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 رقم الملف موضوع البيغ موقؼه مساحته الثمن االفتتاحي تاريخ البيغ المالحظات

 

 ػلى الساػح 25/03/2016 

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم63  درهم 300.000
حً لطغ الشٍخ السومح 

   سطاخ31 الرلم 05
 1695/2013 طاتك سفلً

 

رسم ػماري 

 15/ 5397ػذد

 ػلى الساػح 25/03/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم59  درهم 250.000

الطاتك السفلً حً 

سٍذي توػثٍذ زومح 

سٍذي مخلوف الرلم 

   سطاخ31

 501/2015 شمح سكىٍح

 

 ػلى الساػح 25/03/2016 

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم40  درهم350.000
زومح ػٍه اللوح الرلم 

  سطاخ7

 مىسل 

 
1129/2015 

 

 البيوػات الؼقارية
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 ػلى الساػح 01/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

 سطاخ  سىتٍار70 ار 67  درهم600.000
 أرض فالحٍح المسماج

 "أرض الحطح"
902/2014 

حموق مشاػح 

 تىسثح الىصف

رسم ػماري 

  /48609Cػذد

 ػلى الساػح 01/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  هكتار2  درهم7.982.685
لرب الفىذق السٍاحً 

  المسامسج سطاخ  

 الؼمار المسمى

 "تاص مٍسون"
1183/2013 

  

 ػلى الساػح 01/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ
 

  مم30   درهم40.000

 25شارع زواتح الرلم 

 حً سٍذي 3الطاتك 

 ػثذ الكرٌم سطاخ

 1438/2014 شمح غٍر محفظح

 

 رسم ػماري ػذد

15/13000 

 ػلى الساػح 08/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  سىتٍار96  درهم900.000

 02حً مٍمووح كمال 

زومح 323الرلم 

 الكسٍا سطاخ

 دار للسكىى المسماج

 "323الشاوٌح "
381/2015 

 ػلى الساػح 08/04/2016 

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم63  درهم160.000

حً مٍمووح الذائرج 

 زومح المؼتسلح رلم 25

  سطاخ16

 1952/2015 شمح تالطاتك األول

 

 رسم ػماري ػذد

15/30202 

 ػلى الساػح 15/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم 58  درهم348.000
لثالح الذائرج الخامسح 

 للشرطح سطاخ
 1305/2015 شمح تالطاتك الثاوً
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 رسم ػماري ػذد

15/30204 

 ػلى الساػح 15/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم 58  درهم348.000

لثالح الذائرج الخامسح 

للشرطح شارع 

 السرلطووً سطاخ

 شمح تالطاتك الثالث

 

1306/2015 

 

 

 رسم ػماري ػذد

15/30200 

 ػلى الساػح 15/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم66  درهم400.000
لثالح الذائرج الخامسح 

 للشرطح سطاخ
 1304/2015 شمح تالطاتك األول

 ػلى الساػح 15/04/2016 

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم63  درهم650.000

حً مٍمووح الذائرج 

 زومح ملوٌح الرلم 23

  سطاخ53

 1863/2015 مىسل

 

 رسم ػماري ػذد

 /15664د

 ػلى الساػح 15/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  مم146  درهم1.100.000
لثالح الذائرج الخامسح 

 للشرطح سطاخ
 987/2015 ػمارج

 ػلى الساػح 22/04/2016 

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  سىتٍار14 ار 14  درهم400.000
دوار الورارلح  

 جماػح سٍذي الؼٍذي 
 209/2015 أرض فالحٍح

 

 حموق مشاػح

15/53839 

15/53840 

15/53841 
 

 ػلى الساػح 29/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

 -  درهم400.000

شارع توشؼٍة 

تلثصٍر حً لٍران 

 لرب المىطرج سطاخ 

 2010/2015 ػمارج
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 رسم ػماري ػذد

15/10140 

 ػلى الساػح 29/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  درهم1.600.000

 

  سىتٍار68 ار 2

 

 زومح 1حً فرح 

 وسط 6والدج رلم 

 سطاخ

 

 مىسل مسمى 

 "1 ف 101 1" 

 

1953/2015 

 

حموق مشاػح 

 تىسثح الىصف

  ػذدرسم ػماري

15/25837 

 ػلى الساػح 29/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  درهم120.000

  

  مم101

 

سٍذي امحمذ ته 

 رحال 

 

 تىاٌح المسماج

 "177لخمٍس "

 

439/2015 

 رسمٍه ػمارٌٍه

 ػذد

15/58704 

15/58705 

 ػلى الساػح 29/04/2016

 صثاحا تماػح الثٍوػاخ 10

 .تالمحكمح االتتذائٍح تسطاخ

  درهم120.000

  درهم80.000

 

 

  مم43

  مم19

 

حً لٍلس أ و ب 

197/1 

 

 شمح تالطاتك السفلً

 مراب

 

 

760/2015 
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