
 المجلس للدورة العاديةمقررات 

 . 2019سنة الثانية لشهر ماي  

 

 

**** 

 . 2019محضر دورة فبراير  المصادقة على الدراسة و

 

 
 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثانية  لسنة  

بمقر الجماعة ، قرر  2019ماي  06، الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 2019

 ةالسيدات والسادة األعضاء الحاضرين المصادقة باإلجماع على محضر الدور

، مع تحسين جودة تحرير محاضر  2019فبراير   07العادية المنعقدة بتاريخ 

 الدورات .

 

 ســــب المجلــكاتنائب                                       رئيـــــس المجلــــس  

 

 

 

  محمد البلحاجيإمضاء :                              ضاء : محمـد بـــــودراإم

 

 



 

**** 

الدراسة والمصادقة على تحيين برنامج عمل جماعة 

 الحسيمة.

 
 المقرر المتخذ من طرف المجلس

 

 

، 2019إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثانية  لسنة  

 15 ةبمقر الجماعة ، قرر بأغلبي 2019ماي  06الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 

أصوات  الموافقة على تبني مشروع تحيين  07صوتا، ورفض ال أحد وتحفظ 

برنامج عمل جماعة الحسيمة الوارد بعده على أن يبقى هذا المشروع مفتوحا 

 لإلضافات والتجويد والتدقيق . 

 

 ســــب المجلــكاتنائب                            المجلــــسرئيـــــس        

 

 

 

 محمد البلحاجي : إمضاء                    ضاء : محمـد بـــــودرامإ  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

**** 

تعديل تصميم التهيئة لمدينة الدراسة والمصادقة على 

 .الحسيمة

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثانية  لسنة  إن مجلس جماعة 

بمقر الجماعة ، قرر  2019ماي  06، الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 2019

بإجماع األعضاء الحاضرين تأجيل المصادقة على تعديل تصميم التهيئة لمدينة 

الها ، الحسيمة ، في انتظار إنهاء اللجنة المؤقتة المشكلة لهذا الغرض أشغ

 وإعادة إدراج هذه النقطة في دورة مقبلة .

 

 ســــب المجلــكاتنائب                                   رئيـــــس المجلــــس  

 

 

 

محمد البلحاجي: إمضاء                               ضاء : محمـد بـــــودراام                

 

 

 

 



 
**** 

 .اتفاقيات شراكةالدراسة والمصادقة على 
 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

، الجلسة 2019 لسنة   الثانيةإن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية 

قرر السيدات والسادة األعضاء بمقر الجماعة ،  2019ماي  06المنعقدة بتاريخ الفريدة 

 التالية :الحاضرين باإلجماع المصادقة على االتفاقيات 

 بين المديرية  ـ مشروع اتفاقية شراكة إلحداث الحزام األخضر للحسيمة الكبرى 

 اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للحسيمة ، وزارة  المالية ) مديرية أمالك 

 الدولة بالحسيمة ( جماعات الحسيمة ، أجدير وآيت يوسف وعلي .

واالتصال والمجلس الجماعي للحسيمة لتنظيم الدورة  ـ اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة

 28التاسعة للمعرض الجهوي للكتاب لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بمدينة الحسيمة من 

 . 2019يوليوز  4الى   2019يونيو 

ـ اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي 

 الحسيمة و جامعة األخوين بافران .بين جماعة 

ـ اتفاقية شراكة حول أنشطة التعاون بين فيدرالية أنمار للجماعات المحلية لشمال المغرب 

 . واألندلس وجماعة الحسيمة

أما بالنسبة التفاقيات الشراكة مع الجمعيات فان المجلس قرر إحالتها على لجنة المالية 

الذي سيخصص لكل جمعية في حدود إمكانيات الجماعة  والميزانية والبرمجة لتحديد الدعم

 وهي التالية : و إعادة عرضها على المجلس للمصادقة عليها

ـ اتفاقية شراكة وتعاون لتقديم الدعم النفسي والتحسيس والتوعية الصحية بالمؤسسات 

 التعليمة والمراكز الصحية بإقليم الحسيمة بين جماعة الحسيمة وجمعية شموع األمل 

 . لإلصغاء والدعم النفسي والتربوي

اتفاقية شراكة بين المجلس وجمعية صحتي لمرضى السرطان بالحسيمة ، خاصة بمشروع  ـ 

 . تقديم مساعدات مادية ومعنوية لمرضى السرطان المعوزين

اتفاقية شراكة بين جمعية العيساتي لكمال األجسام واللياقة البدنية حول تسيير ـ 

 ، الحي الجديد بالحسيمة . 52ائن بشارع مراكش رقم نادي العيساتي الك

 ســــب المجلــكاتنائب                            رئيـــــس المجلــــس  

 

 البلحاجيمحمد : إمضاء                         ضاء : محمـد بـــــودراما 



 

**** 

طلب تسوية وضعية  قطعة أرضية تابعة للملك 

مساحتها  40الجماعي الخاص المحدد بالرسم الخليفي 

مشيد عليها مسكن في اسم / ورثة عبد  2م 113

 الحكيم الخطابي كائنة بشارع األمم المتحدة بالحسيمة 
 

 

 

 
المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

 

مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثانية   إن

بمقر  2019ماي  06، الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 2019لسنة  

الجماعة ، قرر السيدات والسادة األعضاء الحاضرين باإلجماع 

الموافقة على طلب تسوية الوضعية  القانونية لقطعة أرضية تابعة 

 2م 113مساحتها  40المحدد بالرسم الخليفي  للملك الجماعي الخاص

مشيد عليها مسكن في اسم / ورثة عبد الحكيم الخطابي كائنة بشارع 

 األمم المتحدة بالحسيمة .

 

 ســــب المجلــكاتنائب                            رئيـــــس المجلــــس  

 

 

                    

محمد البلحاجي: إمضاء                         ضاء : محمـد بـــــودرامإ  

  

 



 

 

**** 

طلب تسوية وضعية قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي 

 2م 71مساحتها  40الخاص المحدد بالرسم الخليفي 

مشيد عليها مسكن في اسم السيد/ شعيب العتابي 

 الحسيمة . 18كائنة بزنقة اسويقة رقم 

 

 
 

 المجلسالمقرر المتخذ من طرف 

 

 

إن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثانية  

بمقر  2019ماي  06، الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 2019لسنة  

الجماعة ، قرر السيدات والسادة األعضاء الحاضرين باإلجماع على 

طلب تسوية الوضعية القانونية لقطعة أرضية تابعة للملك الجماعي 

مشيد عليها مسكن  2م 71مساحتها  40اص المحدد بالرسم الخليفي الخ

 الحسيمة . 18في اسم السيد/ شعيب العتابي كائنة بزنقة اسويقة رقم 

 

 ســــب المجلــكاتنائب                            رئيـــــس المجلــــس  

 

 

 محمد البلحاجي : إمضاء                           ضاء : محمـد بـــــودراما

 

 



 

 

**** 

طلب تسوية وضعية قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي 

 2م 120مساحتها  40الخاص المحدد بالرسم الخليفي 

مشيد عليها مسكن في اسم السيد/ عبد اللطيف 

 الحسيمة  46الرايس ، كائنة بشارع األمم المتحدة رقم 

 

 

 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 

 

جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية الثانية  إن مجلس 

بمقر  2019ماي  06، الجلسة الفريدة المنعقدة بتاريخ 2019لسنة  

الجماعة ، قرر السيدات والسادة األعضاء الحاضرين باإلجماع على 

طلب تسوية الوضعية القانونية لقطعة أرضية تابعة للملك الجماعي 

مشيد عليها  2م 120مساحتها  40لخليفي الخاص المحدد بالرسم ا

مسكن في اسم السيد/ عبد اللطيف الرايس ، كائنة بشارع األمم المتحدة 

 الحسيمة  . 46رقم 

 

 ســــب المجلــكاتنائب                            رئيـــــس المجلــــس  

 

 محمد البلحاجي : إمضاء                           ضاء : محمـد بـــــودراام

 



 
**** 

 تسمية بعض األزقة المتبقية بأحياء المدينة
 
 

المقرر المتخذ من طرف المجلس 
 

، 2019 لسنة   الثانيةإن مجلس جماعة الحسيمة ، المجتمع في إطار دورته العادية 

قرر السيدات بمقر الجماعة ،  2019ماي  06المنعقدة بتاريخ الفريدة الجلسة 

والسادة األعضاء الحاضرين باإلجماع المصادقة على الئحة تسمية بعض  األزقة 

 المتبقية  بأحياء المدينة وهي التالية :  

 

 تغانمينمقترح ألسماء أزقة بحي 

 

 اإلسم بالفرنسية اإلسم بالعربية ر/ت

 Rue ROME رومازنقة   .1

 Rue MILAN ميالنوزنقة   .2

 Rue NAPLES نابوليزنقة   .3

 Rue TURIN تورينوزنقة   .4

 Rue GENOA جنوازنقة   .5

 Rue BOLOGNE بولونيازنقة   .6

 Rue FLORENCE فلورنسازنقة   .7

 Rue CATANE كاتانيازنقة   .8

 Rue VENISE فينيسيازنقة   .9

 Rue VERONE فيرونازنقة   .10

 Rue PARME بارمازنقة   .11

 Rue CREMONE كريمونازنقة   .12

 Rue VITTORIA فيتوريازنقة   .13

 Rue MODICA موديكازنقة   .14

 Rue TERAMO تيراموزنقة   .15

 Rue QUARTO كوارتوزنقة   .16

 Rue LIVOURNE ليفورنوزنقة   .17

 Rue LATINA زنقة التينا  .18

 Rue RIMINI ريمينيزنقة  .19



 Rue FANO زنقة فانو  .20

 Rue RIVOLI زنقة ريفولي  .21

 Rue PRATO براتوزنقة   .22

 Rue FORLI زنقة فورلي  .23

 Rue SIENNE سيينازنقة   .24

 Rue PESCARA بيسكارازنقة   .25

 Rue LODI زنقة لودي  .26

 Rue TIRNI زنقة تيرني  .27

 Rue LICATA زنقة ليكاتا  .28

 

 مقترح ألسماء أزقة بحي سيدي عابد
 

 اإلسم بالفرنسية اإلسم بالعربية ر/ت

 Rue KINSHASA زنقة كينشاسا  .29

 Rue ACCRA زنقة أكرا  .30

 Rue BISSAU زنقة بيساو  .31

 Rue NAIROBI زنقة نيروبي  .32

 Rue JOUBA زنقة جوبا  .33

 Rue BRAZAVILLE زنقة برازافيل  .34

 

 مقترح ألسماء أزقة بحي اكار ازوكاغ

 
 

 Rue RAMALLAH زنقة رام هللا  .35

 Rue ASKELEN زنقة عسقالن  .36

 Rue AL-MAWASSI زنقة المواصي  .37

 Rue AL-QARARA زنقة القرارة  .38

 

 أزقة بحي كالبونيطا) عين الهندية(مقترح ألسماء 
 

 Rue LEON زنقة ليون  .39

 Rue AVILES زنقة أفيليس  .40

 Rue AL BACETE زنقة البسيط  .41

 Rue HUELVA زنقة ولبة  .42

 Rue LUGO زنقة لوغو  .43



 

 أفزار ومرموشة-مقترح ألسماء أزقة بأحياء بوجيبار
 

 Rue GIZEH زنقة الجيزة  .44

 Rue EL HELMIYA الحلمية زنقة  .45

 Rue TANTA طنطا زنقة  .46

 Rue DAMIETTE دمياط زنقة  .47

 Rue ASSOUAN أسوان زنقة  .48

 Rue EL-FAYOUM الفيوم زنقة  .49

-Rue CHARM EL شرم الشيخ زنقة  .50

CHEIKH 

 Rue SHUBRA شبرا زنقة  .51

 Rue HELWAN حلوان زنقة  .52

 Rue DAMANHUR دمنهور زنقة  .53

 Rue PORT-SAID بور سعيد زنقة  .54

 Rue EL-ARICH العريش زنقة  .55

 Rue SOHAG سوهاج زنقة  .56

 Rue BENHA بنها زنقة  .57

 

     

 

 ســــب المجلــكاتنائب                                     رئيـــــس المجلــــس    

 

 

 

 محمد البلحاجي: إمضاء                                 ضاء : محمـد بـــــودرامإ   

 

 

 


