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 جرد باأهم الأن�شطة امللكية التي ميزت الفرتة املمتدة ما 

بني يوليوز 2014 ويوليوز 2015

30 يوليوز 2014 

اإلجمالية  القيمة  تطور  دراسة حول  إعداد  العرش، بخصوص  عيد  بمناسبة  السامي،  امللكي  الخطاب  ورد يف  ملا  تفعيال   -
للمغرب خالل الخمسة عشرة سنة األخرية، صاحب الجاللة امللك محمد السادس يستقبل، بالقصر امللكي بالرباط، كال من 

السيد نزار بركة رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والسيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك املغرب.

- جاللة امللك يرتأس بالرباط، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لرتبع جاللته على عرش أسالفه املنعمني.
وبهذه املناسبة، تقدم للسالم على جاللة امللك وتهنئته عدة شخصيات مغربية وأجنبية.

وبنفس املناسبة، وشح جاللة امللك عددا من الشخصيات املغربية واألجنبية بأوسمة ملكية، ويوجه جاللته خطابا ساميا إىل 
األمة.

31 يوليوز 2014

- أمري املؤمنني يرتأس برحاب املشور السعيد بالقصر امللكي بالرباط، حفل الوالء، وذلك تخليدا للذكرى الخامسة عشر لرتبع 
جاللته على عرش أسالفه املنعمني.   

  وبنفس املناسبة ترأس جاللة امللك، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، حفل أداء القسم من 
طرف الضباط خريجي املدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا يف رتبهم ضمن صفوف القوات 

املسلحة امللكية.

11 غشت 2014

- تشييع جثمان املغفور لها صاحبة السمو امللكي األمرية لال فاطمة الزهراء كريمة جاللة املغفور له محمد الخامس، طيب 
اهلل ثراه، وشقيقة جاللة املغفور له الحسن الثاني، طيب اهلل مثواه، وعمة صاحب الجاللة امللك محمد السادس بحضور أمري 

املؤمنني جاللة امللك.

20 غشت 2014

- جاللة امللك يوجه خطابا ساميا إىل األمة بمناسبة الذكرى الواحدة والستني لثورة امللك والشعب.

21 غشت 2014 

امللك محمد السادس، يتقدم للسالم على جاللته، مرفوقا  الذكرى الحادية والخمسني مليالد صاحب الجاللة  - بمناسبة 
بصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، باإلقامة امللكية بالحسيمة، لتقديم التهاني، رئيس الحكومة، وبعض الشخصيات 

السامية، املدنية والعسكرية. 

23 غشت 2014

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يصدر تعليماته السامية إىل وزيري الداخلية واالقتصاد واملالية، قصد االنكباب على 
العقارية،  العامة  املتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة، من انجاز الشركة  املواطنني  إيجاد حلول فورية ملشاكل 

التابعة ملجموعة صندوق االيداع والتدبري، وذلك استجابة مللتمسات املواطنني املتضررين من هذا املشروع السكني.

يف ما يلي جرد باأهم اأن�صطة �صاحب اجلاللة امللك حممد 

ال�صاد�س، ن�رصه اهلل، التي ميزت �صنة 2015  
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27 غشت 2014
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يتوجه إىل املركز الجهوي لتحاقن الدم بتطوان، حيث يقوم جاللته بالتربع بالدم.

10 شتنرب 2014

- أمري املؤمنني يوجه رسالة سامية إىل حجاج اململكة امليامني، الذين سيؤدون مناسك الحج بمناسبة انطالق أول رحلة يف 
اتجاه األراضي املقدسة، وذلك برسم موسم الحج لسنة 1435هـ.

وقد قام بتالوة نص الرسالة امللكية السامية بمطار الرباط سال وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، السيد أحمد التوفيق.
الدراسي -2014 2015، وكذا  الرسمية للموسم  الخطاب« باملضيق، االنطالقة  امللك يعطي، بمدرسة »عمر بن  - جاللة 

انطالقة املبادرة امللكية »مليون محفظة« التي استفاد منها هذه السنة حوالي أربعة ماليني تلميذ.
وبهذه املناسبة، قام جاللة امللك بزيارة بعض أقسام مدرسة »عمر بن الخطاب« التي عرفت سنة 2010 أشغال إعادة التأهيل.

بعد ذلك، أشرف جاللة امللك على التسليم الرمزي ملحفظات ومقررات مدرسية لفائدة عشرة تالميذ بمدرسة »عمر بن 
الخطاب« )عمالة املضيق- الفنيدق(، وعشرة تالميذ من الثانوية اإلعدادية »معاذ بن جبل« بالجماعة القروية جبل الحبيب 

)إقليم تطوان(.

12 شتنرب 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة املضيق، ويشرف بحي املصلى بتطوان، على وضع 
الحجر األساس لبناء مسجد.

- جاللة امللك يستقبل بالقصر امللكي بتطوان، السيدة سوزانا دياز باشيكو رئيسة الحكومة املستقلة لألندلس التي تقوم 
بزيارة عمل للمملكة.

16 شتنرب2014

- صاحب الجاللة يشرف باملضيق على تدشني مسرح »لال عائشة«، الذي أنجز باستثمار إجمالي قدره 5،16 مليون درهم، 
وعلى إطالق برنامج تأهيل األحياء والطرق املهيكلة ملدن تطوان واملضيق والفنيدق ومرتيل، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 
700 مليون درهم.  كمل أشرف جاللة امللك، على إطالق مشروع يتعلق بتعميم تغطية مدن تطوان واملضيق والفنيدق 

ومرتيل بشبكتي املاء الشروب والتطهري السائل )5ر72 مليون درهم(. 

18  شتنرب 2014

-صاحب الجاللة يشرف، بتطوان، على إعطاء انطالقة مشاريع تهم إنجاز طريق »الحزام األخضر«، وإعادة بناء قنطرة بوعنان 
على وادي مرتيل، وبناء سوقني للقرب بكل من حي خندق الزربوح واملحنش، وتهيئة ثمانية مالعب رياضية، وذلك بغالف 

مالي فاقت قيمته 340 مليون درهم.
- جاللة امللك يشرف على تدشني مركز للتكوين بالتدرج يف حرف الصناعة التقليدية بتطوان، رصدت له استثمارات بقيمة 

25 مليون درهم.

19 شتنرب2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة ب »مسجد محمد السادس« بمدينة املضيق، ويشرف بحي املصلى بمدينة واد الو، على 
تدشني مسجد كبري أطلق عليه جاللته  اسم »مسجد علي الغماري« قبل أن يؤدي به جاللته ركعتني تحية للمسجد.

التنمية  الرامية إىل مواكبة  - صاحب الجاللة يشرف، بالجماعة الحضرية لواد الو، على إطالق عدد من املشاريع املهيكلة، 
السوسيو- اقتصادية والحضرية للمدينة.

 



4

 جرد باأهم الأن�شطة امللكية التي ميزت الفرتة املمتدة ما 

بني يوليوز 2014 ويوليوز 2015

24 شتنرب 2014

- أمري املؤمنني يستقبل، بالقصر امللكي بالرباط، أعضاء الوفد الرسمي للحج برئاسة الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية 
املكلف بامليزانية، السيد ادريس األزمي اإلدريسي.

25 شتنرب 2014

- صاحب الجاللة يشرف بالدار البيضاء على تدشني املحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- امليناء، التي تعد إنجازا متميزا 
ينضاف إىل سجل اإلنجازات الحديثة للشبكة السككية الوطنية.

25 شتنرب 2014

- صاحب الجاللة يوجه خطابا إىل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة يف نيويورك يف موضوع 
التنمية البشرية املستدامة، تاله رئيس الحكومة.

26 شتنرب 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة باملسجد املحمدي بمدينة الدار البيضاء، ويرتأس بالقصر امللكي بالدار البيضاء، حفل إطالق 
مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكربى )-2015 2020(، وحفل التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق بتنفيذ هذا الربنامج، وذلك 

بقيمة إجمالية قدرها 6،33 مليار درهم.
- أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس يصدر تعليماته السامية لوزراء جاللته يف الداخلية واالقتصاد واملالية 

واألوقاف والشؤون اإلسالمية، بتكوين لجنة دائمة تنكب على حالة املساجد املغلقة.

فاتح أكتوبر 2014

البيضاء من  الدار  إنجاز مجمع كبري لحماية  أشغال  انطالقة  إعطاء  البيضاء، على  الدار  الجاللة يشرف بمدينة  - صاحب 
فيضانات وادي بوسكورة، وتدشني املدار الجنوبي- الغربي للدار البيضاء، وهما مشروعان كبريان تقدر كلفتهما بأزيد من 1،1 

مليار درهم.

2 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف، باملركب الصناعي للجرف األصفر، على تدشني املحطة النهائية ألنبوب نقل لباب الفوسفاط التي 
تربط بني خريبكة والجرف األصفر، والوحدة األوىل إلنتاج الحامض الفوسفوري انطالقا من لباب الفوسفاط، ومركز الكفاءات 
الصناعية، والتي أنجزت باستثمار إجمالي يقدر بأزيد من 450،5 مليار درهم، منفذة من طرف مجموعة املكتب الشريف 

للفوسفاط.

3 أكتوبر 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد لال عائشة بمدينة الدار البيضاء، ويعطي 
انطالقة مشروع إعادة بناء املسجد »العتيق« بعمالة مقاطعات بن مسيك بجهة الدار البيضاء الكربى.

- صاحب الجاللة يشرف، بالدار البيضاء على إطالق وتدشني مشاريع اجتماعية هامة تروم تنمية امللكات الرياضية والثقافية 
هذه  وتنسجم  السوسيو- طبي.  العرض  وتعزيز  الجماعية،  الذاكرة  وصون  املدرسي،  والهدر  االنحراف  ومحاربة  للشباب، 

املشاريع املندرجة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي رصدت لها استثمارات بقيمة 40 مليون درهم.
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4  أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يقوم بزيارة مركز فرز وإعادة تدوير النفايات املنزلية واملشابهة، املنجز باملنطقة الصناعية لسيدي الربنوصي 
)جهة الدار البيضاء الكربى(، وذلك يف إطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . 

5 أكتوبر 2014 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة عيد األضحى املبارك بمسجد أهل فاس باملشور السعيد بالرباط، ويتلقى التهاني بهذه املناسبة 
السعيدة.

7 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف بالرباط على تدشني متحف محمد السادس للفن الحديث واملعاصر، ويعطي إثر ذلك انطالقة 
أشغال إنجاز املسرح الكبري للرباط.

10 أكتوبر 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد األنصار بمدينة الرباط، ويرتأس بعد ذلك بمقر الربملان افتتاح الدورة األوىل من 
السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة.

13 اكتوبر 2014

- جاللة امللك يستقبل بالقصر امللكي بالرباط، رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال.

14 أكتوبر 2014 

- صاحب الجاللة ييستقبل، بالقصر امللكي بالرباط، رئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد الحسن درامان وتارا.
وعلى  تنظيمي،  قانون  على مشروع  املصادقة  تمت خالله  للوزراء،  مجلسا  بالرباط،  امللكي  بالقصر  يرتأس  امللك  - جاللة 
العامة  التوجهات  إىل  إضافة  العسكري،  املجال  مراسيم تخص  ومشاريع  وعلى مشروع ظهري شريف  قانون-إطار،  مشروع 

ملشروع قانون املالية برسم سنة 2015، ومجموعة من االتفاقيات الدولية.

16 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز املسرح الكبري للدار البيضاء »كازآرتس«، الذي سيشيد باستثمار 
تبلغ قيمته 5،1 مليار درهم.

17 أكتوبر 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد »األمل« بمدينة الدار البيضاء، ويشرف بالجماعة الحضرية لدار بوعزة )إقليم 
النواصر(، على تدشني الشطر الثاني من املشروع السكني »األمل«، الذي يهم بناء 1000 وحدة من صنف السكن االجتماعي، 

الذي يشكل جزء من الربنامج الوطني للسكن االجتماعي )250 ألف درهم للوحدة(.
-  جاللة امللك يستقبل بالقصر امللكي بالدار البيضاء عددا من السفراء األجانب الذين قدموا لجاللته أوراق اعتمادهم كسفراء 

لبلدانهم باململكة.
- صاحب الجاللة يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، السيد محمد أوجار الذي عينه جاللته مندوبا دائما للمملكة لدى 

مكتب األمم املتحدة بجنيف.
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20 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف بالدار البيضاء على إعطاء انطالقة برنامج تأهيل املحاور الطرقية لقطب الرحمة- دار بوعزة- أوالد 
عزوز )54،7 كلم(، وذلك بغالف مالي يتوقع أن تبلغ قيمته 400 مليون درهم. 

22 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف، بعمالة مقاطعات الحي الحسني، على وضع الحجر األساس لبناء مركز البحث والتنمية واالبتكار 
يف علوم املهندس بالدار البيضاء الكربى، رصدت له استثمارات تفوق 43 مليون درهم.

   - صاحب الجاللة يشرف ببوسكورة، على وضع الحجر األساس لبناء مركز سوسيو- ثقايف، سينجز يف إطار املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية.

24 أكتوبر 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة ب »مسجد الحسن الثاني« بمدينة بالدار البيضاء.
- صاحب الجاللة يشرف باملكتبة الوسائطية ملسجد الحسن الثاني على تسليم شواهد لفائدة خريجي شعبة فن الخط 

بأكاديمية الفنون التقليدية للدار البيضاء. 
 

27 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف على تدشني مصلحة االستقبال باملستعجالت يف املركز االستشفائي اإلقليمي محمد بوايف بالدار 
البيضاء.

- صاحب الجاللة يشرف على إطالق مشروع تهيئة أربعة فضاءات عمومية على طول كورنيش دار بوعزة، املشروع الذي 
يشكل جزء من برنامج تغطية أولويات جهة الدار البيضاء الكربى )2015-2014(، الذي رصد له غالف مالي إجمالي قدره 

82،2 مليار درهم.  

30 أكتوبر 2014

- صاحب الجاللة يشرف بعمالة مقاطعات عني الشق على إعطاء انطالقة الشطر األول من مشروع إعادة الهيكلة واإلدماج 
الحضري ملنطقة املكانسة الشمالية، على مساحة إجمالية قدرها 200 هكتار، رصدت له استثمارات بقيمة 300 مليون درهم.

31 أكتوبر 2014
- أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس يؤدي صالة الجمعة ب«مسجد طه« بمدينة  الدار البيضاء، ويشرف 

بعد ذلك على تدشني مشروع اجتماعي وآخر سوسيو رياضي.

3 نونرب2014

باملركز  التخصصات  متعدد  التشخيص  مركز  بناء  أشغال  انطالقة  إعطاء  على  ببنسليمان،  يشرف  الجاللة  صاحب   -
االستشفائي اإلقليمي )5ر6 مليون درهم(، وعلى تدشني قاعة مغطاة للرياضات )2ر9 مليون درهم(.

4 نونرب 2014

- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بفاس رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر االستشاري السياسي للشعب الصيني 
وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني السيد يو زينغ شينغ.
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5 نونرب 2014
املآثر  تأهيل  وإعادة  الذي يشكل جزءا من برنامج ترميم  الجاللة يقوم بزيارة ورش ترميم برج سيدي بونافع،  - صاحب 

التاريخية للمدينة العتيقة بفاس.

6 نونرب 2014

- صاحب الجاللة يوجه خطابا ساميا إىل األمة بمناسبة الذكرى 39 للمسرية الخضراء.

7 نونرب 2014 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد الربكة بمدينة فاس، ويوقم بزيارة ضريح موالي إدريس األزهر، الذي خضع 
لعملية ترميم وتجديد تطلبت غالفا ماليا قدره 5ر52 مليون درهم.

13 نونرب 2014

- صاحب الجاللة يرتأس بساحة املشور بالقصر امللكي بالرباط، حفل تقديم التهاني و«الهدية« التي تطبع بداية االحتفاالت 
بزفاف صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد ولال أم كلثوم.

- صاحب الجاللة يرتأس، مرفوقا بصاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن، وصاحب السمو امللكي األمري موالي 
رشيد، بالقصر امللكي بالرباط، حفل الحناء التقليدي، الذي يميز االحتفال بزفاف صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد 

ولال أم كلثوم. 

14 نونرب 2014
- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد لال أسماء بمدينة الرباط.

- صاحب الجاللة يرتأس بالقصر امللكي بالرباط، حفل »الربزة«، الذي شهد الظهور الرسمي لصاحب السمو امللكي األمري 
موالي رشيد وعقيلته كزوجني، أمام أسرتيهما الكريمتني وضيوفهما املرموقني، وذلك حسب التقاليد املغربية األصيلة. 

 
17 نونرب 2014

- صاحب الجاللة يتلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس الرتكي طيب رجب أردوغان، تناولت تطور الوضع يف الشرق األوسط، 
وخاصة التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية.

19 نونرب 2014

- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بفاس نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن، الذي يقوم بزيارة للمغرب للمشاركة 
يف أشغال الدورة الخامسة للقمة العاملية لريادة األعمال.

20 نونرب 2014

- صاحب الجاللة يشرف، بالجماعة القروية عني بوعلي )إقليم موالي يعقوب(، على تدشني محطة تصفية املياه العادمة 
ملدينة فاس، أنجزت باستثمار تفوق قيمته 1ر1 مليار درهم.

21 نونرب 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد اإلمام علي بمدينة فاس.
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2 دجنرب 2014

- صاحب الجاللة يحضر االستعراض الذي نظمته دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، بمناسبة تخليد يومها الوطني 
الثالث واألربعني.

5 دجنرب 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة رفقة ولي عهد أبوظبي، بمسجد الشيخ زايد الكبري بأبو ظبي.   كما قام جاللة امللك بزيارة 
قرب املغفور له املرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أكرم اهلل مثواه، وترحم عليه.

12 دجنرب 2014

- أمري املؤمنني يؤدي، رفقة ولي عهد أبوظبي صالة الجمعة بمسجد سلطان بن زايد األول بأبو ظبي.
  

19 دجنرب 2014

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد سلطان بن زايد األول بأبوظبي.

23 دجنرب 2014 

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يجري اتصاال هاتفيا بالرئيس التونسي املنتخب، فخامة السيد باجي قائد السبسي.

27 دجنرب 2014

- صاحب الجاللة يحضر حفل شاي بدعوة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، مرفوقا بعقيلته السيدة إيمني 
أردوغان ونجلته سمية أردوغان.

فاتح يناير 2015 

- صاحب الجاللة يجري اتصاال هاتفيا مع صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد اململكة 
العربية السعودية، وذلك لالطمئنان على صحة خادم الحرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، على إثر 

دخوله املستشفى إلجراء بعض الفحوصات الطبية.

3 يناير 2015

- أمري املؤمنني يرتأس بمسجد حسان بالرباط، حفال دينيا إحياء لليلة املولد النبوي الشريف.           

5 يناير 2015

- صاحب الجاللة يشرف، بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، على وضع الحجر األساس إلنجاز جامعة محمد 
السادس لعلوم الصحة، بمبلغ استثماري بقيمة 465 مليون درهم.

6 يناير 2015

- صاحب الجاللة يشرف على إعطاء انطالقة مشروعني عمرانيني يهمان إعادة إيواء 2274 أسرة من قاطني دور الصفيح 
بدوار الرباهمة 1 و2.
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7 يناير 2015 

- صاحب الجاللة قرر إعفاء السيد محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة بعد طلبه من رئيس الحكومة بأن يرفع 
إىل النظر السامي لجاللته ملتمس إعفائه من مهامه وذلك على إثر التقرير حول االختالالت التي عرفتها إحدى مقابالت 

كأس العالم لألندية التي أقيمت على أرضية املركب الرياضي األمري موالي عبد اهلل.
- صاحب الجاللة يشرف، ببلدية تيط مليل التابعة إلقليم مديونة، على تدشني مركز اجتماعي ثقايف، أنجز يف إطار املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية.
- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بالدار البيضاء رئيس جمهورية غينيا بيساو،السيد خوسي ماريو فاز، الذي يقوم 

بزيارة خاصة للمملكة.

8 يناير 2015

- صاحب الجاللة يشرف بعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء على إطالق الحملة الوطنية للتضامن.

9 يناير 2015 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد اإليمان بحي الربنوصي بالدار البيضاء.
- صاحب الجاللة يرتأس بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حفل تقديم طائرة البوينغ 787 دريمالينر، التابعة 

للخطوط امللكية املغربية، التي أصبحت أول شركة تقتني طائرة من هذا الطراز يف الحوض املتوسطي.

12 يناير 2015 

- صاحب الجاللة يشرف بالجماعة القروية تازوطا التابعة إلقليم صفرو على إطالق مشاريع هيدرو- فالحية هامة، تندرج 
ضمن الرؤية امللكية للتدبري املستدام للموارد الطبيعية وإطالق دينامية تنموية قوية بالعالم القروي.

15 يناير 2015 

- صاحب الجاللة يشرف بعمالة فاس على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز ثالثة مراكز مخصصة على التوالي، لتكوين وتأهيل 
املرأة، واحتضان املقاوالت الصغرى التضامنية، والتكوين املهني للشباب، ستنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، 

بغالف مالي إجمالي قدره 66 مليون درهم.

16 يناير 2015 

- أمري املؤمنني، يؤدي صالة الجمعة ب »مسجد عني اهلل« بإقليم موالي يعقوب.
- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بفاس سامح شكري وزير الخارجية املصري، الذي ينقل لجاللته رسالة أخوة ومودة 

وصداقة من أخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

18 يناير 2015

- صاحب الجاللة امللك يشرف بعمالة فاس  على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز مشروعني تضامنيني يرومان تعزيز العرض 
الصحي على مستوى العاصمة الروحية للمملكة.
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19 يناير 2015

رئيس  العزيز،  عبد  بن  بندر  بن  خالد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  بفاس،   امللكي  بالقصر  يستقبل  الجاللة  صاحب   -
االستخبارات العامة باململكة العربية السعودية، الذي ينقل لجاللته رسالة شفوية من خادم الحرمني الشريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز آل سعود.

20 يناير 2015

- صاحب الجاللة يستقبل رئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد الحسن درامان وتارا وحرمه السيدة دومينيك وتارا، لدى 
وصولهما إىل مطار مراكش-املنارة الدولي، يف زيارة رسمية للمملكة.

- جاللة امللك والرئيس اإليفواري يرتأسان حفل التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي يف عدد من املجاالت.
- صاحب الجاللة يجري مكاملة هاتفية مع عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

21 يناير 2015

- جاللة امللك والرئيس اإليفواري يرتأسان بمراكش، حفل اختتام املنتدى االقتصادي املغربي-اإليفواري، الذي شهد التوقيع 
على 24 اتفاقية شراكة بني القطاعني العام والخاص، وبني القطاعني الخاصني يف البلدين.

- صاحب الجاللة يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس جمهورية الكوت ديفوار، فخامة السيد الحسن درامان وتارا، 
مرفوقا بحرمه السيدة دومينيك وتارا.

22 يناير 2015 
- صاحب الجاللة يتلقى اتصاال هاتفيا من األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي مون.

- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بمراكش، فرانك فالرت شتاينماير، الوزير الفدرالي للشؤون الخارجية األملاني. 

23 يناير 2015

- صاحب الجاللة يصدر أمره السامي بتنكيس األعالم الوطنية ملدة ثالثة أيام، على املباني الحكومية واإلدارات واألماكن 
العمومية، وكذا سفارات وقنصليات اململكة بالخارج، لفقدان اململكة العربية السعودية، واألمة العربية واإلسالمية ألحد قادتها 

الكبار املغفور له خادم الحرمني الشريفني، امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، وبإقامة صالة الغائب بمساجد اململكة.

29 يناير 2015 

- صاحب الجاللة يرتأس، بالقصر امللكي بفاس، مجلسا وزاريا.

30 يناير 2015 

امللكي  )إقليم موالي يعقوب(، ويستقبل بالقصر  املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد عثمان بن عفان بالضويات  - أمري 
بفاس، عبد اللطيف زغنون، الذي عينه جاللته مديرا عاما لصندوق اإليداع والتدبري.

جاللته  عينهم  الذين  والعمال  الوالة  من  عددا  بفاس،  امللكي  بالقصر  يستقبل،  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب   -
بمختلف الجهات واألقاليم والعماالت وكذا باإلدارة املركزية لوزارة الداخلية. 

- أمري املؤمنني يرتأس بضريح محمد الخامس بالرباط، حفال دينيا إحياء للذكرى السادسة عشرة لوفاة جاللة املغفور له 
الحسن الثاني طيب اهلل ثراه.
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9 فرباير 2015

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يجري بقصر اإليليزيه بباريس، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا 
هوالند.

9 مارس 2015

- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بالرباط، السيد لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بالجمهورية 
الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

10 مارس 2015

- صاحب الجاللة يستقبل العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني ابن الحسني لدى وصوله إىل مطار محمد الخامس الدولي 
بالدار البيضاء، يف زيارة عمل رسمية للمغرب.

11 مارس 2015

- صاحب الجاللة يرتأس بساحة املشور بالقصر امللكي بالدار البيضاء، حفل استقبال رسمي على شرف العاهل االردني ، 
ويقيم على شرفه مأدبة عشاء رسمية .

13 مارس 2015

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة ب »مسجد الحسن الثاني« بمدينة الدار البيضاء، ويشرف على إطالق مشاريع مينائية 
هامة تندرج يف إطار برنامج »وصال الدار البيضاء- امليناء«، الذي سيعزز اإلشعاع االقتصادي والسياحي للعاصمة االقتصادية 

للمملكة، رصدت لها استثمارات بقيمة 4 ماليري درهم.

16 مارس 2015 

- أمري املؤمنني يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، كال من السيد املصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والسيد أحمد 
التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية. إثر ذلك، استقبل جاللة امللك السيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطنى 
لحقوق اإلنسان، وذلك يف إطار التفاعل والتجاوب امللكي الدائم مع انشغاالت املواطنني ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص 

القضايا املجتمعية الراهنة، والسيما منها إشكالية اإلجهاض السري.
- صاحب الجاللة يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، املندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي. 

17 مارس 2015

- صاحب الجاللة يرتأس، بساحة املشور بالقصر امللكي بالدار البيضاء، حفل استقبال رسمي على شرف صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

- جاللة امللك يجري بالقصر امللكي بالدار البيضاء، مباحثات على انفراد مع ولي عهد أبو ظبي ويرتأسان حفل التوقيع على 
عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي يف مجاالت متنوعة.

- صاحب الجاللة وولي عهد أبو ظبي، يدشنان مستشفى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالدار البيضاء.

20 مارس 2015

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة باملسجد العتيق بمدينة الدار البيضاء، ويشرف جاللته على إطالق عدد من املشاريع 
املندرجة يف إطار تفعيل الشطر الثاني من برنامج تأهيل املدينة القديمة، الذي رصد له غالف مالي قيمته 300 مليون درهم.



12

 جرد باأهم الأن�شطة امللكية التي ميزت الفرتة املمتدة ما 

بني يوليوز 2014 ويوليوز 2015

23 مارس 2015

- جاللة امللك يشرف بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار )إقليم مديونة(، على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز عملية 
»الرياض« إلعادة إيواء أزيد من 8400 أسرة من قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكربى.

 
26 مارس 2015

- صاحب الجاللة يتلقى اتصاال هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

- صاحب الجاللة يجري اتصاال هاتفيا مع أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل اململكة 
العربية السعودية.

27 مارس 2015

- أمري املؤمنني يشرف بالحي الجامعي )مدينة العرفان( بالرباط، على تدشني مسجد »األخوة اإلسالمية«، ويؤدي به جاللته 
صالة الجمعة.

- أمري املؤمنني يشرف بالحي الجامعي )مدينة العرفان( بالرباط، على تدشني معهد محمد السادس لتكوين األئمة املرشدين 
واملرشدات.

3 أبريل 2015 

- أمري املؤمنني، يؤدي صالة الجمعة بمسجد الشهداء بالرباط.
- جاللة امللك يجري محادثات هاتفية مع السيد ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، تركزت بالخصوص على الخرب املقلق 

لظهور فريوس إيبوال مجددا يف غينيا.

7 أبريل 2015 
- صاحب الجاللة يشرف بالقنيطرة على إطالق املخطط اإلسرتاتيجي للتنمية املندمجة واملستدامة لإلقليم )2015-2020(، 

الذي رصد له غالف مالي تناهز قيمته 4ر8 مليار درهم.

8 ابريل 2015

- أمري املؤمنني يعطي، يف إطار العناية املولوية التي ما فتئ يوليها جاللته للشأن الديني، تعليماته السامية بتعزيز التمثيل 
العلمي  العاملات يف حظرية كل من املجلس  الروحي للمواطنات واملواطنني، وذلك بالرفع من عدد  النسوي يف تأطري األمن 

األعلى واملجالس العلمية املحلية.

9 أبريل 2015 

- صاحب الجاللة يستقبل، بالقصر امللكي بالرباط، مانويل فالس، الوزير األول بالجمهورية الفرنسية.

10 أبريل 2015 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد النصر بالرباط.
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29 أبريل 2015 

- صاحب الجاللة يجري اتصاال هاتفيا مع خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل اململكة 
العربية السعودية، يهنا خالله العاهل السعودي على تعيني كل من صاحب السمو امللكي األمري محمد بن نايف بن عبد 
العزيز آل سعود، وليا للعهد، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للداخلية، ورئيسا ملجلس الشؤون السياسية واألمنية، وكذا 
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليا لولي العهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا 

للدفاع، ورئيسا ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

فاتح ماي 2015 

- أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يؤدي صالة الجمعة رفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي بمسجد سلطان بن زايد األول بأبوظبي.

3 ماي 2015

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يحل بالرياض، يف زيارة عمل وأخوة للمملكة العربية السعودية، حيث أجرى جاللته 
بالقصر امللكي بالرياض، مباحثات مع خادم الحرمني الشريفني.

4 ماي 2015

- حفل استقبال رسمي، بأبوظبي، على شرف صاحب الجاللة امللك محمد السادس، الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

11 ماي 2015

- صاحب الجاللة يشرف، بحي النهضة بالرباط، على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز مركب سوسيو-رياضي مندمج، سينجز 
يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار إجمالي قدره 50 مليون درهم.

12 ماي 2015

- صاحب الجاللة يشرف بالقنيطرة، على إطالق وزيارة مشاريع سوسيو- اقتصادية هامة من شأنها جعل عاصمة الغرب تتبوأ 
مكانتها كقطب محوري للتنمية، وبالتالي االطالع بدورها كقاطرة ملجموع جماعات الجهة.

13 ماي 2015

- صاحب الجاللة يشرف على تدشني نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكربى، الذي تم إنجازه باستثمار 
إجمالي فاق 45ر1 مليار درهم.

14 ماي 2015 

- صاحب الجاللة القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات املسلحة امللكية، يوجه األمر اليومي« للقوات املسلحة 
الذكرى  البيضاء، حفل تخليد  بالدار  امللكية  البحرية  بنادي ضباط  ويرتأس  لتأسيسها،   59 الذكرى  بمناسبة  وذلك  امللكية، 

التاسعة والخمسني لتأسيس القوات املسلحة امللكية.
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15 ماي 2015 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة بمسجد الحمد بمدينة الدار البيضاء، و يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، السيدة 
فاالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس االتحاد للجمعية الفدرالية الروسية التي تقوم بزيارة عمل للمغرب .

- أمري املؤمنني، صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، كال من السيد املصطفى الرميد، 
وزير العدل والحريات، والسيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، والسيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان.
امللك نتائج االستشارات  العلم السامي لجاللة  الوزيران والسيد رئيس املجلس إىل  وخالل هذا االستقبال، رفع السيدان 

املوسعة، التي كلفهم جاللته بإجرائها بخصوص إشكالية اإلجهاض، مع جميع الفاعلني املعنيني.
قوانني  املصادقة على ثالثة مشاريع  للوزراء تمت خالله  البيضاء مجلسا  بالدار  امللكي  بالقصر  الجاللة يرتأس،  - صاحب 

تنظيمية، ومشروعي مرسومني يتعلقان باملجال العسكري، وعدد من االتفاقيات الدولية.
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، السيد عبد اللطيف الحموشي، الذي عينه 

جاللته مديرا عاما لألمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه كمدير عام إلدارة الرتاب الوطني.
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يستقبل، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، السيد عبد الجليل الحجمري، املدير الحالي 

للمدرسة املولوية بالرباط، الذي عينه جاللته أمينا للسر الدائم ألكاديمية اململكة املغربية.

16 ماي 2015

- صاحب الجاللة يستقبل صاحب الجاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، لدى وصوله إىل مطار 
الرباط-سال يف زيارة خاصة للمملكة.

18 ماي 2015

لتنمية  بيمهني  تقني  مركز  على تدشني  النواصر(،  )إقليم  عزوز  أوالد  القروية  بالجماعة  امللك يشرف،  الجاللة  - صاحب 
سالسل اإلنتاج الحيواني ومختربا جهويا للتحاليل واألبحاث، أنجزا باستثمار إجمالي تناهز قيمته 116 مليون درهم. 

19 ماي 2015

- صاحب الجاللة يشرف، ببوسكورة )إقليم النواصر(، على إطالق عملية إعادة إيواء 2678 أسرة من قاطني دور الصفيح يف 
إطار الشطر األول للقطب الحضري الجديد »النصر«، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 56ر5 مليار درهم.

20 ماي 2015 

- جاللة امللك يعني بالقصر امللكي بالدار البيضاء، أربعة وزراء جدد. وهم محند العنصر الذي عينه جاللة امللك وزيرا للشباب 
والرياضة، وادريس مرون الذي عني وزيرا للتعمري وإعداد الرتاب الوطني.

كما يتعلق األمر بالسيد عبد العزيز العماري الذي عينه جاللة امللك وزيرا مكلفا بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدني، وخالد 
برجاوي الذي عني وزيرا منتدبا لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني، والسيدة جميلة املصلي التي عينت وزيرة منتدبة 

لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر.
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يستقبل بالقصر امللكي بالدار البيضاء، السيد محمد ساجد، الذي انتخب مؤخرا أمينا 

عاما لحزب االتحاد الدستوري، وذلك بالتماس من هذا األخري. 

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية، يستقبل، بالقصر 
امللكي بالدار البيضاء، السيد نور الدين بحثي الذي قدم تعازيه لجاللة امللك إثر استشهاد ابنه املالزم الطيار ياسني بحتي 

بعد فقدان طائرته باليمن أثناء القيام بواجبه املهني.
- صاحب الجاللة يرتأس، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، حفل إطالق الرؤية االسرتاتيجية إلصالح املدرسة املغربية )-2015

.)2030



15

 جرد باأهم الأن�شطة امللكية التي ميزت الفرتة املمتدة ما 

بني يوليوز 2014 ويوليوز 2015

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يغادر املغرب، متوجها إىل دكار يف زيارة عمل وصداقة لجمهورية السينغال، املحطة 
األوىل من جولة إفريقية ستقود جاللته إىل كل من غينيا بيساو والكوت ديفوار والغابون.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يحل، ألربعاء بدكار يف زيارة عمل وصداقة إىل جمهورية السينغال.

21 ماي 2015 

- صاحب الجاللة يجري مباحثات على انفراد مع الرئيس السينغالي ماكي سال، بالقصر الرئاسي بدكار، ويرتأسان إثر ذلك 
حفل التوقيع على 13 اتفاقية ثنائية للتعاون بني البلدين الشقيقني يف مجاالت مختلفة.

22 ماي 2015 

- أمري املؤمنني، يؤدي رفقة رئيس السينغال، صالة الجمعة باملسجد الكبري بدكار.
- أمري املؤمنني يتفضل، بعد أداء صالة الجمعة رفقة الرئيس السينغالي السيد ماكي سال باملسجد الكبري بدكار، بإهداء 
الجهات املكلفة بتدبري الشؤون الدينية بجمهورية السينغال، 10 آالف نسخة من املصحف الشريف يف طبعته الصادرة عن 

مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، قصد توزيعها على مساجد الجمهورية السينغالية.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، مرفوقا بفخامة الرئيس السينغالي السيد ماكي سال، باملركز االستشفائي 
الجامعي فان بدكار، على تسليم هبة عبارة عن 10 طن من األدوية والتجهيزات الطبية.

- أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس يقيم، بالعاصمة السنغالية دكار، مأدبة عشاء على شرف رؤساء الطرق 
الصوفية بالسنغال.  

23 مايو 2015

- جاللة امللك وفخامة الرئيس السينغالي السيد ماكي سال، يشرفان على تدشني ربط قريتي »مسار توغي« و«يامان 
سيك« الواقعتني بالجماعة القروية ساكال بجهة لوغا )شمال السينغال(، بالشبكة الوطنية للكهرباء بالسينغال.

 
25 ماي 2015

- صاحب الجاللة يرتأس وفخامة الرئيس السينغالي السيد ماكي سال، بالقصر الرئاسي بدكار، حفل تنصيب مجموعة 
الدفع االقتصادي املغربية السينغالية. إثر هذا الحفل، ترأس صاحب الجاللة امللك محمد السادس والرئيس السينغالي ماكي 

سال، مراسم التوقيع على 15 اتفاقية للشراكة بني القطاعني العام والخاص وبني القطاعني الخاصني.

25 ماي 2015

بناء  السيد ماكي سال على إطالق أشغال  السينغالي  الرئيس  السادس يشرف وفخامة  امللك محمد  الجاللة  - صاحب 
محطة للتفريغ مهيأة للصيد التقليدي بموقع سومبيديون بدكار.

26 ماي 2015

- صاحب الجاللة مرفوقا بفخامة الرئيس السينغالي يقوم بزيارة إىل موقع املشروع العقاري »مدينة املوظفني« الذي تنجزه 
بالقطب الحضري لديامنياديو بدكار، شركة »بيكوك انفستمنت« فرع مجموعة »هول ماركوم« املغربية.

وزار جاللة امللك والرئيس السينغالي باملناسبة شقة نموذجية للمشروع.
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28 ماي 2015

- صاحب الجاللة يشرف مرفوقا بالرئيس السينغالي بمقر وزارة الصحة والعمل االجتماعي السينغالية، بدكار، على تسليم 
هبة ملكية عبارة عن كمية من األدوية، للمجلس الوطني السينغالي ملكافحة داء السيدا.

- صاحب الجاللة يغادر السينغال متوجها إىل غينيا بيساو، املحطة الثانية يف جولة إفريقية ستقود جاللته، أيضا، إىل الكوت 
ديفوار والغابون.

رسمية  زيارة  إطار  يف  وذلك  دكار،  السينغالية  العاصمة  من  قادما  ببيساو،  يحل  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب   -
لجمهورية لغينيا بيساو، املحطة الثانية ضمن جولة إفريقية ستقود جاللته أيضا إىل كل من الكوت ديفوار والغابون. 

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يجري، بالقصر الرئاسي ببيساو، مباحثات مع فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو 
السيد جوزي ماريو فاز.

- صاحب الجاللة امللك ورئيس جمهورية غينيا بيساو يرتأسان بالقصر الرئاسي ببيساو، حفل تقديم الشراكة الفالحية بني 
املغرب وغينيا بيساو.

يف  اتفاقية شراكة   16 على  التوقيع  بيساو،حفل  غينيا  جمهورية  ورئيس  يرتأس  الساس  محمد  امللك  الجاللة  - صاحب 
مختلف مجاالت التعاون بني البلدين.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، مرفوقا برئيس جمهورية غينيا بيساو بالقصر الرئاسي ببيساو، على تسليم 
تجهيزات لرتبية املاشية منحتها اململكة املغربية للحفاظ على القطيع يف غينيا بيساو.

29 ماي 2015 

-أمري املؤمنني، يؤدي صالة الجمعة بمسجد »التضامن« ببيساو، مرفوقا برئيس الجمعية الوطنية الشعبية بغينيا بيساو، 
السيد سيربيانو كاساما.

- أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس يتفضل، بعد صالة الجمعة بمسجد التضامن ببيساو، بإهداء الجهات 
املكلفة بتدبري الشؤون الدينية بجمهورية غينيا بيساو، 10 آالف من نسخ املصحف الشريف يف طبعته الصادرة عن مؤسسة 

محمد السادس لنشر املصحف الشريف قصد توزيعها على مساجد غينيا بيساو . 
- صاحب الجاللة يقوم مرفوقا برئيس غينيا بيساو بزيارة للمستشفى امليداني املغربي، الذي أقامته القوات املسلحة امللكية 

يف بيساو، يف إطار عالقات الصداقة واألخوة والتضامن العريقة التي تربط بني البلدين الشقيقني.
الوطني سيماو منديز  فاز، باملستشفى  السيد جوزي ماريو  امللك يشرف، مرفوقا برئيس غينيا بيساو  الجاللة  - صاحب 
ببيساو، على تسليم هبة ملكية عبارة عن كمية من األدوية والتجهيزات الطبية والتقنية لفائدة الكتابة الوطنية ملحاربة داء 

السيدا بغينيا بيساو.
- صاحب الجاللة يستقبل، بالقصر الرئاسي ببيساو، مقر إقامة جاللته، رئيس الجمعية الوطنية الشعبية بغينيا بيساو، 

السيد سيربيانو كاساما.
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يستقبل، بالقصر الرئاسي ببيساو، مقر إقامة جاللته، الوزير األول لغينيا بيساو، 

السيد دومينغوس سيمويس برييرا.
-  صاحب الجاللة يقوم، مرفوقا بفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو، السيد جوزي ماريو فاز، بزيارة للمستشفى الوطني 
سيماو منديز ببيساو، حيث يتفقد جاللته املساعدة الطبية التي منحتها اململكة املغربية من أجل دعم وتحسني الولوج إىل 

العالجات بجمهورية غينيا بيساو.

30 ماي 2015

- صاحب الجاللة يقوم، مرفوقا بفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو، بزيارة لضريح أمورا بمدينة بيساو، حيث يضع جاللته 
إكليال من الزهور ترحما على روح أميلكار كابرال مؤسس دولة غينيا بيساو.

الخاصة  التجهيزات  بيساو على تسليم مجموعة من  غينيا  رئيس جمهورية  بفخامة  مرفوقا  الجاللة يشرف،  - صاحب 
بتقوية تزويد العاصمة بيساو باملاء الشروب.

- صاحب الجاللة يغادر جمهورية غينيا بيساو متوجها إىل الكوت ديفوار، املحطة الثالثة ضمن الجولة اإلفريقية التي ستقود 
جاللته، أيضا، إىل الغابون.
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- صاحب الجاللة يحل بأبيدجان يف زيارة عمل وصداقة لجمهورية الكوت ديفوار.

2 يونيو 2015

- صاحب الجاللة يجري بالقصر الرئاسي بأبيدجان، مباحثات على انفراد مع فخامة رئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد 
الحسن واتارا.، ويرتأسان حفل التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي يف مختلف املجاالت.

املغربية-  االقتصادي  الدفع  ملجموعة  املشرتكة  الرئاسة  أعضاء  ديفوار  الكوت  ورئيس جمهورية  امللك  لجاللة  قدم  ذلك،  إثر 
اإليفوارية.

- صاحب الجاللة يشرف، باملركز االستشفائي الجامعي يوبوغون بأبيدجان على تسليم هبة ملكية عبارة عن طنني من 
األدوية املخصصة لعالج األمراض االنتهازية املرتبطة بداء فقدان املناعة املكتسبة )السيدا( لفائدة وزارة الصحة ومحاربة السيدا.

- صاحب الجاللة يشرف، بأبيدجان، بحضور الوزير االول اإليفواري، دانييل كابالن دونكان، على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز 
مشروع محطة مجهزة للتفريغ خاصة بالصيد التقليدي يف مدينة »غراند الهو«، وذلك بغالف مالي إجمالي قدره 20 مليون 

درهم.
- صاحب الجاللة يشرف بيوبوغون بأبيدجان، بحضور الوزير االول اإليفواري على إطالق أشغال إنجاز مركب للتكوين يف 

مهن البناء واألشغال العمومية والفندقة واملطعمة، بغالف مالي إجمالي قدره 55 مليون درهم.

3 يونيو 2015

تقديم مشروع حماية  بأبيدجان، حفل  واتارا،  الحسن  السيد  ديفوار  الكوت  ورئيس جمهورية  يرتأس  الجاللة  - صاحب 
وتثمني خليج كوكودي، الذي رصد له غالف مالي إجمالي قدره 7ر1 مليار درهم )100 مليار فرنك إفريقي(.

4 يونيو 2015

- صاحب الجاللة يستقبل، باإلقامة امللكية بأبيدجان، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الكوت ديفوار السيد غيوم سورو.

5 يونيو 2015

- أمري املؤمنني يؤدي وفخامة رئيس جمهورية الكوت ديفوار السيد الحسن واتارا، صالة الجمعة باملسجد الكبري »ريفيريا« 
بأبيدجان.

- أمري املؤمنني، صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يتفضل، بعد أداء صالة الجمعة باملسجد الكبري »ريفيريا« بأبيدجان، 
الصادرة عن  الشريف يف طبعته  املصحف  آالف نسخة من   10 الدينية،  الشؤون  بتدبري  املكلفة  اإليفوارية  الجهات  بإهداء 

مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، قصد توزيعها على مختلف مساجد جمهورية الكوت ديفوار.
- صاحب الجاللة يغادر الكوت ديفوار متوجها إىل الغابون، املحطة الرابعة واألخرية ضمن جولة إفريقية قادت جاللته كذلك 

إىل كل من السينغال وغينيا بيساو.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يحل بليربوفيل يف زيارة عمل وصداقة لجمهورية الغابون، املحطة الرابعة واألخرية 
ضمن جولة إفريقية قادت جاللته، أيضا، إىل كل من السينغال وغينيا بيساو والكوت ديفوار. 

8 يونيو 2015

- صاحب الجاللة يجري مباحثات على انفراد، بالقصر الرئاسي بليربوفيل، مع رئيس جمهورية الغابون، السيد علي بونغو 
أونديمبا.

- صاحب الجاللة يرتأس ورئيس جمهورية الغابون بالقصر الرئاسي بليربوفيل، حفل تقديم التعاون املغربي الغابوني يف 
البشري  البشرية واسرتاتيجية االستثمار  الوطنية للتنمية  املبادرة  البشرية، وخصوصا تقاسم الخربات بني  التنمية  مجال 

للغابون.
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12 يونيو 2015 

- صاحب الجاللة يشرف، باملدرسة التطبيقية ملصالح الصحة العسكرية بليربوفيل، على تسليم هبة عبارة عن طنني من 
األدوية الخاصة بعالج االمراض االنتهازية املرتبطة بداء السيدا، ومساعدة من 12 طنا من األدوية والتجهيزات الطبية والتقنية 

لفائدة املصالح الصحية الغابونية.
- صاحب الجاللة يشرف، وفخامة رئيس جمهورية الغابون بليربوفيل على إطالق أشغال بناء مركز للتكوين املهني يف مهن 

النقل واللوجستيك، رصد له غالف مالي بقيمة 57 مليون درهم.
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يغادر ليربوفيل يف ختام زيارة عمل وصداقة إىل جمهورية الغابون، املحطة األخرية 

لجولة إفريقية قادت جاللته، على التوالي، إىل كل من دول السينغال وغينيا بيساو وكوت ديفوار. 

16 يونيو 2015

-  صاحب الجاللة  يرتأس، مرفوقا بصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد وصاحبات السمو امللكي األمريات لال سلمى 
ولال أسماء ولال حسناء وصاحب السمو األمري موالي إسماعيل، ولال أم كلثوم، حرم صاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، 

حفل نهاية السنة الدراسية 2015-2014 باملدرسة املولوية بالقصر امللكي بالرباط.

18 يونيو 2015

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، بحي اليوسفية بالرباط، على إعطاء انطالقة العملية الوطنية للدعم الغذائي 
»رمضان 1436«، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان األبرك.

- أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يرتأس مرفوقا بصاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن 
وصاحب السمو امللكي األمري موالي رشيد، بالقصر امللكي الرباط، الدرس األول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

19 يونيو 2015 

- أمري املؤمنني، صاحب الجاللة امللك محمد السادس، يؤدي مرفوقا بصاحب السمو امللكي ولي العهد األمري موالي الحسن، 
صالة الجمعة بمسجد الرضوان بالرباط.

- صاحب الجاللة يستقبل، بقصر الضيافة بالرباط، السيد كارلوس أنتونيس تافاريس رئيس املكتب املديري ملجموعة بي 
إس إي بوجو- سيرتوين.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يستقبل، بالقصر امللكي بالرباط، عددا من السفراء األجانب الذين جاؤوا ليقدموا 
لجاللته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضني فوق العادة لبلدانهم باململكة.

20 يونيو 2015

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، بسال، على تدشني مركز للتكوين املهني وإدماج الشباب، وعلى وضع الحجر 
األساس إلنجاز فضاء تجاري مخصص للمقاوالت الصغرى التضامنية.

24 يونيو 2015

- صاحب الجاللة يشرف، بحي النهضة بالرباط، على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز مركز للقرب للتكفل باألطفال املصابني 
بالعجز الحركي الدماغي، ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 5 ماليني درهم.

- أمري املؤمنني يرتأس بالقصر امللكي بالرباط، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يرتأس، بالقصر امللكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم ودراسة مخطط العمل 

املتعلق بتنفيذ االتفاقيات املوقعة مع املصنع »بي إس أ بوجو -سرتوين«.
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25 يونيو 2015

املزمنة، ستستفيد  األمراض  ومكافحة  للوقاية  متنقلة  انطالقة حملة طبية  إعطاء  بتمارة، على  الجاللة يشرف،  - صاحب 
منها الساكنة املعوزة بهذه العمالة، وكذا ساكنة مدن سال وفاس والحوز ووجدة، منظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن.

26 يونيو 2015 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة، بمسجد حسان بالرباط. 

- أمري املؤمنني يرتأس بالقصر امللكي بالرباط، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

27 يونيو 2015 

- أمري املؤمنني يقوم بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث يرتحم جاللته على الروح الطاهرة لفقيد العروبة واإلسالم، 
بمناسبة حلول العاشر من رمضان األبرك، ذكرى وفاة أب األمة جاللة املغفور له محمد الخامس، طيب اهلل ثراه.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يجري اتصاال هاتفيا مع السيد باجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، 
جدد خالله جاللة امللك تعازيه للرئيس التونسي يف ضحايا االعتداء اإلرهابي اآلثم الذي استهدف منشآت سياحية بمدينة 

سوسة.

28 يونيو 2015 

- صاحب الجاللة يجري اتصاال هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمري دولة الكويت، يجدد خالله 
جاللة امللك تعازيه لسموه يف ضحايا االعتداء اإلرهابي الذي استهدف مسجدا بالكويت.

29 يونيو 2015

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، بالدار البيضاء، على وضع الحجر األساس إلنجاز الفرع الجهوي للمركز 
الوطني محمد السادس لألشخاص املعاقني، أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، بالدار البيضاء، على تدشني مركز لتكوين وتنشيط النسيج الجمعوي يروم 
تعزيز مهنية العمل الجمعوي وتطوير خربات التعاونيات وتشجيع املبادرة الحرة والنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني.

- أمري املؤمنني يرتأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

30 يونيو 2015 

- صاحب الجاللة يشرف، بالدار البيضاء، على وضع الحجر األساس إلنجاز مركز للتكوين املهني متعدد التخصصات، وعلى 
تدشني مركز للتكوين يف مهن الخدمات، تنجزهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 22 مليون 

درهم.

3 يوليوز 2015

- أمري املؤمنني يؤدي، صالة الجمعة بمسجد الصفا بمدينة الدار البيضاء.
- صاحب الجاللة يشرف على إعطاء انطالقة برنامج دعم املشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقني 

-رمضان 2015، املنفذ من طرف مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء بكلفة إجمالية تفوق 5 ماليني درهم.
- صاحب الجاللة يستقبل بالقصر امللكي بالدار البيضاء، عبد اللطيف الجواهري والي بنك املغرب.
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6 يوليوز 2015 

- صاحب الجاللة يشرف، بحي »العالية« باملحمدية، على وضع الحجر األساس إلنجاز مركز لتشخيص وعالج األمراض 
املزمنة، منفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 5 ماليني درهم.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، بالجماعة القروية بني يخلف بعمالة املحمدية، على إعطاء انطالقة أشغال 
إنجاز مركب للتكوين واإلدماج.

9 يوليوز 2015 

- أمري املؤمنني، يرتأس بالقصر امللكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

10 يوليوز 2015

- أمري املؤمنني يؤدي صالة الجمعة ب »مسجد أبو بكر الصديق« بمدينة الدار البيضاء.
- صاحب الجاللة يشرف بحي مغوغة بطنجة، على تدشني مركز لتكوين وإدماج الشباب.

- صاحب الجاللة امللك محمد السادس يشرف، بالجماعة القروية قصر املجاز )إقليم الفحص-أنجرة(، على تدشني مركز 
لتكوين وتعزيز قدرات النساء، منجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغالف مالي إجمالي قدره 5ر4 مليون 

درهم.

11 يوليوز 2015

- صاحب الجاللة يشرف بحي مسنانة بطنجة ، على تدشني مركز لتكوين وتقوية قدرات املرأة، ويشرف بحي بني مكادة 
بطنجة، على تدشني مركزا لطب اإلدمان

13 يوليوز 2015
- أمري املؤمنني يرتأس بالقصر امللكي بالدار البيضاء، الدرس السابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

- أمري املؤمنني يرتأس بالقصر امللكي بالدار البيضاء، حفل اإلعالن عن إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة.
- أمري املؤمنني يرتأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، حفال دينيا كبريا إحياء لليلة القدر املباركة.

14 يوليوز 2015 

- صاحب الجاللة يرتأس، بالقصر امللكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء.

15 يوليوز 2015 

- صاحب الجاللة يقوم، بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار )إقليم مديونة( بزيارة القافلة الطبية املتنقلة للوقاية من 
األمراض املزمنة ومكافحتها، املنظمة لفائدة الساكنة املعوزة باإلقليم، املنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

17 يوليوز2015 

- أمري املؤمنني، يؤدي صالة الجمعة بمسجد حي املطار بمدينة الدار البيضاء.

18 يوليوز 2015 

- أمري املؤمنني يؤدي صالة عيد الفطر باملسجد املحمدي بحي األحباس بالدار البيضاء، ويتقبل جاللته التهاني بهذه املناسبة 
السعيدة.


