
 اململىت املغربُت         

 وزارة الذاخلُت            

 جهت فاش مىىاش      

ــــم :        عمالت مىىاش                                            ــــ  46ملرر ركـــ

        2016دورة فبراًر            جماعت مىىاش                                                  

 الجلضت ألاولىهتابت املجلط                                                               

خ:                                                                    2016/ 02/ 04بتاٍر

 :الىلطت الضادصت وألاربعىن 

ت على هسع ملىُت اللطعت ألارضُت املضتخرجت مً الرصم العلاري الذراصت واملىافل –

تىن /30340عذد:  اض ي لللرب بحي الٍس ن الالزمت إلحذاث مرهب صىصُى جلافي ٍر

 بشارع الذٌغىس ي.

 

، في 2016فبراًرإن مجلط جماعت مىىاش املجتمع في إطار الذورة العادًت لشهر 

 . 2016 راًرفب 04الخمِط املىعلذة ًىم   ألاولى، جلضته 

 املتعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللتضُاث اللاهىن التىظُمي ركم  -

نزع ملىُت اللطعت ألارضُت املضتخرجت مً بوبعذ دراصت املجلط للىلطت املتعللت  

اض ي لللرب /30340الرصم العلاري عذد:  ن الالزمت إلحذاث مرهب صىصُى جلافي ٍر

تىن بشارع الذٌغىس ي.  بحي الٍس

ت العلني لجىء إلىوبعذ ال  :أصفرث العملُت على ما ًلي التطٍى

ــً  :  -   46عذد ألاعضاء الحاضٍر

  46عذد ألاضىاث املعبر عنها :  -

  46عذد ألاعضاء املىافلُــــً :  -

 :  وهم  الضادة

خالذ  -محمذ الشىذالي   -محمذ مُلىدي   -ًىصف عيامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معسوز  -خىجت أصماء  -بىدالي  محمذ عيي   -محمذ الذهط   –عبذ الطمذ إلادَر

لش - س ٌعلىبي  -محمذ أشيىد  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرط ضللي عذوي    -أماٌ فٍر  -عٍس

محمذ  -محمذ فاللي  -حضً جمُمي  -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط العلمي  -إدَرط إاللت 

 - الطنهاجيإصماعُل   -عبذ الرحمان أفلً - أحمذ بً حمُذة -رشُذ مجبار  -املشاطي 

س بالخيري  –عبذ العاطي وىاح  -محمذ بىعسو   -التهامي بىخُمت  هىر الذًً عامر  - عبذ العٍس

ذ بىحي - العباش الىمغاري  –هسهت الصح  -عبذ الحم بيضالم -محمذ لحلىح  - مىالي  – فٍر

جىاد  -املططفى صعذان - مشيىر عبذ هللا -رشُذ الغاش ي  -–الحاج صاصُىي  –علي ملراوي 

س ي  -مهاٌ  سق  - جىاد حضني -حمُذ لعَى  هشام اللائذ .  -مططفى املٍر

 

  00عذد ألاعضاء الرافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمتىعين عً التطٍى



 

 ًلرر ما ًلي :

 

،  2016فبراًراملجتمع في إطار الذورة العادًت لشهر   ًىافم مجلط جماعت مىىاش

ً على هسع ملىُت اللطعت ألارضُت ضته ألاولىخالٌ جل ، بإجماع  أعضائه الحاضٍر

ن الالزمت إلحذاث مرهب صىصُى /30340املضتخرجت مً الرصم العلاري عذد: 

تىن بشارع الذٌغىس ي اض ي لللرب بحي الٍس  املبِىت مراجعها في الجذٌو أصفله : جلافي ٍر

 

 

مراجع اللطعت 

 ألارضُت

مضاحتها 

 إلاجمالُت

ضاحت املنزوعت امل

 ملىُتها
 هىعُتها

أصماء املالهين 

 املفترضين

 

 مالحظاث

جسء ٌضتخرج مً 

 30340ر.ع عذد: 

ن امللً املضمى " 

 لُلى "

ت ²م 6064 ²م7058  أرض عاٍر

ملراوي جىرٍت بيت  -

مىالي عبذ الضالم 

لحم  1/1بيضبت 

ىت.  الٍس

الذولت املغربُت "  -

امللً الخاص " بيضبت 

 لحم الركبت 1/1

 

 

 

          

 هــــــاجب  املجلط                                            رئِط املجلــــــط               

   إمضاء : محمذ عيي          إمضاء : د. عبذ هللا بىواهى                

 

 

 


