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تاريخ الوصول

رقم امللف
جماعة ابن احمد
2018/10/18
2018/688
2019/02/27
2019/171
2018/12/20
2018/892
2019/02/28
2019/180
جماعة عين الضربان لحالف
2019/02/27
2019/175
جماعة سيدي حجاج
2019/01/30
2019/76
جماعة امنيع
2019/02/01
2019/87
جماعة أوالد فارس
2019/03/11
2019/02/20
2019/141
جماعة البروج
2017/12/04
2017/667
2018/12/28
2018/910
2019/03/08
2019/202
جماعة أوالد عامر
2018/05/21
2018/328
جماعة أوالد سعيد
2018/11/26
2018/814
2019/02/26
2019/163
جماعة كيسر
2018/12/18
2018/875
جماعة سيدي العايدي
2018/12/27
2018/901
2019/03/08
2019/207

املرحلة السابقة

الرسم العقاري عدد

املهندس املعماري

صاحب املشروع

مكونات املشروع

مال الطلب

2018/11/29
2019/01/24
-

15/36979
15/50426
C/33671
15/37322-15/37320

محمد سقاط
احمد زوات
الكبير الصالحي
املصطفى الوكيل

املصطفى الحامدي
سعيد العباس ي
احمد التمري ومن معه
حجاج عريف ومن معه

مشروع تصميم تعديلي لودادية الفقيه الحمداوي
مشروع بناء سفلي و 03طوابق
مشروع بناء سفلي و 04طوابق بعد الهدم
مشروع تقسيم ودمج

مالحظات
مالحظات
مالحظات
مالحظات

-

15/42576

عرضاوي عبد الرحمان

إدريس جبلي

مشروع تقسيم عقار

مالحظات

2019/02/07

15/77958

بناني أسامة خليل

محمد تائق ومن معه

مشروع تقسيم عقار

مالحظات

2019/02/21

15/91393

عبد الرحمان عرضاوي

محمد الصغير مصدق

مشروع تقسيم عقار

مالحظات

-

-

سمير حفص ي
-

نجية ناضر
املدير اإلقليمي للتعليم بسطات

مشروع بناء ثانوية وداخلية بمركز أوالد فارس
مشروع بناء حجرات دراسية بمدرسة لهديالت بأوالد فارس

مفتوح
مفتوح

2018/12/13
2019/01/10
-

15/71128
15/66342
-

محمد حيبر
سمير حفص ي
إبراهيم اكوزول

رحال الغوتي ومن معه
عبد النبي عموري
بكري احمد ومن معه

مشروع بناء قسارية من سفلي وطابقين
مشروع بناء سفلي و 03طوابق
مشروع تغيير سفلي مكون من طابقين وتعلية الطابق الثالث

مالحظات
مالحظات
مالحظات

2018/09/13

D/4162

عبد الرحمان عرضاوي

ناصر عزابي ومن معه

مشروع تقسيم عقار

مالحظات

2019/02/21
2019/02/28

15/25158
C/54533 - C/54532

يوسف زديد
الجيراري الحسين

جماعة أوالد سعيد
الهاشمي لكريطي

مشروع إحداث مركز متعدد االختصاصات للمرأة
مشروع تقسيم عقار

مالحظات
مالحظات

2019/01/17

15/54682

يوسف زديد

يوسف حمدون

مشروع بناء حمام

مالحظات

2019/01/10
-

15/68981

محمد بومروان
محمد محمون

املصطفى جناح ومن معه
شركة زينا افريك

مشروع تقسيم عقار
مشروع توسيع مشروع التجزئة الصناعية لوجينتيك

الرأي املوافق
مالحظات

