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ستنعقد طنجة للعموم أنه  جماعةينهي رئيس املجلس الجماعي ل

 1444رجب  16يوم الثالثاء  2023 راير فب   الدورة العادية لشهر 

افق البلدية بقاعة االجتماعات بمقر قصر  2023فبراير  07ل مو

وفق الجدولة الزمنية  وذلكالساعة الثالثة بعد الزوال بتداء من ا

 التالية:
 النقـطــــــة القطـــــاع

 تقرير إخباري للسيد الرئيس - إخباري  تقرير 

 

التعمير ونزع 

 ةامللكي

 

 

افقة على -  1 إعطاء الصالحية لشركة أمانديس القتناء باسم جماعة طنجة لقطعة أرضية مساحتها املو

ط في ملكية نظارة األوقاف لتوسعة محطة ضخ قناة بني /13084جزء من الرسم العقاري عدد  2م1500

 مكادة.

املتعلق  2022دورة يوليوز واملتخذ خالل  53/2022الدراسة واملصادقة على تعديل املقرر الجماعي عدد   - 2

بنزع ملكية الوعاء العقاري املخصص إلحداث مستودع وسيط لجمع النفايات املنزلية بمقاطعة مغوغة 

 .وفق الثمن املحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم

  دراسة ملتمس مقاطعة مغوغة بشأن تعزيز الشبكة الطرقية بإحداث مدارات جديدة. -3



املتعلق بدراسة نزع  2015إلغاء مقرر املجلس املتخذ خالل دورته العادية لشهر فبراير املصادقة على   -4 

اقعة بمسار واد اليهود في إطار برنامج حماية مدينة طنجة من خطر  ملكية عقارات األراض ي الو

 الفيضانات.

 الدراسة و املصادقة على تحديد حدود الطرق العامة. -5

 الدراسة و املصادقة على تسمية الشوارع واألزقة.-6 

التعاون 

 والشراكة

 Santاملصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين مدينة طنجة وبلدية سان بيير دي كور الدراسة و  -7

Pierre-des-Corps . 

 الكونغولية.املصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة وجماعة برازافيل الدراسة و  -8  

املصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج تأهيل األحياء الناقصة التجهيز الدراسة و   -9 

 (.2024-2023بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري املنظم )الشطر األول 

في مجال  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة و اتحاد الجمعيات العاملة - 10

 اإلعاقة بوالية طنجة.

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة و مؤسسة بيت الصحافة بطنجة.  -11

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة و مؤسسة املهرجان املتوسطي للثقافة     -12

 األمازيغية بطنجة.

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة و  جمعية حضانة طنجة للرضع واألطفال     -13

 املتخلى عنهم .

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة و مؤسسة عبد هللا كنون للثقافة والبحث     -14

 العلمي.

 بين جماعة طنجة و مرصد حماية البيئة واملآثر التاريخية. الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة   -15

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة و جمعية دعم وتسيير معهد األميرة لالمريم  -16

 لألطفال االنطوائيين.

الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة طنجة وشركة أمانديس تتعلق  -17

بتمويل مساهمات املستفيدين بمنطقتي األنشطة االقتصادية طنجة البالية والعوامة من أجل الرفع من 

 قدرة التجهيز بالكهرباء

التفاقية الشراكة من أجل إنجاز محجز جماعي للكالب  1الدراسة واملصادقة على ملحق تعديلي رقم  –18

 وجماعة طنجةوالقطط والحيوانات الضالة بين وزارة الداخلية 

 



 استراحة()

 تقدير واحترام، والسالمبكل 

افق  املر

العمومية 

 والخدمات

التحمالت املتعلق بكراء امللك الجماعي الخاص الكائن ببوخالف  املصادقة على كناشو الدراسة- 19

 واملخصص كحضانة.

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت املتعلق بكراء امللك الجماعي الخاص الكائن ببوخالف  -20

 واملخصص كمركز تجاري 

هكتار واملخصص إلحداث املجزرة  16اقتناء الوعاء العقاري البالغ مساحته الدراسة واملصادقة على  -21

الجماعية سوق املاشية واملحجز الجماعي، واململوك للجماعة الساللية ملدشر خندق الزرزور وعين 

 العسل.

 بسوق  امللحقة التجارية املحالت وتدبير  بإحداث املتعلق التحمالت دفتر  الدراسة واملصادقة على تعديل -22

 .والفواكه للخضر  الجملة

 .السيارات لركن أرضية تحت مرائب إلحداث مكادة بني مقاطعة دراسة ملتمس  -23

بشأن تنظيم جماعة طنجة  2019نونبر  25بتاريخ  297/2019املصادقة على تعديل مقرر املجلس عدد   -24 

 وتحديد اختصاصاتها )تنظيم إدارة مقاطعة مغوغة(.

اتفاقية احتالل مؤقت لقطعة أرضية كائنة بالقرب من محطة القطار قصد واملصادقة على دراسة ال -25

 تخصيصها كموقف للسيارات خاص بالتوقف املؤقت ملدة محددة.

امليزانية وشؤون 

 املالية والبرمجة

 دراسة برنامج االستثمار بمقاطعة بني مكادة -26

 ملقاطعة بني مكادةدراسة مقترح برنامج التجهيز  -27

الشؤون 

االجتماعية 

والثقافية 

 والرياضية

 2023املصادقة على منحة دعم جمعية اتحاد طنجة لكرة القدم برسم سنة -28

 األسئلة الكتابية

سؤال كتابي حول اإلجراءات املتخذة لتحسين أسطول حافالت النقل العمومي، تقدم به عضوين من  -

 أكوح.املجلس زكرياء أبو النجاة وبالل 

سؤال كتابي حول اإلجراءات املتخذة لوضع التراث العمراني ملدينة طنجة على القائمة إلدراجها في الئحة  -

 التراث العاملي لليونيسكو، تقدم به ممثل عن الفريق االشتراكي باملجلس.

سؤال كتابي حول اإلجراءات املتخذة بشأن مالعب القرب وأسواق القرب املتواجدة بجماعة طنجة،  -

 تقدم به ممثل عن الفريق االشتراكي باملجلس.

افق الرياضية بتراب جماعة طنجة من حيث:  - طرق  -األوعية العقارية  -سؤال كتابي حول وضعية املر

مدى انعكاسها على الساكنة املستهدفة مقدم من طرف  -التسيير واألطراف املتدخلة في الشأن الرياض ي 

 فريق األصالة واملعاصرة.


