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  المملكة المغربية       

 وزارة الداخلية           

      والية جهة فاس مكناس        

 :  الورقة الحافظة          عمالة مكناس            

 جماعة مكناس            

 المديرية العامة للمصالح     

 مصلحة شؤون المجلس واللجان            

                                                   

 :جلسة فريدة

رقم   الشريف  الظهير  على  في    1-15-85بناء  رمضان    20الصادر   1436من 

المتعلق بالجماعات    113-14( بتنفيذه القانون التنظيمي رقم    2015يوليوز    7)   

المادة   لشهر    63والسيما  االستثنائية  دورته  مكناس  جماعة  مجلس  عقد  منه، 

األربعاء  2021يناير يوم  فريدة  جلسة  في  المؤتمرات  2021يناير    13،  بقاعة   ،

  ، صباحا  العاشرة  الساعة  على  حمرية  البلدي  هللا  بالقصر  عبد  د.  السيد  برئاسة 

السيد   مكناس  عمالة  عامل  السيد  ممثل  وحضور  مكناس،  جماعة  رئيس  بووانو 

 محمد غيالن : رئيس المنطقة الحضرية لحمرية بالنيابة.  

 

 65العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس :  -

 65عدد األعضاء المزاولين مهامهم          :  -

 47:                  عدد األعضاء الحاضرين   -

 

 الصفة  االسم الكامل  الصفة  االسم الكامل 

 عضو  كلــعبد الرحمان أف - 23 الرئيس  عبد هللا بووانو   - 1

 عضو  الصنهاجي إسماعيل - 24 النائب األول  رشيد طالبي    - 2

 عضو  السيد ادريس الخروبي - 25 لثاني النائب ا محمد ميلودي  - 3

 عضو  عبد العاطي كواح - 26 لثالث النائب ا الشكداليمحمد  - 4

 عضو  عبد العزيز بلخيري - 27 ة الخامس  ةالنائب  أسماء خوجة  -5

 عضو  نور الدين عامر - 28 السادسة  ةالنائب  سميرة قصيور  - 6

 عضو  محمد لحلوح  - 29 ة السابع ةالنائب  ليلى معزوز   -7

 عضو  المنعم الشهيبةعبد  -30 التاسع النائب  محمد الدكس - 8

 عضو  عبد اإلله الفونيني - 31 كاتب المجلس  محمد عكي  -9

 عضو  فريد بــــــوحي - 32 كاتب المجلس نائبة  أمال فريقش - 10

 عضو  الحسن بوكدور - 33 عضو  ادريس صقلي عدوي - 11

 عضو  رشيد الغاشي   - 34 عضو  حاميديبمحمد ُ -12

 عضو  عبد هللا مشكور   - 35 عضو  محمد أشكود   - 13

 عضو  المصطفى سعدان  - 36 عضو  عزيز يعقوبي  - 14

 عضو  محمد أبو القاسم  - 37 عضو  إدريس إاللـــــة - 15

 عضوة  نادية إدريسي قيطوني  -38 عضو  إدريس العلمي  - 16
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 عضو  إبراهيم عقيــــــــل – 39 عضو  يوالمهدا إسماعيل - 17

 عضو  عبد الحق الحمداني   -40 عضو  حسن تميمي - 18

 عضو  لحسن خربوش - 41 عضو  محمد فاللي - 19

 عضو  حميد لعويسي   - 42 عضو  محمد المشاطي - 20

 عضو  زكرياء بقديــــــــر  -43 عضو  رشيد مجبار - 21

 عضو    فؤاد أمين   - 44 عضو  أحمد بن حميدة - 22

 عضو  جواد حسني  - 45 

 عضوة  نوال محسن    -46

 عضو  هشام القائد  -47

 

 18*عدد األعضاء الغائبين بعذر وافق عليه المجلس : 

 :  وهم السادة

  محمد بنعزو    -4  التهامي بوخيمة   -3  اإلدريسيعبد الصمد    -2خالد البودالي      -1

  عبد النبي عثماني   -08العباس الومغاري  -7  نزهة الصح   --  6  عبد الحق بنسالم  -5

    -13أمينة حداش  -12  أحمد مسغاتي  -11  محمد بن عاللا  -10  الحاج ساسيوي  -9

  -17   جواد الشامي  -16يوسف السوحي    -15جواد مهال       -14محمد عديوباه   

 نبيلة بنعمر    -18 المصطفى المريزق

 00:  عدد األعضاء الغائبين بدون عذر * 

 :  السادةوحضور بعض رؤساء وممثلي المصالح الخارجية وهم 

 الــصــفـــة  االســـم الكـــامـــل   

 نادية لبيض   -

  عبد الرحمان ايت ونوكمار  -

 عن قسم الجماعات المحلية بالعمالة

 عن المنطقة الحضرية لحمرية  

  

 :  وحضور رؤساء األقسام والمصالح الداخلية بالجماعة وهم السادة
 

 الــصــفــة  االســم الكــامــــل 

 محمد نجيب   -

 عمر النواس -

 إدريس بدي  -

 عبد الكريم الفشان  -

 العباس أنكادي  -

 عزيز الفشان    -

 عبد هللا بوخطيرة   -

 أسامة الرشدي  -

 عبد الغني خربوش  -

 محمد العلج  -

 عبد الحي الدجالي  -

 المدير العام للمصالح   

 رئيس قسم األشغال واآلليات

 رئيس قسم الشؤون القانونية واإلدارية     

 رئيس قسم المعلوميات واإلعالم واألرشيف   

 رئيس قسم شؤون  الميزانية 

 رئيس مصلحة التواصل واإلعالم واألرشيف  

 رئيس مصلحة المشتريات 

 رئيس مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 عن مصلحة الوعاء الضريبي 

 عن مصلحة الوعاء الضريبي 

 عن مصلحة  حمالت استخالص الضرائب وتتبع الرسوم المحولة
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 الدغوغي سناء -

 فاطمة كعواش    -

 رشيد بنموح   -

 بنعبد النبي سميرة  - 

 حنان أجانا   - 

 إلهام كريمج  - 

 ةعن مصلحة  حمالت استخالص الضرائب وتتبع الرسوم المحول

 رئيسة مصلحة شؤون المجلس واللجن  

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن  

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن  

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن  

  عن مصلحة شؤون المجلس واللجن   
   

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقطتين  التاليتين :   

 ملخص عن أشغال الدورة السابقة. -1

الدراسةةة والافاةقةةة علةةل الةةدر  القةةيار العةةةانا لعااعةةة م  ةةا  علةةل  -2

 47.06بتغييةةةي واتاةةةي  القةةةا ف  ر ةةة   07.20إثةةةي رةةةدور القةةةا ف  ر ةةة  

 الاتللق بعةارات العااعات الاحلية.
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 العلسة بال لاة التالية: بلد التأكد من اكتاال ال صاب القا ف ا اةتتح السيد الينيس

السيد ماث  السلطة الاحلية السيدات والسادة الاستشاررن الحضفر ال ير  ، 

 اتللق :  تينرةاح   سليد وك  س ة وأ ت  بخيي . لدر ا هذه الدورة االستث انية  قط

 ملخص عن أشغال الدورة السابقة   -

القي - الدر   علل  والافاةقة  م  االدراسة  لعااعة  العةانا  إثي ار  علل      

ر     القا ف   ر      07.20ردور  القا ف   واتاي   الاتللق    47.06بتغييي 

 بعةارات العااعات الاحلية.

  

ة  ادمة ةا لدر ا دورو د ا تصي ا علل هذه ال قطة ذات الطةيلة االستلعالية أل    

   2021اريةةيوها الدورة اللادرة لشهي   بدارة الشهي الاقة ،

الاستشارة أمي ة حداش والسيد رفسف  السيدة  الفااحة علل والدة  الةدارة  قيأ  ةا 

  ، م  ا   بعااعة  الافظف  واةتهبفلحيوف  من  مفاط ات   الا ية  وك   من 

م  ا  مدر ة  وة   ،ومفاط ا  بلد  حداش  أمي ة  للسيدة  والسلفا   الصةي  اة  تا ل 

. و دم ا التلازي فم واحدو د زراها  ة  وةااها بي  والداها التا كا ت اقطن ملها،

حضفر الع ازة . كذلك وةاة    لألسف   أ ا والسيد ادررس رقلا عدوي ول   ستطع

رفسف   وكاالسيد   ، م  ا   بعااعة  مفظف  رشتغ   بفلحيوف  أبفه  بعااعة   

اللاي  وهف  م  ا ، ، و كا  إ سا ا طافحا  رحاه هللا  و د كا   ،شاب ةا مقتة  

بقس الةشيرةسانقا  الافارد  وأب اءه    وزوجته  والداه  ريزق  أ   هللا  من  .  تا ل 

 الصةي والسلفا  . 

 شيع ةا جدول األعاال بتقدر  ملخص عن الدورة السابقة وأعطا ال لاة للسيد 

 محاد ع ا كااب الاعلس  لقياءة ملخص أشغال الدورة السابقة . 
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 :   ولى النقطة األ

 أشغال الدورة السابقة .ملخص عن  -1

 

 : ) كااب الاعلس ( السيد محمد عكي

 اال  ص ملخص أشغال الدورة السابقة وذلك كاا رلا :

  1436من رمضا   20الصادر ةا  1.15.85طةقا لاقتضيات الظهيي الشيرف ر   

الاتللق بالعااعات،  113-14( القاضا بت فيذ القا ف  الت ظياا ر   2015رفليفز  7)

،  2020أكتفبي   05، عقد معلس جااعة م  ا  دوراه اللادرة  رفم 33الفص  والسياا

ةا جلسة ةيردة بقاعة الاؤاايات بالقصي الةلدي حايرة، علل الساعة اللاشية رةاحا،  

بيناسة السيد د. عةد هللا بفوا ف رنيس الاعلس وحضفر ماث  السيد عام  عاالة 

دة أعضاء الاعلس، والسيد الادري م  ا ، رنيس الا طقة الحضيرة لحايرة، والسا

اللام للاصالح بالعااعة، والسادة رؤساء األ سام والاصالح بالعااعة، وبلض ماثلا 

الاصالح الالمايكزة، وحضفر السادة رجال اإلعالم وبلض الافاط ين و د اضان 

  قطة.  28أعاال الدورة   جدول

بتالوة  العلسة  ا طلقت  ال صاب،  اكتاال  من  التأكد  الدورة    بلد  أشغال  عن  ملخص 

الاعلس   رنيس  السيد  ذلك  بلد  كاا  دم  الاعلس،  كااةة  السيدة  انةة   السابقة،  دمته 

 اقيريا إخةاررا حفل معا  أ شطة الاعلس ما بين الدوراين. 

والايزا يات   الينيسية  الايزا ية  من  ك   علل  باإلجااع  الاعلس  رادق  ذلك،  إثي 

 وكذا بيمعة الفانض التقدريي لها. 2021الالحقة لها بيس  الس ة الاالية 

 واضا ت ال قطتين الافاليتين من جدول األعاال اقدر  عيضين :  

األول رتللق بليض السيد الادري اإل لياا للتيبية الفط ية والت فرن الاه ا والتللي      -

الدراسية   الس ة  بيس   الادرسا  الدخفل  با  ا  حفل  الللاا  والةحث  -2020اللالا 

2021 . 

الحالة   - حفل  با  ا   الصحة  لفزارة  اإل لياا  الادري  السيد  بليض  رتللق  والثا ا 

    الفبانية بالادر ة

 و د  ام الاعلس بالافاةقة علل معافعة من االافا يات اخص :  

ومعلس    - اللفجيستيك،  وال ق   التعهيز  ووزارة  الداخلية،  وزارة  بين  شياكة  اافا ية 

بتأهي    الاتللق  الاشيوع  لت فيذ  م  ا   وجااعة  م  ا ،  وعاالة  م  ا ،  ةا   جهة 

بي امج   بين  اللقد  ةا  الادرج  م  ا   بلاالة  الطي ية  للشة ة  اإلستياايعية  الاحاور 

 (.  2022-2020م  ا  ) –الدولة وجهة ةا  

الاةادرة   - إطار  ةا  وعاليات  مشاررع  وإ عاز  بتافر   متللقة  الشياكة  اافا ية  ملحق 

 الفط ية للت اية الةشيرة الخارة بعااعة م  ا . 

الالحق الثا ا الافا يات الشياكة بين عاالة م  ا ، اللع ة اإل لياية للت اية الةشيرة   -

إلعادة   أخيى  جهة  من  م  ا   وجااعة  جهة  من من  الاتةقية  الاالية  الاةالغ  بيمعة 

 رفقات الاشاررع الا عزة.

من جهة   –اللع ة اإل لياية للت اية الةشيرة    -ملحق اافا يات شياكة بين عاالة م  ا   -

ومعلس عاالة م  ا ، ومعلس جااعة م  ا ، ومعلس جااعة ورسال ، والا دوبية  
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للتلاو  الفط ا من جهة أخيى، إل عاز الا التالية :  اإل لياية  اهيئة الايكب    -شاررع 

 االجتااعا ابتسامة بعااعة م  ا ، 

إحداث ميكز م دمج   -اهيئة الايكز العهفي لليعارة االجتااعية بعااعة م  ا ،    - 

 لفاندة األشخاص ةا وضلية إعا ة بعااعة ورسال  

فر  الدر  مقير ال قطة الاتللقة بالحق اافا ية شياكة بين جااعة م  ا  وجااعة مش  -

 . 2020الستي ية من أج  ايمي  بيج  يمفدة، والاتخذ خالل الدورة اللادرة لفةياري 

م  ا     - عاالة  بين  شياكة  اافا يات  الةشيرة    –ملحق  للت اية  اإل لياية  من    -اللع ة 

جهة، ومعلس جااعة م  ا ، والادريرة اإل لياية لفزارة الشةاب واليراضية با  ا ، 

لا  اسا للعاةاز با  ا  من جهة أخيى، إل عاز الاشاررع وجالية ال عاح اليراضا ا

  : بفعااري    -التالية  بةاب  االختصارات  متلددة  مغطاة  واعهيز   –ب اء  اعة  اهيئة 

اهيئة الادر ة اليراضية بالفضاء    –مللةين رراضيين ب   من حا الا صفر والةسااين  

والسالورة   بفعااري  باب  بين  ا  –الفار   وافسيع  اعة  بالايكب  اهيئة  لعاةاز 

والتيةيها   والياضا  م  ا      20االجتااعا  بعااعة  رراضا    -غشت  ةضاء  اأهي  

 للقيب بحا الزرهف ية افسيع.

م  ا     -- عاالة  بين  شياكة  اافا ية  الةشيرة    –ملحق  للت اية  اإل لياية  من    –اللع ة 

من  ورسال   جااعة  ومعلس  م  ا ،  جااعة  ومعلس  م  ا ،  عاالة  ومعلس  جهة، 

 اأهي  غابة الشةاب بعااعة   -أخيى، إل عاز الاشاررع التالية :  جهة

اأهي  مللب رراضا ل ية القدم بحا الفحدة وازورده باللشب االرط اعا    –م  ا   

 إحداث مللب بلدي ل ية القدم بعااعة وسال . –بعااعة م  ا  

م  ا     - عاالة  بين  شياكة  اافا يات  ال  –ملحق  للت اية  اإل لياية  من   –ةشيرة  اللع ة 

جهة  من  با  ا   الصحة  لفزارة  اإل لياية  والا دوبية  م  ا ،  جااعة  ومعلس  جهة، 

  : التالية  الاشاررع  الص ف األول   -أخيى، إل عاز  إحداث ميكز رحا حضيي من 

للفرعة   واألمياض    –بحا  الس   داء  اشخيص  ميكز  من  ك   واعهيز  وافسيع  اهيئة 

 2ن الحضيرين من الاستفى األول ميجا   الت فسية بسيدي سليد والايكزرن الصحيي

 وب ا امحاد

م  ا     - عاالة  بين  شياكة  اافا يات  الةشيرة    –ملحق  للت اية  اإل لياية  من   –اللع ة 

جهة، ومعلس جااعة م  ا ، وجااعة م  ا ، وجالية اليراض ال ةيي با  ا  من 

 جهة أخيى، إل عاز مشيوع رتللق بتهيئة سفق اليراض بعااعة م  ا .

بين عاالة م  ا       - اافا يات شياكة  الةشيرة    –ملحق  للت اية  اإل لياية  من    –اللع ة 

جهة، وجااعة م  ا ، والا دوبية اإل لياية للتلاو  الفط ا با  ا ، من جهة أخيى، 

 بعااعة م  ا   2إل عاز مشيوع رتللق بة اء ميكز اجتااعا ايبفي بحا ميجا  

م  ا   - جااعة  بين  الشياكة  الخفيفة اافا ية  الاأكفالت  وبانلا  حيةيا  وجالية   ،

بإحداث  رتللق  مشيوع  إل عاز  وذلك  أخيى  جهة  من  سليد  سيدي  الطي ية  بالاحطة 

محالت علل ش   أكشاك إلعادة افطين مستغلا الةياررك التا كا ت متفاجدة "بةاب  

 الخايس بعااعة م  ا . 

لقطاع ال ظاةة بعااعة لاففض  كاا واةق الاعلس علل  قطتين اخص ملحقين للتدبيي ا

 م  ا  
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للتدبيي الاففض لقطاع ال ظاةة بعااعة م  ا ،   64/2019لللقدة ر      1ملحق ر       -

التدبيي   وشيكة م فمار اإلسااعيلية من أج  إدماج جااعة الاشفر استي ية ةا  طاع 

 لل ظاةة. 

لايكز الطاي والتثاين لعااعة م  ا  لتعهيز   20/2013لللقدة ر      1ملحق ر        -

 وب اء ميكز ةيز ال فارات الا زلية أو الاشابهة. 

باإلجااع    الاعلس  واةق  ذلك  م  ا  بلد  لعااعة  الت ظياا  الهي    الدر   علل 

 وافريف الاهام وةق مستعدات مياسلة السيد وزري الداخلية.

الاعلس   در   باستغالل كاا  الاتللق  التحاالت  دةتي  الدر   علل  باإلجااع  وواةق 

 غشت.  20م تفج مقهل الايكب اليراضا 

 ةا حين ا  إرجاء ال قطتين التاليتين الاتللقتين ب : 

أوكسعين رشا ة    - بين جااعة م  ا ، و ادي  اافا ية شياكة  الدراسة والافاةقة علل 

ةا    53957/ 59 تاية لليس  اللقاري  م  ا  من أج  استغالل مؤ ت لقطلة أرضية الا 

 ، إلحداث مالعب للقيب.  4اعزنة بساة 

الدراسة والافاةقة علل ملحق عقد ادبيي بين عاالة م  ا ، اللع ة اإل لياية للت اية    -

للي ص   الاغيب  شةاب  أم   وجالية  م  ا ،  جااعة  ومعلس  جهة،  من  الةشيرة 

 الحضيي الحي با  ا . 

لاعلس وواةق بإجااع أعضانه علل افأمة مدر ة م  ا   وةا معال التفأمات، در  ا

 (. Orléansمع مدر ة "أورليف " الفي سية )

 وةا معال التلايي، در  الاعلس وواةق باإلجااع علل ال قطة الاتللقة  ب: 

 عين الشةيك.  زع مل ية القطلة األرضية الاحتض ة لاللب -

 أرجأ باإلجااع  قطتين اخص :ةا حين 

ا فيذ      - ألج   العايلية  بالةزازرن  يب  دكا ين  مل ية  علل  زع  والافاةقة  الدراسة 

مشيوع الاداخ  والتهيئة الخارجية للسفق القار بحا الس اكين ةا إطار اأهي  الةاعة  

 الاتعفلين علل رليد جااعة م  ا .

و    - ةةياري  الدراسة  دورة  خالل  الاتخذ  الاقير  الدر   علل  ي  بتغيي  2019الافاةقة 

اإلااوة   مةلغ  الدر   مع  بفعااري  با طقة  القضاة  إلحداث  ادي  الاخصصة  الاساحة 

 الاحدد من طيف لع ة التقيي  وةق ذلك.

وةا األخيي  دم السيد الينيس للسادة األعضاء  اقيري الافتشية اللامة لإلدارة التيابية  

 حفل التدبيي الاففض لل ظاةة والاطيح اللافما. 

ك   قط است فاد  الال ا،   وبلد  للدرفا   الافجهة  الةي ية  اليت  األعاال،  جدول 

أكتفبي لشهي  اللادرة  الدورة  أشغال  الينيس  السيد  جااعة   2020ورةع  لاعلس 

 م  ا .

 : ) رنيس الاعلس (  السيد د. عبد هللا بووانو 

ش يا السيد كااب الاعلس ، ةا الةدارة أررد التلةيي عن االراياح بأمطار الخيي  

ات التا  الالدل الس في من التسا ط تاعاوز التاالتا عيةتها مدر ة م  ا   

مل  لحد اآل  عفض  400اسا طت حفالا اليةه عادة مدر ة م  ا ، بحيث 

 مل  كالدل .  320
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 :   النقطة الثانية

ــة  -2 ــى الدراســة والموافق ــاس عل ــة مكن ــائي لجماع ــرار الجب ــديل الق ــى تع عل

 47.06بتغييــر وتتمــيم القــانون رقــم  07.20إثــر صــدور القــانون رقــم 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

 العرض :

 مذكرة العرض :

 

عدد   الداخلية  وزير  السيد  مذكرة  على   2021يناير    4بتاريخ    33بناء 

رقم   بالقانون  ورد  لما  طبقا  الجبائي  القرار  تحيين  المتمم   07.20بخصوص 

رقم   نشره   47.06للقانون  تم  والذي  المحلية  الجماعات  بجبايات  المتعلق 

تنفيذ والذي دخل حيز ال  2020دجنبر    31بتاريخ    6948بالجريدة الرسمية عدد  

، فقد قام قسم الموارد المالية بإعادة تحيين وتجميع القرار 2021منذ فاتح يناير  

الجبائي أخذا بعين االعتبار للمستجدات األساسية التي يتميز بها القانون الجديد. 
والتي يجب استحضارها في هذا الصدد مع األخذ بعين االعتبار األضرار التي  

الصناعية أو المهنية جراء الظروف الصحية    لحقت ببعض األنشطة التجارية ،
 التي يعاني من تبعاتها العالم عامة وبلدنا خاصة   19المترتبة عن جائحة كوفيد  

 وقد همت التغييرات التي عرفها القرار الجبائي الفصول التالية : 
 : الفصل الثامن عشر

 10-30-20الرسم المفروض على االقامة بالمؤسسات السياحية  

يطر لم  الرسم  هذا  قبل   ئ بخصوص  من  المطبقة  األسعار  على  تغيير  أي 
من   انتقل  الذي  الضيافة  بدور  اإلقامة  على  المفروض  الرسم   20باستثناء 

د
ر
ه
م
 
إ
ل

ى
 
1
5
 
د
ر
ه
م
 

كما تمت إضافة الرسم المفروض على اإلقامة بالرياضات والمنازل المؤجرة 
 درهم كما يلي :  15للسياح التي وردت بمقترح وزارة الداخلية مقابل  

 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  15,00 دور الضيافة 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  15,00 الرايضات واملنازل املؤجرة للسياح   -

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  25,00 والفنادق الفاخرة  مراكز وقصور املؤمترات

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  25,00 جنوم  5* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  10,00 جنوم  4* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  7,00 جنوم  3* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 * فندق جنمتي 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 * فندق جنمة واحدة

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  20,00 الفندقية النوادي 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  10,00 قرى قضاء العطل 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  7,00 االقامات السياحية 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 النزل واملالجئ واملاوي املرحلية 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 املؤسسات السياحية االخرى 
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 :  الثالث والعشرونالفصل 
 14-10-10-30الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

أن   إعتبار  على  الرسم  بهذا  المتعلقة  األسعار  بخصوص  تغيير  أي  يطرأ  لم 
جماعة مكناس قد سبق لها أن قامت بذلك في مرحلة سابقة وذلك طبقا لما ورد 

 بالمذكرة الوزارية المذكورة.
 :   والعشرونالفصل الرابع 

 15-10-10-30الرسم على عمليات البناء  

 رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية -
تم إضافة عمليات لم تكن مضمنة بالقرار الجبائي واعتماد اسعار على  

 الشكل التالي : 
 درهم للمتر المربع المغطى 5,00 إعادة إيواء قاطني دور الصفيح   

 درهم للمتر المربع المغطى 5,00  للسقوط  معالجة الدور اآليلة 

 درهم عن كل رخصة 1.000,00    عمليات الهدم   

 فيما لم يطرأ أي تغيير بالنسبة لألسعار األخرى المطبقة والمتعلقة بهذا الرسم.
 :   الفصل الخامس والعشرون

 الرسم على عمليات تجزئة األراضي 
لكون الجماعة قد سبق لها أن  هذا الرسم بدوره لم يعرف أي تغيير نظرا  

 اعتمدت النسب المائوية التي جاءت بالمذكرة الوزارية.
 :   الفصل السادس والثالثون 

 15-10-10-40الرسم على استخراج مواد المقالع 

 بالنسبة لهذا الرسم فقد أصبح على الشكل التالي : 
 

 السعر عن كل متر  مستخرج  اصناف المواد المستخرجة 

 درهم  30,00 الغاسول  

 درهم  20,00 المستخدم في التكسية  لرخام

 درهم  20,00 الغرانيت المستخدم في التكسية 

 درهم  6,00 الرمل المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 

 درهم  6,00 الطين المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 

 درهم  6,00 الكلس المعد لحجر البناء أو للحصى

 درهم  6,00 الطين المعد للصناعة الخزفية

 :   والخمسون  الخامسالفصل 
الغراض   الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعية مؤقتا

 40.10.20.37  تجارية او صناعية او مهنية
 تمت إضافة سعر استغالل الملك العمومي بسوق الجملة للخضر والفواكه :

 املربع عن كل ثالثة أشهر ابلدرهمالرسم للمرت  نوع النشاط  الموقع 

 درهم  100,00 احتالل الملك العمومي لبسوق الجملة للخضر والفواكه  تراب الجماعة 
 

 السيد د. عبد هللا بووانو 
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وأعطي الكلمة للسيد محمد أشكود رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية  

 والبرمجة لقراءة توصية اللجنة . 

 

 رئيس اللجنة  ( محمد أشكود : )  السيد

 توصية اللجنة : 

ضافة مقتىض رإبع ابلفصل  -1  وذكل كام ييل :   24إ 

إلآيةل -4 إلبناايت  تسوية  رخصة  أ و  إلبناء  رخصة  موضوع  للعمليات  ابلنس بة 

 درمه .  1000للسقوط ، ال ميكن أ ن يقل مبلغ إلرمس إملطبق عن 

 :   55ابلنس بة للفصل إخلامس وإمخلسون :  -2

ضافة سطر هبذإ إلفصل يضم إملقتىض إلتايل :     أ وصت إللجنة اب 

إلتجارية   إلواكالت  أ مام  وإملس تعمةل  إجلديدة  إلس يارإت  عرض  ل ماكن  ابلنس بة 

 درمه عن لك مرت طويل عن لك ثالثة أ شهر. 200أ وصت إللجنة بتحديد مبلغ 

صالحبلكمة  ترمميأ وصت إللجنة بتعويض لكمة  24ابلنس بة للفصل  -3   إ 

 إلوإردة يف إلسطر إل خري من  هذإ إلفصل . 

 

 

 : ) رنيس الاعلس (  السيد د. عبد هللا بووانو 

ج ةا  الاةيمعة  لل قطة  اقدراها،بال سةة  ةا  أطي   ةلن  األعاال  عقد   دول  ا   ةقد 

الاحلية ةا ماي  م اظية ح العةارات  ا  إعداد  ا ف  2018فل  إثي ذلك  ، وعلل 

. هذا القا ف  اإلطار اء علل الصليد الفط ا أو التياباإطار حفل العةارات سف

 ات . ةه اك الدرالت اضا ها مل  رصدر بلد ، ةقط ه اك بلض التلدرالت والاالء

عليها اطللت   و د  الاالية  ه اك  ا ف   كا ت  ةقد  الاحلية  العةارات  رخص  ةياا   .

للقا ف     الدرالت بت  07.  20طةقا  اليساية  بالعيردة  ردر   31اررخ  الذي 

عدد    2020دج ةي ال6948احت  عدة  القا ف   هذا  اضان  و د  اةدو .  درالت  د 

مهاة  ول  ها  ا تظار  ش لية  ةا  هذا  ك   الذي.  اإلطار  القا ف   ان سيتض   ردور 

الاحلية، للعةارات  جدري  اتللق   اغييي  األولل   : شقين  ةا  ستتفحد  بحيث 
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   ما أل شطة التعاررة سيت  اعايلها ةا رس  واحد . والثا ا رس  له عال ة ببا

 جاء بلدة الدرالت أختصيها كاا رلا :  07. 20اللقار. إذ  القا ف   رتللق ب 

 ور األمي بتحصيله .  دره  لن رت  رد 200  رس  أ   من أوال : ك

الاالية   وزارة  مصالح  اقفم  التا  اليسفم  الثالث   : لصالح ثا يا  بتحصيلها 

مقاب   سة والخدمات العااعات  الس ن  ورس   الاه ا  اليس   ها  مانفرة  ة 

: الخدمات العااعة كا ت احص  من وزارة   هذه ال سبالعااعية . اآل  ا  اغييي 

علل   مقاب     %10الاالية  ال سة  %90ةا  اآل  ستصةح    98و   %2ة  للعااعات 

 للعااعات . 

. للغيف  %2للاالية و  %11، للعااعات  %87ةياا رخص اليس  الاه ا سيصةح  

 ةياا رخص رس  الس ن ةليس ه اك أي الدر  . 

: ا  احيين طيرقة احتساب الضيرةة علل األراضا غيي الاة ية التا اطيح    ثالثا

إش االت   القا ف عدة  ما  07.  20  )وجاء  ك   وافصي   لتق ين  بهذهلرت  (    لق 

 ةة . رالضي

التا   اليسفم  بلض  إدخال   : بالعهرابلا  إما  واتللق  مفجفدة  ا ن  أو ل   ات 

 اللااالت واأل الي  أو بالعااعات . 

بال سةة للعااعات ه اك اليس  علل استخياج الاياه الالد ية وهف علل ك  حال 

الاتللقة بالسياحة التا   ال رل ي ا . وه اك بلض اليسفم  حن مل يين بها كاليسفم

أربع رسفم متللق أرضا  . ه اك  الضياةة واليراضات  ا  أضاةت دور  بالتلايي  ة 

القا ف  وها رخصة اإلرالح،   ك ا  تفةي علل بلضها  ة  ذلك،. وخلقها  ةا 

الهدم اآلرخصة  الدور  ملالعة  ورخصة  التسفرة  رخصة  و اط ا ،  للسقفط  رلة 

 قة بالاقالع . ذلك اليسفم الاتللدور الصفيح . ك

 ال قطة الخامسة ها مهاة جدا واتللق باإلعفاءات : 

األولل ها ابتداء من ااررخ دخفل هذا القا ف  حيز الت فيذ ، الغل الدرف  العةانية 

 2الاستحقة لفاندة العهات واللااالت واأل الي  والعااعات الاشار إليها ةا الاادة 

القا ف    بادو ة احصي   15/97من  الضيرةة   الاتللقة  ةيها  باا  اللافمية  الدرف  

رق   أو  رساوي  والتا  التحصي   الافضفعة  يد  الاه ية  والضيرةة  الحضيرة 

 دره  .  200مةلغها عن 

واأل اللااالت  أو  العهات  لفاندة  الاستحقة  العةانية  الدرف   الغل   :  الي  ثا يا 

والتا بفشي بشأ ها   والضيرةة الاه ية  ووالعااعات باا ةيها الضيرةة الحضيرة  

 .  دره   200مؤدى رساوي أو ال رتلدى احصي  جزنا  تج ع ه مةلغ متةقل غيي 

ومصاررف  التأخيي  وةفاند  والزرادات  والغيامات  الدعاني  أرضا  الغل   : ثالثا 

 .شار إليها أعاله مهاا كا  مةلغهاالتحصي  الاياةطة بالدرف  الا

لاختص  الاشار إليها من طيف محاسب الخزر ة ارابلا : اطةق القانيا اإللغاءات  

 ين الال يين .   ردو  اقدر  طلب من طيف الاد

بالضيانب  الاتللقة  التحصي   والدعاني ورفاني  والغيامات  الزرادة  الغل  كذلك 

واللااالت  العهات  لفاندة  الاستحقة  واألااوى  والاساهاات  والحقفق  واليسفم 

الضيرةة الاه ية والتا ل    و  يرةة الحضيرة واأل الي  والعااعات باا ةا ذلك الض
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ر اري   ةااح  استخالرها  ة   والالزمف    2020رت   الخاضلف   رقفم  أ   شيرطة 

بتسدرد أر  هذه الضيانب واليسفم والحقفق والاساهاات واألااوى  الال يف  

 .  2020رف يف  30إلل غارة 

الاشار    اطةق اإللغاءات  الا لف  القانيا  طيف  من  أعاله   ع د بالتإليها  حصي  

اقدر   دو   واألااوى  والاساهاات  والحقفق   واليسفم  الضيانب  أر   اسدرد 

مسةق الاد  طلب  ورستفيد  الال ا.  الخاضع  أو  الالزم  طيف  ةقط  رمن  ف  

ةااح  الاستخلصة  ة   غيي  التحصي   ورفاني  والزرادات  والدعاني  بالغيامات 

 من إلغانها كليا والقانيا .   2020ر اري 

ةيرة أخيى عقد لقاء عن بلد  ةا    ا   ا رة إليه. وريز ما را   ا اإلشاإذ  هذه أب

عي  اقدر   وكذلك  األخيى  األمفر  بلض  هذا لا ا شة  ةا  جاء  ما  أه   حفل  ض 

ةأه  شاءالقا ف  لا  وبال سةة  به  .  علل   جاء  الضيرةة  رخص  ةياا  هف  القا ف  

عيةت   ، بحيثعدة إش االت للعااعات  راضا الغيي مة ية، التا كا ت اخلقاأل

 .  اه  اإلعفاءات ومساطي إ يارهااد يقات مهاة 

م ا   اطلب  الداخلية  وزارة  من  باذكية  أرضا  افرل ا   ، القا ف   إلل  باإلضاةة 

الاالءمة  ة    علل  بال سةة   15الاصاد ة  التحصي   من  حتل  تا ن  ر اري 

 للالزمين الذرن ريردو  األداء. 

ر ما  ك   هذا  القا ف   إذ   ردور  إثي  العةانية  القيارات  بتحيين    07.   20تللق 

القا ف    واتاي   ال   الاتللق  06/47بتغييي  علي   بالعةارات  وزع ا  و د   . احلية 

الة اء القيار   علل  واليس   الاة ية  غيي  األراضا  علل  اليسفم  رتضان  الذي 

أو  اإلرالح  رخصة  مفضفع  اللاليات  أو  األراضا  اعزنات  علل  واليس  

السياحا رخص اإلرفاء  وأش ال  السياحية  الاؤسسات  علل  اليس   ث   الهدم  ة 

الاقالع  ،األخيى مفاد  استخياج  ب اء واليس  علل  الدرله  م ا  ما طلب  ك   . هذا 

عقدت   التا  اللع ة  أث اء  عيض  مذكية  ل    ةقد  دم ا  هذا  العالة رفم  علل 

أث ا  الااضية، ا   اليسفمو د  هذه  علل  االافاق  اللع ة  ةالء  الاتللق ي.  س  

  ه  دور الضياةة اغييي    ل  رطيأ عليه أي اغييي ةقط ه اك  بالاؤسسات السياحية  

اليراضات والا ازل    بال سةة لليس  عللدره  .    15إلل    20ا  خفضها من    التا

 دره  .   15ب  احتفظ االاؤجية للسياح ةقد 

اليس     أما  .الاة ية ةل  رطيأ عليه أي اغييي  ةياا رخص اليس  علل األراضا غيي

الة اء القا ف ية،  علل عاليات  الة ارات غيي  ل    ن  تفةي   واسفرة  ما  أضف ا  ةقد 

دراه  للاتي   5العةانا ورتللق  بإعادة إرفاء  اط ا دور الصفيح    يارعليه ةا الق

الاغ للسقفط:الايبع  اآلرلة  الدور  ملالعة   . الهددراه   5طل  عاليات   1000م  . 

 . ه  وها أ صل ما ر ص عليه القا ف در

اليس  علل عالية اعزيء أ   ه اك  ل  رطيأ عليه  .  فس األمي ي اغييياألراضا 

 بال سةة لليس  علل استخياج مفاد الاقالع. 

اليس    رخص  شغ ةياا  أو   علل  اعاررة  ألغياض  مؤ تا  العااعية  األمالك 

مه ية  أو  ةقد حدد اه ةار اعية  ودره   100  ،  ا  ذلك،  لتفريات  لافتشية ا فيذا 

 .  اللامة لإلدارة التيابية
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التيابية التا ةا الدورة الاقةلة سأعيض علي   اقيري الافتشو ية اللامة لإلدارة 

والففاكه، للخضي  العالة  بسفق  خارة  باهاة  عدة     امت  التقيري  اضان  و د 

ل  استخلص م مالحظات و العااعة  الاالحظات أ   بين هذه   ذ افريات . ومن 

 اليس  علل احتالل الالك اللافما بال سةة للتعار.  1999س ة 

 . ل قطة و د حاولت أ  أكف  مختصياإذ  هذا ك  ما رتللق بهذه ا

 

 بلد ذلك عيض السيد الينيس هذه ال قطة للا ا شة .  

 

 :  المناقشة

التدخ    ةا  األعضاء رغةته  السادة  من  أحد  رةد  ل   للا ا شة  ال قطة  ةفر عيض 

 4بتاررخ    33عدد    لا ا شتها وعلل إثي ذلك واطةيقا لاقتضيات الدوررة الفزاررة

بشأ ها ،  2021ر اري   الدر   حدث  التا  الفصفل  من  ك   الينيس  السيد  عيض 

 للتصفرت علل التفالا :  

 :  الفصل الثامن عشر -1

 10-30-20الرسم المفروض على االقامة بالمؤسسات السياحية  

لم   الرسم  هذا  قبل  ئيطربخصوص  من  المطبقة  األسعار  على  تغيير   أي 
من   انتقل  الذي  الضيافة  بدور  اإلقامة  على  المفروض  الرسم   20باستثناء 

درهم كما تمت إضافة الرسم المفروض على اإلقامة بالرياضات   15درهم إلى  

درهم    15والمنازل المؤجرة للسياح التي وردت بمقترح وزارة الداخلية مقابل  

 كما يلي :

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  15,00 دور الضيافة 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  15,00 الرايضات واملنازل املؤجرة للسياح   -

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  25,00 والفنادق الفاخرة  مراكز وقصور املؤمترات

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  25,00 جنوم  5* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  10,00 جنوم  4* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  7,00 جنوم  3* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 * فندق جنمتي 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 * فندق جنمة واحدة

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  20,00 الفندقية النوادي 

 عن كل شخص وعن كل ليلة درهم   10,00 قرى قضاء العطل 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  7,00 االقامات السياحية 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 النزل واملالجئ واملاوي املرحلية 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 املؤسسات السياحية االخرى 

 

 :  يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما 

 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓
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 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -نادية ادريسي قيطوني      -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 

 : الفصل الثالث والعشرون
 14-10-10-30األراضي الحضرية غير المبنية الرسم على 

أن   إعتبار  على  الرسم  بهذا  المتعلقة  األسعار  بخصوص  تغيير  أي  يطرأ  لم 
جماعة مكناس قد سبق لها أن قامت بذلك في مرحلة سابقة وذلك طبقا لما ورد 

  بالمذكرة الوزارية المذكورة.
 

 :  ا يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على م

 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓

 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -نادية ادريسي قيطوني      -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 
 

 :   الفصل الرابع والعشرون
 15-10-10-30ليات البناء  الرسم على عم

 رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية -
تم إضافة عمليات لم تكن مضمنة بالقرار الجبائي واعتماد اسعار على  

 الشكل التالي : 
 درهم للمتر المربع المغطى 5,00 إعادة إيواء قاطني دور الصفيح   - 

 درهم للمتر المربع المغطى 5,00  معالجة الدور اآليلة للسقوط - 

 درهم عن كل رخصة 1.000,00  عمليات الهدم  - 

الة ارات    - اسفرة  رخصة  أو  الة اء  رخصة  مفضفع  لللاليات  بال سةة 

 دره  . 1000اآلرلة للسقفط ، ال را ن أ  رق  مةلغ اليس  الاطةق عن 
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والمتعلقة بهذا  فيما لم يطرأ أي تغيير بالنسبة لألسعار األخرى المطبقة  
 الرسم.

 :  وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓

 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -دريسي قيطوني  نادية ا    -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 :   الفصل الخامس والعشرون
 الرسم على عمليات تجزئة األراضي 

هذا الرسم بدوره لم يعرف أي تغيير نظرا لكون الجماعة قد سبق لها أن  
 المائوية التي جاءت بالمذكرة الوزارية.اعتمدت النسب 

 :  وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓

 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -دريسي قيطوني  نادية ا    -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 :   الفصل السادس والثالثون 
 15-10-10-40الرسم على استخراج مواد المقالع 

 بالنسبة لهذا الرسم فقد أصبح على الشكل التالي : 
 السعر عن كل متر  مستخرج  المستخرجة اصناف المواد 

 درهم  30,00 الغاسول  

 درهم  20,00 المستخدم في التكسية  لرخام

 درهم  20,00 الغرانيت المستخدم في التكسية 

 درهم  6,00 الرمل المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 

 درهم  6,00 الطين المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 

 درهم  6,00 المعد لحجر البناء أو للحصىالكلس 

 درهم  6,00 الطين المعد للصناعة الخزفية

 
 :  وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي
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 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓

 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -دريسي قيطوني  نادية ا    -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 
 

 :   والخمسون  الخامسالفصل 
الغراض   الرسم المفروض على شغل االمالك الجماعية مؤقتا

 40.10.20.37  تجارية او صناعية او مهنية
 استغالل الملك العمومي بسوق الجملة للخضر والفواكه :تمت إضافة سعر 

 الرسم للمرت املربع عن كل ثالثة أشهر ابلدرهم نوع النشاط  الموقع 

 درهم  100,00 احتالل الملك العمومي لبسوق الجملة للخضر والفواكه  تراب الجماعة 

 تراب الجماعة 
التجارية   الوكاالت  طرف  من  العمومي  الملك  احتالل 

 بعرض عرض السيارات الجديدة والمستعملة. 
درهم عن كل مرت طويل عن  كل    200,00
 ثالثة أشهر 

 

 :  وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓

 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -دريسي قيطوني  نادية ا    -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس * 
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 اال ة الاغيبية   ال
      وزارة الداخلية          

 والية جهة فاس مكناس        

 02مقرر رقـــــــــــم :                   عمالة مكناس                                                

   جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           
          2021 يناير لشهر  استثنائية  دورة المديرية العامة للمصالح                                                      
 2021يناير   13بتاريخمصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   

 

 الثانية  : النقطة 

والافاةقةةة علةةل الةةدر  القةةيار العةةةانا لعااعةةة م  ةةا  علةةل الدراسةةة  -02

 47.06بتغييةةةي واتاةةةي  القةةةا ف  ر ةةة   07.20إثةةةي رةةةدور القةةةا ف  ر ةةة  

 الاتللق بعةارات العااعات الاحلية.
 

، ةا 2021ر اري  لشهي    االستث انية  إ  معلس جااعة م  ا  الاعتاع ةا إطار الدورة  

 .  2021  ر اري 13 بلاءاألرجلسته الفيردة،  الا لقدة رفم  

 الاتللق بالعااعات. 113-14وطةقا لاقتضيات القا ف  الت ظياا ر     -

الدراسةةة والافاةقةةة علةةل الةةدر  القةةيار بوبلةةد دراسةةة الاعلةةس لل قطةةة الاتللقةةة  

بتغييةةي واتاةةي   07.20العةةةانا لعااعةةة م  ةةا  علةةل إثةةي رةةدور القةةا ف  ر ةة  

 بعةارات العااعات الاحلية.الاتللق  47.06القا ف  ر   
 

 :  وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 41عدد األعضاء الحاضريــن  :  ✓

 41عدد األصوات المعبر عنها :  ✓

 41عدد األعضاء الموافقيــــن :  ✓

   وهم  السادة :      

سميرة    -أسماء خوجة    -محمد الشكدالي     -محمد ميلودي     -رشيد طالبي    -عبد هللا بووانو  
ادريس صقلي عدوي     -أمال فريقش  -محمد عكي     -محمد الدكس     -ليلى معزوز  -قصيور

محمد   -حسن تميمي    -إسماعيل المهداوي    -إدريس إاللة    -عزيز يعقوبي    -محمد أشكود     -
إسماعيل    -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة    -رشيد مجبار    -ي  محمد المشاط  -فاللي  

الخروبي   -الصنهاجي   كواح    -إدريس  العاطي  بلخيري    –عبد  العزيز  الدين   -عبد  نور 
 -رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي    -الحسن بوكدور     -فريد بوحي    -  محمد لحلوح    -عامر  

عبد الحق   –  إبراهيم عقيل  -دريسي قيطوني  نادية ا    -محمد أبو القاسم    -عبد هللا مشكور  
 .  هشام القائد–نوال محسين   -جواد حسني  - زكرياء بقدير –حميد لعويسي   - الحمداني

 

   00عدد األعضاء الرافضيــــــن  :  ✓

   00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين:  ✓

 :  يقرر ما يلي

ــدد  ــة عـ ــر الداخليـ ــيد وزيـ ــذكرة السـ ــى مـ ــاء ا علـ ــاري   33بنـ ــاير 04بتـ  2021ينـ

المـــتمم  20/07بخصـــوص تحيـــين القـــرار الجبـــائي طبقـــا لمـــا ورد بالقـــانون 

ــانون  ــم للقـ ــم  47.06رقـ ــذي تـ ــة والـ ــات المحليـ ــات الجماعـ ــق بجبايـ المتعلـ

والـــذي  2020دجنبـــر  31بتـــاريخ  6948نشـــره بالجريـــدة الرســـمية عـــدد 

وافــق مجلــس جماعــة مكنــاس  ،2021فيــذ منــذ فــاتح ينــاير دخــل حيــز التن

ــتثنائيةالمجتمـــع فـــي إطـــار الـــدورة  ــهر  االسـ ــايرلشـ ــته 2021 ينـ   خـــالل جلسـ

ــاءالفريـــدة ليـــوم  ــاع أعضـــائه2021 ينـــاير 13 األربعـ ــى الحاضـــرين     بإجمـ علـ

 كما يلي: تعديل القرار الجبائي لجماعة مكناس  
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 :  الفصل الثامن عشر -1

 10-30-20المفروض على االقامة بالمؤسسات السياحية  الرسم 

يطر لم  الرسم  هذا  قبل  ئبخصوص  من  المطبقة  األسعار  على  تغيير   أي 
من   انتقل  الذي  الضيافة  بدور  اإلقامة  على  المفروض  الرسم   20باستثناء 

درهم كما تمت إضافة الرسم المفروض على اإلقامة بالرياضات   15درهم إلى  

درهم    15للسياح التي وردت بمقترح وزارة الداخلية مقابل    والمنازل المؤجرة

 كما يلي :

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  15,00 دور الضيافة 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  15,00 الرايضات واملنازل املؤجرة للسياح   -

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  25,00 والفنادق الفاخرة  مراكز وقصور املؤمترات

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  25,00 جنوم  5فندق  * 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  10,00 جنوم  4* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  7,00 جنوم  3* فندق  

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 * فندق جنمتي 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 * فندق جنمة واحدة

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  20,00 الفندقية النوادي 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  10,00 قرى قضاء العطل 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  7,00 االقامات السياحية 

 درهم عن كل شخص وعن كل ليلة  5,00 النزل واملالجئ واملاوي املرحلية 

 وعن كل ليلة درهم عن كل شخص   5,00 املؤسسات السياحية االخرى 

 
 : الفصل الثالث والعشرون

 14-10-10-30الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 

أن   إعتبار  على  الرسم  بهذا  المتعلقة  األسعار  بخصوص  تغيير  أي  يطرأ  لم 
جماعة مكناس قد سبق لها أن قامت بذلك في مرحلة سابقة وذلك طبقا لما ورد 

 المذكورة.بالمذكرة الوزارية 
 :   الفصل الرابع والعشرون

 15-10-10-30الرسم على عمليات البناء  

 رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية -
تم إضافة عمليات لم تكن مضمنة بالقرار الجبائي واعتماد اسعار على  

 الشكل التالي : 
 مغطىدرهم للمتر المربع ال 5,00 إعادة إيواء قاطني دور الصفيح   - 

 درهم للمتر المربع المغطى 5,00  معالجة الدور اآليلة للسقوط - 

 درهم عن كل رخصة 1.000,00  عمليات الهدم  - 

الة ارات    - اسفرة  رخصة  أو  الة اء  رخصة  مفضفع  لللاليات  بال سةة 

 دره  . 1000اآلرلة للسقفط ، ال را ن أ  رق  مةلغ اليس  الاطةق عن 

النسبة لألسعار األخرى المطبقة والمتعلقة بهذا  فيما لم يطرأ أي تغيير ب
 الرسم.
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 :   الفصل الخامس والعشرون
 الرسم على عمليات تجزئة األراضي 

هذا الرسم بدوره لم يعرف أي تغيير نظرا لكون الجماعة قد سبق لها أن  
 اعتمدت النسب المائوية التي جاءت بالمذكرة الوزارية.

 :   الفصل السادس والثالثون 
 15-10-10-40الرسم على استخراج مواد المقالع 

 بالنسبة لهذا الرسم فقد أصبح على الشكل التالي : 
 السعر عن كل متر  مستخرج  اصناف المواد المستخرجة 

 درهم  30,00 الغاسول  

 درهم  20,00 المستخدم في التكسية  لرخام

 درهم  20,00 الغرانيت المستخدم في التكسية 

 درهم  6,00 المستخدم في الهندسة المدنية والبناء الرمل 

 درهم  6,00 الطين المستخدم في الهندسة المدنية والبناء 

 درهم  6,00 الكلس المعد لحجر البناء أو للحصى

 درهم  6,00 الطين المعد للصناعة الخزفية

 :   والخمسون  الخامسالفصل 
الغراض   مؤقتاالرسم المفروض على شغل االمالك الجماعية 

 40.10.20.37  تجارية او صناعية او مهنية
 تمت إضافة سعر استغالل الملك العمومي بسوق الجملة للخضر والفواكه :

 الرسم للمرت املربع عن كل ثالثة أشهر ابلدرهم نوع النشاط  الموقع 

 درهم  100,00 احتالل الملك العمومي لبسوق الجملة للخضر والفواكه  تراب الجماعة 

 تراب الجماعة 
التجارية   الوكاالت  طرف  من  العمومي  الملك  احتالل 

 بعرض عرض السيارات الجديدة والمستعملة. 
درهم عن كل مرت طويل عن  كل    200,00
 ثالثة أشهر 

 
 كــــــاتب  المجلس                                                            رئيس المجلس         

 إمضاء: محمد عكي                               إمضاء: د.عبد هللا بووانو            
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بلد ذلك أعطل السيد الينيس ال لاة للسيد محاد ع ا كااب الاعلس لقياءة 

 الةي ية الايةفعة إلل القصي الال ا اللامي باليباط هذا  صها 
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 من رئيس مجلس جماعة مكنـــــــــــــــاس

 إلـــــــــى 

 الجاللــــــــــــــــة السيـد مستشـار صـاحب 

 الربـاط  –الـقصر العـامر  –الديـوان امللكــي                                             
 

 : بي ية والء وإخالص للسدة اللالية باهلل.الافضفع           

 سيدي الاستشار، احية وسالما النقين باقام   ال ير . 

اللالية   الحضية  إلل  التالية  الةي ية  رةع  ص  سيادا    من  ألتاس  أ   رشية ا 

 باهلل راحب العاللة الالك محاد الساد  أدام هللا مل ه . 

 وبلةةد،    

 مفالي أميي الاؤم ين وسةط اليسفل األمين.      

باهلل ورحاته الالل وبيكااه، رتشيف خدام األعتاب  السالم علل مقام   اللالا  

الاعتالين ةا  اللاراة اإلسااعيلية م  ا ،  الشيرفة رنيس وأعضاء معلس جااعة 

ر اري   لشهي  االستث انية  الدورة  األربلاء    2021إطار  رفم  أ    2021ر اري 13الا لقدة 

الاؤم ين أعز هللا أميه رغت افا  ةيرة اختتام  أشغال هذه الدورة، ليلةيوا لافال ا أميي 

عن أسال آرات والنه  وإخالره ، ومتين اللقه  الدان  بأهداب عيش   الخالد، مقتدرن 

بس ة من سلف   من اآلباء واألجداد، ال رةغف  ع ها حفال، ملاهدرن جاللت    را مفالي، 

إ عاح  أج   من  الطافحة  اإلرالحية  الال ية  الاةادرات  ك   ةا  م خيطين  بأ   ظ  

 ر الت اية الشاملة لتحقيق أ صل طافحات رعاراك  األوةياء باال ت   السليدة. مسا

 مفالي راحب العاللة،       

رخلد  وإ ه لان جاي  الصدف أ  رتزامن عقد هذه الدورة والشلب الاغيبا                

التاررخا للحدث    77ومله أسية الحيكة الفط ية والاقاومة وجيش التحيري، الذكيى  

 11الةارز والياسخ ةا ذاكية ك  الاغاربة، حدث اقدر  وثيقة الاطالةة باالستقالل ةا  

الفط ية 1944ر اري   الحيكة  بيجاالت  وبيورا  وةاء  الاغاربة  بها  رحتفا  والتا   ،

أب اء هذا الفطن  والاقاومة وجيش التحيري، وااعيدا للةطفالت اللظياة التا ر لها 

اا  عايق، وبق اعة بفجاهة وعدالة  ضيته  ةا احيري الفطن، بيوح وط ية عالية وإر

اللزة  ورف   االستلاار  من  يي  الخالص  سةي   ةا  وال فيس  بالغالا  مضحين 

 .وال يامة

، وجل   الةالد  هذه  ةيه خيي  لاا  را مفالي ورعاك  وسدد خطاك   حفظ   هللا 

وأ ي   جالاء  واإل سا ية  اإلسالمية  األمة  لصالح  حليف    عهدك  ال عاح  بفلا  عي    

الاحةفب راحب الساف الال ا األميي مفالي الحسن وراحةة الساف الال ا األميية 

لال خدرعة وشد أزرك  بشقيق   الافلل اليشيد وكاةة األسية الللفرة الاعيدة إ ه سايع 

 الدعاء معيب وباالستعابة جدري .

 . والسالم علل مقام   اللالا باهلل بدءا و هارة

 
 1442جمادى األولى  29حرر بمكناس بتاريخ                                                                       

 2021يناير   13الموافق ل                                                                                                   

 خديم األعتاب الشريفة                                                                                                        
 رئيس جماعة مكناس                                                                                                         

 إمضاء : د. عبد هللا بووانو                                                                                                     
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رةع 2021 ارير االستث انية لشهيال قط الاسعلة ةا جدول أعاال الدورة  ذبلد  فا

 .  السيد الينيس العلسة ملل ا بذلك عن ا تهاء أشغال الدورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرست : 
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  03إلل  1من                                       الفر ة الحاةظة :                        

  07إلل  05من                                                              :   ال قطة األولل

  19إلل  08من                                                              :   ال قطة الثا ية

21الةي ية           :                                                                     

 


