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 اململكت املغربيت               

 وزارة الذاخليت                   

 والًت جهت فاش مكىاش           

 81مقرر رقـــــــــــم :                    عمالت مكىاش                                                     

  جلضت فريذةجماعت مكىاش                                                                                    

        7182دورة فبراًرذًريت العامت للمطالح                                                        امل            

                                                       7182فبراًر 10بخاريخ  مطلحت شؤون املجلط واللجن                                                       

 

 : الثامىت عشر الىقطت 

الذراصت واملىافقت على قرار الخطفيف والخخلي عن القطعت ألارضيت الالزمت لفخح الطريق الرابطت  - 81

 بين هري املىطىر وشارع الشاويت

 

، في جلضخه الفريذة،  7182فبراًرلشهر  العادًت إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة 

 . 7182 فبراًر 10 الاثىيناملىعقذة ًىم  

 املخعلق بالجماعاث. 881-81وطبقا ملقخضياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

الذراصت واملىافقت على قرار الخطفيف والخخلي عن القطعت بوبعذ دراصت املجلط للىقطت املخعلقت    

 ألارضيت الالزمت لفخح الطريق الرابطت بين هري املىطىر وشارع الشاويت

 : الخطىيت العلني  أصفرث العمليت على ما ًليوبعذ اللجىء إلى  

  :  13عذد ألاعضاء الحاضريــن  

  : 13عذد ألاضىاث املعبر عنها  

  : ـــن  13عذد ألاعضاء املىافقيـ

 :  وهم  الضادة

 

 -أصماء خىجت  صميرة اقطيىر  -محمذ الشكذالي  -ًىصف عكامى  -رشيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

 أمال فريقش  -محمذ عكي  -محمذ الذكط  -ليلى معسوز

إصماعيل املهذاوي  حضن جميمي  -إدريط العلمي  -إدريط إاللت  -محمذ أشكىد  -محمذ ُبحاميذي 

 أحمذ بن حميذة  -جبار رشيذ م -محمذ املشاطي  -محمذ فاللي  -

 عبذ العسيس بالخيري  –عبذ العاطي كىاح   -التهامي بىخيمت   -عبذ الرحمان أفلك

  فريذ بىحي  - العباش الىمغاري  -هسهت الصح  –عبذ املىعم الشهيبت 

محمذ أبى القاصم  هادًت  -عبذ هللا مشكىر  -رشيذ الغاش ي  -أحمذ مضغاحي  -الحضن بىكذور 

 .حميذ لعىيس ي  - ادريس ي قيطىوي

  :  11عذد ألاعضاء الرافضيــــــن  

  : 11عذد املمخىعين عن الخطىيت  
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 ًقرر ما ًلي :

 

،  بئجماع أعضائه 7182 فبراًرلشهر   العادًتًىافق مجلط جماعت مكىاش، املجخمع في إطار الذورة 

متر  8108غير محفظت مضاحتها القرار الخطفيف والخخلي عن القطعت ألارضيت على مبذئيا الحاضرين 

مربع في ملك ورثت امحمذ القاض ي الضىس ي املالك لحق السيىت أما حق ألاضل ففي ملك الذولت املغربيت 

   الالزمت لفخح الطريق الرابطت بين هري املىطىر وشارع الشاويتو  -امللك الخاص  –

   

رقم القطعت 

 في الخطميم

املضاحت  ضكها العقاري 

املنزوعت 

 ملكيتها

 اصم املالكين املفترضين هىعيتها

LOTA محمذ االقاض ي الضىس ي  - أرض عاريت 7م8108 غير محفظت 

 –حق السيىت -

 الذولت املغربيت " امللك الخاص"-

 -حق ألاضل-         

 

 

ـــاجب  املجلط                                    رئيط املجلــــــط     كـــ

 إمضاء : محمذ عكي      إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                
 


