انًًهكت انًغربُت
وزارة األوقبف وانشؤوٌ اإلضاليُت
َظبرة أوقبف بىنًبٌ

إػالٌ ػٍ ضًطرة
تعيِ ّظــازة أٗقــاف ب٘ىَـاُ إى ٚعيٌ اىعًَ٘ أّٖا ستجس ٛسَسسة عٍَ٘ٞت ىنساء اىَحالث اىحبسٞت ذٗاث األزقاً
اىتستٞبٞت أسفئ ٗفق ٍقتضٞاث ٍدّٗت األٗقاف:
ر.ث

َىع
انًهك

ػُىاٌ انًهك

يبهغ اَطالق انطًطرة

1285

دكبٌ

جىار يطجذ انخقىي أوطبط انحبج

 500,00درهى فٍ انشهر

1286

دكبٌ

جىار يطجذ انخقىي بأوطبط انحبج

 520,00درهى فٍ انشهر

1287

دكبٌ

جىار يطجذ انخقىي أوطبط انحبج

 850,00درهى فٍ انشهر

1288

دكبٌ

جىار يطجذ أوالد َحًُ بأوطبط انحبج

 550,00درهى فٍ انشهر

1297

دكبٌ

1298

دكبٌ

16

دار

3407
3421

قطؼت
أرضُت
قطؼت
أرضُت

3417

قطؼت
أرضُت

جىار يطجذ ػًربٍ انخطبة بأوطبط
انحبج
جىار يطجذ ػًربٍ انخطبة بأوطبط
انحبج

 250,00درهى فٍ انشهر

حبرَخ و ضبػت و يكبٌ إجراء
انطًطرة

َىو االثٍُُ  25فبراَر  2019ػهً
انطبػت  11صببحب جىار انًطجذ
انًركسٌ بأوطبط انحبج

 250,00درهى فٍ انشهر

حٍ بئر أَسراٌ أوطبط انحبج

 250,00درهى فٍ انشهر

يركس أوطبط انحبج

 1500,00درهى فٍ انشهر

جىار انًطجذ انًركسٌ أوطبط انحبج

 400,00درهى فٍ انشهر

دوار بىػبصى بطكىرة إقهُى بىنًبٌ

 250,00درهى فٍ انشهر

1295

دكبٌ

جىار انًطجذ انًركسٌ ببنًرش

 50,00درهى فٍ انشهر

1273

دكبٌ

جىار يطجذ انشُخ زاَذ بٍ ضهطبٌ آل
َهُبٌ يُطىر

 800,00درهى فٍ انشهر

َىو األربؼبء  27فبراَر  2019ػهً
انطبػت  11صببحب بًقر قُبدة ضكىرة
َىو األربؼبء  27فبراَر  2019ػهً انطبػت
 12زواال جىار يطجذ انًرش انًركسٌ

َىو انخًُص  28فبراَر  2019ػهً
انطبػت  10صببحب بًقر انُظبرة

فعي ٚاىساغب ِٞف ٜاىَشازمت ف ٜاىسَسسة اىَرم٘زة اىحض٘ز ف ٜاى ٗ ً٘ٞاىتازٝخ اىَحدد ِٝأعالٓ ٍع اإلىتصاً باىشسٗط اٟتٞت:
 أداء اىساسٞت عي ٔٞاىسَسسة شٖس ٗاحد عيٗ ٚجٔ اىنساء ٗ شٖس آخس عيٗ ٚجٔ ضَاُ اى٘فاء باالىتصاً بْتٞجت اىسَسسة ّقدا أٗ ب٘اسطت
شٞل ٍضَُ٘.
ٝ ؤدٍ ٙبيغ اىنساء ٍضاف إى ٔٞص٘ائس اىسَسسة اىَحددة ف ٍِ % 5 ٜاىسٍ٘ت اىنسائٞت.
ٝ جب عي ٚاىساسٞت عي ٔٞاىسَسسة إبساً عقد اىنساء ف٘ز زسٕ٘ا عي.ٔٞ
ٝ جب عي ٚمو ٍشازك ف ٜاىسَسسة أُ ٝنُ٘ ٍصح٘با باىبطاقت اى٘طْٞت.
ٝ يتصً اىساسٞت عي ٔٞاىسَسسة بنساء اىَحو عي ٚحاىتٔ ٗ زبطٔ بشبنت اىَاء ٗ اىنٖسباء عيّ ٚفقتٔ دُٗ ٍطاىبت اىجاّب اىحبس ٜبأٛ
تع٘ٝض ٗ مرا عدً اىَساض بحسٍت اىَسجد أٗ إشعاج اىَصي.ِٞ
ٝ قص ٍِ ٚاىَشازمت مو ٍد ِٝىألٗقاف.
ٗ ىيَصٝد ٍِ اىَعيٍ٘اث َٝنِ ىَِ  ٌَٖٖٝاألٍس االتصاه ٍباشسة باىْظازة أٗ ب٘اسطت اىٖاتف عي ٚاىسقٌ 05.35.68.49.16 :
ٗ اىسالً.
ٗ ذىل خاله أٗقاث اىعَو اإلدازٝت .
حٍ انُخُم يُطىر – بىنًبٌ (انًغرة) -
يىقغ األَخرَُج:

انهبحف/انفبكص)+212( 05.35.68.49.16:

www.habous.gov.ma

