تقرير حول رسانت نىيم دبهوو املاسرت يف انقاوون اخلاص
نهباحثت جناة حدوي

حتت إشراف اندكتور عبد انعزيز حضري

كهيت انعهوو انقاووويت و اإلقتصاديت واإلجتماعيت،
جامعت حممد األول
وحدة انتكويه وانبحث نىيم دبهوو املاسرت يف قاوون
انعقود وانعقار
حتت عىوان
القرارات السلبية للمحافظ على األمالك العقارية
و الرهون
أعضاء جلىت املىاقشت
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 ،1913ص .206
 4ونمذ شجه أحذ انفمه صهطبد انًحبفع ثضهطبد خالنخ انًهك.
- paul Decroux : droit foncier marocain ; édition la porte, Imp ELmaarif Aljadida ; Rabat 2002 p 88.
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