
 ثالثةللدورة العادية المقررات المجلس 

 1220لسنة 

 

 

**** 

المصادقة على محضر الدورة العادية الثالثة المنعقدة 

 .2020أكتوبر  07بتاريخ 
 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة 2021لسنة  األولى إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية
بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثانية 21المنعقدة بتاريخ  الفريدة

( على محضر 07( وامتناع سبعة أصوات )16بأغلبية ستة عشر صوتا )الجماعة، قرر 
كما قرر استدراك الخطأ الوارد بمقرر النقطة الثانية  2020الدورة العادية الثالثة لسنة 

 مفروض ان تكون "بنفس الوعاء العقاري".عشر حيث ورد "بنفس الشارع" وال
 
 

 ســــب المجلــكاتنائب          رئيـــــس الجلسة                       
 
 

 إمضاء : محمد بلحاجي                                           كريم الغازيإمضاء :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**** 

السكن استدعاء مدير العمران إلعطاء توضيحات حول 
 االجتماعي

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 
 

، الجلسة 2021لسنة  األولى إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية
بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثانية 21المنعقدة بتاريخ  الفريدة

 بإجماع األعضاء الحاضرين في القاعة رفع التوصيات التالية:  الجماعة، قرر
رفع ملتمس إلى السيد العامل يدعو إلى دعوة مدير شركة العمران للحضور في  -

اجتماع يوضح فيه كيفية عملية توزيع شقق السكن االجتماعي الكائنة بحي سيدي 

 عابد.

إطار الدورة  الدعوة إلى عقد لقاءات مع رؤساء المصالح الخارجية خارج -

إلطالع المجلس على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمشاريع المنجزة بتراب 

 الجماعة.   

 
 

 ســــب المجلــكاتنائب                  ة         جلــــسرئيـــــس ال
 
 
 
 إمضاء : محمد بلحاجي                                           كريم الغازيإمضاء :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**** 

 2021تغيير تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية 

 
 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة 2021لسنة  األولى إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية
بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثانية 21المنعقدة بتاريخ  الفريدة

( وامتناع ال 07(  ورفض سبعة أصوات )18بأغلبية ثمانية عشر صوتا )الجماعة، قرر 

بمبلغ  2021أحد على تغيير تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية 

 درهم وفق الجدول التالي: 2.200.000,00
 

 

 
 

 
 ســــب المجلــكاتنائب            رئيـــــس الجلسة                    
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 إمضاء : محمد بلحاجي                                             كريم الغازيإمضاء :      

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

**** 

 والمصادقة على اتفاقيات الشراكةالدراسة 
 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 
 
، الجلسة 2021لسنة  األولىإن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية   

بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثاني 21الفريدة المنعقدة بتاريخ 

اتفاقية تنصيب محام بإجماع السادة األعضاء الحاضرين بالقاعة التحفظ على الجماعة، قرر 

(  ورفض 17سبعة عشر صوتا )وتأجيلها. كما قرر بأغلبية  للدفاع عن مصالح الجماعة
 :على الموافقة على اتفاقيات الشراكة التالية ( وامتناع ال أحد08ثمانية أصوات )

 نوع االتفاقيات توصيات
الموافقة على االتفاقية فيما يخص الدعم اللوجستيكي 

 الخاصة بأهداف االتفاقية 
 جمعية المسيرة الخضراءاتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

بالحسيمة حول تسيير نادي المسيرة الخضراء  أللعاب سيستيما

 لسيستيما الكائن بشارع وراء القدس بالحسيمة

يخص دعم مالي قدره الموافقة على االتفاقية فيما 

 درهم 60.000,00

 زوكاغاكار أ ساكنة حي جمعيةاتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

بالحسيمة حول استعمال وتسيير حافلة للنقل المدرسي بجماعة 

 الحسيمة )حي أكار ازوكاغ(

الموافقة على االتفاقية فيما يخص الدعم اللوجستيكي 

 الخاصة بأهداف االتفاقية 
جمعية المجتمع الشبابي اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

 باوالديمقراطي بالمغرب وأور

الموافقة  على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم 50.000,00
باء وأمهات جمعية األمان ألاتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

ة أطفال بالحسيمة لإلهتمام ورعاي أطفال الثالثي الصبغي وأصدقاء

الثالثي الصبغي لتقديم الدعم من أجل إدماجهم في الحياة العامة تتبع 

 المشاكل الصحية المرتبطة بأطفال الثالثي الصبغي

الموافقة على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم 100.000,00
جمعية النصر الرياضي اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

  الحسيمي لكرة القدم

الموافقة  على االتفاقية فيما يخص الدعم اللوجستيكي 

 الخاصة بأهداف االتفاقية 
جمعية آفاق الكهربائيين اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

حول استغالل المحل رقم .... للمحالت  والرصاصين بالحسيمة

المهنية الكائنة بشاطئ المقاومة )وراء محطة معالجة المياه العادمة 

 ا(بصابادي

الموافقة  على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

درهم لتسيير المركز الرعاية  100.000,00

االجتماعية بإمزورن مع إلغاء االتفاقية مع الجمعية 

 السابقة

جمعية المنارة لألعمال اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

بإمزورن خاصة بمشروع تأطير وتسيير المركز  االجتماعية

 ليمي للرعاية االجتماعية بمدينة امزورناإلق

الموافقة على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم 30.000,00
 تعاونية الصديقةاتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

الموافقة على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم 30.000,00
 تارمست اتحاد نساء تعاونيةاتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

بالحسيمة حول تنظيم معرض للخياطة التقليدية بساحة الريف قرب 

مركز الصناعة التقليدية بالحسيمة وتنظيم دورات تكوينية في 

 الصناعة التقليدية

رفض االتفاقية نظرا لوجود مقر التعاونية خارج 

 تراب الجماعة
حول  نريف نوارنإتعاونية اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

تنظيم أنشطة وحمالت تحسيسية ودورات تكوينية تقنية لفائدة مربي 

 الماشية



 

 
 
 

 ســــب المجلــكاتنائب                              جلسة   رئيـــــس ال
 
 
 
 إمضاء : محمد بلحاجي                                              كريم الغازي  إمضاء :    
 

 

 
 

 
 

الموافقة على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم 50.000,00
 نادي الحسيمة للمسرحاتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة وجمعية 

حول تنظيم مجموعة من انشطة القرب لفائدة شباب وشابات 

الحسيمة من اجل التخفيف من اآلثار الجانبية التي خلفتها جائحة 

 ( في المجال الثقافي19كورونا )كوفيد

الموافقة على االتفاقية فيما يخص الدعم اللوجستيكي 

 الخاصة بأهداف االتفاقية 
جمعية الوطنية ألرباب اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

حول تنظيم وتأطير للحسيمة المقاهي والمطاعم الفرع اإلقليمي 

 وتكوين قطاع المقاهي والمطاعم 

الموافقة  على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

درهم من اجل تسيير النقل  60.000,00

 الرياضي

جمعية فضاء الشباب للتنمية اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

خاصة باستعمال وتسيير حافلة للنقل  والرياضية بالحسيمة

 الرياضي بجماعة الحسيمة

الموافقة على االتفاقية فيما يخص الدعم اللوجستيكي 

 الخاصة بأهداف االتفاقية 
جمعية المنظمة المغربية اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

 –االجتماعي  –الخاصة بالمجال الثقافي  للكشاف المتوسطي

 التربوي 

اللوجستيكي الموافقة على االتفاقية فيما يخص الدعم 

 الخاصة بأهداف االتفاقية
جمعية التفاؤل للتربية اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

 التربوي –االجتماعي  –الخاصة بالمجال الثقافي   والرياضة

الموافقة على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم 10.000,00

للتنمية  جمعية اغزاراتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

الحسيمة حول تنظيم أنشطة  والتضامن والبيئة حي وراء القدس

القرب لفائدة ساكنة حي وراء القدس للتخفيف من مشاكل الحي في 

 البيئية   –الرياضية  –االقتصادية  –المجاالت : االجتماعية 

الموافقة  على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 النقل المدرسيدرهم من اجل تسيير  60.000,00
جمعية ساكنة حي تغانمين اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

حول استعمال وتسيير حافلة للنقل المدرسي  للتنمية والتضامن

 بجماعة الحسيمة )حي تيغانمين(

الموافقة على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

درهم من اجل تسيير سيارة  60.000,00

 اإلسعاف 

 جمعية البحارة الصيادينكة بين جماعة الحسيمة واتفاقية شرا

 بالحسيمة حول استعمال وتسيير سيارة اإلسعاف

الموافقة  على االتفاقية فيما يخص دعم مالي قدره 

 درهم ودعم لوجستيكي 10.000,00
جمعية ساكنة حي وراء زنقة اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة و

 بالحسيمة القدس

اقية فيما يخص دعم مالي قدره الموافقة على االتف

 درهم 20.000,00

اتفاقية شراكة بين جماعة الحسيمة وجمعية اإلمام ورش لتحفيظ 

القرآن الكريم خاصة بمشروع مركز لتأهيل النساء وفضاء ترفيهي 

 وتثقيفي خاص باألطفال



 

**** 

دراسة عريضة جمعية المنال للتنشيط النسائي المركب 
المتعلقة بإدماج حاجيات  االجتماعي النسوي باريو حدو

النساء والفتيات في وضعية صعبة في برامج ومخططات 
 المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة.

 

 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة 2021لسنة  األولى إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية
بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثانية 21المنعقدة بتاريخ  الفريدة

عريضة جمعية المنال على  ألعضاء الحاضرين بالقاعة الموافقةالجماعة، قرر بإجماع ا
للتنشيط النسائي المركب االجتماعي النسوي باريو حدو المتعلقة بإدماج حاجيات النساء 

 ت المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة.والفتيات في وضعية صعبة في برامج ومخططا
 
 

 ســــب المجلــكاتنائب                                رئيـــــس الجلسة 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 إمضاء : محمد بلحاجي                                             كريم الغازيإمضاء :      

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

**** 

الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل القرار الجبائي 
 47.06المغير والمتمم للقانون  07.20طبقا للقانون 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
 

 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة 2021لسنة  األولى إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية
بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثانية 21قدة بتاريخ المنع الفريدة

مشروع تعديل القرار على  ألعضاء الحاضرين بالقاعة الموافقةالجماعة، قرر بإجماع ا
المتعلق بالجبايات الجماعات  47.06المغير والمتمم للقانون  07.02الجبائي طبقا للقانون 
 المحلية، وفق ما يلي:

 

 ســــب المجلــكاتنائب                               رئيـــــس الجلسة 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 إمضاء : محمد بلحاجي                                            كريم الغازيإمضاء :      

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

**** 

الدراسة والمصادقة على تعديل كناش التحمالت الخاص 
 بالمحالت المهنية الكائنة بصباديا

 

 

 

 

 المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة 2021لسنة  األولى إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية
بمقر  2021 فبراير 04هجرية الموافق  1442 جمادى الثانية 21المنعقدة بتاريخ  الفريدة

على تعديل كناش التحمالت الخاص ألعضاء الحاضرين بالقاعة الجماعة، قرر بإجماع ا
 وفق ما يلي: بالمحالت المهنية الكائنة بصباديا

 
 

 ســــب المجلــكاتنائب           رئيـــــس الجلسة                      
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 إمضاء : محمد بلحاجي                                             كريم الغازيإمضاء :      

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

**** 

التقويم الذي أعدته اللجنة اإلدارية لتقييم المصادقة على  

األراضي لقطعة أرضية تدخل ضمن الملك الخاص للجماعة 

 .5785/24ذات الرسم العقاري 

 
 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 
 
، الجلسة 2021إن مجلس جماعة الحسيمة، المجتمع في إطار دورته العادية األولى لسنة   

بمقر  2021فبراير  04هجرية الموافق  1442جمادى الثاني  21الفريدة المنعقدة بتاريخ 
الجماعة، قرر السيدات والسادة األعضاء المصادقة بإجماع أعضائه الحاضرين بالقاعة 

، الكائنة بشارع الشريف ²م 442على تفويت قطعة أرضية مشيدة مساحتها اإلجمالية 

" ذي الرسم 21لمسمى "البلدية بمدينة الحسيمة، ستستخرج من الملك ا 38اإلدريسي رقم 

. مالك بوداهم، في ملك الجماعة الترابية للحسيمة، لفائدة السيد/ 5787/24العقاري عدد 

ستمائة وثالثة وستون ألف ينجز هذا التفويت بالثمن اإلجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 

 1.500)درهم(، أي بثمن ألف وخمسمائة درهم للمتر المربع  663.000درهم )

 21(، استنادا على الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم، المجتمعة بتاريخ ²درهم/متر

 .2021يناير 

 

 
 

 ســــب المجلــكاترئيـــــس الجلسة                                       نائب  

 

 

 إمضاء : محمد بلحاجي                                                       إمضاء : كريم الغازي  

 
 

 
 

 
 
 


