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نفیذ برنامج مدن سیتم إنجازه في إطار ت ھو أول مشروع ،ماسة – مشروع مدینة المھن والكفاءات لجھة سوس

 .ھكتارا 15 تبلغ مساحتھ یتواجد بجماعة الدراركة بمدینة أكادیر وسیشید على وعاء عقاري ،المھن والكفاءات

 

وطاقة متدرب سنویا، متدربة و 3000بطاقة استیعابیة تبلغ ماسة  – سوستم تصمیم مدینة المھن والكفاءات 
 .یرسر 400 تصل إلى إیواء

لمدینة  ملحقة، ماسة – سوسبشراكة مع جھة  اإلنجاز حالیا، قید الغذائیةسیشكل المعھد المتخصص للصناعة كما 
 .مقعدا بیداغوجیا سنویا 420ب للمدینة  إضافیة یةستیعابا طاقة وسیوفر ،والكفاءاتن المھ

 20عدد المتدربین إلى أنھ قد تم وضع خرائط التكوین وفق معاییر جدیدة للجودة، إذ لن یتجاوز  وتجدر اإلشارة
 .مقرب للمتدربین خالل التكوینتأطیر  ضمان ، بھدفبكل قسم متدربا

 :لمدینة المھن والكفاءات يعرض التكوینال

مع  بتشاورالذي تم تحدیده و، ماسة – سوسلجھة الذي ستوفره مدینة المھن والكفاءات  يعرض التكوینالسیھم 
  منھا:، شعبة 88 تضمقطاعات  10الحالي، التكویني  مع الجھاز تام تكاملبو ،الجھةممثلي المھنیین و

تقني التقني وال، عامل المؤھلال: للتكوین وھي مستویات 3 توفر ،بدبلوم ةمتوج اتتكوینالمن ٪ 80 •
 المتخصص؛

 ، تتوج بالحصول على شھادة.المدىقصیرة عبر مسارات ، ةتأھیلی اتتكوینالمن ٪ 20 •

 .فرص تشغیل الخریجین الرفع من من أجل دفعةكل بمن المتدربین  فقط قسما واحداستستقطب كل شعبة و

التكویني  لعرضا٪ من 60ستشكل مھن جدیدة وانفتاحھ على بتنوعھ لھذه المدینة التكوین  ویتمیز عرض
 .٪40 باقي العرض بنسبة الشعب المحینة ستمثلاإلجمالي، بینما 

  

 والكفاءات المھن مدینة
 أكادیر : ماسة – سوس
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 :العرض التكویني الجدید حسب القطاعات كالتاليتوزع یو

 

 

 :التحتیة لمدینة المھن والكفاءات اتالبنی

الجدید لمؤسسات التكوین  ا للجیلنموذجلتكون  ماسة – سوسالتحتیة لمدینة المھن والكفاءات  اتتم تصمیم البنی
 . المھني

وتعزز من  متدربینال تطویر كفاءاتومعیشیة تساعد على مدینة المھن والكفاءات، فضاءات بیداغوجیة  تشملإذ 
 .وقدراتھم الذاتیةمھاراتھم 

 أقطاب 10ا لمتدربین من مختلف التخصصات، وكذوجیة بنیات مشتركة توفر خدمات لالبیداغ فضاءاتال تضمنتو
 .مخصصة للمھن قطاعیة

 .ریاضیةال ھاالعبمو ھاومطعم بإقامتھا» المتدربین دار«المعیشیة، فھي تشمل  فضاءاتأما بالنسبة لل

 : تتكون من، البنیات المشتركة

 األجنبیة؛ اللغاتلتعزیز تعلم  ،مركز اللغات والكفاءات الذاتیة •
تتبع وخدمات التوجیھ  تقدیم من خالل مدة تكوینھملمتدربین طوال دعم ا مھمتھو ،مركز التوجیھ الوظیفي •

 ؛في سوق الشغلدعم اإلدماج و فترات التدریب
تبادل بین التشجیع للتطویر ومعمل رقمي، للعمل المشترك ومختبر ل فضاءمن  تتكون، واالبتكار فضاءات •

 ؛وتجسیدھاأفكار جدیدة على بلورة  ھمالمتدربین، وتحفیز
 ؛الشباب حاملي المشاریع فائدةل المقاوالتإلنشاء التي تشكل فضاء وحاضنة المقاوالت،  •
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المادیة (مجموعة واسعة من الموارد التعلیمیة  لتمكین المتدربین من االستفادة منالمكتبة الوسائطیة  •

 ؛)والرقمیة
 ؛مقاوالتالالخاصة ب اتخدملمخصصة ل فضاءات •
 .المدینة التي تنظمھا تظاھراتوال لقاءاتالستضافة ال مركز المؤتمراتو •

 :قطاعیةال األقطاب

من قاعات  یتكون كل منھاو. للتكوینأقطاب قطاعیة مخصصة  10 ماسة – سوس كفاءاتتضم مدینة المھن وال
 .متخصصةورشات ومختبرات و الوسائطس وقاعات متعددة ولدرل

تطبیقیة ومحاكاة تمكن من ممارسة  ،قطاعحسب ال الئمةمنصة تطبیق ممنھا على  6 سیتوفرباإلضافة إلى ذلك، 
 :ب ویتعلق األمر. عملیة التكوینأثناء  عملیة قریبة من واقع المقاولة

 ؛بالنسبة لقطاع الصناعة مصغرةالنتاج اإلسلسلة  •
 ؛بالنسبة لقطاع التسییر والتجارة فتراضیةاالمقاولة ال •
 ؛بالنسبة لقطاع السیاحة بیداغوجيالفندق ال •
 ؛الفالحةبالنسبة لقطاع  بیداغوجیةالمزرعة ال •
 ؛بالنسبة لقطاع الصحة لعالجاوحدة  •
 .بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومیة ذكيالمنزل الو •

 :ضمتف، المتدربین دارأما 

 ؛سریر 400 تصل إلى إیوائیة بطاقةإقامة  •
 ؛مستفید 400یوفر الوجبات لفائدة مطعم  •
 ؛عدة مالعب ریاضیة •
 ... مقصف •

 :ةالزمنی ةالجدول

 مباشرة 2020فبرایر دایة شھر ب ماسة – سوسلجھة مدینة المھن والكفاءات بناء البدء في یتم من المرتقب أن 
 ،نصره هللا وأیده ،الملك محمد السادس من طرف صاحب الجاللة شغالالرسمیة لأل نطالقةاالإعطاء بعد 

 .2021ر شتنبفي  بھا التكوین على أن ینطلق، 2021 أبریلفي  تنتھي، لشھرا 14 ھذه األشغال ستستغرقو

 المالیة للمشروع:التكلفة 

إنجاز تكلفة  احتساب دون(ملیون درھم  430ب  تقدر قیمتھ اإلجمالیةمالیا المشروع استثمارا  إنجازسیتطلب و
 .بناءللدراسات وال منھا ملیون درھم 305 سیخصصو ،)الغذائیةالمعھد المتخصص للصناعة 

 70قدره  بمبلغ میزانیة االستثمارفي  ،للمشروع كشریك ، ساھمتماسة – سوس جھةتجدر اإلشارة إلى أن و
 .ملیون درھم
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 ماسة – سوسجھة للمدینة المھن والكفاءات  المدخل الرئیسي
 

 
 

 والفندقة قطب السیاحة
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