Royaume Du Maroc

اململكة املغربية
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة
الوكالة الحضرية لسطات

Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville
Agence Urbaine de Settat

جدول أعمال اللجنة اإلقليمية  -لجنة المشاريع الكبرى -رقم  15بتاريخ  09ماي 2019
تاريخ الوصول
رقم امللف
جماعة أوالد سعيد
2019/04/01
2019/281
2019/02/26
2019/163
جماعة امزورة
2019/03/28
2019/276
جماعة سيدي العايدي
2016/05/04
2016/354
2019/04/26
2019/374
جماعة امنيع
2019/02/01
2019/87
جماعة ابن احمد
2019/03/20
2019/246
2019/04/11
2019/319
2018/03/29
2018/200
جماعة أوالد امراح
2019/03/28
2019/275
2019/03/28
2019/274
2014/11/13
2014/204
2017/12/26
2017/703
جماعة عين بالل
جماعة مسكورة
2018/06/04
2018/372

املرحلة السابقة

الرسم العقاري عدد

املهندس املعماري

صاحب املشروع

2019/04/04
2019/03/14
2019/04/19

D/895
C/54533-C/54532
15/29312

السعدي عماد
الجيراري الحسين
سمير حفص ي

محمد رجوي
الهاشمي لكريطي
شركة ساما بريفا

مشروع تقسيم عقار
مشروع تقسيم عقار
مشروع إحداث وحدة صناعية

2019/04/04

15/29287

أسامة خليل

بشير ناجح

مشروع تصميم تعديلي ملحطة خدمة

2017/03/16
-

15/23766
15/1951

الكبير الصالحي
سمير حفص ي

العلمي لحسن
عمالة سطات

مشروع بناء مستودع وخزانات فالحية
مشروع بناء سكن قائد قيادة سيدي العايدي

2019/03/28

15/1393

عبد الرحمان عرضاوي

محمد الصغير مصدق

مشروع تقسيم عقار

2019/04/25
2019/04/19
2019/03/28

15/39144
15/74684
15/36284

محمد علي الخوادري
احمد زوات
كمال سعيدي

إكرام مجيد
سعيد فاضل
محمد حسني

مشروع تصميم تعديلي لتجزئة إكرام
مشروع بناء سفلي وأربع طوابق
مشروع بناء سفلي وأربع طوابق

2019/02/21
2018/03/01

D/17143
15/11414
15/22277

سمير حفص ي
سمير حفص ي
سمير حفص ي
مختاري منصف

عمالة سطات
عمالة سطات
الودادية السكنية ألوالد أمراح
عبد السالم العالية

مشروع بناء مقر دائرة ابن احمد الجنوبية ومقر القوات املساعدة
مشروع بناء سكن رئيس دائرة ابن احمد الجنوبية
مشروع تصميم الكتلة وامللف التقني لتجزئة الولفة
مشروع بناء سفلي وثالث طوابق

2019/04/19

-

يعقوبي بنعمار

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

مشروع بناء إعدادية عين بالل

2019/02/21

15/20191

عبد الفتاح بسكاش

املعطي املخيفي ومن معه

مشروع تقسيم عقار

مكونات املشروع

مال الطلب

