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    اململكة املغربية   

 وزارة ادلاخلية    

هجة سوس ماسة   

مديرية شؤون امرئاسة واجمللس 

 

 

 

 

 
 امؼارشة ػىل امساػة 2019  يوميوز01  املوافق ل1440 شوال 27 غلد جملس هجة سوس ماسة يوم االجيني

، حتت رئاسة امس يد ابراُمي 2019 يوميوزامؼادية مشِر  ، دورثَغامةل اىزاكن ايت ملولضباحا بلاػة الاجامتػات مبلر 

ىل جاىهبم امس يد وايل هجة سوس ماسة ػامل غامةل ااكدير  أ غلبيةحافيدي وحبضور  امسادة أ غضاء اجمللس كام حرض ا 

كلميية، رجال اال ػالم  اداوثيان، غامل غامميت وأ كاممي اجلِة، مدراء املطاحل اخلارجية، رؤساء امغرف، رؤساء اجملامس اال 

دارة اجلِة  .وموظفي ا 

وكد اغمتد اجمللس اميلاط املدرجة جبدول أ غامل ادلورة بؼد دراس هتا حبيث اكن اميلاش بياء بني أ غضاء اجمللس، 

وأ ابن ػىل حس املسؤومية اميت يتحىل هبا خمتلف مكوانثَ، وكد المس جدول أ غامل ادلورة ػدة ميادين ثيدرج لكِا يف 

ظار مواضةل ثيفيذ وثزنيل اال سرتاثيجية اجلِوية اميت ثبٌاُا اجمللس مضن برانجمَ امتمنوي  .ا 

براُمي حافيدي رئيس جملس اجلِةويف مس هتل أ شغال ُذٍ ادلورة كدم ىل جدول أ غامل  امس يد ا   لكمة ثعرق فهيا ا 

ادلورة وأ مهية اهؼلادُا مبديية اىزاكن، واكهت فرضة كدم فهيا امس يد امرئيس غرضا حول الاستامثرات واملشاريع امليجزة 

دارة هجة سوس ماسة وامواكةل اجلِوية متيفيذ املشاريع بؼامةل اىزاكن ايت ملول  .واملربجمة من ظرف ا 

ىل امتداول والمث اذلي ثضمن و ، جدول أ غامل ادلورة هلط ػىلثطويت اهتلل امسادة وامس يدات أ غضاء اجمللس ا 

 :موزػة ػىل امشلك امتايل ثغعي حماور اسرتاثيجية  هلعة31

 :يف امليدان املايل

ػادة امربجمة يف اجلزء امثاين من املزياهية، ػىل خمططات امواكةل اجلِوية متيفيذ  ضادق جملس اجلِة ػىل امتحويالت وا 

املشاريع وظلب كروض من ضيدوق امتجِزي ادلاغي، وػىل امزايدة يف رأ سامل رشكة امتمنية اجلِوية سوس ماسة نلتمنية 

 2019يىليىز  العادية لشهر دورةالبالغ بخصىص انعقاد 

 بعمالة انسكان ايت ملىللمجلص جهة ضىش ماضة 
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متويل اجناز ادلراسات املتؼللة مبرشوع اخلط ال ول من احلافالت ذات امس ياحية وامزايدة يف رأ سامل رشكة أ ميبوميس، و 

 .  مس توى ػايل اجلودة

هؼاش امتشغيل وادلمع امس يايح   :يف امليدان الاكتطادي، جذب الاستامثر وا 

مشاريع االثفاكيات ذات ضةل مبخعط امترسيع امطياغي، ودمع الاكتطاد الاجامتغي   مجموػة منضادق جملس اجلِة ػىل

يل   سوق متواجد 16وامليتجات اجلِوية، ومٌاظق مل وشعة امتلليدية واحلرفية، ومشاريع تربية ال حياء امبحرية، و ثأُ 

يل  ػادة ثأُ  ىل مرشوع جتديد و ا  ضافة ا  مبراكز ادلاػات ابموسط املروي مسامهة يف اهؼاش ال وشعة امغري امفالحية بَ، ا 

 ".امتمنية امس ياحية سوس ماسة" اموحدات امفٌدكية اذلي سيمت اجناٍز من ظرف رشكة امتمنية اجلِوية 

 :يف امليدان امبييئ، ماكحفة امتلوث امطياغي واذلاية من امفيضاانت

ظار مواضةل ثزنيل خمعط الاحتباس احلراري،  مشاريع االثفاكيات هتم اذلاية من   مجموػة منضادق جملس اجلِة ػىليف ا 

 .امفيضاانت، واملسامهة يف ماكحفة امثلوث امطياغي، واجناز مشاريع امتعِري امسائل

 :يف امليدان امثلايف والاجامتغي

ظار امتًش يط امثلايف وامراييض وامرتفيَ،  املسامهة يف امتظاُرات امثلافية مشاريع هتم ضادق جملس اجلِة ػىل يف ا 

 . وامرايضية، وػىل ثيظمي املِرجاانت امثلافية بربوع اجلِة وامؼلمية

يل املراكز وتزويد امؼامل املروي ابمكِرابء وهتيئة حماور ظركية  :يف ميدان اميلل، ادلراسات اجليو ػلمية، ثأُ 

ظار مواضةل ثزنيل برانمج ثلليص امفوارق اجملامية والاجامتغية ابجلِة،  مشاريع   مجموػة منضادق جملس اجلِة ػىليف ا 

ىل اثفاكية رشاكة من  يل مراكز االثفاكيات هتم امزتويد ابمكِرابء ابموسط املروي وهتيئة حماور ظركية، ابال ضافة ا  أ جل ثأُ 

اجناز ، و مليون درمه181,114 1واميت خطص مِا غالف مايل كدٍر   ( جامػة مس هتدفة149 )ادلاػات ابموسط املروي 

 .مرشوع يف ميدان ال حباث وادلراسات اجليو ػلمية داخل تراب اجلِة

 

 أ ضاةل غن هفسَ وهيابة غن مكتب وأ غضاء جملس سوس ماسة هجة  جملسيف ختَام أ ْشغال ادلورة ثلدم امس يد رئيسو

 . اكثب جملس اجلِة محمد امرايج امس يدُااجلِة، بربكية والء مطاحب اجلالةل املكل محمد امسادس حفظَ هللا، ثال


