة انشاء او 

روابط مع المناطق ال

القريبة الدينامية 

المتواجدة بالجهات 

 المجاورة 

 البنيات التحتية (الملوية)محلي 

تثنية الرابط بين 

 -ميسور -ميدلت

اوطاط الحاج و 

 جرسيف

5.0.3 

 االولوية الثانية

 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية االقليم

 ميزانية الجماعة

 

مليون درهم  01

كلم  01لكل   

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 الحماعة

وزارة التجهيز و 

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة و الجماعة

 ات تقنيةدراس 

دراسة التأثير على 

 البيئة

 انجاز 

الطول سيقع تحديده 

 ضمن دراسة

 مجموع الجهة

فك عزلة مناطق االنتاج 

الفالحي و المراكز 

القروية الناشئة و 

قروية و التجمعات ال

دعم الولوج كاساس 

 للتنمية

 البنيات التحتية محلي 
 تأهيلبناء و 

الطرقات و المسالك 

 القروية
3.0.3 
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  (5.5.0الى  0.5.0من ) تطوير النسيج القــــروي : 5.0الهد  العا  

القرى  هذه ستمثل. القرى ستعرف ارتفاع عدد من الحاجيات الجديدة والتي سيقع االستجابة لها بخلق حرف جديدة. نالتراب لجهة فاس بولما إلعدادهم المشاريع الرائدة للتصميم الجهوي أتطوير النسيج القروي من 

. ز بإنشاء خدمات اجتماعية واقتصاديةوبالتالي يجب دعم مستوى التجهي. التحتية والخدمات العمومية البنى يخصسياسة القرى المعتمدة جهودا في ما  تطلب. الفالحية ومراكز استهالك هامة للمنتجاتأقطاب طلب 

 . الخلفي تتمثل األهداف في تقديم خدمات ضرورية للساكنة لتحسين االنتاجية الفالحية واالنطالق في مسلسل تنمية ذاتية على مستوى القرية ومجالها

هذه التدخالت تتعلق بإعداد قاعدة عقارية مهيئة لوظائف مختلفة . دةجتهدف إلى تطوير األنوية القروية المتوا يجب تحقيق ظروف هادفة ومحفزة للتجميع التدريجي للساكنة المشتتة بفضل عدد من التدخالت التي

 .لدائملتحفيز الشباب على االستقرار ا( تدريب –تكوين  –ضرائب  –تمويل )باإلضافة إلى وسائل تحفيزية متعددة األبعاد ( ترفيه و رياضة –خدمات عمومية  –إدارة  –حرف  –سكن )

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 رقم المشروع  عنوان المشروع القطاع االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع  من مشاريع

 ميزانية الدولة االولوية االولى

مليون درهم 711  

 جهة فاس بولمان

وزارة السكنى و 

 سياسة المدينة

وزارة التعمير و 

اعداد  التراب 

 الوطني

 وكالة التعمير

 االقليم

 الجماعة

  

 وزارة الداخلية
شراكة بين الدولة و 

 الجهة  و الجماعة

 
 دراسات 

 اعداد 

 انجاز

 تجهيز

 

 مراكز 1

الجماعات القروية 

عين  –للوداين 

يدي س –بوعلي 

 –العجاجرة  –داود 

 –سبت لوداين 

 .وميكاس

تشجيع السكان على 
التجمع في المراكز 

القروية الناشئة المجهزة 
والمرتبطة بوسائل نقل 

لدعة تجمع الساكنة 
القروية و ايجاد بديل 

 .للهجرة القروية

مقدمة )محلي 

 (الريف

 التطور العمراني
 

المراكز  تأهيل

 الصاعدة القروية 
0.5.3 

مليار درهم 0.5  مخططات تنمية 

 حيازة عقارية

الجماعات القروية 

سبع الرواضي، 

عين قنصرة، سيدي 

حرازم، سخينات، 

راس تبودة، بئر طم 

طم، اغبالو اقورار، 

عزابة، لجروف، 

كندر سيدي خيار، و 

 عين تمكناي

ممر )محلي 

 (المتروبول

مليار درهم 0.1  تنمية  مخططات 

 ةحيازة عقاري

الجماعات القروية 

اهل سيدي لحسنو 

اوالد مكودو، 

العنوصر، تازوطة، 

دار الحمراء، 

عدرج، تفجيغت، 

تلزمت، كيكو، 

المرس، ايت المان، 

ايت بازة، اوالد 

 علي يوسف

االطلس )محلي 

 (المتوسط

مليار درهم 0.0  مخططات تنمية 

 حيازة عقارية

الجماعات القروية 

تنديت، فريطيسة، 

ساف، الميس تي

مرموشة، سرغينة، 

انجيل، قصابي 

 ,الملوية و وزيغت

 (الملوية)محلي 

مليون درهم 051 ميزانية الدولة االولوية االولى  
 جهة فاس بولمان

 وزارة الصحة االقليم
شراكة بين الدولة و 

 الجهة 

 
 دراسات

 انجاز

 تجهيز

 موالي يعقوب
تاهيل و تنظيم و تطوير 

العرض االستشفائي 
 المناطق القرويةب

 الصحة محلي
انشاء و تجهيز 

 مستشفى اقليمي 
5.5.0  
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 ( 00.0.0الى  0.0.0من ) حمايــة البيئة والتــــراث : 0.0الهد  العا  

التدخالت المعتمدة الى حماية ترمي  اإلطارفي هذا ... ة والتطهير الصلب والسائلمسألة الماء والغابات وسهوب الحلفاء والتربووتهم التراث المادي والالمادي  .حماية البيئة والتراث هي من ركائز التنمية المستدامة

ساهم ين أمشاريع المحافظة على التراث الطبيعي يمكن . توزيع للساكنة بالمجالمثل أهي تدعم  خرىأمن جهة . وساط المتدهورة وتعميم شبكات التطهير الصلب والسائلاأل تأهيلعادة إوالموارد الطبيعية الموجودة 

 .ا في تحسين المشاهد و المساهمة في تحسين جودة الحياة بالجهةضيأ

 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع
 رقم المشروع عنوان المشروع قطاعال االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع 

 

مركز دفن في 

 موالي يعقوب

مراكز دفن انشاء 

النفايات و تثمينها 

عبر الرسكلة و 

حماية الموارد 

 الطبيعية

مقدمة )محلي 

 (الريف

 البيئة

مراكز دفن اعداد 

اعادة  النفايات و 

و غلق  الهيكلة

غير مطارح ال

بالجماعات مراقبةال

 المعنية

0.3.3  

 ي طور االنجازمشروع ف
 

 اغبالو اقورار
ممر )محلي 

 (المتروبول

موقع في طور 

الموافقة عليه من 

قبل هيئة  متابعة 

التصميم المديري 

في الترف في 

 النفايات 

االطلس )محلي 

 المتوسط

مركز المعالجة 

المتواجد بميسور و 

مركزي الدفن 

 بانجيل و تيساف

 (الملوية)محلي 

 

 طور االنجازمشروع في 
 

 اوالد ميمون

حماية البيئة و اعادة 

استغالل المياه 

 العادمة

مقدمة )محلي 

 (الريف

 البنيات التحتية
محطة لمعالجة 

 المياه العادمة
5.3.3 

موالي يعقوب، 

صفرو، البهاليل، 

ايموزر كندر و 

 المنزل

ممر )محلي 

 (المتروبول

رباط الخير، بولمان 

 و كيكو
 االطلس)محلي 

 (المتوسط

 (الملوية)محلي  ميسور

 االولوية االولى

 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية االقليم

 ميزانية الجماعة

 حسب دراسة

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 الجماعة

الوزارة المكلفة 

 بالبيئة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 مشروع مخصص

 دراسات 

 اعداد

 انجاز

 

 سيقع تحديده ضمن

 دراسة

 تأهيلتثمين  و 

المطارح غير 

 المراقبة بالجهة

 البيئة جهوي

مشروع تدبير 

النفايات المنزلية و 

اعداد مراكز فرز و 

 تأهيلو  و نقلتثمين 

المطارح غير 

 المراقبة

3.3.3 

 االولوية االولى

FODEP 

MVDHI 

FNE 

 ميزانية الدولة

 

 حسب دراسة

 جهة فاس بولمان

 االقليم

 مشغل خاص

ة المكلفة الوزار

 بالبيئة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 مشروع مخصص
سيقع تحديده ضمن 

 دراسة

البيئي  التأهيل

للوحدات الصناعية 

 الملوثة

 البيئة جهوي

البيئي  التأهيل

للوحدات الصناعية 

 الملوثة

1.3.3 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 ميزانية االقليم
 مليون درهم 00

 فاس بولمانجهة 

 االقليم

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

لتجهيز و وزارة ا

 النقل و اللوجستيك
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 
 دراسات 

 انجاز 

 كلم  731
 الطرقات المصنفة 

تحسين المشاهد 

 الطبيعية
 البيئة محلي 

انجاز عمليات 

تشجير على طول 

 الطرقات المصنفة
2.3.3 
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 التركيبة المقترحة المتدخل الرئيسي المتدخل المشترك التكلفة مصدر التمويل مستوى االولوية 

الدراسات و االعمال 

بها  يرتبطالمرتبطة و ما 

 من مشاريع
 رقم المشروع عنوان المشروع قطاعال االشعاع الهد  الخاص الموقع محتوى المشروع 

 االولوية االولى
 ية الدولةميزان

 
 مليون درهم2 

 جهة فاس بولمان

 االقليم

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

جامعة سيدي محمد 

 بن عبد هللا

الوزارة المكلفة 

 بالبيئة

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 دراسات

 مجموع الجهة
 مجموع الجهة

اعمال لمساندة 

مخطط المغرب 

االخضر و الذي 

برمج زراعة 

اشجار الزيتون و 

ت السحق التي وحدا

 تتطلب هياكل

 معالجة خاصة

 البيئة جهوي
دراسة لتثمين 

المرجين و الثفل و 

 عقلنة استغالل المياه

1.3.3 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 ميزانية الجهة

 
 حسب الدراسات

جهة فاس بولمان و 

 الجهة الشرقية

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري

 

شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

 شروع مخصصم
سهوب الحلفاء 

 بكامل الملوية

حماية سهوب 

الحلفاء التي تمثل 

حاجزا امام زحف 

 التصحر

 البيئة جهوي
مخطط جهوي 

لحماية وتثمين 

 مفارش الحلفاء
7.3.3 

 االولوية الثالثة 
 ميزانية الدولة

 تمويل خاص
 مليون درهم 53

 جهة فاس بولمان

المكتب الوطني 

للكهرباء للماء 

 ربالصالح للش

 مشغل خاص

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

شراكة بين القطاع 

 الخاص و العام

 دراسات 

 انجاز

 

الطاقة سيقع 

تحديدها ضمن 

 دراسة

سيقع تحديده في 

مجال المشروع 

 االطلس المتوسط

تثمين الطاقة 

المتجددة لتنشيط 

 االقتصاد المحلي

االطلس )محلي 

 (المتوسط
  التنمية االقتصادية

 إلنشاءانجاز محطة 

 الربحيةالطاقة 
1.3.3 

 االولوية الثالثة 
 ميزانية الدولة

 تمويل خاص
 درهم مليار 1

 جهة فاس بولمان

المكتب الوطني 

للكهرباء للماء 

 الصالح للشرب

الوكالة الوطنية 

 للطاقة الشمسية

 مشغل خاص

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

شراكة بين القطاع 

 ص و العامالخا

 
 دراسات

 انجاز

 

الطاقة سيقع 

تحديدها ضمن 

 دراسة

الموقع سيقع تحديده 

 ضمن دراسة

تثمين الطاقة 

المتجددة لتنشيط 

 االقتصاد المحلي
 التنمية االقتصادية  (الملوية)محلي 

 إلنشاءانجاز محطة 

 الطاقة الشمسية
9.3.3 

 االولوية الثانية
 ميزانية الدولة

 
مليون درهم  1.35

 5كلم  5 لكل

 جهة فاس بولمان

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

وزارة الفالحة و 

 الصيد البحري
شراكة بين الدولة و 

 الجهة

 

سيقع تحديدها ضمن 

 دراسة
مراعي االطلس 

 المتوسط

 تأهيلاعادة 

االوساط الطبيعية 

 المتدهورة

االطلس )محلي 

 (المتوسط
 البيئة

تحسين المراعي 

 تخارج الغابا
01.3.3 

 االولوية الثانية

 ميزانية الدولة

 ميزانية الجماعة

 
 

مليون درهم  1.1

 لكل دراسة

جهة فاس بولمان 

وزارة الطاقة و 

المعادن و الماء و 

 البيئة

 الجماعة

 جهة فاس بولمان
شراكة بين الدولة و 

 الجهة و الجماعة

 

 دراسات

 حيازة عقارية

 اعداد

 

كلم 21
5 

فاس، موالي 

، يعقوب، صفرو

ايموزر كندر،  

البهاليل، المنزل، 

رباط الخير، 

بولمان، ايموزر 

مرموشة، ميسور و 

 اوطاط الحاج

حماية الموارد 

القروية من التدهور 

مياه المائدة، )

 (االودية

 البيئة محلي 
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 وسائل التنفيذ والمتابعة والتقييم -0
 

 

 

ا  العــــامةاألحك  

 وســــائل التدبير وتقييم العقـــد بين الـــدولة والجــهــة
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بلوغ أهداف العقد بين الدولة لف. يتطلب تنفيذ العقد بين الدولة والجهة كفاءة عالية ورقابة صارمة ومتابعة منظمة

 . المحاور االستراتيجيةالمشاريع المتعلقة ب لتنفيذوالجهة يستوجب اعتماد مقاربة ورؤية عامة 

 .ركوالعمل المتشفيما يخص ا لتنظيم  بين الدولة والجهة وكل المتدخلين األدوار تقاسم هذا األمر يتطلب 
 

 األحكا  العــــامة

يد والتي سيتم إنشاؤها تحت رئاسة الس جهة فاس بولمانالمركزية لتقييم ومراقبة العقد بين الدولة و اللجنة -9

 : رئيس الحكومة

 .الدعاية الممكنة ألعمال التقييم الهيئة الجهويةتقرر بعد التشاور مع  −

 .تحدد برنامج التقييم وتجمع النتائج من أجل تحقيق أهداف العقد بين الدولة والجهة −

الدولة يترأسها والي جهة فاس بولمان الذي يمثل  التراب عدادلمتابعة وقيادة التصميم الجهوي إلهيئة جهوية  -5

 :و يكون كل منهما الفريق التقني للتنسيق والسيد رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس بولمان الذي يمثل الجهة

 .تقوم بإعداد البرنامج السنوي والمتعدد السنوات إلنجاز مشاريع العقد بين الدولة وجهة فاس بولمان −

لى الميزانية السنوية المشتركة التي تعّدها مصالح للعقد بين الدولة والجهة باالعتماد ع الحاصلتقارير عن التقدم  −

هذه الميزانية السنوية المشتركة ستمكن من رصد االلتزامات المالية للموقعين على . الوالية والمجلس الجهوي

 .العقد بين الدولة والجهة وتقييم تقدم العمليات

 .تضمن تناسق التدخالت لكل محور استراتيجي −

 .للتعمير وإعداد الترابالمفتشية الجهوية  تتكلف بها ة الجهويةللهيئ التقنيةالكتابة  -0

اتفاقية سيتم تحديدهم في إطار  القيادةلفريق ن لوكاألعضاء المش. تشكيل فريق قيادة سيتماستراتيجي لكل محور -3

المحور يجتمع فريق القيادة مّرة واحدة في السنة ويضمن متابعة وتناسق . تنفيذ تجمع مجموع الشركاء الماليين

المحور االستراتيجي ويقترح مقترحات نجاز مشاريع ارير حول تقدم ايعد لصالح اللجنة الدائمة تق. االستراتيجي

 . لفريق التقني للتنسيقلالمعلومات  فعاليتها ويوفر كل لتحسين

2-  

 وســــائل التدبير وتقييم العقـــد بين الـــدولة والجــهــة

 ،بعض المشاريع فإن إذا لزم األمر. يحدد عند الضرورة وسائل اختيار المشاريع، تنفيذ كل محور استراتيجي هو موضوع عقد

لضمان توزيع أمثل لالعتمادات المخصصة للعقد بين الدولة . موضوع عقد خاص للتنفيذ ستكون ،داخل المحور االستراتيجي

  : في مختلف عقود التنفيذ التاليةمبادئ ال اعتمادسيتم  ،والجهة

 

 

 . برمجة تقديرية على مدى سنتين للمشاريع التي تم اختيارها إعداد سيتم، والسنوات الموالية 5102من انطالقا  -
 % 01وعندما ال تفوق التقديرات المالية المخصصة لبعض المشاريع . كل سنة خالل عمليات البرمجة مراجعةسيتم  -

 . المشروع أو تعويضه اقتراح سحب سيتم، شهرا الماضي 01الضرورية على مدى العتمادات امن 
والتي ال يمكن اتخاذها نظرا هذا العقد أو البرمجة التي تضعها الدولة والجهة للمساهمة في مشاريع  االلتزامتراخيص  -

 .البرنامج المعنيب الخاصةكل سنة سحبها من االعتمادات العامة  الضرورية سيتململفات إعداد العدم 

 

 وســــائل التقييم

رنامج إلى تحسين المالئمة والتماسك ونجاعة العقد بين الدولة والجهة حسب األهداف المحددة على الصعيد الب التقييميهدف 

التراب لجهة عداد الوطني والجهوي باإلضافة إلى خصائص ورهانات مجال جهة فاس بولمان الذي حددها التصميم الجهوي إل

الوضع األولي لمجال الجهة حسب ما يحدده التشخيص األهـداف أن تكون متوازنة مع  هذهفيجب على . فاس بولمان

 . الترابعداد االستراتيجي للتصميم الجهوي إل

 

 نطــاق التقييم

على محور أو عّدة محاور استراتيجية أو على ورشة أو عّدة ورشات التي تحددها هيئة المتابعة  عملية التقييمسوف ترتكز 

كما سيتم . المشتركة اضيعالتي أدلت بها القطاعات المعنية وباالشتراك مع المو وفقا مع تلك إعداد التقييموسيتم . والتقييم

وسوف تستمد التقييمات على . جراؤها وفقا لمنهجية محددة عندما يتعلق األمر بمواضيع مشتركة لعدة عقود بين الدولة والجهةإ

نها ستدمج قاعدة من التصنيفات ومؤشرات ا أ. مؤشرات نوعية وكمية وعلى وسائل أو نتائج محددة على المستوى الجهوي

 .المستوى الوطني ومحددة علىمشتركة 

 

 إنجا  التقييم

 ية التقييموتأطير عمل تحمالتالدفتر سيقود كل تقييم لجنة تقنية للقيادة الخاصة والتي ستدرس جدوى كل مشاريع التقييم وتحرير 

مبدأ تمويل التقييمات سيكون على طول فترة العقد بين الدولة وتحقيق الضرورية المعلومات  توفيرمع ضمان استقالليته و

 .والجهة

(في منتصف المّدة)المراجعة والتقييم   

 .توزيع االعتمادات إعادةوالتي يمكن أن تؤدي إلى  5394جراء تقييم في منتصف المدة وذلك في الثالثية الثانية لسنة إ سيتم
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