
                                                                                               

 
 

صحفي الغب   

2202 يونيو 17 الدارالبيضاء، في  

 

 

 

، سيتم 12الـ لمهن والكفاءاتا نمد آخرأشغال بناء يونيو،  17 الجمعة هوإنعاش الشغل، يومأطلق مكتب التكوين المهني 

  .مدينة الداخلةقلب بهكتارات  4تشييدها على مساحة 

السيما من تعزيز ديناميته المستمرة الرامية إلى تطوير األقاليم الجنوبية،  علىيعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 

 .الزمةلكفاءات المؤهلة الباة الجهوي ةااللقتصادي منظومةالوتأهيل الشباب من أجل تزويد  تكوين خالل

دون احتساب  مقعدا بيداغوجيا، 1340 غلوادي الذهب طاقة استيعابية سنوية تب-ستوفر مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلةو

لمدينة المهن والكفاءات، والذي تم ملحقة المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة باعتباره مقعدا التي سيؤمنها  460الـ 

 . 2020افتتاحه سنة 

 قطاعات مهنية تحظى باألولوية على صعيد الجهة. 5 ويغطيجديدة،  منها %65ة شعب 34ستقدم عرضا تكوينا يضم كما  

حيث سيتم تخصيص  .والتسيير والتجارة والصيد البحري والنقل واللوجستيك ات الغذائيةصناعالرقمية والفالحة والوهي 

 ين المتدربينمكتتكوين للل شهادةب متوجه ص بالمؤسسة لتكوينات قصيرة المدةالخامن العرض التكويني اإلجمالي  41%

 .طاقاتهممن تحرير 

من تطوير الكفاءات التقنية والذاتية للمتدربين، وتؤمن لهم الظروف بفضاءات بيداغوجية ومعيشية تضوسيتم تزويد المدينة 

منصات تطبيقية متكاملة، األقطاب المهنية لمدينة المهن والكفاءات الجديدة على  غالبية المالئمة لضمان راحتهم. كما ستتوفر

 على غرار:

  ؛  لقطب الرقميةمصنع رقمي بالنسبة 

 ؛ مقاولة افتراضية للمحاكاة بالنسبة لقطب التسيير والتجارة 

 ؛ صناعات الغذائيةواللفالحة اطب مزرعة بيداغوجية بالنسبة لق 

  اللوجستيكو قطب النقلبالنسبة ل حلبات للسياقة. 

 فضاءات مشتركة لضمان تكوين تفاعلي ومتطور:أن تضم مدينة المهن والكفاءات  أيضا من المقررو

  ؛الذاتيةمركز اللغات والكفاءات 

  ؛وظيفيلتوجيه الامركز 

  فضاءات للعمل المشترك ومصنع رقمي( ؛ االبتكارفضاءات( 

 ؛حاضنة 

 مكتبة وسائطية؛ 

 خدمات المقاوالت وريادة األعمال؛ 

 مركز الندوات. 

فضاءات مقصفا ومالعب رياضية ومجموعة من  تضمبالكامل،  من فضاءات معيشية مجهزة أيضاوسيستفيد المتدربون 

 .سريرا ووجبة 152تصل إلى  طاقة استيعابيةبومطعم  ةداخليمكونة من  باإلضافة إلى دار المتدربين ،للقاءاتا

لمهن بناء مدينة ل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يطلق أشغال
وادي الذهب-الداخلةبجهة والكفاءات   

 



                                                                                               

 
 

صحفي الغب   

2202 يونيو 17 الدارالبيضاء، في  

، سيتم مليون درهم 210 ، بغالف مالي قدرهشهرا 15وادي الذهب -وسيتطلب بناء مدينة المهن والكفاءات لجهة الداخلة

 مليون درهم للتجهيز. 75مليون درهم منها للبناء و 135تخصيص 

تطوير التكوين المهني، والتي لالجديدة مشروع الثاني لخارطة الطريق لوللتذكير فإن مشروع مدن المهن والكفاءات يمثل ا

تهدف إلى افتتاح جيل جديد من المؤسسات التكوينية تعمل على تعزيز قابلية تشغيل الشباب، وتساهم في تقوية التنافسية بين 

 متدرب سنويا. 34.000حيث ستستقبل مدن المهن والكفاءات . الجهويالمقاوالت وخلق قيمة مضافة على المستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وادي الذهب-داخلةاللمدينة المهن والكفاءات لجهة  شاملةلمحة   

 

 وادي الذهب-منظر داخلي لمدينة المهن والكفاءات لجهة الداخلة

 


