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 جماعت منىاص          

        2016دورة ألتىبز املذًزيت العامت للمصالح                                                           

 جلطت ثالثت                                                      لتابت املجلظ                      

 2016/ 10/ 17بتاريخ:                                                                        

 :  الثالثت والعػزون الىقطت 

القاض ي باملىافقت  2010فبراًزالذارضت و املىافقت على جحيين املقزر املتخذ خالى الذورة العادًت لػهز  -

على قزار التصفيف و التخلي عً القطع ألارضيت الالسمت لفتح الطزيق الزابطت بين غارع الػاويت 

 والعىيجت بحي الطلطان محمذ بً عبذ هللا.

 
املىعقذة ًىم  الثالثت ، في جلطته 2016ألتىبزلػهز  العادًت إن مجلظ جماعت منىاص املجتمع في إطار الذورة 

 . 2016 ألتىبز17 الثىينا

 بالجماعاث. املتعلق 113-14وطبقا ملقتضياث القاهىن التىظيمي رقم  -

جحيين املقزر املتخذ خالى الذورة العادًت   علىواملىافقت  بالذراضت املتعلقتوبعذ دراضت املجلظ للىقطت  

القاض ي باملىافقت على قزار التصفيف و التخلي عً القطع ألارضيت الالسمت لفتح  2010لػهز فبراًز

 الطزيق الزابطت بين غارع الػاويت والعىيجت بحي الطلطان محمذ بً عبذ هللا.

 
 ًلي :وبعذ اللجىء إلى  التصىيت العلني  أضفزث العمليت على ما 

  :  ً39عذد ألاعضاء الحاضزيــ  

  : 39عذد ألاصىاث املعبر عنها  

  : ً39عذد ألاعضاء املىافقيــــ 

 :  وهم  الطادة

 -محمذ الذلظ  -ليلى معشوس -أضماء خىجت  -محمذ الػنذالي   -ًىضف عهامى -رغيذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

عبذ العاطي  -أحمذ بً حميذة   -محمذ املػاطي -محمذ فاللي  -حطً جميمي  - محمذ أغهىد  -محمذ عهي 

إدريظ  –عبذ العشيش بالخيري  -عبذ الحق بيطالم -رغيذ مجبار – عبذ املىعم الػهيبت -محمذ ُبحاميذي  -مىاح 

 –بىعشو  هللا عبذ -عشيش اليعقىبي  -التهامي بىخيمت  -عبذ الصمذ إلادريس ي –إدريظ صقلي عذوي  -الخزوبي 

  –فزيذ بىحي -العباص الىمغاري -اضماعبل املهذاوي  -إدريظ العلمي –عبذ الزحمان أفلو –إدريظ إاللت 

  -حميذ لعىيس ي -هادًت ادريس ي قيطىوي   – محمذ أبى القاضم -عبذ هللا مػهىر  -رغيذ الغاش ي  -الحطً بىلذور 

 .هػام القائذ  -جىاد حطني 

 

  :  ً00عذد ألاعضاء الزافضيــــــ  

  : 00عذد املمتىعين عً التصىيت  

 



 ًقزر ما ًلي :

 

بإجماع أعضائه   ،2016لػهز ألتىبز العادًت املجتمع في إطار الذورة  مجلظ جماعت منىاص،ًىافق 

على قزار القاض ي باملىافقت  2010على جحيين املقزر املتخذ خالى الذورة العادًت لػهز فبراًز الحاضزيً 

التصفيف و التخلي عً القطع ألارضيت الالسمت لفتح الطزيق الزابطت بين غارع الػاويت والعىيجت بحي 

 املػار إليها في الجذوى أضفله : الطلطان محمذ بً عبذ هللا

 

رقم القطعت 

 في التصميم

 

 صنها العقاري 

املطاحت 

املنزوعت 

 ملنيتها

 

 هىعيتها

  ن وعىاوينهمأضماء املاللين املفترضي

 مالحظاث

درب الػاويت  45الزيفي محمذ رقم  ضفلي 2م 126 غير محفظت 1

حي الطلطان ضيذي محمذ بً عبذ 

 منىاص -هللا 

 حق الشيىت  -

 حق ألاصل -

درب  45الزياض ي ًىعيس ى رقم  أرض عاريت 2م 40  2

 -الػاويت ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا 

 منىاص

 حق الشيىت-

 حق ألاصل -

درب  45بىعشاوي مىالي الطاهز رقم  أرض عاريت 2م17 غير محفظت 3

 الػاويت ح.ص.ص.م.ب.ع.هللا منىاص 

 حق الشيىت -

 حق ألاصل -

درب الػاويت  45الباس بىغتى رقم  أرض عاريت  2م 27 غير محفظت 4

 ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 حق الشيىت -

 حق ألاصل -

الػاويت ورثت الزلزامي درب  بزالت 2م 309 غير محفظت 5

 ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

ورثت محمذ بً حماد الزبعي درب  ضفلي 2م 172 غير محفظت 6

قاع مشود ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا 

 منىاص

 حق الشيىت -

 حق ألاصل -

جشء مً ر.ع عذد  7

 /ك6397: 

بزالتين أرض  2م 543

 عاريت

الزبعي امحمذ ومً معه درب قاع 

 ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاصمشود 

  2م336بزالتين : -

 207أرض عاريت : 

  2م

ورثت الزبيعي امحمذ ومً معه درب  بزالت 2م 126 غير محفظت 8

قاع مشود ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا 

 منىاص

 حق الشيىت-

 حق ألاصل -

درب قاع  129ورثت سهزة عالى رقم  بزالت 2م 160 غير محفظت 9

 منىاصمشود ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا 

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

درب قاع مشود  127بىغاهم بزاد رقم  بزالت 2م 202 غير محفظت 10

 ح.ص.ع.م.ب.ع. هللا منىاص

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

درب  57ورثت الذاودي محمذ رقم  ضفلي 2م 127 غير محفظت 11

 .ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاصالشاويت ح

 حق سيىت -

 حق ألاصل -



درب  57ورثت الذاودي محمذ رقم  أرض عاريت 2م 915 غير محفظت 12

 .ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاصالشاويت ح

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

ورثت الحاج إدريظ بً مطعىد درب  أرض عاريت 2م 583 غير محفظت 13

 .ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاصجادلت ح

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

أرض  2م 21 غير محفظت 14

 عاريت

جادلت غير معزوف درب 

 .ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاصح

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

جشء مً ر.ع عذد :  15

 /ك13069

بً بىعبيذ ميلىد ومً معه درب أهل  ضفلي 2م 86

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

رقم القطعت 

 في التصميم

 

 صنها العقاري 

املطاحت 

املنزوعت 

 ملنيتها

 

 هىعيتها

  وعىاوينهمأضماء املاللين املفترضين 

 مالحظاث

جشء مً ر.ع عذد :  16

 /ك13069
بً بىعبيذ ميلىد ومً معه درب أهل  ضفلي 2م 62

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

جشء مً ر.ع عذد :  17

 /ك13070
أرض بها دار  2م 100

 للطنً ضفلي

عيس ى الىصيري بً العزبي درب أهل 

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

عذد : جشء مً ر.ع  18

 /ك13069
بً بىعبيذ ميلىد ومً معه درب أهل  بزالت 2م 52

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

جشء مً ر.ع عذد :  19

 /ك13069
ضفلي+ طابق  2م 35

 علىي 

بً بىعبيذ ميلىد ومً معه درب أهل 

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

جشء مً ر.ع عذد :  20

 /ك13070
العزبي درب أهل عيس ى الىصيري بً  ضفلي 2م 104

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

جشء مً ر.ع عذد :  21

 /ك13069
ضفلي+ طابق  2م 37

 علىي 

بً بىعبيذ ميلىد ومً معه درب أهل 

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 

جشء مً ر.ع عذد  22

 P(1/ك )12278:

الزبعي التجاوي ومً معهت درب أهل  أرض عاريت 2م 514

 هللا منىاصضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. 

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

الحاج ابزاهيم ومً معه الطالىين  أرض عاريت 2م 31 غير محفظت 23

 بالذار البيضاء

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

هبيل بً ضالم درب الػاويت  أرض عاريت 2م 83 غير محفظت 24

 ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 حق سيىت -

 حق ألاصل -

  ملو بلذي للتذلير مغلقممز  2م 67 غير محفظت 25

  ملو بلذي للتذلير الطىر الاضماعيلي 2م 21 غير محفظت 26

  ملو بلذي للتذلير سهقت 2م 23 غير محفظت 27

  ملو بلذي للتذلير سهقت 2م 13 غير محفظت 28

  ملو بلذي للتذلير الطىر الاضماعيلي 2م 16 غير محفظت 29

جشء مً ر.ع عذد  30

 /ك13069: 

بً بىعبيذ ميلىد ومً معه درب أهل  ممز مغلق 2م 45

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

ملو بلذي 

 للتذلير

  ملو بلذي للتذلير سهقت 2م 112 غير محفظت 31



جشء مً ر.ع عذد  32

 :13070 

عيس ى الىصيري بً العزبي درب أهل  ممز مغلق 2م 14

 ضىص ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

ملو بلذي 

 للتذلير

ورثت الحاج إدريظ بىمطعىد درب  أرض عاريت 2م 39 محفظتغير  33

 جادلت ح.ص.ص.م.ب.ع. هللا منىاص

 حق الشيىت-

 حق ألاصل -

 

 

 ظـلــاجب املجل                   ظـيظ املجلـرئ 

 يـنـذ عـمحم                     د. عبذ هللا بىواهى             
 


