محاور العرض
 .1معطيات موجزة عن ا إلقلمي ومؤهالته التمنوية
 .2أمه املشاريع التمنوية املنجزة ،يف طور ا إلجناز واملربجمة
اب إلقلمي
 .3التوهجات اجلديدة لرافعات التمنية اب إلقلمي
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معطيات موجزة عن الإقلمي ومؤهالته التمنوية 6 /1

موقع اسرتاتيجي
▪ انفتاح عىل أمه الحواض الإنتاجية والاس هتالكية
ابململكة:
• هجة ادلار البيضاء – سطات
• هجة بين مالل – خنيفرة
• هجة الرابط  -سال  -القنيطرة
▪ حوايل  13 963 381من ساكنة اململكة أي
 41%تتواجد داخل دائرة شعاعها  300لكم من
مركز الإقلمي.
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جهة بني مالل خنيفرة إقليم خريبكة
المساحة (كلم مربع)

41.033

4250

10,36

عدد السكان (إحصاء )2014

2.520.776

542.125

21,5

الكثافة السكانية (نسمة /كلم مربع)

61

128

نسبة التمدن

49,17

70

عدد الجماعات
31

104

باقي أقاليم الجهة
5

%

إقليم خريبكة

جماعات ذات طابع حضري

معطيات موجزة عن الإقلمي ومؤهالته التمنوية 6 /3

الشبكة الطرقية
 792كلم من الطرق المعبدة

 72كلم من الطريق السيار
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السكة الحديدية
 50كلم من خطوط
السكة الحديدية

بنية حتتية هممة

الموارد الهيدرومائية
 5سدود متوسطة
 5سدود صغرى

معطيات موجزة عن الإقلمي ومؤهالته التمنوية 6 /4
الموارد المائية

التساقطات المطرية
السنوية بمعدل 326
ملم
المياه السطحية :
السدود تلية 5 :
الحقينة  4,8مليون
متر مكعب
 5بحيرات صغيرة:
 106800متر مكعب
ندرة المياه الجوفية
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الموارد الغابوية

الملك الغابوي
 83000هكتار
 %20من مساحة اإلقليم

الموارد المنجمية

احتياط مهم من
الفوسفاط
إقليم غني
بالثروات المعدنية

المورد الثقافي والحضاري

•تراث ثقافي وغنى حضاري
•مواسم ومهرجانات ثقافية وتراثية
•مآثر تاريخية ومدينة عتيقة

الموارد البشرية

نواة جامعية
مؤسسات جامعية 2
عدد الطلبة 5254
عدد األساتذة 148
معهد ومركز للتكوين 55
المهني والتقني
موارد بشرية ويد عاملة
مؤهلة
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مؤرشات الولوج للخدمات والتجهزيات العمومية
املاء  -الكهرابء  -التطهري  -التعلمي  -الصحة  -الطرق

معدل الربط بالكهرباء % 97,57
معدل الربط بالماء الصالح للشرب % 98
معدل الربط بشبكة التطهير% 97
معدل الربط بأقرب طريق معبدة ( %85,71في حدود  6كلم)
معدل الولوج ألقرب وحدة صحية ( %88من  3إلى  6كلم)
معدل الولوج ألقرب مؤسسة تعليمية ( %81,40أقل من  3كلم)
8

معطيات موجزة عن الإقلمي ومؤهالته التمنوية 6 /6

9

اإلقليم% 31 :

اإلقليم% 6,26 :

معدل الجهة:
% 39,4

معدل الجهة:
% 9,19

اإلقليم%13 :

اإلقليم% 7 :

معدل الجهة:
% 17,6

معدل الجهة:
% 6,8

برنامج تقليص الفوارق الترابية
واالجتماعية بالوسط القروي
)(PRDTS
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم خريبكة

جماعات اإلقليم ()31
مشروع تعديل ومالءمة التقسيم الجماعي
إلقليم خريبكة
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• استهداف  511 084مستفيدة ومستفيد
• اك ثر من  1124مشروع

دور الرافعة 2019-2005 :

• خلق اك ثر من  751نشاط مدر للدخل
•

الكلفة ا إلجمالية 249 133 923,94 :درهم

•

مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

53%

47%

 132 646 354,98درهم
•

مساهمة الشركاء 116 487 568,96 :درهم

مساهمة الشركاء

مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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الحصيلة حسب
القطاعات
2019-2005

3 /3
ترتكز المرحلة الثالثة على هدفين وأربعة برامج
الهدف األول
تحصين مكتسبات برامج املرحلتين األولى والثانية
صيانة الكرامة وتحسين ظروف العيش
البرنامج األول  :تدارك الخصاص
على مستوى البنيات التحتية
والخدمات األساسية بالمجاالت
الترابية األقل تجهيزا

الهدف الثاني
برامج جديدة
البرنامج الثالث  :اإلدماج
االقتصادي للشباب

البرنامج الرابع  :الدفع
بالتنمية البشرية لألجيال
الصاعدة

البرنامج الثاني  :مواكبة
األشخاص في وضعية
هشاشة

بناء املستقبل من خالل التصدي املباشرللمعيقات
األساسية التي تواجه التنمية البشرية طيلة مراحل نمو
الفرد

برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالوسط القروي
تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق
2023
2017
القروية والجبلية
127.845.116,23

647.471.911,50

448 290 086,72

450 000 000,00

55 636 872,00

400 000 000,00
350 000 000,00
300 000 000,00

2017

94 325 180,97

2018

41 933 363,29

2019
2020-2023

250 000 000,00

200 000 000,00

25 349 689,00

المجموع

5 467 719,69

48 184 881,59

150 000 000,00

16 208 881,59

100 000 000,00
50 000 000,00

31 322 073,22
8 598 279,66

0,00

الصحة

التعليم

الماء

الكهرباء

الطرق والمسالك

3 /1

برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالوسط القروي

2023 - 2017

االعتمادات المرصودة
الصحة
%5

التعليم
%4

الطرق والمسالك
%69
الطرق والمسالك

الكهرباء
الماء
التعليم
الصحة

توزيع الغالف المالي حسب القطاع

الماء
%7

الكهرباء
%15
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برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالوسط القروي

2023 - 2017

المساهمة
المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية
%26

تمويل مشترك
%4

ميزانية الجهة
36%

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
صندوق التنمية القروية
ميزانية الجهة
تمويل مشترك

صندوق التنمية القروية
%34

توزيع الغالف المالي حسب مصادر التمويل
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جهة بني مالل خنيفرة

المشاريع

الكلفة اإلجمالية

السنة

2017

3

تهيئة طرق داخل اإلقليم

41 049 168,48

2018

2

تهيئة طرق داخل اإلقليم

11 424 755,40

2019

7

تهيئة طرق داخل اإلقليم

53 422 321,60

12

105.896.245,48

التفاقيات اليت صادق علهيا جملس اجلهة إاىل غاية  7أكتوبر 2019
1 550 748 198,40
1 600 000 000,00
1 400 000 000,00
1 200 000 000,00

25,54 %

1 000 000 000,00

396 210 237,60

800 000 000,00

600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
مساهمة الجهة

الكلفة االجمالية

دون اعتبار التفاقيات اليت هتم برامج أخرى أو اليت هتم اكفة القالمي
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المساهمة في تمويل برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية
()2023 -2017
647 471 912,61

35,84%
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700 000 000,00
600 000 000,00

415 441 014,74

500 000 000,00
400 000 000,00

232 030 897,87

300 000 000,00
200 000 000,00
100 000 000,00
0,00

الغالف المالي اإلجمالي

20

باقي الشركاء

الجهة

مسامهة اجلهة يف هتيئة املراكز الصاعدة

253 113 382,00

ادلمع املمنوح للجمعيات ()2018 -2016
عدد الندية املدمعة

اجملال
 13انداي و  25مجعية
الراييض
ا إلنساين والاجامتعي  35مجعية اإنسانية و  63مجعية خريية
 54مجعية ثقافية
الثقايف
مجموع الإقلمي

مجموع ادلمع (ادلرمه)
8.330.000

7.762.532
3.125.000

19.217.532
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المجلس اإلقليمي :مبيان المشاريع المنجزة وفي طور االنجاز
الوضعية

مشاريع منجزة و في طور اإلنجاز

االقتصاد و خلق
فرص الشغل
%4
البيئة و الطاقات
المتجددة
%4

البنيات التحتية
والتنمية المجالية
%47

المياه
%12

التنمية القروية
%1

عدد المشاريع
50

الغالف المالي
907 300 000,00 MAD

الثقافة و الصناعة
الثقليدية
%0,1
القطاعات االجتماعية
%29
الشؤون الدينية
والروحية
%1

الشباب و الرياضة
%2
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وزارة الداخلية
إقليم خريبكة
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مشروع تعديل ومالءمة التقسيم الجماعي
إلقليم خريبكة

اتفاقية شراكة بين
المجمع الشريف
للفوسفاط والمجلس
اإلقليمي لخريبكة
إلحداث قيم مشتركة
والمساهمة في تمويل
مشاريع التنمية
االقتصادية
واالجتماعية بغالف
مالي قيمته 400
مليون درهم

نموذج لمشاريع تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة
تهيئة حديقة “الفردوس“
بمدينة خريبكة

 30مليون درهم

 07هكتارات

مبيان مشاريع الجماعات الترابية المنجزة و في طور اإلنجاز
الوضعية

عدد المشاريع

الغالف المالي

مشاريع منجزة و في طور اإلنجاز

408

1 274 322 203,00
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مبيان المشاريع المبرمجة من طرف الجماعات الترابية
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المنجم
األخضر

,
,

,

,

المنطقة
الصناعية
FERTIPARC

من مؤسسة عمومية للتشغيل المباشر إلى فاعل اقتصادي استراتيجي في خلق
أنشطة مشغلة ومذرة للدخل
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FERTIPARC
جماعة بني سمير

 23هـكتار
 100مليون درهم

إحداث منطقة
صناعية بمواصفات
حديثة

+

توطين شركاء المجمع الشريف للفوسفاط
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المنجم األخضر
صمم مشروع المنجم األخضر على مساحة  294هكتار داخل المجال الحضري .برؤية تهدف إلى
التعمير المستدام

مكونات المشروع
▪ إنجاز حي سكني ومنتزه ضخم قادر على استقطاب مجموعة
من األنشطة ذات طابع ثقافي ورياضي وسياحي.
▪ يضم المشروع أيضا  :مدينة للعلوم ،أغورا ،متحف فالحي،
ثالث فنادق ،التلفريك ،بحيرة صناعية ،محمية ،حديقة نباتية.
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بعض مكونات مشروع المنجم
األخضر
المكتبة الوسائطية

النواة المركزية
مركز متعدد الوظائف محاذي
للمكتبة الوسائطية يضم مجموعة
من المكاتب على مستوى الطوابق
العلوية في حين سيخصص
الطابق السفلي لألنشطة التجارية
المختلفة.
 400مليون درهم

فضاء إيكولوجي يحترم مختلف مقومات البيئة
(توفير حوض مائي و مجال أخضر).
بناية تتوفر فيها شروط و متطلبات المشاريع
السوسيو ثقافية باستخدام المواد المستوحاة من
المدينة المنجمية.
 150مليون درهم

الحي الجامعي
مشروع اجتماعي يتكون من أجنحة تفصل
بين مكوناتها طريق وحزام أخضر يشكل
امتدادا للمنتزه.
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مشاريع المجمع الشريف للفوسفاط

Préscolaire Douar Benjelloul

Réhabilitation de la place al houria

Centre d’incubation des TPE
LABRIKA

Réhabilitation de la Place Lebyout

Aménagement terrain Boujniba

مشاريع تحسين ظروف عيش الساكنة

المشروع

الجماعة

الكلفة بمليون درهم

نسبة اإلنجاز

مركز الحاضنة الصناعية LABRIKA

خريبكة

50,00

100%

مركب اجتماعي ومدرسة للتعليم األولي بدوار بنجلول

خريبكة

33,13

100%

قاعة متعددة الرياضات

وادي زم

27,00

100%

مركب سوسيو-تربوي

خريبكة

21,59

100%

إعادة تأهيل ساحة البيوت

خريبكة

11,76

100%

المسبح البلدي ببوجنيبة

بوجنيبة

11,00

100%

المسبح البلدي بحطان

حطان

11,00

100%

إعادة تأهيل ساحة الحرية

خريبكة

9,31

100%

مركز ترفيهي لألشخاص المسنين

خريبكة

4,20

100%

نماذج لمشاريع تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة
مشروع تعديل ومالءمة التقسيم الجماعي
إلقليم خريبكة

اتفاقية شراكة بين
المجمع الشريف
للفوسفاط والمجلس
اإلقليمي لخريبكة
إلحداث قيم مشتركة
والمساهمة في تمويل
مشاريع التنمية
االقتصادية
واالجتماعية بغالف
مالي قيمته 400
مليون درهم

•  4هكتارات
•  34مليون درهم
تهيئة حديقة “بني
عمير“ بمدينة
خريبكة

•
•
•
•
•
•

 2000متر مربع
 29,51مليون درهم
 600مستفيدة سنويا
تطوير األنشطة المدرة للدخل
تكوين النساء ومحو األمية
توفير أماكن لعمل الجمعيات والبيع
التضامني لمنتجاتها.

بناء مركز تقوية
قدرات المرأة

7/6

اتفاقية تعاون مشترك بين  OCPوالرابطة الوطنية لكرة السلة
األمريكية NBA
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مشروع كبير بشراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط ورابطة كرة السلة األمريكية ،في إطار المبادرات التي تقوم بها
 ،Act4Communityمن أجل خلق عدة أنشطة وبرامج في التنمية المستدامة ومساعدة الشباب وإنشاء المقاوالت.
يهم المشروع الجديد تقريبا  1000طفل بالمدينة ،تحت إشراف رابطة كرة السلة األمريكية التي ستقوم بتكوين مدربين
عديدين ،سيسهرون بدورهم على تدريب األطفال والشبان ،وتنظيم التظاهرات الرياضية على مدار السنة ،بهدف تنمية
كرة السلة في المدينة والنواحي ،وتشجيع األطفال على ممارستها.
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من مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري إلى فاعل منخرط في
التوجه التنموي
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مشاريع العمران
المشروع

الجماعات الترابية
المعنية

المساحة

الكلفة بالدرهم

الشركاء

إنجاز قطب حضري جنوب
وشرق مدينة خريبكة إلعادة
إيواء قاطني دور الصفيح

الكفاف

 60هكتار

289 600 00,00

شركة التهيئة العمران

إعادة تأهيل المنطقة
الصناعية بمدينة وادي زم

وادي زم

 7.5هكتار

20 000 000,00

تهيئة تجزئة بني سمير

بني سمير

 60هكتار

248 344 102,00

المجلس اإلقليمي
جماعة وادي زم
شركة التهيئة العمران

شركة التهيئة العمران
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مشاريع بقطاع التعليم ،السلك االبتدائي

نوع األشغال

عدد المشاريع

نسبة تقدم األشغال

كلفة المشاريع

بناء مدرسة صالح الدين االيوبي

1

%75

6.510.000,00

بناء مدرسة بخريبكة

1

في طور الدراسة

5.000.000,00
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مشاريع المكتب الوطني للسكك الحديدية
2017-2019

المشروع

العدد

الجماعة المستفيدة

الكلفة

الشركاء

حذف ممرات السكة
الحديدية وإنجاز منشآت
العبور

قنطرة و 5ممرات فوقية

جماعة خريبكة

 47مليون درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية
المجلس اإلقليمي
جماعة خريبكة

2020-2023

المشروع

العدد

الجماعة المستفيدة

الكلفة

الشركاء

إنجاز ممر فوق خط السكة
الحديدية على مستوى
شارع أريحا بمدينة خريبكة

قنطرة

جماعة خريبكة

 35مليون درهم

المكتب الوطني للسكك الحديدية
المجمع الشريف للفوسفاط
جهة بني مالل خنيفرة
جماعة خريبكة
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الطرق والتجهيز
نموذج لبعض المشاريع المنجزة

أهم المشاريع المنجزة :
عدد المشاريع
الطول (كلم)
الكلفة بالدرهم

20
271,96
407 700 000,00

المنشآت
الفنية
والطرق
المصنفة

الطرق
والمسالك
في طور
اإلنجاز

الطرق
المصنفة
والمسالك غير
المصنفة

نوع االشغال

عدد المشاريع

الطول بالكلم

الكلفة المالية بالدرهم

تقوية وتوسيع

04

35

59.200.000.00

منشات فنية

02

--

23.000.000.00

المجموع

06

35

82.200.000.00

نوع االشغال

عدد المشاريع

الطول بالكلم

الكلفة المالية بالدرهم

تقوية وتوسيع الطرق

05

112,5

148.296.000.00

بناء المسالك

02

16,87

16.313.000.00

المجموع

07

129.37

164.609.000.00

نوع االشغال

عدد المشاريع

الطول بالكلم

الكلفة المالية بالدرهم

تقوية وتوسيع الطرق

04

53,59

108.291.000.00

بناء المسالك

03

54

52.600.000.00

المجموع

07

107,59

160.891.000.00
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الماء الصالح للشرب
مشاريع لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال توفير الماء الصالح
للشرب للساكنة
الساكنة المستفيدة

كلفة المشاريع بالدرهم

تزويد جماعات اإلقليم بالماء
الصالح للشرب من سد ايت
مسعود

01

96%

مدن ومراكز جماعات
اإلقليم

1.450.000.000

تقوية الصبيب وبناء صهاريج
بحطان وبولنوار

04

80%

ساكنة جماعتي
بوجنيبة وبولنوار

18.000.000

المجموع

05

نوع األشغال

عدد المشاريع نسبة تقدم األشغال

1.468.000.000
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الماء الصالح للشرب

مشروع مستقبلي يكتسي طابع األولوية
نوع األشغال

عدد الجماعات المستفيدة

كلفة المشاريع

التزويد بالماء الصالح للشرب

11

 116مليون درهم

 مشروع اتفاقية في طور اإلعداد
من أجل تعبئة المساهمة المالية للشركاء
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الطاقة والكهرباء
قطاع الكهرباء :مشاريع قطاعية في طور اإلنجاز
برنامج الكهربة القروية الشمولي :
•

نسبة الربط الحالية 95,92%

المشروع

العدد

الجماعات
المعنية

الرفع من
جودة الخدمات

07

مدينة خريبكة
والدائرة

الكلفة اإلجمالية
بالدرهم
45.466.442,38

الساكنة
المستفيدة
76000

قطاع الكهرباء :المشاريع القطاعية المبرمجة 2023-2020
المشروع

العدد

الجماعات المعنية

الكلفة اإلجمالية
بالدرهم

كل جماعات اإلقليم

43.095.914,80

برنامج الكهربة القروية الشمولي :
•

نسبة الربط المرتقبة 97,57%

إعادة تهيئة
وتقوية الشبكة
الكهربائية

06

الساكنة المستفيدة
107000

القطاع الفالحي  :النشاط األكثر تشغيال للساكنة المحلية
المساحة الصالحة للزراعة

 214 000هكتار

اإلعانات والتحفيزات 2019-2010

 188,7مليون درهم

التشغيل 2019-2010

 286 621منصب شغل
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المشاريع المنجزة وفي طور اإلنجاز في إطار مخطط المغرب األخضر
مشاريع الدعامة الثانية للفالحة
التضامنية
• عدد المشاريع 12 :
• مساحة األشجار المثمرة 2250 :
هكتار
• مساحة تحسين المراعي 1760 :
هكتار
• الغالف المالي  12,27 :مليون درهم

البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري
من نظام الري السطحي إلى الري
الموضعي 2019-2008

برنامج توسيع المساحات المسقية
الكناديز – أوالد فتاتة

• عدد المشاريع 236 :
• المساحة المجهزة بالري الموضعي :
 1249,65هكتار
• كلفة اإلستثمار 84.801.693,8 :درهم

• المساحة  200 :هكتار
• التجهيز الخارجي 8 545 671,00 :
• التجهيز الداخلي 5 500 000,00:
• الكلفة 14 045 671,00 :
• أهداف المشروع  :الرفع من اإلنتاجية
وتحسين دخل الفالحين

• مبلغ الدعم 58.839.549,2 :درهم
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العرض التربوي باإلقليم

في أفق تغطية شاملة لجماعات اإلقليم
اإلبتدائي
• نسبة التمدرس %100 :

• نسبة االنقطاع2,44% :

الثانوي اإلعدادي

الثانوي التأهيلي

• نسبة التمدرس88,84% :
• نسبة االنقطاع:
12,53%

• نسبة التمدرس%90,41 :
• نسبة االنقطاع% 15,45 :

مشاريع مبرمجة في المجال التربوي لتجويد المنظومة التربوية
• ميزانية االستثمار القطاعية وموضوع اتفاقيات شراكة 276 640 000:
• عدد المشاريع 156 :
مشاريع مبرمجة في المجال التربوي في إطار شراكة مع OCP
• ميزانية االستثمار موضوع اتفاقيات شراكة4 955 813,66:
• عدد المشاريع 2 :
• مشاريع التنشيط الرياضي (اإلمام مالك والقاضي عياض)

عدد التالميذ باإلقليم

117 290

عدد التالميذ لكل قسم

32

عدد المؤسسات التعليمية العمومية

179

عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية

50
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العرض الصحي باإلقليم

القطاع العام
المستشفى اإلقليمي 1 :
المستشفيات المحلية 2 :
المراكز الصحية الحضرية 14 :
المراكز الصحية القروية 27 :

القطاع الخاص

عدد المصحات 5 :
عدد مراكز الفحص باألشعة 3 :
عدد المختبرات 4 :

مستوصفات قروية 08 :

عدد الصيدليات 151 :

عدد األطباء 152 :

عدد األطباء 155 :

أهم المشاريع المهيكلة باإلقليم في طور اإلنجاز

أهم المشاريع المبرمجة

ميزانية االستثمار46.111.706,00 :

ميزانية االستثمار52.400.000,00 :

عدد المشاريع 04 :

عدد المشاريع07 :

1/1

تحسين ظروف عيش الساكنة
القطاع

المشروع

الكلفة

الشباب والرياضة

بناء وتجهيز  26ملعب
سوسيو رياضي للقرب

تأهيل المراكز الصاعدة

إنجاز  13ملعب للقرب
)(La Sadiac

 13مركز صاعد
 282,73مليون درهم

20.800.000.00

▪وزارة الشباب والرياضة
▪المجلس اإلقليمي
▪صندوق التجهيز الجماعي

ساكنة  26جماعة ذات
طابع قروي

27 500 000,00

المجمع الشريف للفوسفاط

ساكنة خريبكة

المجمع الشريف للفوسفاط
والجماعات

ساكنة 10جماعات

بناء  10مالعب للقرب

الثقافة

األطراف المتعاقدة

الساكنة المستفيدة

بناء  4مالعب قرب

5 000 000

المجمع الشريف للفوسفاط
والجماعات

ساكنة جماعات :
الفقراء-أوالد
عزوز-أوالد
عبدون-بني يخلف

تهيئة ملعب معشوشب
ببوجنيبة

6 700 000

المجمع الشريف للفوسفاط
والجماعات

ساكنة جماعة بوجنيبة

ترميم وتأهيل دشر
الخميس أوالد عبدون

▪
▪
▪

المجلس اإلقليمي
جماعة أوالد عبدون
جماعة وادي زم

ساكنة جماعتي وادي زم
وأوالد عبدون
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نموذج لبعض مشاريع القطاع الخاص
المشروع

الجماعات
الترابية المعنية

بناء وحدة
مندمجة لتسمين
المواشي بجماعة
أوالد عبدون

كل جماعات
اإلقليم

بناء مجزرة
عصرية تحترم
المعايير البيئية
والصحية

ساكنة مدينة
خريبكة ودائرتها

غرس أشجار
الزيتون وبناء
وتجهيز وحدة
عصرية إلنتاج
زيت الزيتون

انجاز محطة
للطاقة الشمسية

المساحة

 12.5هكتار

 1هكتار

تاشرافت

 1500هكتار

أوالد كواوش
وبني زرنتل

 400هكتار

حجم
االستثمار
 180مليون
درهم

 28,8مليون
درهم

صاحب
المشروع
شركة ”ورديغة
للحوم“

جماعة خريبكة/
القطاع الخاص

 206,5مليون
درهم

القطاع الخاص

 2,3مليار
درهم

الوكالة المغربية
للطاقات المتجددة
MASEN

نموذج لبعض مشاريع القطاع الخاص

المشروع

محطة خدمات
بجماعة أوالد
عبدون
بناء مصحة
بوادي زم

الجماعات
الترابية المعنية

أوالد عبدون-
خريبكة-
بولنوار-
بوجنيبة
ساكنة اإلقليم

المساحة

 1هكتار

 1000متر
مربع

حجم
االستثمار

 23مليون
درهم

 12مليون
درهم

صاحب
المشروع

القطاع الخاص

القطاع الخاص
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حجم االستثمارات الكبرى باإلقليم مقارنة مع باقي أقاليم الجهة 2019-2017
عدد المشاريع

%

القيمة اإلجمالية
لالستثمارات
(مليون درهم)

بني مالل

85

36,48

5267,39

19,99

خريبكة

65

27,90

8037,68

30,51

3108

الفقيه بن صالح

30

12,87

11806,28

44,81

2667

23,64

أزيالل

38

16,31

913,09

3,47

962

8,53

خنيفرة

15

6,44

320,91

1,22

469

4,16

المجموع

233

100

26345,35

100

11281

100

أقاليم الجهة

معطيات المركز الجهوي لالستثمار

%

مناصب الشغل
المنتظرة

%

4075

36,12

27,55

النسيج الجمعوي:
أنشطة ثقافية وتثمينية للتراث ومبادرات اجتماعية

الثقافة والمبادرة الجمعوية الهادفة كمدخل
لالنخراط اإليجابي للمواطن في التنمية
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نشاط الجمعيات بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من سنة  2006إلى سنة 2019

نوعية النشاط

عدد المشاريع

الكلفة اإلجمالية
بالدرهم

مساهمة المبادرة
الوطنية للتنمية
البشرية بالدرهم

مساهمة الشركاء
بالدرهم

التنشيط الثقافي
والفني

44

9679193

5162149

4517044

التنشيط االجتماعي

19

4875800

1866000

3009800

التعليم

15

3309353

2878066

431287

الرياضة

21

4140192

2320606

1819586

الصحة

13

1077478

822479

254999

المجموع

112

23082016

13049300

10032716

الساكنة المستفيدة

250 000
من ساكنة
اإلقليم
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المهرجانات المنظمة باإلقليم

المهرجان
مهرجان السينما االفريقية
بخريبكة
المهرجان الوطني
لعبيدات الرمى

الجماعات المعنية
خريبكة
خريبكة – وادي زم – أبي الجعد

المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي

خريبكة

مهرجان الرواد الدولي للمسرح

خريبكة

عدد المشاركين

الساكنة المستفيدة

ساكنة خريبكة – بوجنيبة – حطان
حوالي 12000
 بولنوارحوالي  160000من المشاركين ساكنة خريبكة – بوجنيبة – حطان
– بولنوار -وادي زم – أبي الجعد
والزوار
خريبكة-بولنوار-حطان-بوجنيبة-
وادي زم-الفقيه بن صالح-أساتذة
 2360من المشاركين والزوار
من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ببني مالل
خريبكة-بولنوار-حطان-بوجنيبة

تاريخ االنعقاد
من  15إلى  22دجنبر 2018
من  11إلى  14يوليوز 2019

من  18إلى  21دجنبر 2019

من  20إلى  23نونبر 2019

مهرجان
Mine d’Art

خريبكة

26 770

خريبكة-بولنوار-حطان-بوجنيبة

من  11إلى  19أكتوبر 2019

Parc des Artistes

خريبكة

 30فنان

خريبكة-بولنوار-حطان-بوجنيبة

من  06إلى  09نونبر 2019
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بعض المواسم المنظمة باإلقليم

الموسم

الجماعات المعنية

موسم الولي الصالح
سيدي بوعبيد
الشرقي

مدينة أبي الجعد

الموسم الديني سيدي
محمد بلبصير

جماعة المعادنة
قيادة السماعلة

عدد المشاركين
حوالي  300000من
المشاركين والزوار

حوالي ألف حافظ لكتاب
هللا عز وجل

الساكنة المستفيدة

تاريخ انعقاد آخر نسخة

أبي الجعد وسكان االقليم
والزوار الوافدين من
مناطق مختلفة من خارج
االقليم

من  18إلى  22شتنبر
2019

يصل عدد الزوار للموسم
القرآني إلى  5000زائر

من  12إلى  15شتنبر
2019

المشاريع المبرمجة باإلقليم
إحداث وتوسيع مناطق لألنشطة االقتصادية على مستوى جماعات خريبكة – بئر مزوي – وادي زم
تأهيل وإعادة هيكلة المنطقة الصناعية لخريبكة
إحداث منطقة للوجستيك الفالحية
إحداث مركز للبحث والتنمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
إحداث مركز جهوي لتطوير الكفاءات الرقمية
تثمين العقار الساللي في مشاريع استثمارية مذرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق
إنجاز  3مراكز للتحويل ومركز لفرز وتثمين النفايات

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم خريبكة

كسب رهانات
التنمية
االجتماعية
والمجالية

تثمين الموروث
الحضاري والثقافي
المادي والالمادي
والمحافظة عليه

مشروع تعديل ومالءمة التقسيم الجماعي
إلقليم خريبكة

باقي الجماعات الترابية

تثمين الرأسمال
البشري

ترشيد
استعمال
الموارد
باإلقليم

54

تعزيز وتقوية
جاذبية
وتنافسية
اإلقليم

تحديث
وعصرنة
البنيات التحتية
واإلنتاجية
لإلقليم

برنامج تقليص الفوارق الترابية
واالجتماعية بالوسط القروي

