
التاري    خ اإلجراءات

 570حكم قطعي رقم 

ي 
 
بعدم قبول الطلب و ف

المقال المقابل عدم 

.قبول الطلب

20/06/2018

27/06/2018

11/01/2018

25/07/2018

 اول جلسة

التأخير لجلسة

التأخير لجلسة

اإلحالة عىل المفوض

الملكي

حجز الملف للمداولة

06/03/2018

تم تسجل المقال ي اعالن شغور مقعد انتخاب 

المدىع عليه، السيد 

سعيد اشباعتو 

بصفته و كيل الئحة

ي
حزب التجمع الوطن 

لألحرار

2018/7115/2 نورالدين بوبكر 1

:586حكم قطعي رقم 

ي الشكل بقبول الطلب
 
ف

ي الموضوع برفضه
 
وف

24/07/2018

2018/07/26

التأخير لجلسة ثانية 

ادخال الملف 

للمداولة

10/07/2018

بالمحكمة االدارية

مكناس

تنفيد القرار اإلداري،  ايقافالدعوى تهدف اىل 

المتعلق بفقدان صفة العضو المزاول لمهامه 

.بمجلس الجهة

السيد سعيد اشباعتو 2018/7106/9
ذ نورالدين بوبكر

ي
ذ الحسن البوشن 

2

:587حكم قطعي رقم 

ي الشكل بقبول الطلب
 
ف

ي الموضوع
 
.برفضه: وف

24/07/2018

26/07/2018

جلسة ثانية

ادخال الملف 

للمداولة

2018/07/17

10:30عىل الساعة 

 المحكمة2بالقاعة 

اإلدارية مكناس

 بإيقاف تنفيذالدعوى تهدف إىل إصدار أمر

ي دورته القرارات 
 
المتخذة من لدن المجلس ف

2018/07 3و2المنعقدة يومي 

السيد سعيد اشباعتو

ي
السيدة حكيمة كراخ 

2018/7106/10 نورالدين بوبكر 3

:729حكم قطعي رقم

ي 
 
الشكل بقبول الطلبف

ي الموضوع برفضه
 
.وف

24/07/2018

18/09/2018

جلسة ثانية 

التأخير لجلسة

2018/07/17

بالقاعة10:30عىل الساعة   

 المحكمة 2

اإلدارية مكناس

القرار اإلداري، المتعلق  إلغاء الدعوى تهدف اىل

بفقدان صفة العضو المزاول لمهامه بمجلس 

.الجهة

السيد سعيد اشباعتو 2018/7110/184 ذ نورالدين بوبكر 4

الرقم

ي تيب  التر

الملف      ات القض    ائي     ة
مآل الدعوى

مالحظات تاري    خ الجلسة موضوع الدعوى (ة)المدعي ملف رقم
المحامي 

المكلف



التاري    خ اإلجراءات

الرقم

ي تيب  التر

الملف      ات القض    ائي     ة
مآل الدعوى

مالحظات تاري    خ الجلسة موضوع الدعوى (ة)المدعي ملف رقم
المحامي 

المكلف

:635حكم قطعي رقم 

.عدم قبول الطعن

24/07/2018

18/09/2018

 

جلسة ثانية

 التأخير لجلسة

2018/07/17

10:30عىل الساعة 

 المحكمة2بالقاعة 

 اإلدارية مكناس

 دورة الغاء و بطالنالدعوى تهدف إىل 

المجلس و القرارات الصادرة عنها

(2018 يوليوز 3و2يومي )

السيد سعيد اشباعتو

ي
السيدة حكيمة كراخ 

2018/7110/188 نورالدين بوبكر 5

 230حكم قطعي رقم 

ترصي    ح المحكمة برفض 

الطلب مع تحميل رافعه 

.الصائر

11/22/2018

أخر إجراء 

سح14/11/2018

ب القضية للتأمل

ي 
 
تم تسجيل القال ف

30/10/2018

جاع الكفالة النهائية و  المقال يهدف اىل اسي 

كفالة الضمان و المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة 

ئ مدينة زاكورة تهنر

كة  T,M,S,Sشر
2018/7101/23

2 ي
الحسن البوشن  6

231حكم قطعي رقم 

ترصي    ح المحكمة 

برفض الطلب مع 

تحميل رافعه الصائر

11/22/2018

سحب القضية

للتأمل بتاري    خ

14/11/2018

تاري    خ الجلسة

14/11/2018
DECOMPTالمطالبة بالحكم بإفراج عن مبلغ  كة  T,M,S,Sشر 2018/7101/233 ي

الحسن البوشن  7



مالحظات تاري    خ االرجاع تاري    خ التبليغ المبلغ له و عنوانه نوع االجراء تاري    خ التسليم ي
 
المفوض القضائ

 المكلف
الرقم

ي تيب  التر

ي باألمر
بلغ المعن  6/29/2018 6/28/2018

 17السيد سعيد اشبعتو، عنوانه الزنقة 

. الرباط10105لالمريم السويسي 

تبليغ قرار إداري متعلق بفقدان صفة العضو 

.المزاول لمهامه بمجلس الجهة
6/25/2018 سعيد بوجليد 1

ي باألمر
بلغ المعن  6/29/2018 6/27/2018

، عنوانها شارع ي
السيدة حكيمة كراخ 

ر10محمد الخامس رقم  . فوق الساقية ايي  

تبليغ قرار إداري متعلق بفقدان صفة العضو 

.المزاول لمهامه بمجلس الجهة
6/25/2018 سعيد بوجليد 2

ي باألمر
بلغ المعن  6/29/2018 6/27/2018

، عنوانه   زنقة 1السيد عىلي بوتقربير 

. الريش52400طانطان تاحميدانت 

تبليغ قرار إداري متعلق بفقدان صفة العضو

.المزاول لمهامه بمجلس الجهة
6/25/2018 سعيد بوجليد 3

تم التوصل بالمحرص  7/13/2018
تاري    خ القيام باإلجراء 

 يوليوز 3و2يومي 

2018.

 السفىل القاعة متعددة 
 

جماعة تدىع

التخصصات

القيام بمعاينة مجردة ألشغال الدورة العادية 

، و مراقبة 2018 يوليوز 3و2يومي 

.ترصفات بعض األعضاء

7/2/2018 سعيد بوجليد 4

ي طور اإلنجاز
 
ف ي باإلجراء لحسن بوعرفة

المعن 
طة مصورة  القيام بمعاينة مجردة ألشر

ي
ي محرص  قانوب 

 
.و تفري    غ محتواها ف

7/16/2018 سعيد بوجليد 5

إج  راءات التبلي  غ و التنفي  ذ


