اململكة املغربية
وزارة الداخلية
والية جهة فاس مكناس
عمالة مكناس
جماعة مكناس
املديرية العامة للمصالح
مصلحة شؤون املجلس واللجن

مقرر رقـ ـ ـ ــم 71 :
جلسة فريدة
دورة عادية لشهر ماي 7171
بتاريخ  10ماي 7171

النقطة السابعة عشر :
 -71الدراسة واملوافقة على توصيات لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن.
إن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي  ،7171في جلسته الفريدة،
املنعقدة يوم الخميس  10ماي.7171
 وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  771-70املتعلق بالجماعات.وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بالدراسة واملوافقة على توصيات لجنة التنقل الحضري والسير
والجوالن.
وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي :
عدد ألاعضاء الحاضريــن 71 :

عدد ألاصوات املعبر عنها 71 :

عدد ألاعضاء املوافقي ــن 71 :

وهم السادة :
رشيد طالبي  -محمد الشكدالي  -أسماء خوجة  -سميرة قصيور -ليلى معزوز
محمد الدكس  -محمد عكي  -إدريس إاللة  -إدريس العلمي  -حسن تميمي
محمد املشاطي  -رشيد مجبار  -أحمد بن حميدة  -عبد الرحمان أفلك  -محمد بنعزو
عبد العاطي كواح  -عبد املنعم الشهيبة – العباس الومغاري  -فريد بوحي
الحسن بوكدور -رشيد الغاش ي – عبد هللا مشكور -إبراهيم عقيل  -حميد لعويس ي
جواد حسني  -نوال محسين – هشام القائد.



عدد ألاعضاء الرافضي ـ ــن 11 :
عدد ألاعض ــاء الـمـمـتـنـعين11 :

يقرر ما يلي :

























يوافق مجلس جماعة مكناس ،املجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي  ،7171خالل جلسته الفريدة
ليوم الخميس  10ماي  7171بإجماع أعضائه الحاضرين على توصيات لجنة التنقل الحضري والسير
والجوالن كما يلي :
وضع عالمات منع وقوف العربات أمام باب مدخل الجثامين ( اربعة  0أمتار بمسجد يوسف بحـ ـ ـ ـي بلير ب م
ع(
تشوير ممر الراجلين على كل الازقة املتفرعة على شارع محمد الخامس على الواجهتين.
تشوير ممر الراجلين على طول شارع محمد الخامس عند بداية الازقة املتفرعة عنه فقط .
منع املرور يمينا الى زنقة املنبت في اتجاه حي املسيرة قادما من طريق فاس شارع الجيش امللكي
يمنع املرور ابتداء من ملتقى زنقة  7تجزئة هشام و شارع الدوحة في اتجاه شارع الجيش امللكي.
يمنع مرور الوزن الثقيل بشارع هري املنصور
املوافقة على وضع عالمة التشوير قرب املؤسسات التالية  :ثانوية السعادةـ مدرسة ابن جابر املكناس ي ـ مدرسة
وادي املخازن .
املوافقة على وضع الحواجز الحديدية أمام واجهات كل من املؤسسات التالية  :مدرسة العنادل باملنصور ـ
مدرسة ابن حزم ـ مؤسسة سبيل املعرفة للتعليم املدرس ي الخصوص ي مع مراعاة املعايير املوضوعة من طرف
لجنة الوقاية من حوادث السير
تخصيص واجهة مؤسسة الوسيط ملوقف خاص بها.
إضافة ألاضواء الثالثية بزاوية شارع محمد السادس وتجزئة العثمانية.
تحويل ألاضواء الثالثية من مدخل حي كاميليا إلى أمام مقهى سجلماسة
تحيين قرار اغالق املنفد املفتوح بشارع بئر أنزران ما بين كلية الاداب و حي املنظر الجميل .1
تحيين قرارات وضع عالمة قف على جميع الازقة املتفرعة عن شارع بئرانزران
وضع ممر الراجلين بين مؤسسة الوسيط و املنطقة الحضرية الاسماعلية
احداث ممر للراجلين بين اقامة عمر و اقامة زين العابدين شارع الامير موالي عبد هللا.
وضع عالمة التشوير ( 01كلم) لتحديد السرعة قبل مدخل الثكنة العسكرية  B I Cبطريق الحاج قدور من
الجهتين
تحيين جميع القرارات الخاصة بالتشوير بشارع كل من محمد الخامس و عالل بن عبد هللا.
وضع عالمة ممنوع املرور بداية من الزنقة الاولى من السوق جول فيري "  "YRI F IELUJفي اتجاه السوق املمتاز
مرجان شارع الحسن الاول.
وضع عالمة منع املرور في بداية الزنقة الاولى البن بطوطة في اتجاه الحسن الاول
وضع عالمات ليس لكم حق ألاسبقية بمدارة موريطانيا.
وضع عالمة قف على جميع الازقة املتفرعة على الشوارع التالية  :عالل بن عبد هللا – و محمد الخامس.
وضع عالمة منع املرور على جميع املركبات ما عدا حافالت النقل الحضري سيتي باص من الجانبين لشارع
الحسن الثاني امام السوق املركزي.
















ممنوع الوقوف و التوقف على الجانب الايسر لزنقة سطات بين شارع محمد الخامس و عالل بن عبد هللا.
وضع عالمــة "ممنوع املرور " على مستوى زنقة الرياض في اتجاه القنطرة قرب محط ـ ــة ألامير عبـ ــد القادر
وضع منع " الوقوف" أمام نــادي الفاييط والحديقة املقابلة ل ــه.
تحيين قرارات وضع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة على طول شارع الزيتون.
وضع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة عن شارع محمد بن عزو.
وضع عالمة "منع املرور" من الجهة اليمنى من إقامة العرفان من شارع الزيتون في اتجاه شارع محمد بن عزو.
إقامة "مدارة " بملتقى شارع محمد بن عزو والشارع الكبير املؤدي إلى مسجد أناس ي.
وضع عالمة "قف " على جميع ألازقة املتفرعة على الطريق الوطنية رقم  0إلى غاية مدارة مرجان.
وض ــع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة عن الشارع الرابط بين شارع الزيتون ومسجد أناس ي.
وضع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة عن الشارع الرابط بين شارع الزيتون والشارع املؤدي إلى مرجان
 7من مدارة نابليون.
وضع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة عن الشارع املؤدي إلى مسجد مرجان7
وضع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة عن الشارع الرابط بين مدارة إقامة الخير وشارع الزيتون.
وضع عالمة "قف" على جميع ألازقة املتفرعة على الشارع الرابط بين مدارة أسيما ومدخل الفيراي.
يمنع وضع عالمات "وقوف خاص" بكل مجال تراب املدينة باستثناء أمام إلادارات العمومية ،املستشفيات،
املصحات وألابناك.

رئيس الجل ـ ــسة
إمضاء :رشيد طالبي

ك ـ ــاتب املجلس
إمضاء  :محمد عكي

