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 اململنت املغزبيت           

 وسارة الذاخليت             

 والًت جهت فاص منىاص    

 20مقزر رقـــــــــــم :                غمالت منىاص                                             

  جلطت فزيذةجماغت منىاص                                                                              

        2017دورة فبراًزاملذًزيت الػامت للمؿالح                                                             

                                                       2017فبراًز 06بخاريخ                                          مؿلحت غؤون املجلظ واللجً

 

 : الػػزون الىقطت 

 

الذراضت واملىافقت املبذئيت غلى اضخخزاج وجحىيل  جزجيب مجمىغت مً القطؼ ألارقيت بمخخلف  - 20

 الخجشئاث مً امللو الجماعي الػام إلى امللو الجماعي الخاؽ و جفىيتها لبػل الخىاؽ.

 

، في جلطخه الفزيذة،  2017فبراًزلػهز  الػادًت إن مجلظ جماغت منىاص املجخمؼ في إطار الذورة 

 . 2017 فبراًز 06 الاجىيناملىػقذة ًىم  

 املخػلق بالجماغاث. 113-14وطبقا ملقخكياث القاهىن الخىظيمي رقم  -

الذراضت واملىافقت املبذئيت غلى اضخخزاج وجحىيل  جزجيب بوبػذ دراضت املجلظ للىقطت املخػلقت    

مخخلف الخجشئاث مً امللو الجماعي الػام إلى امللو الجماعي الخاؽ و مجمىغت مً القطؼ ألارقيت ب

 جفىيتها لبػل الخىاؽ.

 ك.10238غذد: 

 : وبػذ اللجىء إلى  الخؿىيت الػلني  أضفزث الػمليت غلى ما ًلي

  :  ً35غذد ألاغكاء الحاقزيــ  

  : 35غذد ألاؾىاث املػبر غنها  

  : ًـــ  35غذد ألاغكاء املىافقيـ

 :  الطادةوهم  

 -قؿيىر ضميرة ا -أضماء خىجت  -محمذ الػنذالي  -ًىضف غهامى  -رغيذ طالبي  -غبذ هللا بىواهى 

  -أماى فزيقؼ -محمذ غهي   -محمذ الذلظ  -ليلى مػشوس

حطً  -إضماغيل املهذاوي  -إدريظ الػلمي  -إدريظ إاللت  -محمذ أغهىد  -محمذ ُبحاميذي  

  -أحمذ بً حميذة  -رغيذ مجبار  -محمذ املػاطي  -محمذ فاللي  -جميمي 

غبذ املىػم  – غبذ الػشيش بالخيري  –غبذ الػاطي مىاح  -التهامي بىخيمت   -لزحمان أفلوغبذ ا

  –فزيذ بىحي  - الػباص الىمغاري  -هشهت الصح  –الػهيبت 

هادًت  -محمذ أبى القاضم  -غبذ هللا مػهىر  -رغيذ الغاش ي  -أحمذ مطغاحي  -الحطً بىلذور 

 .حميذ لػىيس ي  - ادريس ي قيطىوي

  :  ً00غذد ألاغكاء الزافكيــــــ  

  : 00غذد املمخىػين غً الخؿىيت  
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 ًقزر ما ًلي :

 

، بئجماع أغكائه 2017 فبراًزلػهز   الػادًتًىافق مجلظ جماغت منىاص، املجخمؼ في إطار الذورة 

إلى امللو  الجماعي الػمىميغلى اضخخزاج وجحىيل  جزجيب قطؼ أرقيت مً امللو  مبذئياالحاقزيً 

 وفق الالئحت الخاليت :  الخىاؽ ملجمىغت مًجفىيتها  قؿذالجماعي الخاؽ 

 

 

رقم الزضم الػقاري  القطػت مطاحت

 املىخميت إليه

اضم الشخـ املزاد  املىقؼ

 الخفىيت له

رقم  الزضم الػقاري 

املزاد دمجها به بػذ 

 غمليت الخفىيت

 106735/05 ضليمان الؿباغي حي البطاجين /ك 91715 متر مزبؼ 2

هىرالذًً بحزي  حي غباص املطػذي /ك 1703 متر مزبؼ 23

 ومً مػه 

76216/05 

 25308/05 جمػيت اليطيم ججشئت اليطيم 39983/05 متر مزبؼ 86

 357/59 غاطبي الحبص ي حي الاهبػاث /ك 87741 متر مزبؼ 1

 36643/59 ضميرة الػطاوي  رياف الشيخىن  /ك 3800 متر مزبؼ 6

 05/ 65541 سهىر النباص ي حي الشيخىن  / ك 7336 متر مزبؼ 1

 56222/05 محمذ باقطم حي ضيذي ضػيذ 05/ 33018 متر مزبؼ 1

 12192/05 بالغاسي بىهى حي مزجان 05/ 51876 متر مزبؼ 1

لبار غبذ الحفيظ  ججشئت الاهبػاث 87742/05 متر مزبؼ 1

 ومً مػه

267/59 

بىغاهم املؿطفى  حي البطاجين 91715/05 متر مزبؼ 2

 ومً مػه 

106644/05 

 106643/05 محمذ الخلفي حي البطاجين 91715/05 متر مزبؼ 1

الهلىاوي أحمذ  ججشئت ضزاميطى 7802/59 متر مزبؼ 1

 ضػيذ

10171 /59 

ججشئت رياف  32858/59 متر مزبؼ 1

 إلاضماغيليت 

 59/ 44008 الذهبي محمذ

غزلت هالذاص ع  حي وجه غزوضـ /ك 320 متر مزبؼ 1

 .م . م 

20965/59 

 

ـــاجب  املجلظ                                    رئيظ املجلــــــظ     لـــ

 إمكاء : محمذ غهي      إمكاء: د. غبذ هللا بىواهى                
 


