
 اململكت املغربُت        

 وزارة الذاخلُت            

 جهت فاش مكىاش      

ــــم :        غمالت مكىاش                                            ــــ  43ملرر ركـــ

        2016دورة فبراًر جماغت مكىاش                                                             

 الجلضت ألاولى                                                كتابت املجلط               

خ:                                                                    2016/ 02/ 04بتاٍر

 :الىلطت الثالثت وألاربػىن 

الذراصت واملىافلت غلى هسع ملكُت اللطػت ألارضُت املضتخرجت مً مطلب  –

الكائىت ببرج مىالي غمر، والالزمت إلحذاث املضتىدع  20846/05: التحفُظ غذد 

 .  الجماعي لألمىاث واملكتب الجماعي لحفظ الصحت كرب مضتشفى محمذ الخامط

 

، في 2016فبراًرإن مجلط جماغت مكىاش املجتمؼ في إطار الذورة الػادًت لشهر 

 . 2016 فبراًر 04الخمِط املىػلذة ًىم  ألاولى، جلضته 

 املتػلم بالجماغاث. 113-14بلا مللتضُاث اللاهىن التىظُمي ركم وط -

نزع ملكُت اللطػت ألارضُت املضتخرجت مً بوبػذ دراصت املجلط للىلطت املتػللت  

لكائىت ببرج مىالي غمر، والالزمت إلحذاث ا 20846/05مطلب التحفُظ غذد: 

ب مضتشفى محمذ املضتىدع الجماعي لألمىاث واملكتب الجماعي لحفظ الصحت كر 

 الخامط. 

ت الػلني  أصفرث الػملُت غلى ما ًلي  : وبػذ اللجىء إلى  التصٍى

ــً  :  -   46غذد ألاغضاء الحاضٍر

  46غذد ألاصىاث املػبر غنها :  -

  46غذد ألاغضاء املىافلُــــً :  -

 :  وهم  الضادة

 

خالذ  -الشكذالي  محمذ  -محمذ مُلىدي   -ًىصف غكامى  -رشُذ طالبي  -غبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى مػسوز  -أصماء خىجت  -بىدالي  محمذ غكي   -محمذ الذكط   –غبذ الصمذ إلادَر

لش - س ٌػلىبي  -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرط صللي غذوي    -أمال فٍر  -غٍس

محمذ  -محمذ فاللي  -حضً جمُمي  -إصماغُل املهذاوي  -إدَرط الػلمي  -إدَرط إاللت 

 - الصنهاجيإصماغُل   -غبذ الرحمان أفلك -أحمذ بً حمُذة  -رشُذ مجبار  -اطي املش

س بالخيري  –غبذ الػاطي كىاح  -محمذ بىػسو   -التهامي بىخُمت  هىر الذًً غامر  - غبذ الػٍس

ذ بىحي - الػباش الىمغاري  –هسهت الصح  -غبذ الحم بيضالم -محمذ لحلىح  - مىالي  – فٍر

    -املصطفى صػذان -غبذ هللا مشكىر  -رشُذ الغاش ي  -–ج صاصُىي الحا –غلي ملراوي 

سق  - جىاد حضني -حمُذ لػىَس ي  -جىاد مهال   هشام اللائذ.   -مصطفى املٍر

 



  00غذد ألاغضاء الرافضُــــــً  :  -

ت :  -   00غذد املمتىػين غً التصٍى

 

 ًلرر ما ًلي :

 

  ،2016فبراًررة الػادًت لشهر املجتمؼ في إطار الذو  ًىافم مجلط جماغت مكىاش

ً ع، بإجماخالل جلضته ألاولى  غلى هسع ملكُت اللطػت ألارضُت  أغضائه الحاضٍر

الكائىت ببرج مىالي غمر، والالزمت  20846/05املضتخرجت مً مطلب التحفُظ غذد: 

إلحذاث املضتىدع الجماعي لألمىاث واملكتب الجماعي لحفظ الصحت كرب مضتشفى 

 املبِىت مراجػها بالجذول أصفله: ،محمذ الخامط

 

 

مراجؼ اللطػت 

 ألارضُت

املضاحت املنزوغت 

 ملكُتها

 

 مالحظاث أصماء املالكين املفترضين هىغُتها

جسء ٌضتخرج مً 

مطلب التحفُظ 

 20846/05غذد : 

ت ²م 1.771  أرض غاٍر

 طالبت التحفُظ : -

 جماغت مكىاش

 املػترضين : -

 * هظارة أحباش مكىاش.

ت الفروضُت* الجمػ  ُت الخيًر

 

 

 

 

 كــــــاجب  املجلط                            رئِط املجلــــــط              
   إمضاء : محمذ غكي               إمضاء : د. غبذ هللا بىواهى                

   

 

 

 


