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تاريخ الوصول

رقم امللف
جماعة ابن احمد
2019/06/24
2019/528
2019/06/24
2019/529
2019/04/19
2019/350
2019/06/20
2019/519
2019/06/20
2019/518
2019/06/24
2019/530
2019/06/20
2019/517
2019/03/25
2019/255
جماعة البروج
2019/04/22
2019/357
2019/06/28
2019/543
جماعة أوالد عامر
2018/05/21
2018/328
جماعة امزورة
2019/05/07
2019/343
جماعة سيدي العايدي
2016/05/04
2016/354
جماعة كيسر
2019/04/10
2019/318
جماعة امزامزة الجنوبية
2019/03/29
2019/277
جماعة أوالد الصغير
2019/05/07
2019/398

املرحلة السابقة

الرسم العقاري عدد

املهندس املعماري

صاحب املشروع

2019/05/16
2019/06/20

C/37447
D/11452
15/74680
15/39144
15/39144
15/28520
15/10212
15/22706

سمير حفص ي
محمد علي خوادري
محمد علي خوادري
سعيد بن جلون
سعيد بن جلون
احمد زوات
احمد الحريري
احمد زوات

جماعة ابن احمد
محمد بنطيببي ومن معه
شركة أبو زايد برومو
شركة إكرام إيموبيليي
شركة إكرام إيموبيليي
خالد عقاري
نور الدين ملزابي
ثورية هديوي

مشروع بناء ثالث أقسام ومراحيض بمدرسة محمد السادس
مشروع تجزيء عقار
مشروع بناء سفلي وأربع طوابق البقعة رقم  34بتجزئة الصفاء
مشروع بناء سفلي وثالث طوابق بالبقعة رقم 04
مشروع بناء سفلي وثالث طوابق بالبقعة رقم 01
مشروع تعلية الطابق الثالث
مشروع طلب رخصة التجزيء
مشروع تصميم تعديلي لتيهئ فيال إلحداث روض لألطفال

2019/06/13
-

D/4119

الكبير الصالحي
نجيب بنكيران

عبد الرحيم نصر هللا ومن معه
عمالة سطات

مشروع بناء سفلي وثالث طوابق
مشروع بناء مقر قيادة القراقرة أوالد عامر والسكن الوظيفي

2019/04/25

D/4162

عبد الرحمان عرضاوي

ناصر عزابي ومن معه

مشروع تقسيم عقار

2019/06/27

-

سمير حفص ي

فاطمة قصطالي

مشروع تغيير وتوسيع ضيعة بيداغوجية

2019/06/13

15/23766

الكبير الصالحي

العلمي لحسن

مشروع بناء مستودع وخزانات فالحية

2019/06/20

15/27979

يوسف زديد

بنداوود مبشور

مشروع تجزيء وبناء حمام

2019/05/16

15/37258

عبد الرحمان عرضاوي

ورثة شعراوي

مشروع تقسيم عقار

2019/06/13

-

عبد الرحمان عرضاوي

محمد الخالدي

مشروع تقسيم عقار

مكونات املشروع

مال الطلب

جماعة بوكركوح
2019/06/12
2019/496
جماعة السكامنة
2019/05/31
2019/472
جماعة سيدي الذهبي
2019/06/12
2019/8566

-

D/15051

جواد مبروك

مصطفى غمار

مشروع تقسيم عقار

2019/06/20

15/10832

الحسن العسري

محمد هيشام

مشروع تقسيم عقار

-

-

سمير حفص ي

احمد عيادي

مشروع بناء وحدة صناعية

