
 اململىت املغزبُت         

 وسارة الذاخلُت            

 جهت فاص مىىاص      

ــــم :        غمالت مىىاص                                            ــــ  48ملزر ركـــ

        2016دورة فبراًز                                                       جماغت مىىاص       

 الجلطت ألاولىهتابت املجلظ                                                               

خ:                                                                    2016/ 02/ 04بتاٍر

 :لطت الثامىت وألاربػىن الى

الذراضت واملىافلت غلى هشع ملىُت اللطؼ ألارضُت الالسمت إلخذاث مشزوع مىذمج  –

ج الطىاوي.   شيرة كزب ضهٍز  للتىمُت الطُاخُت باملىطلت املطماة الشَز

 

، في 2016فبراًزإن مجلظ جماغت مىىاص املجتمؼ في إطار الذورة الػادًت لشهز 

 . 2016 فبراًز 04الخمِظ لذة ًىم  املىػ ألاولى،جلطته 

 املتػلم بالجماغاث. 113-14وطبلا مللتضُاث اللاهىن التىظُمي ركم  -

نزع ملىُت اللطؼ ألارضُت الالسمت إلخذاث بوبػذ دراضت املجلظ للىلطت املتػللت  

ج الطىاوي.المشزوع مىذمج للتىمُت الطُاخُت باملىطلت املطماة  شيرة كزب ضهٍز    شَز

ت الػلني  أضفزث الػملُت غلى ما ًلي :وبػذ ال  لجىء إلى  التطٍى

ــً  :  -   46غذد ألاغضاء الحاضٍز

  46غذد ألاضىاث املػبر غنها :  -

  46غذد ألاغضاء املىافلُــــً :  -

 :  وهم  الطادة

خالذ  -مدمذ الشىذالي   -مدمذ مُلىدي   -ًىضف غيامى  -رشُذ طالبي  -غبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى مػشوس  -خىجت أضماء  -بىدالي  مدمذ غيي   -مدمذ الذهظ  –غبذ الطمذ إلادَر

لش - ش ٌػلىبي  -مدمذ أشيىد  -مدمذ ُبدامُذي  -ادَرظ ضللي غذوي    -أماٌ فٍز  -غٍش

مدمذ  -مدمذ فاللي  -خطً جمُمي  -إضماغُل املهذاوي  -إدَرظ الػلمي  -إدَرظ إاللت 

 - الطنهاجيإضماغُل   -غبذ الزخمان أفلً -أخمذ بً خمُذة  -رشُذ مجبار  -املشاطي 

ش بالخيري  –غبذ الػاطي وىاح  -مدمذ بىػشو   -التهامي بىخُمت  هىر الذًً غامز  - غبذ الػٍش

ذ بىحي - الػباص الىمغاري  –هشهت الصح  -غبذ الحم بيطالم -مدمذ لحلىح  - مىالي  – فٍز

جىاد  -املططفى ضػذان -مشيىر  غبذ هللا -رشُذ الغاش ي  -الحاج ضاضُىي  –غلي ملزاوي 

س ي  -مهاٌ  شق  - جىاد خطني -خمُذ لػَى  هشام اللائذ.   -مططفى املٍز

 

  00غذد ألاغضاء الزافضُــــــً  :  -

ت :  -   00غذد املمتىػين غً التطٍى

 

 



 ًلزر ما ًلي :

 

،  2016فبراًزاملجتمؼ في إطار الذورة الػادًت لشهز  ًىافم مجلظ جماغت مىىاص

ً غلى هشع ملىُت اللطؼ ألارضُت ألاولى خالٌ جلطته ، بإجماع أغضائه الحاضٍز

شيرة كزب  الالسمت إلخذاث مشزوع مىذمج للتىمُت الطُاخُت باملىطلت املطماة الشَز

ج الطىاوي  ، املبِىت مزاجػها بالجذٌو أضفله :ضهٍز

في  ركم اللطػت

 التطمُم
ت  مزاجػتها الػلاٍر

املطاخت 

املنزوغت 

 ملىُتها

 اء املالهين املفترضينأضم

 

 مالخظاث

1 
مطلب التدفُظ غذد 

1714/59 
 ²م 2561

امللً  –الذولت املغزبُت 

 الخاص

 

2 
مطلب التدفُظ غذد 

 /ن19028
 ²م9678

امللً  –الذولت املغزبُت 

 الخاص

 

3 

الزضم الػلاري غذد: 

/ن امللً 10515

املطمى " ضاهت 

"  هُيٌى

 ²م1224
امللً  –الذولت املغزبُت 

 صالخا

 

4 

الزضم الػلاري غذد: 

/ن امللً 10936

 -املطمى " أو

 "1015إًطا

 ²م60910
امللً  –الذولت املغزبُت 

 -الخاص

 

  ورجت مىالي غبذ هللا ²م7860 غير مدفظت 5

  ورجت مىالي إضماغُل ²م 1472 غير مدفظت 6

7 

الزضم الػلاري غذد: 

امللً  32578/59

ت ابً  املطمى" جاهٍى

 "4الهُثم ق 

 ²م 4446
امللً  –الذولت املغزبُت 

 -الخاص

 

8 

جشء ٌطتخزج مً 

الزضم الػلاري 

/ن امللً 7685غذد

املطمى" جىان باب أبي 

اللزي الذخالوي إًطا 

" 

 ألاخباص الىبري بمىىاص ²م 3539

 

  ورجت مىالي لىبير ²م 987 غير مدفظت 9

  الفاس ي ²م 5668 غير مدفظت 10

  ضزي مدمذورجت الىا ²م 1185 غير مدفظت 11



  ورجت مىالي لىبير ²م 817 غير مدفظت 12

  ورجت مىالي إضماغُل ²م 3275 غير مدفظت 13

14 

الزضم الػلاري غذد : 

/ن امللً 13218

ت "  املطمى " مياٍو

 ²م 2356
غياد املططفى بين أخمذ 

 ومً مػه

 

  ورجت مىالي إضماغُل ²م 1859 غير مدفظت 15

  ذي " للتذهير "ملً بل ²م 3322 غير مدفظت 16

  الذكاقي ²م 26 غير مدفظت 17

 

 

 هــــــاجب  املجلظ                                            رئِظ املجلــــــظ            
   إمضاء : مدمذ غيي          إمضاء : د. غبذ هللا بىواهى                

 

 


