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 ،فاس مكناس لجهةعقد المركز الجهوي لالستثمار  - 1202ابريل  6
بمقره االداري الجديد برئاسة والي الجهة، عامل  الثالثمجلس إدارته 

بحضور السيدات والسادة أعضاء و عمالة فاس ،السيد سعيد زنيبر 
 .المجلس اإلداري

 
ي إطار القانون المجلس االداري الثالث يندرج 

 
بإصالح  المتعلق 18-47ف

الجهوية لالستثمار وإنشاء اللجن الجهوية الموحدة لالستثمار  مراكزال
(CRUI ،) سنة  خاللاألنشطة واإلنجازات  حصيلة ي  هدف إل تقديمو
0202 . 

 
ي كلمته االفتتاحية، أشار السيد الوالي إل محاور وأهداف إصالح المراكز و
 
ف

السامية لصاحب الجاللة الملك للتعليمات  الجهوية لالستثمار، تنفيذا
ي تهدف إل تموضع المركز الجهوي محمد السادس، حفظه هللا،

 الت 
ي جميع مراحل 

 
ي خدمة المستثمر ومواكبته ف

 
لالستثمار كشباك وحيد ف

للمركز الجهوي  مقر الجديدال أن الوالي  السيد  أشار و  .بلورة المشاري    ع
 تماما تماش  ي  « Space branding »عىل صيغة الذي صمم لالستثمار

ي جعل جودة الجديدة  لمركز رؤية امع 
 
  الخدماتف

 « Customer Centricity »   قيمة أساسية لتطوير االستثمارات ودعم
 .حامىلي المشاري    ع عىل مستوى الجهة

 
ات المتعلقة باالستثمار الجهوي، عىل الرغم من سياق األزمة  تشهد 2020 سنة أن كما شدد عىل نقلة نوعية وكمية من حيث المؤش 

ي أطلقها المركز الجهوي لإلستثمار 
اتيجية الت  ترسي    ع ديناميكية االستثمار وريادة األعمال  مكنت منالصحية. كما أشار إل المشاري    ع اإلسب 

 س. مكنا -وتحسي   القدرة التنافسية لعرض جهة فاس
 

ضخ نفس جديد عىل صعيد أجل من جهوده عىل  ر لجهة فاس مكناسلالستثماالمركز الجهوي مداخلته بتهنئة  الوالي واختتم السيد 
يلها وعىل جودة اإلنجازات وشعة  الجهة  و لمضامي   قانون إصالح المراكز الجهوية  استجابةتب  

ً
توجيهات السامية لصاحب الجاللة للتفعيال

 . هللا السادس نرصهالملك محمد 
خالل هذا االجتماع عىل أعضاء مجلس  ،التازيالسيد ياسي    ،لجهة فاس مكناسستثمار لال مركز الجهوي المدير العام للمن جهته، عرض 

وي    ج واإلقالع  األولية الحصيلة أن أشار و لجهة فاس مكناس.  االقتصادي اإلدارة نتائج حصيلة المشاري    ع الرئيسية لدعم المستثمرين والب 
ت ،2020 بمتم سنة ي  يشكلوهو ما يوم 5 5.معدلها مدة خلقب ن طريق الشباك الوحيد للمركز ع مقاولة 3416خلق ب تمب  

نقلة نوعية ف 
 .شغل منصب 7400ستمكن من خلق أزيد من  أن هاته المقاوالت  بالذكر  الجدير و -19. كوفيد جائحة ل تداعياتظ
 

  134عىل صادقت من خالله  اجتماع 72 عقدت الموحدة لالستثمار اللجنة الجهوية أنمركز المدير  السيد كما رصح 
 
، ا استثماري   ا ملف

جنة بفحص الملفات للاهاته  قامتكما   .شغل منصب 635 11 مع خلق ما يقارب من درهم مليار 4.9قدره متوقعبإجمالي مبلغ استثماري 
ي 
ا )مقارنة ب   24 معدلها ةدراسمدة ف  ي المتوسط  ميو  130يوم 

( 2019 سنة خالل ف  ي
 .عىل المستوى الوطت 

 
ي مداخلته أن  التازيالسيد ياسي   كما أشار 

كات الصغب   مواكبةوضع  مكناسالجهوي لالستثمار بفاس  المركز ف  ي قلب الرس 
ة والمتوسطة ف 

اتيجيته كات  هاته ةإل هيمن بالنظر  شامل ومندمج من خالل تطوير عرض دعم اسب  ي النسيج االقتصادي الرس 
 تداعياتوتأثب   الجهويف 

ي هذا اإلطار األزمة الصحية عىل تنميتها. و
عن طريق  المركزمن قبل مستشاري حامىلي المشاري    ع من  3300، مكن هذا النهج، من دعم ف 

كاء لفائدتهم وكذا ورشات تكوينية ومقابالت فردية  تنظيمو بجميع المعلومات تزويدهم  من  االستفادةمن أجل  المركزتوجيهم نحو ش 
 .فرص التمويل

 
ي هذا 

ي  Microlabs Solutions " " وخاصة القافلة الرقمية الماضيةالسنة  د من األوراش خاللي، قام المركز بإطالق العداإلطار وف 
الت 

مكناس من أجل االستفادة من -عىل صعيد جهة فاس ،حامىلي المشاري    ع، المقاولي   الذاتيي   والمقاوالت الصغرى220 مواكبة منمكنت 
نامج اتيجية  عدة بإبراممكناس -بفاس  لالستثمار كما قام المركز الجهوي  .(انطالقةالمقاوالت ) لدعم وتمويل المندمج البر اكات اسب  ش 

كات  تعاون (، والUSMBA، وجامعة سيدي محمد بن عبد هللا )APEBI، وال سيما مع جهةالعىل صعيد من أجل تحسي   عرض الدعم للرس 
، وبنك أفريقيا ، حول مواضيع مختلفة تتعلق بتعزيز ريادة األعمال، واإلدماج المالي Attijari Wafabank، و  BMCE BANKالبلجيكي

ي عملية التحول الرقمي الخاصة بهم.  الفاعلي   بالجهةللشباب، ودعم وتطوير برامج االبتكار أو دعم 
 ف 
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الجهوية  اللجنة ، ال سيما تنظيم وتنشيط اجتماعاتاألوراش، تم إطالق العديد من الجهوي والعرضاالقتصادي  إلقالعفيما يتعلق با
نت حول المرئيةالمؤتمرات  ، وتنظيم وتنشيطاالقتصادي إلقالعلإعداد برنامج  من أجل مكناس-فاس بجهة لليقظة االقتصادية  عبر اإلنب 

ي تتناول عىل وجه الخصوص CRI NEWS"للمركز وكذلك إطالق المجلة الجديدة بنك المشاري    ع الصناعية  مواضيع متنوعة مثل
" الت 

 . الجهويةو الوطنية و األخبار االقتصادية 
ي نهاية اجتماع مجلس 

 
ي هذا االجتماع و  اإلدارة،ف

 
عىل جودة التقرير  المركز  هنؤوا وافق األعضاء باإلجماع عىل جميع القرارات المقدمة ف

ي تتماش  مع المقدم ووفرة اإلنجازات 
ي صيغته الجديدة  لمركزالرؤية الجديدة ل الت 

 
 . 2.0ف

 
 

 


