عقد مجلس جماعة مكناس طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  .1.11.1الصادر في  02من
رمضان  7( .341يوليوز  )02.1القاض ي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  ..4-.3املتعلق
بالجماعات ،واستنادا ملقتضيات الفصل  41منه ،عقد مجلس جماعة مكناس دورته الاستثنائية
لشهر مارس  02.7يوم الثالثاء  0.مارس ، 02.7على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات
ملحقة مكناسة الزيتونة برئاسة السيد د 1عبد هللا بووانو رئيس املجلس وحضور السيد ممثل
عامل عمالة مكناس السيد عبد العزيز بخشيش رئيس املنطقة الحضرية لحمرية بالنيابة
والسادة أعضاء مجلس جماعة مكناس وبعض ممثلي املصالح الخارجية والسيد املدير العام
للمصالح بالجماعة والسادة رؤساء ألاقسام واملصالح بالجماعة وحضور السادة رجال إلاعالم
وبعض املواطنين  ،وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية  2.نقاط تمت دراستها في
جلسة فريدة 1
حيت وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقا للمادة  30من القانون التنظيمي  ..41.3افتتح رئيس
املجلس الدورة الاستثنائية لشهر مارس02.7
وأعطي الكلمة للسيد كاتب املجلس لتالوة ملخص أشغال الدورة الاستثنائية لشهر  02.7حيت
تميزت بدراسة النقطة الثانية من جدول أعمالها واملتعلقة باملخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
ملدينة مكناس فثمن املجلس املوقر التوجه العام لوثيقة املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
ملدينة مكناس الكبرى بإبداء واقتراح عدة مقترحات وآراء حوله فضال عن املقترحات املنبثقة عن
أشغال اجتماعات لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة1
وألجل تدقيق صياغة هذه املقترحات وتوطينها على الخريطة فان املجلس املوقر واقف بإجماع
أعضائه الحاضرين على تشكيل هذه اللجنة من الفرق السياسية املكونة للمجلس وهم السادة:
هشام القائد -حميد لعويس ي -العباس لومغاري -محمد الشكدالي -إدريس صقلي عدوي1
وبالنسبة للنقطة الثالثة واملتعلقة بالدراسة واملوافقة على محضر اللجنة إلادارية للتقييم (العقار
املسمي وليل ) وبعد املوافقة على كناش التحمالت املتعلق باستغالل القطعة ألارضية املسماة
ساحة وليلي والبالغ مساحتها إلاجمالية01.4:م ²من طرف شركة  QUICKمن أجل بناء مطعم
بمواصفات عاملية وافق املجلس خالل الدورة الاستثنائية لشهر مارس  02.7بأغلبية أعضائه
الحاضرين عن محضر اللجنة إلادارية للتقييم والدي حدد املبلغ الجزافي الستغالل العقار
الجماعي املسمي وليلي في 711222درهم عن كل ثالثة أشهر1
النقطة الرابعة واملتعلقة بالدراسة واملوافقة على اتفاقية الشراكة إلاطار التعاون بين غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس -مكناس وجماعة مكناس ألجل انجاز مشاريع مشتركة
في املجال الاقتصادي وبعد عرض ومناقشة هذه النقطة وافق املجلس بإجماع أعضائه
الحاضرين عليها وذلك تعزيزا للروابط الاقتصادية لدي ألاطراف املتعاقدة في أفق توسيع مجاالت
العمل في مختلف
ألانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في التنمية املحلية لجهة فاس-
مكناس1

ودعما للمفهوم الجيد للمقاربة التشاركية وانفتاحا على الثقافات ألاجنبية عرض املجلس املوقر
ووافق بإجماع أعضائه الحاضرين على ملحق اتفاقية الشراكة إلاطار بين جماعة مكناس واملعهد
الفرنس ي بمكناس تثمينا ملجموعة من ألاعمال املشتركة ودعما لبعض ألانشطة ذات الطبيعة
الثقافية والسياحية التي عرفت نجاحا من حيت تطوير التعاون اللغوي والثقافي لفائدة أطر
وموظفي ومستشاري جماعة مكناس لتنمية وتقوية اللغة الفرنسية1
وبعد عرض النقطة السادسة املتعلقة بالدراسة واملوافقة على تحديد وتتيم بعض فصول القرار
الجبائي الذي يعد من الوثائق ألاساسية التي تعطي للمجلس صالحيات مالية واسعة لكي يحدد
بمقتضاها أسعار الرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية الجماعة طبقا للقوانين و
القرارات الجاري بها العمل في ميدان الجبايات املحلية ،وافق املجلس بإجماع أعضائة الحاضرين
على تعديل وتتميم بعض فصول القرار الجبائي لجماعة مكناس عدد  02.7/.واملتعلقة بالرسوم
املفروضة على شغل ألامالك الجماعية املؤقتة ألغراض تجارية وصناعية ومهنية 47/02-.2-32
من امليزانية مع حذف الرسم الخاص باستغالل ساحة نيم ،وفي إطار تحيين منظومة املمتلكات
الجماعية الخاصة والرفع من قيمتها استجابة ملتطلبات املرتفقين في تدبير ألاكرية ومراجعة طرق
التسوية القانونية ومقاييس بعض القطاعات الحكومية ،وخصوصا وزارة ألاوقاف والشؤون
إلاسالمية فيما يرجع ملفهوم الغبطة في إعادة مراجعة العقود إلادارية الكرائية اعتمدت الجماعة
هذه املقاربة في حل بعض إلاشكاالت التي تفوت عليها فرصة إعادة مراجعة طرق التعاقدية وبعد
عرض ومناقشة املجلس النقطة السابعة من جدول أعماله للتصويت وافق املجلس بإجماع
أعضائه الحاضرين على محضر اللجنة إلادارية للتقييم حول تحديد قيمة املبلغ الجزافي الواجب
أداؤه لفائدة الغير في قدر مالي محدد في  4222022درهم كحد أدنى وباعتماد زيادة  %.2من سومة
الاستغالل السنوي بالنسبة للمتنازل له وتوقيعه لعقدة جديدة1
وبعد عرض ودراسة النقطة الثامنة من جدول أعماله واملتعلقة بالدراسة واملوافقة على تحيين
اتفاقية الشراكة املبرمة بين جماعة مكناس ،واملندوبية إلاقليمية لوزارة الصحة بمكناس وافق
املجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تحيين هذه الاتفاقية وذلك بتغيير اسم الجمعية من
"جمعية محاربة داء السرطان" إلى "جمعية أصدقاء املركز الجهوي لإلنكولوجيا بمكناس"1
وبالرفع من قيمة الدعم املخصص لفائدة الجمعية من طرف جماعة مكناس من 4221222022
درهم إلى  3221222022درهم وذلك مدة الاتفاقية1
وبعد نفاذ نقط جدول أعمال هذه الدورة وتالوة نص البرقية املرفوعة إلى الديوان امللكي " القصر
العامر " شكر السيد الرئيس السادة املستشارين على حضورهم ومناقشتهم البناءة وكافة رؤساء
ألاقسام واملصالح الداخلية والخارجية ورجال إلاعالم ثم أعلن عن اختتام أشغال الدورة
الاستثنائية لشهر مارس 02.7على الساعة الخامسة و ثالثون دقيقة1

