اململنت املغربيت
وزارة الذاخليت
والًت جهت فاش منىاش
عمالت منىاش
جماعت منىاش
املذًريت العامت للمطالح
مطلحت شؤون املجلط واللجن

مقرر رقـ ـ ـ ــم 19 :
جلضت فريذة
دورة فبراًر2017
بخاريخ  06فبراًر2017

الىقطت الخاصعت عشر :
 - 19الذراصت واملىافقت على محضر اللجىت إلاداريت للخقييم بخطىص جفىيت قطعت أرضيت مضخخرجت
من الرصم العقاري عذد10238 :ك.
إن مجلط جماعت منىاش املجخمع في إطار الذورة العادًت لشهر فبراًر ،2017في جلضخه الفريذة،
املىعقذة ًىم الاثىين  06فبراًر .2017
 وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  113-14املخعلق بالجماعاث.وبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت بالذراصت واملىافقت على محضر اللجىت إلاداريت للخقييم
بخطىص جفىيت قطعت أرضيت مضخخرجت من الرصم العقاري عذد10238 :ك.
وبعذ اللجىء إلى الخطىيت العلني أصفرث العمليت على ما ًلي :
عذد ألاعضاء الحاضريــن 35 :

عذد ألاضىاث املعبر عنها 35 :

عذد ألاعضاء املىافقي ــن 35 :

وهم الضادة :
عبذ هللا بىواهى  -رشيذ طالبي ً -ىصف عهامى  -محمذ الشنذالي  -أصماء خىجت  -صميرة اقطيىر-
أماى فريقش-
عهي
محمذ
الذلط
محمذ
معسوز-
ليلى
ُ
محمذ بحاميذي  -محمذ أشهىد  -إدريط إاللت  -إدريط العلمي  -إصماعيل املهذاوي  -حضن جميمي
 محمذ فاللي  -محمذ املشاطي  -رشيذ مجبار  -أحمذ بن حميذة -عبذ الرحمان أفلو -التهامي بىخيمت  -عبذ العاطي مىاح – عبذ العسيس بالخيري – عبذ املىعم
الشهيبت – هسهت الصح  -العباش الىمغاري  -فريذ بىحي –
الحضن بىلذور -أحمذ مضغاحي  -رشيذ الغاش ي  -عبذ هللا مشهىر -محمذ أبى القاصم  -هادًت
ادريس ي قيطىوي  -حميذ لعىيس ي.



عذد ألاعضاء الرافضي ـ ــن 00 :
عذد املمخىعين عن الخطىيت 00 :

1

ًقرر ما ًلي :
ًىافق مجلط جماعت منىاش ،املجخمع في إطار الذورة العادًت لشهر فبراًر  ،2017بئجماع أعضائه
الحاضرين على جفىيت القطعت ألارضيت املضخخرجت من الرصم العقاري عذد/10238 :ك الهائىت بشارع
الضعذًين وضمها للرصم العقاري عذد /10838ك لفائذة شرلت بتروم املغرب وفق الثمن املحذد من
طرف اللجىت إلاداريت للخقييم ورلو لما ًلي ( :خمضت ألف درهم للمتر الىاحذ املربع).
 5000درهم 653 xم 3265000 = 2درهم

ل ـ ــاجب املجلط
إمضاء  :محمذ عهي

رئيط املجل ـ ــط
إمضاء :د .عبذ هللا بىواهى
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