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نرصه هللا وأيده،  تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس،

والية جهة  تنظم الرامية إىل إيالء عناية خاصة لقضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،

اكة مع  لليوم  تخليدالقاء تواصليا  ،المركز الجهوي لالستثمار فاس مكناسفاس مكناس بشر

ي للجالية المغربية المقيمة بالخارج
 Palais بفندق  2020 غشت 10 يوم االثني    ،الوطن 

Médinaبفاس   . 

 

ي للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يحتفل به هذه السنة، تحت شعار
 وي  هدف اليوم الوطن 

ي األوراش التنموية الوطنية     : 
 
" إىل تسليط الضوء عىل "مساهمة كفاءات الجالية المغربية ف

ي تطوير وطنها األم و التذكي   الفعالةالمساهمة 
 
ي  باإلنجازاتللجالية المغربية ف

 
ي تم تحقيقها ف

الن 

ي  وكذامجال دعم وتشجيع المغاربة المقيمي   بالخارج، 
 
مساهمة كفاءات الجالية المغربية ف

 .األوراش التنموية الوطنية

 

، ترحيبية ألقاها السيدوقد افتتحت هذه الجلسة بكلمة   ،مكناسواىلي جهة فاس  السعيد زنيير

ي للجالية المغربية المقيمة بالخارج
ع العمل به منذ  ،أكد فيها عىل أهمية اليوم الوطن  الذي شر

 السابعة عشر بناء عىل التعليمات الملكية السامية، حيث تشكل هذه السنة الذكرى  2003سنة 

 .لتخليد هذا اليوم

 

ي كلمته 
 
عىل أهمية الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية  واىلي جهة فاس مكناس السيد رصحوف

ي اآلن ذاته بارتباطها الدائم  الدولالمقيمة بالخارج كسفي  للمغرب لدى 
 
ي تقيم بها، منوها ف

الن 
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ي تنميته. كما عير عن 
 
ي تحسي   ا مجهوداتببلدها األم المغرب ومساهمتها ف

 
لحكومة المغربية ف

الخدمات المقدمة لفائدة مغاربة العالم وذلك بإحداث هياكل استقبال خاصة بهم تتكلف جودة 

 .بإرشادهم وتسهيل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بهم

 

، أن الكفاءات المغربية بالخارج ياسي   التازي، الجهوي لالستثمار  مدير المركز  رصحمن جهته 

ي وتجارب  ها 
 
ي األوراش التنموية، وتوظيف رصيدها العلمي والمعرف

 
مدعوة اليوم إىل االنخراط ف

زا أن  اتها لفائدة جهتها وبلدها، مير مختلف المصالح الالممركزة الجهوي لالستثمار و  المركز وخير

ابية مجند راد الجالية المغربية المقيمة بالخارج طوال السنة، لخدمة مصالح أف ينالجهوية والي 

 .والعمل عىل االستجابة لتطلعاتهم وحل مشاكلهم

 

اإلدارة العمومية والمجالس و  المركز وليه يعىل ما الجهوي لالستثمار  مدير المركز أكد السيد  كما

ي تعرف قفزة نوعية بفضل المخططات 
المنتخبة من عناية لتشجيع استثمارات الجالية الن 

ي العديد من المجاالت 
 
ى للتنمية ف ي ترسم التوجهات الكير

 .القطاعية الن 

 

نامج العام لهذا اللقاء نقاشا حول  ي األوراش ويتضمن الير
 
مساهمة كفاءات الجالية المغربية ف

ه  كما.  التنموية الوطنية مصالح الممثلو و منتخبون أفراد الجالية و شكل هذا اللقاء، الذي حرص 

وط السالمة الصحيةخارجية وفعاليات محلية، ال مناسبة لإلنصات إىل  ،مع المحافظة عىل شر

تطلعات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقديم إجابات ملموسة لتساؤالتهم 

  .وانتظاراتهم

 

ي تتواجد بمختلف  وقد أكد الحضور أن هناك
اك الكفاءات المغربية بالخارج الن  إرادة حقيقية إلشر

ي مجاالت االستثمار والهيئات والمؤسسات الدولية 
 
القطاعات العلمية والثقافية والفنية وكذا ف

وع التنموي الجديد الذي بلوره  ي المشر
 
ها عىل االنخراط ف ي تحقيق التنمية وتحفي  

 
 .المغربف

 

ي حلته الجهوي لالستثمار  المركز مدير السيد  رصح كما
 
، الجديدةأن المركز الجهوي لالستثمار ف

ي إنعاش وتحفي   االستثمار لكونه يشكل أحد الركائز األساسية
 
وة وتحقيق  يلعب دورا ف ي خلق الير

 
ف

التنمية وإحداث فرص الشغل، كما يعد محفزا لتفعيل سياسة القرب من المستثمرين وتبسيط 

ي إطار من الشفافية والشعة والفعالية لفائدة الراغبي   المساطر وتذليل 
 
العراقيل وتقريب اآلجال ف

وع استثماري ي إحداث مقاولة أو إقامة مشر
 
 .ف

 

لالستثمار  المركز الجهوي فقد سجلالمغربية المقيمة بالخارج فيما يخص استثمارات الجالية 

  2019. خالل سنة مقاولة 257 خلق بجهة فاس مكناس

، يالحظ أن قطاع الخدمات يحظ  بالصدارة بنسبة قاوالت المحدثةلطبيعة هذه الم بالنسبة

ي المائة، يليه قطاع التجارة بنسبة 38%
 
ي المائة %26ف

 
 .ف


