اململكة املغربية
وزارة الداخلية
والية جهة فاس مكناس
عمالة مكناس

مقرر رقـ ـ ـ ــم 70 :
جلسة فريدة
دورة عادية لشهر ماي 7700
بتاريخ  70ماي 7700

جماعة مكناس
املديرية العامة للمصالح
مصلحة شؤون املجلس واللجن
النقطة السابعة :
 -0الدراسة واملوافقة املبدئية على طلب اقتناء العقارات الالزمة إلنجاز بعض ألاسواق الخاصة
بإيواء الباعة املتجولين بتراب الجماعة وهي كالتالي:
* العقار التابع لألحباس مساحته 00077م ²سيتم تخصيصه إلحداث السوق املوجه
الستيعاب الباعة املتجولين باملدينة العتيقة (السكاكين).
* جزء من العقار الذي يتم فوقه بناء سوق سيدي بابا .مساحته  700متر مربع /موضوع
الرسم العقاري عدد /770 77ك في ملكية السادة محمد بن شقرون -أحمد بن شقرون -الهاشمي
النصيري وخديجة النصيري.
* العقار الواقع بمحاذاة شارع الديغوس ي ،مساحته  0077متر مربع موضوع الرسم العقاري
عدد /37307ك العائدة ملكيته للسيدة ثورية ألامراني.
إن مجلس جماعة مكناس املجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي  ،7700في جلسته
الفريدة ،املنعقدة يوم الخميس  70ماي .7700
 وطبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  003-00املتعلق بالجماعات.وبعد دراسة املجلس للنقطة املتعلقة بالدراسة واملوافقة املبدئية على طلب اقتناء العقارات
الالزمة إلنجاز بعض ألاسواق الخاصة بإيواء الباعة املتجولين بتراب الجماعة وهي كالتالي:
* العقار التابع لألحباس مساحته 00077م ²سيتم تخصيصه إلحداث السوق املوجه
الستيعاب الباعة املتجولين باملدينة العتيقة (السكاكين).
* جزء من العقار الذي يتم فوقه بناء سوق سيدي بابا .مساحته  700متر مربع /موضوع
الرسم العقاري عدد /770 77ك في ملكية السادة محمد بن شقرون -أحمد بن شقرون -الهاشمي
النصيري وخديجة النصيري.
* العقار الواقع بمحاذاة شارع الديغوس ي ،مساحته  0077متر مربع موضوع الرسم العقاري
عدد /37307ك العائدة ملكيته للسيدة ثورية ألامراني.
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني أسفرت العملية على ما يلي :
 عدد ألاعضاء الحاضريــن 37 :
 عدد ألاصوات املعبر عنها 37 :

 عدد ألاعضاء املوافقي ــن 37 :
وهم السادة :
رشيد طالبي  -يوسف عكامو  -محمد الشكدالي  -سميرة قصيور -ليلى معزوز-
محمد الدكس  -محمد عكي  -محمد ُبحاميدي  -عزيز يعقوبي  -إدريس إاللة -
إدريس العلمي  -حسن تميمي  -محمد فاللي  -محمد املشاطي  -رشيد مجبار -
أحمد بن حميدة  -عبد الرحمان أفلك -إدريس الخروبي  -محمد بنعزو  -عبد العاطي كواح –
عبد العزيز بلخيري  -عبد الحق بنسالم -عبد املنعم الشهيبة – نزهة الصح -
العباس الومغاري  -فريد بوحي – موالي علي ملراني  -عبد النبي عثماني -
الحاج ساسيوي – رشيد الغاش ي  -املصطفى سعدان -أمينة حداش -إبراهيم عقيل  -حميد
لعويس ي  -جواد حسني  -نوال محسين – هشام القائد – نبيلة بنعمر.
 عدد ألاعضاء الرافضي ـ ــن 77 :
 عدد ألاعض ــاء الـمـمـتـنـعين77 :
يقرر ما يلي :
يوافق مجلس جماعة مكناس ،املجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي  ،7700خالل جلسته
الفريدة ليوم الخميس  70ماي  7700بإجماع أعضائه الحاضرين مبدئيا على طلب اقتناء
العقارات الالزمة إلنجاز بعض ألاسواق الخاصة بإيواء الباعة املتجولين بتراب الجماعة وهي
كالتالي:
* العقار التابع لألحباس مساحته 00077م ²سيتم تخصيصه إلحداث السوق املوجه
الستيعاب الباعة املتجولين باملدينة العتيقة (السكاكين).
* جزء من العقار الذي يتم فوقه بناء سوق سيدي بابا .مساحته  700متر مربع موضوع الرسم
العقاري عدد /770 77ك في ملكية السادة محمد بن شقرون -أحمد بن شقرون -الهاشمي
النصيري وخديجة النصيري.
 مع استثناء املقترح الثالث املتعلق بالعقار الواقع بمحاذاة شارع الديغوس ي ،مساحته 0077
متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد /37307ك العائدة ملكيته للسيدة ثورية ألامراني،
وتعويضه بعقارآخر مناسب إلنجاز سوق خاص بإيواء الباعة املتجولين وعرضه على أنظار املجلس
املوقر في دورة الحقة.

رئيس الجل ـ ــسة
إمضاء :رشيد طالبي

ك ـ ــاتب املجلس
إمضاء  :محمد عكي

