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تاريخ الوصول

املرحلة السابقة

الرسم العقاري عدد

2018/891

2018/12/20

2018/12/27

15/42502

2018/892

2018/12/20

2018/12/27

C/33671

2017/705

2017/12/27

2018/12/20

15/63112

سمير حفص ي

2018/10/24
2018/710
2018/10/24
2018/711
2018/10/24
2018/712
2018/01/10
2018/14
جماعة سيدي الذهبي

2018/12/06
2018/12/06
2018/12/06
2018/08/16

15/46016

BATI ENGENEERING
BATI ENGENEERING
BATI ENGENEERING
محمد علي خوادري

جماعة ابن احمد
جماعة ابن احمد
جماعة ابن احمد
عبد العزيز صابر

2018/03/12

2018/11/29

-15/43379-15/57661
15/28243-15/43387

سمير حفص ي

علي القاسمي

مشروع إحداث تجزئة "البركة"

2018/12/18
2018/12/31

-

D/356
C/88272

عبد الرحمان عرضاوي
قسري احمد

جمال الدين اليمني
لحسن املركاني

مشروع تقسيم عقار
مشروع تقسيم عقار

-

-

سمير حفص ي

عبد العزيز بداوي

مشروع بناء محطة للبنزين

2018/10/18

15/43888

بيار شكيب

محمد اشكردد

مشروع تقسيم عقار

-

-

محمد بومروان

املصطفى جناح ومن معه

مشروع تقسيم عقار

2018/12/13
2018/12/13
2018/06/21
-

15/71128-15/63675
C/25290
15/66342

محمد حيبر
ابراهيم اكوزول
قيصر رحال
سمير حفص ي

رحال الغوتي ومن معه
لكالعي املصطفى
فالح طارق ومن معه
عبد النبي عموري

مشروع بناء قيسارية من سفلي وطابقين
مشروع بناء سكن متكون من سفلي  03 +طوابق
مشروع إضافة الطابق الثالث
مشروع بناء سفلي و  03طوابق

رقم امللف
جماعة ابن احمد

2018/143

جماعة بوكركوح
2018/877
2018/919
جماعة السكامنة
2019/01/07
2019/06
جماعة سيدي بومهدي
2018/10/09
2018/667
جماعة سيدي العايدي
2018/12/27
2018/901
جماعة البروج
2017/12/04
2017/667
2015/04/01
2015/219
2018/11/08
2018/11
2018/12/28
2018/910

املهندس املعماري

صاحب املشروع

مكونات املشروع

Sté GLOBALE DES
ETUDES
الكبير الصالحي

فارس الصغير

مشروع تصميم ما بعد التحديد

احمد التمري ومن معه
حمزة سعدان

مشروع بناء  04طوابق
مشروع التصميم وامللف التقني لبناء إقامة سكنية مكونة من سفلي
وطابقين
مشروع إحداث ملعب مصغر لكرة القدم بحي بوكركور ابن احمد
مشروع إحداث ملعب مصغر لكرة القدم بحي اإلصالح ابن احمد
مشروع إحداث ملعب مصغر لكرة القدم بدوار حليمة الحجام ابن احمد
مشروع التصميم وامللف التقني لتجزئة الحاجة الكبيرة تراجي

مال الطلب

