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 -الستثمار بفاس الجهوي لمركز العقد  - 2020أكتوبر 28 

ي مقر 
 
ي ف

، برئاسة والي الوالية جهة فاس مكناسمكناس مجلس إدارته الثان 

السيدات والسادة  بحضور  السيد سعيد زنيب  عامل عمالة فاس الجهة، 

 .أعضاء المجلس اإلداري

 18-47 القانون رقم لمقتضيات تنفيذا  وينعقد هذا االجتماع

المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإْحداث اللجان الجهوية 

ة 
َ
د ُمَوحَّ

ْ
الدي يهدف إل تحسي   مناخ األعمال وتروي    ج العرض  لالستثمارال

ي مع تبسيط المساطر من  ان 
وة االقتصادية وخلق فرص  أجل إنتاجالبر البر

 .الشغل

ي كلمته االفتتاحية، أشار السيد 
 
تعليمات السامية لصاحب لل تنفيذا، المراكز الجهوية لالستثمار والي إل محاور وأهداف إصالح الف

ي تهدف إل تموضع المركز الجهوي هللا،الجاللة الملك محمد السادس، حفظه 
ي خدمة المستثمر  كشباك وحيد لالستثمار   التر

ف 

ي جميع مراحل بلورة المشاري    ع
 .ومواكبته ف 

 

وع  ،«cri-Invest» كما شدد عىل أن منصة ي تعد جزًءا من مشر
ْحسينها،وتجويد الخدمات وتبسيط اإلجراءات  رقمنهوالتر

َ
 وت

ي  لعبت دور 
ي مكنت  بي   اإلدارات والمستثمرين تنظيم العالقةأساسي ف 

 .الرغم من الوضع الصحي الحالي  عىلاستمرار الخدمة  نموالتر

 

ي صيغته الجديدةلجهة فاس مكناس  لالستثمار  المركز الجهويبعد تسعة أشهر من نشاط  أنهالوالي  يدوأوضح الس
يتمب    ،ف 

ي  التقييم األولي 
من خالل  أخرى،. ومن ناحية من ناحية واإلجراءاتالمساطر ملفات االستثمار من خالل تبسيط  دراسةبنقلة نوعية ف 

ا  المدروسةالملفات االستثمارية عدد  ً ا كبب 
ً
ات المختلفة تحسن ي حيث تظهر المؤشر

تقليص وقت  منعقدة مع اللجانعدد  السيما ف 

 .الملفات دراسة

 

ي حققها
 عملهوعرض خطة  لالستثمار،المركز الجهوي  ركز جدول أعمال هذا االجتماع بشكل خاص عىل تقييم اإلنجازات الرئيسية التر

اتيجية، وكذلك الموافقة عىل الحسابات  2019/  12/12بتاري    خ حالة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة األول مع الوقوف عىل  االسبر

انيات  حةوالمب    .والتعديالت المقبر

 

السيد ياسي   التازي خالل هذا االجتماع عىل أعضاء مجلس  مكناس-بفاس مركز الجهوي االستثمار عرض مدير  من جهته،

وي    ج المشاري    ع الرئيسية لدعم المستث حصيلة اإلدارة نتائج ت هذه لجهة فاس مكناس االقتصادي واإلقالعمرين والبر  . وقد تمب  

ملًف  220 عنيزيد  لماالموحدة لالستثمار  الجهوية لجنة ال رأسها فحصعىل بالعديد من اإلنجازات النوعية ،  الحصيلة األولية 

وع 100أكبر من  ،استثماريً  ي بالموافقة من طرف اللجنة مشر
ب من يقار ما  خلقمع مليار  4.2، بإجمالي مبلغ استثماري متوقع  حظ 

نامج الرقمي قافلة الليها ت ، شغلفرصة  200 9 ي واكبت  "Microlabs"  ب 
ي ال حامىلي من  150أكبر من  ودعمتالتر

 جهةالمشاري    ع ف 

ي 
يل برنامج  إطار ف   4000خلق مع  مليون درهم 370أكبر من  باستثمار كوتيف  –تطوير المنطقة الصناعية تم  كما  ، INTELAKAتب  

ي إضافة إل  ،فرصة عمل
 . الجهوية لليقظة االقتصادية لجنةالإطار وضع خارطة طريق لالنتعاش االقتصادي ف 
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اتإل  الستثمارلجهوي المركز ال مدير وأشار  ي تحسي    ، كرافعة «cri-Invest» الرقميةللمنصة الجديدة  المب  
 
العالقات  ف

 وتتبع ملفاتوتحديد المواعيد  المقدمة المعلومات ولوج إل مختلفالمثل مع المستثمرين من خالل تقديم خدمات متعددة 

اخيص عب   ام تام لألج معبشفافية كاملة  البوابةاالستثمار أو الوصول إل السندات والبر  .المحددة لااحبر

 

اتيجيةتازي خطة العمل الكما قدم السيد  ي أفق  للمركز االسبر
 
ي تتمحور حول  ،2023-2021ف

توجهات  خمسوالتر

اتيجية تغظي مختلف المهام الموكلة إل   : 18-47بموجب القانون  مكناس-فاس المركز الجهوي لالستثمار إسبر

 ،بأفضل المعايب   الخدماتتقديم و تطوير   .1

 ،°360 وحامىلي المشاري    ع للمستثمرينشامل دعم  .2

 ،مع كافة الفاعلي   الجهويي    تسوقيه ومشاركتهو  جيد، جهويتطوير عرض  .3

ي  الجهوي كرافعة لالستثمار الجهوي  المركز  تموظع .4
،مناهيج تخطيط بلورة  من خالل والوطت  ي اتيح    اسبر

 .ورقمتنهاتنمية المهارات وتوحيدها   .5

 

ي جعل جودة مركز الجهوي االستثمار ال يتمثل النهج الذي طوره
 خدمة حول" هةوجمقيمة أساسية و  الخدماتف 

 .الجهةمستوى  المشاري    ع عىلحامىلي " لتطوير االستثمارات ودعم  « Customer Centricity »المستثمرين

ي هذا 
-مركز الجهوي االستثمار بفاس  االجتماع وهنأواوافق أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع عىل جميع القرارات المقدمة ف 

ي تتماسر تماًما مع  المنجز،عىل جودة العمل  مكناس
 .مهامه الجديدةورحبوا بالرؤية المقدمة والتر
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