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 01وذلك يوم اإلثنين  2019يوليوز مكناس دورته العادية لشهر -سيعقد مجلس جهة فاس         

 . بمقر الجهةعلى الساعة العاشرة صباحا  2019 يوليوز 

رئيس لسيد تقديم التقرير االخباري لباإلضافة إلى  الجلسة األولىويتميز جدول أعمال         

في مجموعة من  الدراسة واملصادقة على العديد من مشاريع االتفاقياتب مجلس الجهة،

 :أبرزها امليادين

من أجل إحداث مكافأة لدعم التشغيل  "كابليونص  اتفاقية شراكة مع "شركة ألستوم-

  تحسين مناخ األعمال و تشجيع  وجذب االستثمارو تندرج هذه االتفاقية في إطار  بالشركة

  .بالجهة وإحداث  فرص الشغل

اتفاقية إطار من أجل تمويل وإنجاز مشاريع تزويد الساكنة القروية لجهة فاس مكناس باملاء -

تجميع املشاريع املتعلقة بتزويد ساكنة دواوير  وتهدف هذه االتفاقية إلى الصالح للشرب

الصالح للشرب، املنجزة خاصة في برنامج تقليص الفوارق الجماعات التابعة للجهة باملاء 

  .تشمل جميع أقاليم الجهة املجالية واالجتماعية في اتفاقية موحدة،

من أجل إنجاز برنامج اإلدماج عن طريق  مؤسسة محمد الخامس للتضامنمع  اتفاقية شراكة-

الذاتي، املقاوالت الصغيرة جدا(،  األنشطة االقتصادية )األنشطة املدرة للدخل، التشغيل

ويستهدف هذا البرنامج الفئات الفقيرة و التي هي في وضعية هشاشة، خاصة الشباب منهم، 

  .إلنجاز ومربحةلواملتوفرين على مؤهالت مقاوالتية و مشاريع اقتصادية قابلة 

من أجل إتمام أشغال بناء املركز  العصبة املغربية لحماية الطفولة بفاسمع  اتفاقية شراكة -

   االت االجتماعية الصعبة بفاسالجديد الستقبال ورعاية األطفال املحرومين من األسرة والح

 بالغ صحفي

يوليوز لشهر  حول انعقاد الدورة العادية  
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تحسين أوضاع الفئات االجتماعية املحتاجة من ضمنها فئة األطفال بدون ويهدف املشروع إلى 

 .ة أسرية والتي تعاني أوضاعا صعبةحماي

من  كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة و املعادن املكلفة بالتنمية املستدامةشراكة مع اتفاقية -

في إطار األهمية التي يوليها مجلس وتأتي هذه االتفاقية  جودة الهواء أجل تعزيز شبكة رصد

 .ماية البيئة و التنمية املستدامةالجهة لح

تهدف ومكناس  -مذكرة تفاهم لتهيئة، تطوير، تنمية، تسويق وتدبير املنطقة الحرة لجهة فاس-

مجلس الجهة وعدة قطاعات  والقواعد املنظمة للشراكة بينإلى تحديد الشروط املذكرة  هذه

 حكومية.

الدراسة واملصادقة على مشروع القانون األساس ي الخاص الجلسة األولى  ستتضمنكما          

 مكناس... -بتأسيس شركة التنمية الجهوية للتنشيط وإقامة التظاهرات بجهة فاس

إنجازات الجهة خالل النصف األول أما الجلسة الثانية، فستخصص لعرض حصيلة           

والتي تشمل جردا كامال لجل املشاريع التنموية (  2018-2015)  للمدة االنتدابية للمجلس

 خالل هذه املدة. مجلس الجهة واألعمال واألنشطة التي قام بها

          


