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ت ـع ــريـ ـف ــة االش ـ ــتراك
ف ـ ــي الخ ـ ــارج

الهاتف 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24 :

فيما يخص النشرات املوجهة إلى الخارج
عن الطريق العادي أو عن طريق الجو
أو البري ـ ــد الدولي الس ــريع ،تضـ ــاف إل ـ ــى
مبالغ التعريفة املنصوص عليها يمنته
مص ــاري ــف اإلرس ــال كمـ ــا هـي مح ــددة ف ــي
النظام البريدي الجاري به العمل.

الحساب رقم :

{

بـ ـ ـيـ ـ ـ ــان الـ ـن ـ ـش ـ ــرات

ف ــي الـم ـغ ــرب

النشرة العامة ...................................................
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ستة أشهر سـ ـنـ ــة
 250درهما
 150درهما
 150درهما
 250درهما
 250درهما

 400درهم
 200درهم
 200درهم
 300درهم
 300درهم

يطلب االشتراك من املطبعة الرسمية
الرباط  -شالة
0537.76.54.13

310 810 1014029004423101 33

املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط
في إسم املحاسب املكلف بمداخيل
املطبعة الرسمية
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وكذا اإلعالنات املتعلقة بمساطرالتحفيظ الخاصة ،والتي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.
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األمالك العقارية

أ) مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية ( )
محافظة وجدة

 - 6شهادة إدارية مؤرخة في  17اغسطس ( 2022مسلمة من جماعة
1
سيدي بولنوار عمالة وجدة أنكاد).
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
			
كمال عونة
				

مطلب رقم 02 - 27237
تاريخ االيداع  26 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :يحي عبداالوي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :فدان لبيض.
محافظة مكناس  -املنزه
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :فدان لبيض.
نوعه  :أرض فالحية.
مطلب رقم 05 - 29827
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
تاريخ االيداع 26 :أغسطس 2022؛
قبيلة الزكارة ،دوار أوالد موسى.
طالب التحفيظ السيد :محمد زويغري بن عبد السالم
مساحته  05 :هـ  00آر  00س تقريبا.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :زويغري"
حدوده :
نوعـه :أرض عارية؛
شماال  :محمد قيسي؛
موقعه :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي الرياض ،زنقة تطوان،
شرقا  :محمد قيسي ،كرمية موزوري؛
الدرب  ،20رقم  3مكرر؛
جنوبا  :كرمية موزوري ،طريق عمومي بعرض  8أمتار ؛
مساحته01 :آ 31س؛
غربا  :طريق عمومي بعرض  8أمتار؛
اجملاورون:
احلقوق العينية  :ال شيء.
شماال  :رسم عقاري عدد 05 - 105320؛
أصل امللك :
شرقا  :السيد ادريس الفيغ؛
 - 1ملكية عدلية عدد  253صحيفة  400كناش األمالك رقم  8بتاريخ
جنوب ا :السيد ادرغا بوشتى؛
 14أبريل ( 1987محكمة جرادة).
غربا :درب؛
 - 2موجب تصحيح مساحة عدلي عدد  281صحيفة  213كناش
احلقوق العينية :ال شيء؛
أصل امللك:
 214بتاريخ  21سبتمبر  ( 2021قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت أغسطس 2022؛االبتدائية بوجدة).
 رسم وكالة عدلي مؤرخ في  12ذي احلجة  1443موافق  12يوليو .2022 - 3نسخة مطابقة لألصل لعقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :سبتمبر  2022على
 18مارس 1999حتت عدد  ( 99 /30صادرة عن مكتب تسجيل العقود
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
العدلية والعرفية بوجدة التابع للمديرية اجلهوية للضرائب بوجدة).
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس  -املنزه
 - 4عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  09ديسمبر  2003حتت عدد
محمد الوزاني الطيبي
			
( 103/03اجلماعة القروية لسيدي بولنوار).
 - 5رسم بيع عدلي عدد  304صحيفة  316كناش  185بتاريخ 30
سبتمبر ( 2021قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
( )1تنبيه  -أ ) إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة
احملافظة على األمالك العقارية وباحملكمة اإلبتدائية ومبكتب القائد وبواسطة اشهار
بأسواق الناحية.
كما ترسل استدعاءات خصوصية للمجاورين املبينة أسماؤهم في مطلب التحفيظ،
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من
مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ) إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل
 37من القانون العقاري قدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر خالصات هذه املطالب
باجلريدة الرسمية.

محافظة طنجة

مطلب رقم 06 - 28557
تاريخ اإليداع22 :أ غسطس .2022
طالب التحفيظ :عبد العزيز عيالج.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :حكيم كرمي.

5594
نوعه :أرض عارية ؛
موقعه :طنجة اجلبل الكبير احملل املدعو أكال.
مساحته15:ار46س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :الرسم العقاري  - 2023ط ؛
شرقا :الرسم العقاري  06 - 208791؛
جنوبا :الطريق العمومية ؛
غربا :الطريق العمومية ؛
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11دجنبر ،1968
 - 2صورة طبق االصل لرسم توكيل عدلي 19غشت،2019
 - 3رسم وكالة عدلي مؤرخ في 30دجنبر،2019
 - 4رسم توكيل عدلي مؤرخ 19غشت، 2019
 - 5رسم تو كيل عدلي مؤرخ 18اكتوبر، 2019
- 6رسم توكيل عدلي مؤرخ في  20سبتمبر،2019
 - 7رسم اراثة عدلي مؤرخ 20نونبر8- ،2019رسم اراثة عدلي مؤرخ 15
نونبر 9- ،2019رسم شراء عدلي مؤرخ 10فبراير.2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت24 :اكتوبر 2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28558
تاريخ اإليداع24 :أ غسطس .2022
طالب التحفيظ :عبد الرحمن مهدب.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :مهدب.
نوعه :أرض عارية ؛
موقعه :طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني.
مساحته60 :س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :طريق عرضها اربعة امتار ؛
شرقا :مطلب  06 - 26362؛
جنوبا :مواتي ابا سفيان ؛
غربا :زعيمي خالد ؛
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
 - 1نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03ابريل،2007
 - 2صورة طبق االصل لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 07
نونبر ،2016
 - 3رسم اصالح وضبط مساحة عدلي مؤرخ في  07غشت 2012
 - 4،نسخة من رسم اصالح وضبط املساحة عدلي مؤرخ في 12شتنبر
.2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 13 :سبتمبر  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا
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مطلب رقم 06 - 28559
تاريخ اإليداع24 :أ غسطس .2022
طالب التحفيظ :عبد اهلل املعداني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :املعداني.
نوعه :أرض عارية ؛
موقعه :طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني.
مساحته59 :س02آر تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :الشبر خيتي،
شرقا :عبد السالم املعداني،
جنوبا :الطريق ؛
غربا :الطريق ؛
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16مايو ،2022
 - 2شهادة ادارية مؤرخة في فاحت مارس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 24 :اكتوبر  2022على
الساعة  :الثانية عشر
مطلب رقم 06 - 28560
تاريخ اإليداع25 :أ غسطس .2022
طالب التحفيظ :احمد الزكاف بن مصطفى.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك .:الزكاف.
نوعه :أرض فالحية ؛
موقعه :طنجة حي طنجة البالية الهرارش
مساحته57 :آر17س
حدوده:
شماال :الطريق العمومية،
شرقا :رسم عقاري عدد ،06 - 133921
جنوبا :رسم عقاري عدد  - 9886ط،
غربا - 10216 :ط.
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12يوليو ،2022
 - 2شهادة ادارية مؤرخة في  02يوليو ،2022
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  19نوفمبر ،2009
 - 4وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في  27ابريل ،2010
 - 5رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في  19ا غسطس ،2009
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :اكتوبر  2022على
الساعة  :الثانية عشر زواال
مطلب رقم 06 - 28561
تاريخ اإليداع25 :أ غسطس .2022
طالب التحفيظ :محمد الطالبي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ملك الطالبي.
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نوعه :أرض عارية ؛
نوعه :أرض عارية ؛
بوخالف
مدشر
موقعه :طنجة
موقعه :طنجة جماعة اجزناية مدشر بني سعيد بوعمار
مساحته85 :س01آر
مساحته21 :س01آر
حدوده:
حدوده:
شماال :الطريق،
شماال :الفقير عبد الرحيم،
شرقا :السكوري احمد،
شرقا :املصلوحي محمد ،املصلوحي عبد اللطيف ،
جنوبا :الرسم العقاري عدد ،06 - 176518
جنوبا :املصلوحي عبد اللطيف،
غربا :كوزلد حسن.
غربا :طريق  10متر.
احلقوق العينية :الشئ.
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
أصل امللك:
 - 1رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في  18نوفمبر ،2017
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  12مارس ،2007
 - 2شهادة ادارية مؤرخة في  11اكتوبر .2017
 - 2نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  17نوفمبر ،1995
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :اكتوبر  2022على
 - 3نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  26مايو ،2003
الساعة العاشرة صباحا
 - 4نسخة من رسم احصاء متروك عدلي مؤرخ في  24نوفمبر ،1995
 - 5وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في  13ا غسطس .2022
مطلب رقم 06 - 28562
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :اكتوبر  2022على
تاريخ اإليداع 26 :أ غسطس .2022
الساعة الثانية عشر زواال
طالب التحفيظ :محمد الصادس بن محمد بوكرينة.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :هاجر
محمد الزخوني.
			
نوعه :أرض عارية ؛

موقعه :طنجة حي اجملاهدين ،مزارع الرهراه.
مساحته00 :س01آر
حدوده:
شماال :عبد احلميد بقاش،
شرقا :احمد البقاش،
جنوبا :الرسم العقاري عدد  - 6204ط.
غربا.06 - 14957 :
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  09ا غسطس ،2018
 - 2رسم ملحق بشراء عدلي مؤرخ في  02ابريل ،2019
 - 3رسم تعريف بشكل عدل على شراء عدلي مؤرخ في  18يناير ،2018
 - 4نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  31ا غسطس ،2016
 - 5نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  06يوسف ،2016
 - 6نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  31ا غسطس ،2016
 - 7رسم اشهاد بضم عدلي مؤرخ في  22ا غسطس ،2016
 - 8نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  02يوليو ،1990
 - 9نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  15مايو ،1990
 - 10نسخة من رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في  21يونيو ..1990
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا
مطلب رقم 06 - 28563
تاريخ اإليداع26 :أ غسطس .2022
طالب التحفيظ :الفقير خديجة بنت محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :بني سعيد

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 157518
تاريخ اإليداع 26:اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :عزيز الوج بن لهبوب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :البركة "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركة "
نوعه  :دار للسكنى سفلية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار العشايش
مساحته 00 :ار  81سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :االرضاوي التباري
شرقا  :طامو برمكي
جنوبا  :عزماوي عبد اللطيف
غربا  :الطريق و عبد العالي زويتان
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  385كناش االمالك رقم  78بتاريخ 02
اكتوبر 2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا
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مطلب رقم 08 - 157519
تاريخ اإليداع 26 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :احمد العثماني بن حسن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد الغابة "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد الغابة "
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد حمو
مساحته 40 :ار  52سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال :نعيمة غليض
شرقا  :طريق عمومي عرضه  3امتار و عبد الرحمان كرميي و اسماعيل
بطيوي
جنوبا  :محمد بطيوي
غربا  :نعيمة غليض
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  387كناش االمالك رقم  138بتاريخ 29
يونيو 2022
 - 2رسم شراء عدلي عدد  213صحيفة  203كناش االمالك رقم 139
بتاريخ  25يوليوز 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :اكتوبر  2022على
الساعة احلاذية عشرة صباحا
مطلب رقم 08 - 157520
تاريخ اإليداع 29:اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :مرمي دحماني بنت بوحدو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ارض املسيرة "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض املسيرة "
نوعه  :دار للسكنى
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الهواورة
مساحته 48 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :بشيكر
شرقا  :الرسم العقاري عدد 132316/08
جنوبا  :الزنقة
غربا  :مصطفى توبي
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك:
 - 1نسخة من رسم ملكية عدلي مضمن اصله بعدد  340صحيفة
 171كناش االمالك رقم  57بتاريخ  06ابريل 2009
 - 2شهادة ادارية عدد  03/2022بتاريخ  16اغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
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مطلب رقم 08 - 157521
تاريخ اإليداع 31:اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :موسى غبري بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار موسى "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار موسى "
نوعه  :دار للسكنى سفلية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة برارك حسن الزنقة 3
رقم 22
مساحته 63 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :عائشة بنت الصردي
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 162165/08
غربا  :املقبرة
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  172كناش االمالك رقم 133
بتاريخ 18/08/2021
 - 2صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  02/2021بتاريخ  05يوليوز
2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :اكتوبر  2022على
الساعة احلاذية عشرة صباحا .
مطلب رقم 08 - 157522
تاريخ اإليداع 31:اغسطس 2022
طالب التحفيظ:
 - 1مليكة حنفي بنت بوشعيب بنسبة  58776من  627264سهما
 - 2فاطمة حنفي بنسبة  58776من  627264سهما
 - 3حفيظة حنفي بنسبة  58776من  627264سهما
 - 4حليمة حنفي بنسبة  58776من  627264سهما
 - 5عبد الكرمي حنفي بنسبة  117556من  627264سهما
 - 6كنزة حنفي بنسبة  58776من  627264سهما
 - 7يوسف حنفي بنسبة  117556من  627264سهما
 - 8فاطمة اسوغابن بنت مبارك بنسبة  12474من  627264سهما
 - 9ياسني حنفي بن املصطفى بنسبة  28602من  627264سهما
 - 10حياة حنفي بنسبة  14301من  627264سهما
 - 11عصام حنفي بنسبة  28602من  627264سهما
 - 12سارة حنفي بنسبة  14301من  627264سهما
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ارض بوعزة "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض بوعزة "
نوعه  :ارض عارية
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موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة دوار الغربة
مساحته80 :ار  42سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد /33481ج
شرقا  :ورثة حنفي
جنوبا  :بوشعيب حنفي و من معه
غربا  :واد فليفل
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  123صحيفة  101كناش االمالك
رقم  21بتاريخ 19/08/1998
 - 2نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن اصلها بعدد  9795كناش عدد
 93بتاريخ 23/02/1993
 - 3نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن اصلها بعدد  313لسنة 1991
 - 4صورة شمسية لنظير رسم اراثة عدلي مضمن بعدد  46كناش
التركات رقم  57بتاريخ  08ابريل 2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
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 - 6نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن اصلها بعدد  9795كناش عدد
 93بتاريخ 23/02/1993
 - 7نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن اصلها بعدد  313لسنة 1991
 - 8صورة شمسية لنظير رسم اراثة عدلي مضمن بعدد  46كناش
التركات رقم  57بتاريخ  08ابريل 2018
 - 2شهادة ادارية عدد  02/2021بتاريخ  05يوليوز 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 08 - 157524
تاريخ اإليداع :فاحت سبتمبر 2022
طالب التحفيظ:
 - 1العربي لعفو بن محمد بنسبة 1/3
 - 2عبد اهلل بن دادة بن محمد بنسبة 1/3
 - 3سعيد تسير بن محمد بنسبة 1/3
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ارض جنان البيض "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض جنان البيض "
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار احلفظان
مساحته 01 :ار  20سنتيار تقريبا
مطلب رقم 08 - 157523
حدوده :
تاريخ اإليداع 31:اغسطس 2022
شماال  :شارع محمد اخلامس
طالب التحفيظ:
شرقا  :الرسم العقاري عدد 150313/08
 - 1جنيب حنفي بن بوزيد بنسبة 14/72
جنوبا  :ياجيد املصطفى
 - 2فاطنة عاسف بنت محمد بنسبة 09/72
غربا  :بالد مسعود
 - 3نادية حنفي بنسبة 7/72
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
 - 4حنان حنفي بنسبة 7/72
أصل امللك:
 - 5رشيدة حنفي بنسبة 7/72
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  109صحيفة  124كناش االمالك
 - 6نور الدين حنفي بنسبة 14/72
رقم  142بتاريخ 23/08/2022
 - 7خالد حنفي بنسبة 14/72
 - 2صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  406بتاريخ  25يوليوز 2022
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ارض الغربال "
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :فاحت نوفمبر  2022على
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض الغربال "
الساعة العاشرة صباحا .
نوعه  :ارض عارية
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باجلديدة
املهدي العياشي
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة دوار الغربة 		
مساحته 32 :ار  99سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة حنفي بن احمد
شرقا  :الرسم العقاري عدد 187301/08
محافظة بني مالل
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 68033/08
غربا  :مطلب عدد 98430/08
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
مطلب رقم 10 - 64289
أصل امللك:
تاريخ اإليداع 18 :أغسطس .2022
 - 5رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  123صحيفة  101كناش االمالك
طالب التحفيظ :احمد واسيل بن محمد 1/1
رقم  21بتاريخ 19/08/1998
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ال شيء"

5598
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "واسيل"
مشتمالته :دار للسكنى ذات سفلي وطابق اول .
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان سيدي عالل السبتي
مساحته  01 :ار 03سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال :رئيس اجمللس اجلماعي ببني مالل
شرقا :احلسن واسيل
جنوبا :ورثة حمادي وسيل
غربا :رئيس اجمللس اجلماعي ببني مالل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 16سبتمبر  2007املوافق
لـ 03رمضان .1428
 - 2تصريح بالضياع بتاريخ  16غشت .2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  19أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64290
تاريخ اإليداع  18:أغسطس 2022
طالب التحفيظ :عبداحلق دكي بن املصطفى بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دكي"
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو
البريدية أوالد موسى.
مساحته  01 :ار تقريبا
حدوده:
شماال :العربي القادري
شرقا :يوسف بطال
جنوبا :رئيس اجمللس اجلماعي
غربا :ايت العربية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  01ابريل  2011املوافق لـ 27ربيع
الثاني .1437
 - 2رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  05ابريل  2016املوافق لـ26
جمادى الثانية .1432
 - 3تصميم للموقع.
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  19أكتوبر  2022على الساعة 11
و  30دقيقة
مطلب رقم 10 - 64291
تاريخ اإليداع  18:أغسطس 2022
طالبوا التحفيظ:
 - 1امال السباعي بنت احمد بنسبة 7 / 1
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 - 2هند السباعي بنت احمد بنسبة 9 / 2
 - 3سناء السباعي بنت احمد بنسبة 9 /2
 - 4ضحى السباعي بنت احمد بنسبة 9 / 2
 - 5نوال السباعي بنت احمد سبة 9 / 1
 - 6سهام السباعي بنت احمد بنسبة 9 / 1
 - 7فاطمة الزهراء السباعي بنت احمد بنسبة 9 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السباعي"
مشتمالته :أرض بها بناية ذات سفلي
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو مديولة.
مساحته  03 :ار  03سنتيار تقريبا
حدوده:
شماال :محمد قماري
شرقا :حلسن املسفيوي –واخلياط  -رئيس اجمللس اجلماعي ببني مالل
جنوبا :ايت حلرش
غربا :املصطفى احلاج احمد – املعطي بنسلطانة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  14سبتنبر  2000املوافق لـ15
جمادى الثانية .1421
 - 2رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22سبتنبر  2020املوافق لـ04
صفر .1442
 - 3عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  28اغسطس .2020
 - 4عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  23دجنبر .2020
 - 5عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  23دجنبر .2020
 - 6عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  23دجنبر .2020
 - 7عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  04اغسطس .2020
 - 8شهادة إدارية عدد  62/2022بتاريخ  03مارس .2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  19أكتوبر  2022على الساعة 13
و  00دقيقة
مطلب رقم 10 - 64292
تاريخ اإليداع  18:أغسطس 2022
طالب التحفيظ :املعطي هاردي بن بوعزة بنسبة .1 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املعطي "1
مشتمالته :أرض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو
بالد املعطي.
مساحته  88 :ار 03سنتيار تقريبا
حدوده:
شماال :وكالة احلوض املائي الم الربيع
شرقا :عبداللطيف هاردي – مطلب عدد 10 - 42236
جنوبا :رئيس اجمللس اجلماعي والد ايعيش
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غربا :عبداللطيف هاردي – رسم عقاري عدد 10 - 52623
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ  13يونيو  2014املوافق لـ15
شعبان.1435
 - 2شهادة إدارية عدد  34بتاريخ  25سبتنبر .2013
 - 6تصميم للموقع.
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  18أكتوبر  2022على الساعة 11
و  00دقيقة
مطلب رقم 10 - 64293
تاريخ اإليداع  19:أغسطس 2022
طالب التحفيظ :املعطي هاردي بن بوعزة بنسبة .1 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املعطي " 2
مشتمالته :أرض فالحية بها بناية ذات سفلي وطابق اول واسطبل
موقعه  :اقليم و دائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو
بالد املعطي.
مساحته  64 :ار  68سنتيار تقريبا
حدوده:
شماال :رئيس اجمللس اجلماعي والد ايعيش
شرقا :عناية احلرفي
جنوبا :عناية احلرفي – حمادي احلرفي
غربا :مولود هاردي –مطلب عدد 10 - 42345
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 13يونيو  2014املوافق لـ15
شعبان .1435
 - 2رسم عدلي موضوعه ملحق استمرار بتاريخ  28يوليوز 2022
املوافق لـ 15شعبان .1435
 - 3شهادة إدارية عدد  62/2022بتاريخ  03مارس .2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  20أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64294
تاريخ اإليداع  19:أغسطس 2022
طالبوا التحفيظ:
 - 1عائشة فهمان بنت حمادي بنسبة 64 /8
 - 2محمد بوجو بن املصطفى بنسبة 64 /14
 - 3رضوان بوجو بن املصطفى بنسبة 64 /14
 - 4صباح بوجو بنت املصطفى بنسبة 64 /7
 - 5سميرة بوجو بنت املصطفى بنسبة 64 /7
 - 6فاطمة الزهراء بوجوبنت املصطفى بنسبة 64 /7
 - 7حسناء بوجو بنت املصطفى بنسبة 64 /7
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوجو"
مشتمالته :أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو بوعشوش حي النصر.
مساحته  62 :سنتيار تقريبا
حدوده:
شماال :احمد املهتدي
شرقا :رئيس اجمللس اجلماعي بنى مالل
جنوبا :نعيمة همشى
غربا :محمد املصلي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  31اغسطس  1964املوافق
لـ 12ربيع الثاني .1384
 - 2رسم عدلي موضوعه نسخة شراء بتاريخ  08اغسطس 2005
املوافق لـ10محرم .1444
 - 3رسم عدلي موضوعه نسخة اراثة بتاريخ  10يونيو 2022املوافق
لـ 02جمادى األولى .1426
 - 4رسم عدلي موضوعه فريضة بتاريخ  04اغسطس  2022املوافق
لـ 06محرم .1444
 - 5شهادة إدارية عدد  240/2022بتاريخ  12غشت .2022
 - 3تصميم للموقع.
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  17أكتوبر  2022على الساعة 13
و  00دقيقة
مطلب رقم 10 - 64295
تاريخ اإليداع 19:أغسطس .2022
طالب التحفيظ :لم ملان محمد بن صالح بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عمران".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عمران".
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :مدينة بنى مالل احملل املدعو " امغيلة ".
مساحته  81 :س تقريبا
حدوده :
شماال :رئيس اجمللس البلدي
شرقا :هشام عبدالكرمي
جنوبا :الرسم العقاري رقم 10 - 66430
غربا :رئيس اجمللس البلدي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه استمرار أصل) بتاريخ 28فبراير  2008املوافق
لـ 19صفر .1429
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 - 2رسم عدلي موضوعه بيع أصل) بتاريخ 17ديسمبر  2008املوافق
لـ 18ذو احلجة .1429
 - 3شهادة إدارية أصل بتاريخ 17أغسطس .2022
التاريخ املقرر لإلجراء التحديد املؤقت 20أكتوبر  2022على الساعة
 11و 15دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64296
تاريخ اإليداع 19:أغسطس .2022
طالب التحفيظ :عبدالرحمان أبو يحيى بن اخلدير بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أبو يحيى".
مشتمالته :دار للسكنى ذات سفلي
موقعه  :إقليم ودائرة بنى مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي احملل
املدعو " دوار الكريان ".
مساحته  60 :س تقريبا
حدوده :
شماال :محمد التجاني
شرقا :كلثوم زاليف
جنوبا :احمد حاجي
غربا :رئيس اجمللس البلدي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه استمرار أصل) بتاريخ  11أكتوبر  2020املوافق
لـ 23صفر .1442
 -2شهادة إدارية أصل عدد  78بتاريخ 25أغسطس .2020
 - 3تصميم للموقع
التاريخ املقرر لإلجراء التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة
 09و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64297
تاريخ اإليداع 23:أغسطس .2022
طالب التحفيظ :هيند اعالم بنت الطيبي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عثمان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عثمان".
مشتمالته :ارض فالحية
موقعه  :اقليم بنى مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة
احملل املدعو "امشاظ ايت بوبكر".
مساحته  57 :آ  0 3س تقريبا
حدوده :
شماال :اجمللس اجلماعي تانوغة
شرقا :الرسم العقاري رقم 10 - 22070
جنوبا :اوشريف محمد
غربا :اوشريف احمد
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه استمرار (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 26يناير
 1998املوافق لـ 27رمضان .1418
 - 2رسم عدلي موضوعه مخارجة (أصل) بتاريخ 17فبراير 1998
املوافق لـ 19شوال .1418
 - 3شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ فاحت أغسطس .2021
 - 4التصميم (أصل) بتاريخ 25يونيو .2022
 - 5رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 20يوليوز  2022املوافق
لـ 20ذو احلجة .1443
 - 6رسم عدلي موضوعه وكالة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
18أغسطس  2022املوافق لـ 20محرم .1444
مطلب رقم 10 - 64298
تاريخ اإليداع 23:أغسطس .2022
طالبا التحفيظ:
 - 1عبداللطيف مسناوي بن عبدالرحمان بنسبة 2 /1
 - 2ليلى املوساوي بنت حدين بنسبة 2 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :نسيم "1
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل
املدعو اورير.
مساحته  78 :سنتيار تقريبا
حدوده:
شماال :محمد ايدير
شرقا :رئيس اجمللس اجلماعي تاكزيرت
جنوبا :محمد والغبرة – مينة مسناوي
غربا :بلكاسم جنمي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  02مارس  2009املوافق لـ04
ربيع األول .1430
 - 2رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  15ماي2012
املوافق لـ 23جمادى الثانية .1433
 - 3شهادة إدارية عدد  18/2022بتاريخ  11اغسطس .2022
 - 4تصميم للموقع
التاريخ املقرر لإلجراء التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة
 10و 30دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64299
تاريخ اإليداع 23:أغسطس .2022
طالبا التحفيظ:
 - 1عبداللطيف مسناوي بن عبدالرحمان بنسبة 2 /1
 - 2ليلى املوساوي بنت حدين بنسبة 2 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :نسيم " 2
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل
املدعو فم الزاوية.
مساحته  72 :سنتيار تقريبا
حدوده:
شماال :رئيس اجمللس اجلماعي تاكزيرت
شرقا :رئيس اجمللس اجلماعي تاكزيرت
جنوبا :محمد امعدان
غربا :رئيس اجمللس اجلماعي تاكزيرت
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  05يناير 2012املوافق لـ23
جمادى الثانية .1433
 - 2رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ  15ماي  2012املوافق لـ15
شعبان .1435
 - 3شهادة إدارية عدد  19/2022بتاريخ  17اغسطس .2022
التاريخ املقرر لإلجراء التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة
 11و 30دقيقة.
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رودينة".
مشتمالته :أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة لقصر.
مساحته  80 :س تقريبا
حدوده :
شماال :السباني عبد الرحمان
شرقا :ايت سوس عبد املالك
جنوبا :اجمللس اجلماعي ببني مالل
غربا :اجمللس اجلماعي ببني مالل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه وكالة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
12أغسطس  2003املوافق لـ 13جمادى اآلخرة .1424
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 28يوليوز  2011املوافق
لـ 26شعبان .1432
 - 3وثيقة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  4نونبر .2011
 - 4شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  5أغسطس .2022
 - 5عقد عرفي (أصل) بتاريخ 25أغسطس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

مطلب رقم 10 - 64300
تاريخ اإليداع 25:أغسطس .2022
خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى" اخلير" ذي مطلب
طالبا التحفيظ:
التحفيظ عدد  10 - 30641الذي أدرجت خالصته اإلصالحية
 - 1كنيزي محمد بن اسماعيل بنسبة 2 /1
باجلريدة الرسمية عدد  152املؤرخة في  28نوفمبر2001
 - 2ايت الشرف اللة وردية بنت صالح بنسبة 2 /1
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  16اغسطس  2022فان مسطرة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كريان بوعزة".
امللك املسمى"اخلير" موضوع مطلب التحفيظ عدد 10 - 30641
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخلير".
الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو حي الوفاء تتابع شياعا وبنسبة
مشتمالته :أرض عارية
متساوية بينهما في اسم السيدين :
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو كريان بوعزة.
 - 1عبدالفتاح الطواف بن احمد
مساحته  50 :س تقريبا
 - 2رجاء راجي بنت محمد
حدوده :
ودلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ
شماال :اوعراب عبد اهلل
املذكور وكدا:
شرقا :حنيوي خليفة
 رسم شراء توثيقي مؤرخ في  17يوليوز .2013جنوبا :العطراوي خديجة
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
غربا :اجمللس اجلماعي ببني مالل
مصطفى العمري
			
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 23يونيو  1992املوافق لـ21
ذو احلجة .1412
محافظة الناظور
 - 2شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  8أغسطس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25أكتوبر  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 11 - 63025
تاريخ اإليداع 22 :أغسطس .2022
مطلب رقم 10 - 64301
طالبو التحفيظ :
تاريخ اإليداع 25:أغسطس .2022
 محمد فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13طالب التحفيظ :دانبة خليفة بن املولودي بنسبة 1 / 1
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 عمار فاحتة بن عبد القادر بنسبة .4/13 ميمونت فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13 سعيد فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 ميمون فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 كرمية فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13 سعيدة فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاحتة ." 1
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.
موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو أذمار أمقران.
مساحته 09 :آر  80س تقريبا.
حدوده:
شماال :الطريق.
شرقا :بولفيول ميمون.
جنوبا :الطريق.
غربا :الطريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة شمسية لرسم تسليم بدون عوض عدلي مؤرخ في 31يوليو.2008
 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  21يوليو .2008 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  08مايو .2002 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13سبتمبر .1977التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة  30:09صباحا.
مطلب رقم 11 - 63026
تاريخ اإليداع 22 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 محمد فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 عمار فاحتة بن عبد القادر بنسبة .4/13 ميمونت فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13 سعيد فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 ميمون فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 كرمية فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13 سعيدة فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاحتة ." 2
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.
موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو أذمار أمقران.
مساحته 29 :آر  07س تقريبا.
حدوده:
شماال :القادري السيد محمد عبد القادر.
شرقا :ورثة حمو عمرو موسى.
جنوبا :ورثة احلسن احلاج بتوح.
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غربا :ورثة عبد السالم موح شعيب.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
صورة شمسية لرسم تسليم بدون عوض عدلي مؤرخ في 31يوليو.2008 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  21يوليو .2008 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  08مايو .2002 رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في  18مايو .1993التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة  00:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 63027
تاريخ اإليداع 22 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 محمد فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 عمار فاحتة بن عبد القادر بنسبة .4/13 ميمونت فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13 سعيد فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 ميمون فاحتة بن عبد القادر بنسبة .2/13 كرمية فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13 سعيدة فاحتة بنت عبد القادر بنسبة .1/13االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاحتة ." 3
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.
موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو أذمار أمقران.
مساحته 26 :آر  22س تقريبا.
حدوده:
شماال :الطريق.
شرقا :ورثة اموح عمرو و بومدين مولود حلسن.
جنوبا :الطريق.
غربا :شعيب عبد السالم حدو.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة شمسية لرسم تسليم بدون عوض عدلي مؤرخ في  31يوليو.2008
 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  21يوليو .2008 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  08مايو .2002 صورة شمسية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في  18مايو .1993التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة  15:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 63028
تاريخ اإليداع 22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :محمد اعربيوي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اعربيوي ".
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نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.
موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار سمار.
مساحته 10:آر  21س تقريبا.
حدوده:
شماال :بلعربي علي و بولهدارج عبد الرحمان.
شرقا :بلعربي حسن.
جنوبا :الطريق.
غربا :بلعربي محمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13نوفمبر .2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة  30:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 63029
تاريخ اإليداع 23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :محمد مزوزي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مزوزي ".
نوعه :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة سلوان  ،احملل املدعو حي الوفاق.
مساحته 01 :آر  05س تقريبا.
حدوده:
شماال :محمد ناصر.
شرقا :الطريق.
جنوبا :محمد بويغرضاين.
غربا :ورثة صالح خراط.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :رسم شراء عدلي مؤرخ في  11ديسمبر .2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63030
تاريخ اإليداع 23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :اسماعيل مزوزي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مزوزي ".
نوعه :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة سلوان  ،احملل املدعو حي الوفاق.
مساحته 01 :آر  05س تقريبا.
حدوده:
شماال :بتولة زريوح.
شرقا :الطريق.
جنوبا :محمد احلموتي.
غربا :ورثة صالح خراط.
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احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :رسم شراء عدلي مؤرخ في  11ديسمبر .2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  00:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63031
تاريخ اإليداع 23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :سعيد بومجدول بن محمد.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بومجدول ."1
نوعه :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الدريوش  ،جماعة اتروكوت  ،احملل املدعو رحاش بدوار
أحديد.
مساحته 12 :آر  84س تقريبا.
حدوده :
شماال :ورثة بوعزاتي حمادي.
شرقا :ورثة حمادي قاسمي.
جنوبا :أبركان محمد.
غربا :فائق محمد  ،بوشعول حسني  ،عصيلة حمادي  ،ازوكاغ عبد
الصادق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  29سبتمبر .2021 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27سبتمبر .2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:09صباحا
مطلب رقم 11 - 63032
تاريخ اإليداع 23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد :احمد وجنان بن محمد.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وجنان ".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الدريوش  ،جماعة ميضار  ،احملل املدعو مركز ميضار.
مساحته 04 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال :ورثة املودني احلاج شعيب.
شرقا :الطريق.
جنوبا :ورثة املودني احلاج شعيب.
غربا :ورثة املودني احلاج شعيب.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29يونيو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:09صباحا.
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مطلب رقم 11 - 63033

أصل امللك:

تاريخ اإليداع 24 :أغسطس .2022

 -رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في  23أبريل .2013

طالبا التحفيظ :

 -صورة طبق األصل لعقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 04

 فاحتة بوكريني بنت احمد. البشير اوشن بن محمد .مناصفة بينهما.اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البشير ".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة احدادا  ،احملل املدعو بويزارزان بدوار

يونيو .2001
 صورة طبق األصل لعقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 15سبتمبر .1992
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:14بعد الزوال.

بني بوغمارن.
مساحته  90 :س تقريبا.
حدوده:
شماال :شعيب و سعيد.
شرقا :ممر.
جنوبا :ميمونت و سعيد.
غربا :مصطفى الدوهري.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  08يونيو .2022 رسم شراء عدلي مؤرخ في  05مارس .2021 صورة طبق األصل لنظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في  13أغسطس.2003
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63034
تاريخ اإليداع 24 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :

مطلب رقم 11 - 63035
تاريخ اإليداع 24 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
 حفيظ العركيوي بن امحمد. سميرة لكبير بنت عبد الرحمان .مناصفة بينهما.اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفجر ." 1
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو مركز اعزانن.
مساحته  01 :آر  91س تقريبا.
حدوده :
شماال :طالب التحفيظ.
شرقا :الطريق.
جنوبا :طالب التحفيظ.
غربا :محمد الوجدي.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :رسم شراء عدلي مؤرخ في  22أغسطس .2007
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  00:14بعد الزوال.

 محمد رحوتي بن عبد الرحمان. يوسف رحوتي بن عبد الرحمان .مناصفة بينهما.اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رحوتي ".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :مدينة الناظور  ،شارع املسيرة و طوكيو.
مساحته  01 :آر  74س تقريبا.
حدوده:
شماال :الشارع.
شرقا :الشارع.

مطلب رقم 11 - 63036
تاريخ اإليداع 24 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
 حفيظ العركيوي بن امحمد. سميرة لكبير بنت عبد الرحمان .مناصفة بينهما.اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفجر ." 2
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو مركز اعزانن.
مساحته  01 :آر  30س تقريبا.

جنوبا :زنود عمروش.

حدوده :

غربا :احلطري.

شماال :طالب التحفيظ.

احلقوق العينية :ال شيء.

شرقا :عبد الرحمان يشو.
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جنوبا :الطريق.
غربا :طالب التحفيظ.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22
أغسطس .2007
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63037
تاريخ اإليداع 24 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
 حفيظ العركيوي بن امحمد. سميرة لكبير بنت عبد الرحمان .مناصفة بينهما.اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفجر ." 3
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو مركز اعزانن.
مساحته  01 :آر  30س تقريبا.
حدوده :
شماال :طالب التحفيظ.
شرقا :طالب التحفيظ.
جنوبا :الطريق.
غربا :محمد الوجدي.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22
أغسطس .2007
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  00:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63038
تاريخ اإليداع 24 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
 حفيظ العركيوي بن امحمد. سميرة لكبير بنت عبد الرحمان .مناصفة بينهما.اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفجر ." 4
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو مركز اعزانن.
مساحته  01 :آر  20س تقريبا.
حدوده :
شماال :طالب التحفيظ.
شرقا :طالب التحفيظ.

5605
جنوبا :طالب التحفيظ و محمد الوجدي.
غربا :الطريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22
أغسطس .2007
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة  30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63039
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 علي الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 رشيد الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 عبد الصمد الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 جمال الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 مصطفى الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الصاحلي ."66
نوعه :أرض بورية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أوالد ستوت  ،احملل املدعو دوار أوالد
عالل موالي رشيد.
مساحته  08 :هـ  13آر  19س تقريبا.
حدوده :
شماال :الصاحلي علي.
شرقا :مسلك عمومي.
جنوبا :الواد.
غربا :الصاحلي مصطفى.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  16يوليو .2019 رسم االراثة عدلي مؤرخ في  14نوفمبر .2018 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13فبراير .2018 صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في  16يناير .2018 صورة طبق األصل لرسم االراثة عدلي مؤرخ في  20أبريل .2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة  30:09صباحا.
مطلب رقم 11 - 63040
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 علي الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 رشيد الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 عبد الصمد الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5 -جمال الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5
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 مصطفى الصاحلي بن محمد بنسبة .1/5اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الصاحلي ."63
نوعه :أرض بورية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أوالد ستوت  ،احملل املدعو بالد العودة
مبزارع دوار مسوسات.
مساحته  15 :هـ  19آر  41س تقريبا.
حدوده :
شماال :الصاحلي محمد.
شرقا :ورثة امحمد قدور أسعيد.
جنوبا :الطريق.
غربا :الصاحلي محمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  16يوليو .2019 صورة طبق األصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في  14نوفمبر .2018 رسم شراء عدلي مؤرخ في  19يوليو .2011 رسم شراء عدلي مؤرخ في  05نوفمبر .2010 رسم شراء عدلي مؤرخ في  20يوليو 2010 رسم شراء عدلي مؤرخ في  14يوليو .2010 رسم شراء عدلي مؤرخ في  10يونيو .2010 رسم شراء عدلي مؤرخ في  24مارس .2010 صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في  22مارس .2010التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة  30:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 63041
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 علي الصاحلي بن محمد بنسبة .100 / 23 رشيد الصاحلي بن محمد بنسبة .100 / 18 عبد الصمد الصاحلي بن محمد بنسبة .10018 / جمال الصاحلي بن محمد بنسبة 100 / 23 مصطفى الصاحلي بن محمد بنسبة .100 / 18اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الصاحلي ."65
نوعه :أرض بورية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أوالد ستوت  ،احملل املدعو الغاسول
بأوالد منصور.
مساحته  08 :هـ  46آر  15س تقريبا.
حدوده :
شماال :ورثة القدوري.
شرقا :ولد الرمادي و احمد بلحاج الطاهري.
جنوبا :امحمد ولد عبد القادر و خالد ولد صالح.
غربا :احلاج احميدة و غرباوي.
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احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  09سبتمبر .2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في  18مارس .2010 رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في  08أكتوبر .2009 نسخة عدلية لرسم االراثة عدلي مؤرخ في  31مايو .2007التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة  30:11صباحا.
مطلب رقم 11 - 63042
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 علي الصاحلي بن محمد بنسبة .100 / 23 رشيد الصاحلي بن محمد بنسبة .100 /18 عبد الصمد الصاحلي بن محمد بنسبة .100/18 جمال الصاحلي بن محمد بنسبة 100 / 23 مصطفى الصاحلي بن محمد بنسبة .100 /18اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الصاحلي ."72
نوعه :أرض بورية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أوالد ستوت  ،احملل املدعو دوار أوالد
منصور.
مساحته  05 :هـ  92آر  64س تقريبا.
حدوده :
شماال :مطلب التحفيظ عدد .11 - 17243
شرقا :الطريق و الرسم العقاري عدد .11 - 20610
جنوبا :الطريق و ازحاف حبيبة.
غربا :الواد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  04يونيو .2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في  15مارس .2021 صورة طبق األصل لرسم اراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في  24يونيو.2019
 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  14نوفمبر .2018 نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  02يناير 2017 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  18يوليو 2012 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  11مايو .2011التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة  30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63043
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 -احلسن ابركان بن ميمون بنسبة .1/3
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نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.
 مليكة ابركان بنت ميمون بنسبة .1/3موقعه :إقليم الناظور  ،جماعة أركمان  ،احملل املدعو دوار افليون.
 سعيد ابركان بن ميمون بنسبة .1/3مساحته 02 :آر  25س تقريبا.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حسن ".
حدوده:
نوعه :أرض عارية.
شماال :ورثة مسعود شوعة.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو دار السختر
شرقا :ورثة مسعود شوعة.
زروالة.
جنوبا :ورثة مسعود شوعة.
مساحته 65 :آر  10س تقريبا.
غربا :الطريق.
حدوده:
احلقوق العينية :ال شيء.
شماال :مامة عمر الرايس.
أصل امللك  :رسم امللكية عدلي مؤرخ في  16مايو .2022
شرقا :الطريق.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  31أكتوبر  2022على
جنوبا :الطريق.
الساعة  30:09صباحا.
غربا :الطريق.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالناظور
احلقوق العينية :ال شيء.
ربيع اليعكوبي
		
أصل امللك :
 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  14أكتوبر .1999 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  29مايو .1999 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  10مايو .1999 رسم شراء عدلي مؤرخ في  23أكتوبر .1949التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة  30:15بعد الزوال.

مطلب رقم 11 - 63044
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :عبد القادر مروع بن عمرو.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املستقبل ".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي أوالد بوطيب  ،سكتور ب.
مساحته 01 :آر  41س تقريبا.
حدوده:
شماال :الطريق.
شرقا :محمد مروع.
جنوبا :ورثة املكي ميمونت و ورثة املكي عائشة.
غربا :الرسم العقاري عدد .11 - 49165
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم امللكية عدلي مؤرخ في  04سبتمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديداملؤقت :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة  30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 63045
تاريخ اإليداع 25 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد  :محمد شوعاتن بن حماد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شوعاتن ".

محافظة سطات
مطلب رقم 15 - 42236
تاريخ االيداع  17 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد حمو الزهري بن امليلودي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلطة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض احلطة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة رميا؛دوار اوالد املامون.
مساحته  01 :هـ  50آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :حمو الزهري ؛ورثة عبداهلل بن املودن؛الطريق؛
شرقا  :ورثة اوالد سرحانة؛ورثة محمد بن احلاج الكبير؛
جنوبا  :ورثة احلاج املعطي؛ورثة اجلياللي بن العربي؛
غربا  :محمد ولد احلاج؛ورثة احمد بن محمد.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم شراء مؤرخ في  29ذوالقعدة  1440موافق فاحت
اغسطس 2019؛
رسم شراء مؤرخ في  02رجب  1438موافق  31مارس2017؛
نسخة من رسم شراء مؤرخ في  12رجب  1438موافق  10ابريل2017؛
نسخة من رسم موجب لفيفي باثبات مؤرخ في  14ذوالقعدة 1435
موافق  10سبتمبر.2014
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  18 :اكتوبر  2022على
الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 15 - 42237
تاريخ االيداع  17 :اغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
عبد العزيز الدباللي بن عبداهلل
عبد الهادي رجاء بن احمد (بالتساوي بينهما).
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الكدية"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الكدية"
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة البروج؛جماة بني خلوق؛دوار الهبابطة.
مساحته  01 :هـ  84آ  49س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد بن الطيبي؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :ورثة محمد بن العربي؛
غربا  :ورثة احمد بن عباس؛ورثة عمر بن محمد.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم تبوث ملكية مؤرخ في  18ذواحلجة  1443موافق  18يوليو 2022؛
وكالة مؤرخة في  09ماي.2018
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  18 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة والنصف.
مطلب رقم 15 - 42238
تاريخ االيداع  18 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد سعيد البوخاري بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملرس لبحيرة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض رانا"
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار .
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة البروج؛جماعة بني خلوق؛ دوار اوالد
اجلامعي الصواكة.
مساحته  01 :هـ  20آ  13س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الناجي عبدالقادر؛الناجي مصطفى؛
شرقا  :ورثة املعطي بن احمد احلمدوني؛ورثة رحال بن العربي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة عقيد محمد؛الفاحتي العربي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم تبوث استمرار مؤرخ في  13محرم  1444موافق 13
اغسطس .2022
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  19 :اكتوبر 2022على
الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 15 - 42239
تاريخ االيداع  19 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد رشيد الغزالوي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لكرمي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لكرمي"
نوعه  :أرض فالحية وبها أشجار زيتون.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
مساحته  71 :آ  03س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد الغزالوي؛
شرقا  :اجلياللي بن التاغي؛محمد بن حلسن؛حسن بن حلسن؛محمد بن
اليماني بن سليمان؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :فوزي الغزالوي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية مؤرخ في  04شعبان  1443موافق  07مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :اكتوبر  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42240
تاريخ االيداع  19 :اغسطس.2022
طالبا التحفيظ :
عبدالسالم نعماني بن امحمد
فاطنة مضمون بنت بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان احلجر"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان احلجر"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القواوسة.
مساحته  01 :هـ  02آ  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوشعيب الدكالي؛
شرقا  :مطلب عدد 15 - 22920؛ ولد بنقاسم؛
جنوبا  :اوالد بن قاسم؛
غربا  :قاسم بن احلاج بن عزوز.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم تبوث ملكية مؤرخ في  05محرم  1443موافق  03سبتمبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :اكتوبر .2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 42241
تاريخ االيداع  23 :اغسطس.2022
طالب التحفيظ  :السيد عبدالرزاق الكرماني بن املامون.
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أصل امللك :
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلفرة"
رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  19يوليوز 2022؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احلفرة"
شهادة ادارية مؤرخة في  04يوليوز 2022؛
نوعه  :أرض فالحية.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :أكتوبر  2022على
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اكدانة ؛دوار اوالد سي الهواري.
الساعة العاشرة صباحا.
مساحته  01 :هـ  11آ 71س تقريبا.
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
حدوده :
رشيد الوردي
			
شماال  :الطريق؛
شرقا  :السعدوني سعيد؛
جنوبا  :مطلب عدد 15 - 15344؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
محافظة خريبكة
أصل امللك :
رسم شراء مؤرخ في  19شعبان  1433موافق  09يوليو2012؛
رسم شراء مؤرخ في  27صفر  1431موافق  12فبراير2010؛
مطلب رقم 18 - 54247
نسخة من رسم استمرار مؤرخ في  29محرم  1431موافق 15
تاريخ اإليداع 23 :اغسطس .2022
يناير .2010
طالب التحفيظ  :العساني احلسن بن العربي
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  25 :اكتوبر  2022على
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :بدرة».
الساعة التاسعة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ملك العساني»
روقب من طرف سهيل جنمي
نوعــه :ارض فالحية.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
			
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة اوالد عبدون ،دوار املراهنة.
محمد الزرهوني
			
مساحته 34 :آ  22س تقريبا.

محافظة العيون
مطلب رقم 17 - 5375
تاريخ اإليداع 31 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ :عائشة اسويد بنت البشير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اسويد ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اسويد "؛
نوعه :بناية من سفلي وطابق أول؛
موقعه :تقاطع زنقة اخلميسات وزنقة امليموزا ،حي خط الرملة 01
العيون.
مساحته 93 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :زنقة اخلميسات؛
شرقا :مفتاح بلكوت؛
جنوبا :الرسم العقاري عدد 19171/17؛
غربا :زنقة امليموزا ؛
احلقوق العينية :ال شيء.

حـدوده:
شمـاال :ورثة امبارك احلاج محمد؛
شرقـا :البباوي الزهرة ،رواد عبد اهلل؛
جنوبا :الطريق؛
غربا :الرسم العقاري عدد ،18 - 60206ورثة البوابي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدد  199صحيفة  309كناش  140بتاريخ  15اغسطس .2022 صورة طبق االصل لرسم ملكية عدد  258صحيفة  252كناش  59بتاريخ 07ديسمبر .2018
 شهادة ادارية عدد  96بتاريخ  19اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  24اكتوبر  2022على
الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54248
تاريخ اإليداع 24 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :سالم لكبير بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :تهرا».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :رضى»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة اوالد كواوش ،دوار اوالد حجر.

5610
مساحته 02 :هـ  19آ  95س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة البغزاوي بن بوعزة؛
شرقـا :ورثة سالم احمد ،ورثة البغزاوي بوعزة؛
جنوبا :ورثة سالم احمد؛
غربا :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :رسم ملكية عدد  373صحيفة  460كناش  72بتاريخ 11
ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  25اكتوبر  2022على
الساعة 9 :صباحا.
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موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة اجلناديز ،دوار الغنانشة.
مساحته 24 :آ  95س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :فتوحي محمد بن بوعزة؛
شرقـا :فتاح ابراهيم بن عبد القادر؛
جنوبا :الطريق؛
غربا :فتاح ابراهيم بن عبد القادر.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 صورة طبق االصل لرسم ملكية عدد  177صحيفة  279كناش 131بتاريخ  03فبراير .2022
 نسخة طبق االصل من عقد توثيقي بتاريخ  15يونيو .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  26اكتوبر  2022على
الساعة 9 :صباحا.

مطلب رقم 18 - 54249
تاريخ اإليداع 24 :اغسطس .2022
طالبي التحفيظ :
 رشيد فرداوي بن محمد بنسبة  2 /1سهما. عبد الكبير فرداوي بن محمد بنسبة  2 /1سهما.االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :حمري».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :ارض فرداوي عبد
الكبير ورشيد»
نوعــه :ارض عارية.
موقعـه :مدينة بوجنيبة ،دوار املشاهرة.
مساحته 19 :آ  35س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :البروني العربي بن املعطي ،الطهجي الصحراوي؛
شرقـا :ورثة محمد بن سعيد؛
جنوبا :الطريق؛
غربا :عطيري زهرة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدد  88صحيفة  139كناش  140بتاريخ  28يوليو .2022 رسم شراء عدد  909صحيفة  476كناش  01بتاريخ  09اغسطس .1993 شهادة ادارية عدد  14بتاريخ  16اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  25اكتوبر  2022على
الساعة 9 :صباحا.

مطلب رقم 18 - 54251
تاريخ اإليداع 25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :البباوي زهرة بنت املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :بدرة».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بدرة»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة اوالد عبدون ،دوار املراهنة.
مساحته 50 :آ  19س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الرسم العقاري عدد 18 - 38894؛
شرقـا :الرسم العقاري عدد 18 - 44265؛
جنوبا :الطريق؛
غربا :ورثة محمد بن امبارك ،عسالي حسن ،رواض عبد اهلل.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدد  143صحيفة  158كناش  69بتاريخ  28يوليو .2010 شهادة ادارية عدد  91بتاريخ  17اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  24اكتوبر  2022على
الساعة 11 :صباحا.

مطلب رقم 18 - 54250
تاريخ اإليداع 25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :مندوب امالك الدولة بخريبكة نيابة عن مدير
امالك الدولة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :بالد الكرمة».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :مدرسة الفتوحيني»
نوعــه :ارض بها بنايات مدرسية.

مطلب رقم 18 - 54252
تاريخ اإليداع 25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حسن صابر بن اجلياللي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :سهب بلغراف».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بالد السهب»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة الفقراء ،دوارشرقاوة.
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مساحته 02 :هـ  60آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :بنداود معزوف ،الكبير معزوف ؛
شرقـا :الشرقي بن الغزواني؛
جنوبا :التومي ،حلنيش؛
غربا :حسن بن حمادي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدد  221صحيفة  231كناش  02بتاريخ  13يونيو .1994 رسم شراء عدد  70صحيفة  77كناش  06بتاريخ  19اكتوبر. 1994 رسم شراء عدد  791صحيفة  368كناش  01بتاريخ  22يونيو .1992 شهادة ادارية عدد  14بتاريخ  15اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  26اكتوبر  2022على
الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54253
تاريخ اإليداع 25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حسن صابر بن اجلياللي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :أرض احلائط»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة الفقراء ،دوارشرقاوة.
مساحته 08 :هـ  40آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة صالح بن املعطي؛
شرقـا :احلاج محمد بن قدور؛
جنوبا :احلاج محمد بن قدور؛
غربا :زهرة بنت محمد ،املولودية بنت بلكاسم.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدد  66صحيفة  74كناش  06بتاريخ  19اكتوبر.1994 رسم شراء عدد  788صحيفة  368كناش  01بتاريخ  22يونيو .1992 رسم شراء عدد  423صحيفة  387كناش  06بتاريخ  16يونيو .1995 رسم شراء عدد  69صحيفة  76كناش  06بتاريخ  19اكتوبر.1994 رسم شراء عدد  790صحيفة  368كناش  06بتاريخ  22يونيو .1992 رسم شراء عدد  68صحيفة  76كناش  06بتاريخ  19اكتوبر .1994 رسم شراء عدد  789صحيفة  368كناش  01بتاريخ  22يونيو .1992 شهادة ادارية عدد  15بتاريخ  15اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  26اكتوبر  2022على
الساعة 11 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54254
تاريخ اإليداع 25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :خالد السكوني بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :رمل»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة الكفاف ،دوار املشاهرة الكعدة.
مساحته 80 :آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة صالح النابث؛
شرقـا :ورثة بدر محمد؛
جنوبا :ورثة اصالحي رقية ،اصالحي خديجة ؛
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدد  12صحيفة  20كناش  129بتاريخ  26يناير .2021 صورة شمسية لرسم ملكية عدد  05صحيفة  05كناش  97بتاريخ 18ديسمبر .2015
 صورة شمسية لرسم اراثة بفريضة عدد  135صحيفة  177كناش 19بتاريخ  01يونيو .2015
 صورة طبق االصل لرسم اراثة عدد  54صحيفة  66كناش  10بتاريخ 12نوفمبر .1997
 شهادة ادارية عدد  41بتاريخ  15اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  30سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54255
تاريخ اإليداع 26 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبد الغني بقال بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بوملعيزات»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة أبي اجلعد ،جماعة اوالد كواوش ،دوارايت بن هكو.
مساحته 03 :هـ  50آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :مجيدي احلسني؛
شرقـا :مجيدي احلسني؛
جنوبا :الطريق؛
غربا :زهرة معاد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدد  598صحيفة  461كناش  73بتاريخ 10اغسطس .2022
 نسخة من رسم شراء عدد  524صحيفة  377كناش  01بتاريخ 25فبراير .1983
 نسخة من رسم مخارجة عدد  319صحيفة  373كناش  69بتاريخ 30مارس .2021
 نسخة من رسم موجب اراثة عدد  346صحيفة  232كناش 49بتاريخ  25يوليو .2022
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 نسخة من رسم موجب تركة عدد  345صحيفة  190كناش 06بتاريخ  20نوفمبر .2000
 محضر تنفيد عدد  807/2001بتاريخ  4ديسمبر .2001 محضر تنفيد عدد  530/10بتاريخ  18اكتوبر .2010 شهادة ادارية عدد  27بتاريخ  12اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  28سبتمبر 2022
على الساعة 10 :والنصف صباحا.
مطلب رقم 18 - 54256
تاريخ اإليداع 29 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :الشرقي ربنان بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :الدندونية»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة املفاسيس ،دوار محمد بن قاسم.
مساحته 01 :هـ  45آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :سقام محمد؛
شرقـا :ربنان قدور ،ورثة احلزيبي احلاج اجلياللي ،ورثة حزيبي محمد؛
جنوبا :ربنان قدور؛
غربا :ورثة نافق بن قدور ،ربنان فاطنة ،وربنان السعدية.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 صورة شمسية لرسم اراثة عدد  438صحيفة  314كناش  38بتاريخ 10اكتوبر .2011
 رسم مخارجة عدد  96صحيفة  129كناش  97بتاريخ  7يناير .2016 صورة طبق االصل لرسم شراء عدد  545صحيفة  258كناش 41بتاريخ  23يونيو .1945
 شهادة ادارية عدد  33بتاريخ  16اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  28اكتوبر  2022على
الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54257
تاريخ اإليداع 29 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :الشرقي ربنان بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بياضي»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة املفاسيس ،دوار محمد بن قاسم.

مساحته 01 :هـ  45آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الطريق؛
شرقـا :بوحملة الرافة؛
جنوبا :ملعاوي احلاج املولودي ،ورثة نقري احلاج املولودي؛
غربا :ورثة احلامي املفضل.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 صورة شمسية لرسم اراثة عدد  438صحيفة  314كناش  38بتاريخ 10اكتوبر .2011
 صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدد  96صحيفة  129كناش 97بتاريخ  7يناير .2016
 صورة طبق االصل لرسم ملكية عدد  185صحيفة  103كناش 30بتاريخ  11يوليو .1928
 صورة طبق االصل لرسم شراء عدد  186صحيفة  103كناش 10بتاريخ  11يوليو .1928
 رسم شراء عدد  33صحيفة  64كناش  110بتاريخ  08يناير .2018 شهادة ادارية عدد  32بتاريخ  16اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  28اكتوبر  2022على
الساعة 10 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54258
تاريخ اإليداع 29 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :الشرقي ربنان بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :احلرشة»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة املفاسيس ،دوار محمد بن قاسم.
مساحته 87 :آ  08س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ربنان قدور؛
شرقـا :ورثة املعاوي عبد السالم بن الشرقي ،ورثة املعاوي بوعزة بن
الشرقي؛
جنوبا :ورثة حمو بن الكبير؛
غربا :موهوم عائشة ،موهوم محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 صورة شمسية لرسم اراثة عدد  438صحيفة  314كناش  38بتاريخ 10اكتوبر .2011
 صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدد  96صحيفة  129كناش 97بتاريخ  7يناير .2016
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 رسم شراء عدد  291صحيفة  341كناش  98بتاريخ  07مارس .2016 صورة طبق االصل لرسم شراء عدد  174صحيفة  49كناش 45بتاريخ  18فبراير .1947
 شهادة ادارية عدد  34بتاريخ  16اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  28اكتوبر  2022على
الساعة 11 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54259
تاريخ اإليداع 29 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم نابغ بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :البقعة .»02
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :دار نابغ»
نوعــه :ارض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني ومرافق
بالسطح.
موقعـه :مدينة حطان ،حي نوارة
مساحته 01 :آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الزنقة؛
شرقـا :الكروي فاطنة؛
جنوبا :امبارك بونخلة؛
غربا :الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 -عقد بيع عرفي بتاريخ  28اكتوبر .1999
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حـدوده:
شمـاال :استاتي عبد الكبير؛
شرقـا :الكراعي محمد؛
جنوبا :الزنقة؛
غربا :الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم هبة عدد  280صحيفة  385كناش  125بتاريخ  21فبراير .2021 رسم شراء عدد  1053صحيفة  09كناش  02بتاريخ  11اغسطس.1993
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  01نوفمبر  2022على
الساعة 09 :صباحا.
خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى « املرس» مطلب
التحفيظ رقم  18 - 13725الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  284 :املؤرخة في  09يونيو .2004
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  30اغسطس  ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو « املرس» مطلب التحفيظ رقم 18 - 13725
الكائن بدائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،دوار اوالد الصغير ،تتابع في
إسم طالب التحفيظ األصلي مبساحــة تبلغ  66آ  43س الناجتة
عن التصميم العقاري  .و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا
للمطلب املذكور وكذا:
 رسم موجب حتقيق مساحة عدد  230صحيفة  357كناش 140بتاريخ  19اغسطس .2022

 -رسم شراء عدد  157صحيفة  156كناش  75بتاريخ  26ديسمبر

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى « احلمري»
مطلب التحفيظ رقم  18 - 52879الذي ادرجت
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1086 :
املؤرخة في  23اكتوبر.2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  29اغسطس  ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو " احلمري" مطلب التحفيظ رقم 18 - 52879
الكائن بدائرة وادي زم ،جماعة اوالد بوغادي ،اوالد كدار ،تتابع في إسم
طالب التحفيظ األصلي السيد فالح اجلياللي بن بوعبيد ،وذلك
مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

 -محمد االحرش بن احمد بنسبة  2 /1سهما.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى « الدشرة»
مطلب التحفيظ رقم  18 - 53359الذي ادرجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1148 :
املؤرخة في  30ديسمبر .2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  15مارس  ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو «الدشرة» مطلب التحفيظ رقم 18 - 53359
الكائن بدائرة ابي اجلعد ،جماعة عني قيشر ،دوار احلرشة تتابع من االن

.2011
 شهادة ادارية عدد  22بتاريخ  24اغسطس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  28اكتوبر  2022على
الساعة 09 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54260
تاريخ اإليداع 29 :اغسطس .2022
طالبي التحفيظ :
 يوسف االحرش بن احمد بنسبة  /2 /1سهمااالسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :نعيمة»
نوعــه :ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح.
موقعـه :مدينة وادي زم ،حي املصلى القدمية ،الزنقة .15
مساحته 90 :س تقريبا.

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5614
فصاعدا في إسم السيدة اميرة حاكمي بنت محمد بصفتها طالبة
التحفيظ الوحيدة بناء على عقد موثق بتاريخ  09مارس .2022

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى « املرس» مطلب
التحفيظ رقم  18 - 22735الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  805 :املؤرخة في  04يونيو .2014
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  15اغسطس  ،2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املدعو «املرس» ،مطلب التحفيظ رقم 18 - 22735
الكائن بدائرة خريبكة ،جماعة بولنوار ،دوار املساعدة ،تتابع على
الشكل االتي:
*حتت التسمية اجلديدة « :ملك اهلل » ،مبساحة قدرها  07آ  05س
الناجتة عن التصميم العقاري في اسم السادة والسيدات:
 زهرة تلو بنت عبد السالم بنسبة  6/48سهما. موراد عبوسي بن عبد السالم بنسبة  14/48سهما. بوشتى عبوسي بن عبد السالم بنسبة  14/48سهما. رجاء عبوسي بنت عبد السالم بنسبة  14 /7سهما. سناء عبوسي بنت عبد السالم بنسبة  14 /7سهما.*حتت التسمية القدمية « :املرس» ملا تبقى من امللك املذكور اعاله في
إسم طالب التحفيظ  .وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تاييدا
للمطلب املذكور وكذا :
 صورة طبق االصل لنسخة من رسم ملكية عدد  431صحيفة 393كناش  72بتاريخ  26مايو .2011
 صورة طبق االصل لرسم اراثة عدد  373كناش  44بتاريخ 03مارس .2014
 حكم ابتدائي رقم  36/16بتاريخ  21ديسمبر .2016 قرار استئنافي رقم  58بتاريخ  29مارس .2022 قرار استئنافي رقم  550بتاريخ  18اكتوبر .2018 قرار محكمة النقض عدد  130/08مؤرخ في  09فبراير .2021 شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ  14يوليو .2022احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
			
عبد احلليم فتح اهلل
			

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78972
تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
 الركيك عصمت بنت عبد العزيز بنسبة 2 / 1 -جاد ندى بنت محمد بنسبة 2 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أحريق".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أحريق".
مشتمالته :أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق أول مع حديقة
ومسبح
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة الزيتون ،احملل
املدعو :أحريق.
مساحته  4 :آ  59س تقريبا
حدوده :
شماال :الرسم العقاري رقم 19 - 33584
شرقا :الرسم العقاري رقم 29 / 56511
جنوبا :درب
غربا :ملك الغير
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19يناير .1992
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9ماي .2005
 - 3شهادة إدارية بتاريخ  3يونيو .2022
 - 4عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 15يونيو .2022
 - 5عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 15يونيو .2022
 - 6رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ  8يوليوز .2022
 - 7نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  15أغسطس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أكتوبر  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78973
تاريخ اإليداع  26:أغسطس .2022
طالب التحفيظ :احلميدي جواد بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حليوات".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حليوات".
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة بني أحمد ،جماعة بني أحمد
الشرقية ،احملل املدعو :حليوات.
مساحته  31 :آ تقريبا
حدوده :
شماال :مامو الزيتوني
شرقا :الطريق
جنوبا :عبد السالم الشلي
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  8مارس .1999
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  30سبتمبر .2020
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 - 3شهادة إدارية بتاريخ  6أكتوبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78974
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ:بوزكورة محمد بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوزكورة ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوزكورة".
مشتمالته :أرض بها بناية بها سفل وثالث طوابق علوية
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،خندق الزربوح وراء
املستشفى اإلسباني ،حارة سيدي طلحة.
مساحته  1 :آ  12س تقريبا
حدوده :
شماال :زنقة
شرقا :زنقة
جنوبا :بوزكورة عبد النبي
غربا :احلاج البقالي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20سبتمبر .1980
 - 2نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29سبتمبر .1980
 - 3نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء بتاريخ 23أكتوبر .1980
 - 4نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  6يناير .1981
 - 5نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30ابريل .1981
 - 6نسخة من عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11يوليو .1981
 - 7شهادة إدارية بتاريخ  3أغسطس .2022
 - 8رسم عدلي موضوعه ملكية
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21سبتمبر  2022على الساعة
 09و 00دقيقة.
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جنوبا :الطريق
غربا :سعيد مشعال و املكي صليطو
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18يونيو .2009
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20فبراير .2020
 - 3شهادة إدارية 0بتاريخ  2يوليوز .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

مطلب رقم 19 - 79021
تاريخ اإليداع :فاحت سبتمبر .2022
طالبا التحفيظ:
 ثابت فاطمة بنت امحمد بنسبة 2 / 1 فرنان يوسف بن عياد بنسبة 2 / 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فاطمة الزهراء".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاطمة الزهراء".
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بنقريش ،جماعة دار بنقريش ،احملل املدعو:
ورطالل.
مساحته  4 :آ  72س تقريبا
حدوده :
شماال :خديجة القريشي
شرقا :خديجة القريشي
جنوبا :الرسم العقاري رقم 19 / 123464
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 18سبتمبر
.1985
 - 2صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه تصحيح اإلسم بتاريخ
17أكتوبر .2001
 - 3صورة طبق األصل لعقد تنازل عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 11نونبر
.2010
مطلب رقم 19 - 78990
 - 4صورة طبق األصل مللحق رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ
تاريخ اإليداع 30:أغسطس .2022
11مارس .2011
طالبتا التحفيظ:
 - 5صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 15سبتمبر
بائتي مالكة بنت عبد الرحمان بنسبة 2 / 1
.2015
تيزا منال بنت محمد بنسبة 2 / 1
 - 6نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13فبراير .2017
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك منال".
 - 7نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  9ابريل .2019
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك منال".
 - 8نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  3يونيو .2019
مشتمالته :أرض بها بناية تتكون من سفل وحديقة وبئر
 - 9نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17يونيو .2019
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة بني رزين ،بني سميح ،احملل املدعو:
 - 10رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9ديسمبر .2019
دوار زمانة.
 - 11شهادة إدارية بتاريخ 23مارس .2022
مساحته  2 :آ  80س تقريبا
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت نوفمبر  2022على الساعة
حدوده :
 09و 00دقيقة.
شماال :محمد بن احمد الورياغلي
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتطوان
		
.
محمد سعيد
			
شرقا :محمد احمد اورياغل
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محافظة تازة
مطلب رقم 21 - 51623
تاريخ اإليداع  19 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :علي الهيسوفي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :راس بوعنان"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :راس بوعنان "
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار من الزيتون واللوز وبناء يتكون من
سفلي ومرآب
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست  ،قيادة باب املروج  ،جماعة بني
افتح ،احملل املدعو  :دوار الزكيكة
مساحته  04 :هكتار  66آرتقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة بوزقور سي موح  ،ورثة الهيسوفي بوشتى.
جنوبا  :ورية لهياشقة  ،ورتة بوزفور محمد ،ورثة حماني أحمد  ،ورتة
ورتة بوزفورمحمد بن حادين
شرقا  :ورثة مسعود بوشنيطة
غربا  :ورثة الهيسوفي عبدالقادر  ،ورثة بوزفور سي موح.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  03شوال  1443موافق
 04ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا
مطلب رقم 21 - 51624
تاريخ اإليداع  19 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة وجرسيف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مسجد بني لنت "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد بني لنت "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست  ،قيادة وجماعة بني لنت.
مساحته  10 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :الغالي حسني ،جماعة بني لنت
جنوبا  :طريق ،
شرقا  :طريق
غربا  :الرسم العقاري  - 6922ف؛
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل امللك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21 - 51625
تاريخ اإليداع  19 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة وجرسيف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجرو البطمة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجرو البطمة "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست  ،قيادة و جماعة امسيلة.
مساحته  56 :آر 74سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة حميدة عبو
جنوبا  :ورثة محند اعمر ،
شرقا  :الواد  ،ورثة حميد بن عبدالسالم ؛
غربا  :ورثة محند اعمر
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل امللك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة بعد الزوال .
مطلب رقم 21 - 51626
تاريخ اإليداع  19 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :عبدالرحمان فرطوط بن عامر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حدا عزيز"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فيال عبدالرحمان "
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية واد أمليل  ،حي اكال .
مساحته  01 :آر 60سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :نعمان عامر بن حمو
جنوبا  :شارع عمومي.
شرقا  :نعمان عامر بن حمو
غربا  :محمد الدريوش بن عامر؛
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  07ربيع االول  1409موافق  19اكتوبر .1988 رسم شراء عدلي مؤرخ في  01ربيع الثاني  1404موافق  05يناير 1984التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 51628
تاريخ اإليداع  22 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة وجرسيف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حتت عني لبيب "3

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حتت عني لبيب "3
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست  ،قيادة و جماعة كاف الغار  ،احملل
املدعو  :دوار بني كرامة .
مساحته  05 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :الشاوش احميدة،
جنوبا  :طوطو محمد ،
شرقا  :الشاوش احميدة ؛
غربا  :طوطو محمد ؛
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل امللك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21 - 51629
تاريخ اإليداع  22 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة وجرسيف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مرجع الربيع تعرف مبور العني"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مرجع الربيع تعرف مبور العني "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تايناست  ،قيادة و جماعة كاف الغار  ،احملل
املدعو  :دوار بني كرامة .
مساحته  25 :آر 14سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :أحمدالسبع
جنوبا  :طريق
شرقا  :ورثة احمد الرحاوي
غربا  :طريق  ،مقبرة.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل امللك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بتازة
إدريس املصلح
				

محافظة اسفي
مطلب رقم 23 - 126793
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :هاشمي أحمد بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض سيدي هدي"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض سيدي هدي "
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و روكار
موقعـه  :دوار الكواش  ،جماعة احلضر ،إقليم أسفي
مساحته  80 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق الوطنية رقم  2302عرضها  20متر مربع
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 104052
جنوبا  :الهاشمي أحمد
غربا  :ورثة الزهير أحمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  424صحيفة عدد  312كناشاألمالك بتاريخ  07اكتوبر .1984
 شهادة إدارية عدد  06مؤرخة في  27يوليو . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 14زواال .
مطلب رقم 23 - 126794
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :احلوزي ميلود بن إبراهيم بن الهاشمي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض اشويرف"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض اشويرف "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد ميمون  ،جماعة الشهدة  ،قيادة العامر  ،إقليم
أسفي
مساحته  01 :هكتار  73آر  82سنتيارتقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة الكرعاني
شرقا  :الطريق عرضها  5أمتار مربع
جنوبا  :لعوينة بوجمعة
غربا  :نائب ورثة عيدة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  467صحيفة عدد  237كناشعدد  18بتاريخ  20اكتوبر . 1968
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  201صحيفة عدد  178كناش عدد 25بتاريخ  22اغسطس . 1993
 شهادة عدد  118بتاريخ  17اغسطس .2015 شهادة إدارية عدد  13مؤرخة في  31اغسطس .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
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مطلب رقم 23 - 126795
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :احلوزي ميلود بن إبراهيم بن الهاشمي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حفرة كرين "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حفرة كرين "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد ميمون  ،جماعة الشهدة  ،قيادة العامر  ،إقليم أسفي
مساحته  54 :آر  24سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق عرضها  25متر مربع
شرقا  :لعويني عبد احلق
جنوبا  :الربيب عبد العاطي
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 40046
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  467صحيفة عدد  237كناشعدد  18بتاريخ  20اكتوبر .1968
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  201صحيفة عدد  178كناش عدد 25بتاريخ  22اغسطس . 1993
 شهادة إدارية عدد  13مؤرخة في  31اغسطس .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 11صباحا .
مطلب رقم 23 - 126796
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :احلوزي ميلود بن إبراهيم بن الهاشمي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض أحرش "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض أحرش "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد ميمون  ،جماعة الشهدة  ،قيادة العامر  ،إقليم
أسفي
مساحته  18 :آر  56سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  - 12515ز
شرقا  :لعزاز عبد العزيز
جنوبا  :لعزاز خليفة
غربا  :لعزاز عمر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  467صحيفة عدد  237كناشعدد  18بتاريخ  20اكتوبر .1968
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  201صحيفة عدد  178كناش عدد 25بتاريخ  22اغسطس . 1993
 شهادة إدارية عدد  13مؤرخة في  31اغسطس .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126797
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :شوض رشيد بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جرف الغراب "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جرف الغراب "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار النجاجرة  ،اجلماعة الترابية أيير  ،إقليم أسفي
مساحته  06 :آر  24سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 27434
شرقا  :طريق وطنية رقم  301عرضها  30متر مربع
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 53382
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 25085
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  41صحيفة عدد  30كناشاألمالك عدد  240بتاريخ  07يونيو 2022
 شهادة إدارية عدد  04مؤرخة في  15ابريل . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 14زواال .
مطلب رقم 23 - 126798
تاريخ اإليداع  26 :اغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :ابوطية فتيحة بنت املكي بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجنان "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجنان "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار زواية سيدي بوطيب  ،جماعة و قيادة السبيعات  ،إقليم اليوسفية
مساحته  02 :هكتار  31آر  11سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :صباح عبد اللطيف و نائب ورثة احلاج أحمد صباح
شرقا  :املكاز
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مطلب رقم 23 - 126800

جنوبا  :الهاللي عبد الهادي و نائب ورثة سالم بن مسعود و نائب ورثة
بوخاري باتوري

تاريخ اإليداع  26 :اغسطس 2022

غربا  :نائب ورثة احلاج أحمد صباح

طالب التحفيظ  :العبدوني أحمد بن عمر بن محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :السكنى "

أصل امللك :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السكنى "

 -رسم عدلي ( وكالة ) ضمن بعدد  508صحيفة عدد  04كناش عدد

نوعـه  :أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها  120متر مربع

 4بتاريخ  03ابريل . 2019

موقعـه  :دوار البهالة  ،جماعة و قيادة أيير  ،إقليم أسفي

 -شهادة إدارية عدد  01مؤرخة في  25اكتوبر . 2019

مساحته  09 :آر  83سنتيار تقريبا

 -نسخة من رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  558كناش األمالك

حدوده :

عدد  48بتاريخ  03ديسمبر .2019

شماال  :نائب ورثة اشراق محمد منهم أحمد

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  85كناش األمالك عدد  50بتاريخ

شرقا  :ممر عمومي عرضه  5أمتار مربع

 04يوليو . 2020

جنوبا  :طريق عمومي غير محمد

 -رسم عدلي ( إشهاد ) ضمن بعدد  90كناش  04عدد  05بتاريخ

غربا  :نائب ورثة العبدوني عمر منهم عبد الوهاب

 14يوليو . 2020

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

 -رسم عدلي ( إشهاد ) ضمن بعدد  559كناش  04عدد  05بتاريخ

أصل امللك :

 16يونيو . 2022

 -شهادة إدارية عدد  05بتاريخ  06ماي . 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26أكتوبر  2022على

 -نسخة من رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  308صحيفة عدد

الساعة  00 : 09صباحا .

 356كناش  01عدد  235بتاريخ  20ماي . 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26أكتوبر  2022على

مطلب رقم 23 - 126799

الساعة  00 : 15زواال .

تاريخ اإليداع  26 :اغسطس 2022
مطلب رقم 23 - 126801

طالب التحفيظ  :ناقوري عبد الرحيم بن اجلياللي بن الطاهر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجنان "

تاريخ اإليداع  29 :اغسطس 2022

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجنان "

طالب التحفيظ  :عنطر ياسني بن عبد احلق

نوعـه  :أرض فالحية

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض عبد السالم "

موقعـه  :دوار زواية سيدي بوطيب  ،جماعة السبيعات الكنتور ،إقليم اليوسفية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض عبد السالم "

مساحته  82 :آر  76سنتيار تقريبا

نوعـه  :أرض فالحية

حدوده :

موقعـه  :دوار الرحوحات  ،جماعة حد احرارة  ،إقليم أسفي

شماال  :نائب ورثة اخملتار بن يوسف

مساحته  55 :آر تقريبا

شرقا  :الطريق

حدوده :

جنوبا  :ناقوري عبد الرحيم

شماال  :الطريق

غربا  :نائب ورثة اجلياللي بلخير

شرقا  :أوالد استاتي العربي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

جنوبا  :ورثة أحمد بن احملجوب

أصل امللك :

غربا  :حميد بن عمر

 -شهادة إدارية عدد  13 - 29بتاريخ  19يوليو . 2013

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

 -رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  258صحيفة عدد  241كناش

أصل امللك :

األمالك عدد  23بتاريخ  16سبتمبر . 2013

 -شهادة إدارية عدد  03بتاريخ  20ابريل . 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26أكتوبر  2022على

 -نسخة من رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  317صحيفة عدد

الساعة  00 : 11صباحا .

 332كناش ل عدد  182بتاريخ  08يونيو . 2016
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 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  92صحيفة عدد  98كناش ل عدد 193

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بياضة "

بتاريخ  22مارس .2017

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بئر

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  188صحيفة عدد  200كناش ل عدد

موقعـه  :دوار محمد بن هدي  ،جماعة السبيعات  ،إقليم اليوسفية

 234بتاريخ  19ابريل .2022

مساحته  38 :آر  32سنتيار تقريبا

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27أكتوبر  2022على

حدوده :

الساعة  00 : 09صباحا .

شماال  :النصيري عبد احلق
شرقا  :ورثة احلاج اعلي بن احلسن

مطلب رقم 23 - 126802

جنوبا  :الرسم العقاري عدد  23 - 73767و رواح عبد الكرمي

تاريخ اإليداع  29 :اغسطس 2022

غربا  :النصيري عبد احلق و مسلك

طالبة التحفيظ  :لغريب عزيزة بنت احلسني لغريب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أوالد عيسى "

أصل امللك :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أوالد عيسى "

 -عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء بتاريخ  25ديسمبر 2021

نوعـه  :أرض فالحية

 -رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  243صحيفة عدد  270كناش

موقعـه  :دوار أوالد عيسى  ،جماعة و قيادة الكرعاني  ،إقليم أسفي

األمالك عدد  36بتاريخ  14يوليو . 2022

مساحته  06 :هكتار  24آر  49سنتيارتقريبا

 -شهادة إدارية عدد  43مؤرخة في  30يونيو . 2022

حدوده :

 -شهادة إدارية عدد  21مؤرخة في  09اغسطس . 2022

شماال  :ولد موالي اعلي محمد

عقد عرفي ( إشهاد ) مصحح اإلمضاء بتاريخ  19اغسطس . 2022

شرقا  :نائب ورثة اخملتار ولد العربي و البخاري

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27أكتوبر  2022على

جنوبا  :طريق عرضها  12متر مربع

الساعة  00 : 09صباحا

غربا  :نائب ورثة اخملتار ولد العربي و نائب ورثة أحمد بن حفيظ و بن
مطلب رقم 23 - 126804

لعضاض ميلود
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022

أصل امللك :

طالبو التحفيظ :

 -رسم عدلي ( وكالة ) ضمن بعدد  508صحيفة عدد  04كناش عدد

 -بزهار فاطمة بنت احلسني بن حلسن بنسبة 11/88

 4بتاريخ  03ابريل . 2019

 -أوناجم املصطفى ابن محمد بن بلعيد بنسبة 14/88

 -شهادة إدارية مؤرخة في  2599بتاريخ  23اكتوبر . 2019

 -أوناجم هشام ابن محمد بن بلعيد بنسبة 14/88

 -رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  521كناش األمالك عدد 48

 -أوناجم عبد الرحيم ابن محمد بن بلعيد بنسبة 14/88

بتاريخ  26نوفمبر . 2019

 -أوناجم نعيمة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88

 -رسم عدلي ( وكالة ) ضمن بعدد  324كناش  04عدد  05بتاريخ

 -أوناجم خديجة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88

 24اغسطس . 2021

 -أوناجم صفية بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  157كناش األمالك عدد  51بتاريخ

 -أوناجم ربيعة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88

 15سبتمبر 2021

 -أوناجم لطيفة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  14كناش ل عدد  50بتاريخ  12مارس . 2020

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قطعة رقم " 30

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27أكتوبر  2022على

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قطعة رقم " 30

الساعة  00 : 11صباحا .

نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :رقم البقعة  ،30حي لعريصة  ،أسفي

مطلب رقم 23 - 126803

مساحته  78 :سنتيار تقريبا

تاريخ اإليداع  29 :اغسطس 2022

حدوده :

طالب التحفيظ  :النصيري عبد احلق بن صالح

شماال  :البقعة رقم 59 – 58

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بياضة"

شرقا  :الزنقة عرضها  6أمتار مربع
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جنوبا  :البقعة رقم 679
غربا  :الزنقة عرضها  5أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  642صحيفة عدد 456كناش  01عدد  13بتاريخ  24فبراير . 1967
 رسم عدلي ( إراثة ) ضمن بعدد  479صحيفة عدد  468كناش عدد 57بتاريخ  21ابريل .2010
 شهادة إدارية مؤرخة في  04ابريل .2006 شهادة إدارية ( إثبات الهوية ) عدد  17مؤرخة في  04سبتمبر . 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126805
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022
طالبو التحفيظ :
 بزهار فاطمة بنت احلسني بن حلسن بنسبة 11/88 أوناجم املصطفى ابن محمد بن بلعيد بنسبة 14/88 أوناجم هشام ابن محمد بن بلعيد بنسبة 14/88 أوناجم عبد الرحيم ابن محمد بن بلعيد بنسبة 14/88 أوناجم نعيمة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88 أوناجم خديجة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88 أوناجم صفية بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88 أوناجم ربيعة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88 أوناجم لطيفة بنت محمد بن بلعيد بنسبة 7/88االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قطعة رقم " 679
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قطعة رقم " 679
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :رقم البقعة  ، 679حي لعريصة  ،أسفي
مساحته  72 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :فاطمة زغرود و عنتر عبد النبي
شرقا  :الزنقة عرضها  6أمتار مربع
جنوبا  :ورثة أبوناجم محمد منهم عبد الرحيم
غربا  :الزنقة عرضها  5أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  642صحيفة عدد 456كناش  01عدد  13بتاريخ  24فبراير . 1967
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 رسم عدلي ( إراثة ) ضمن بعدد  479صحيفة عدد  468كناش عدد 57بتاريخ  21ابريل .2010
 شهادة إدارية مؤرخة في  04ابريل .2006 شهادة إدارية ( إثبات الهوية ) عدد  17مؤرخة في  04سبتمبر . 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 13زواال .
مطلب رقم 23 - 126806
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :بلعطار صفاء بنت عبد الهادي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حائط بن الواحد األول"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حائط بن الواحد األول "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار الزغاغرة  ،جماعة أصعادال  ،قيادة دار السي عيسى ،
إقليم أسفي
مساحته  05 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :بن أحمد مبارك
شرقا  :عبد العزيز
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  06أمتار مربع
غربا  :بنت أحمد زهرة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  387صحيفة عدد  399كناش  01عدد 200بتاريخ  12ديسمبر .2018
 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  43صحيفة عدد 41كناش  01عدد  168بتاريخ  02سبتمبر . 2014
 شهادة إدارية عدد  87مؤرخة في  10اغسطس . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126807
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :شامة ضليعة بنت كبور
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :العزيب"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :العزيب"
نوعـه  :أرض فالحية بها بناية مساحتها  80سنتيار تقريبا و أشجار الزيتون

موقعـه  :دوار العواوشة  ،جماعة خط أزكان  ،إقليم أسفي
مساحته  20 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :إدريس غيور
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شرقا  :طريق

نوعـه  :أرض عارية بها سكنى تتكون من سفلي و طابق أول بهوائها

جنوبا  :عبد الكرمي بن كبور

مساحتها  142متر مربع

غربا  :عبد القادر بن رحال

موقعـه  :دوار البدوزة  ،جماعة البدوزة  ،قيادة أوالد زيد  ،إقليم أسفي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

مساحته  05 :آر تقريبا

أصل امللك :

حدوده :

 -رسم عدلي ( قسمة ) ضمن بعدد  147صحيفة عدد  246كناش 03

شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 10212

عدد  34بتاريخ  23يوليو .1976

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 53196

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  257صحيفة عدد  233كناش األمالك

جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 71238

عدد  231بتاريخ  26نوفمبر . 2021

غربا  :الطريق عرضها  30متر مربع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28أكتوبر  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

الساعة  00 : 09صباحا .

أصل امللك :
 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  556صحيفة عدد  457كناش عدد 45

مطلب رقم 23 - 126808

بتاريخ  14سبتمبر . 2000

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  534صحيفة عدد  470كناش  01عدد

طالبة التحفيظ  :شامة ضليعة بنت كبور

 11بتاريخ  22اغسطس .2005

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار العساوي "

 -شهادة إدارية عدد  29مؤرخة في  26اغسطس . 2022

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار العساوي"

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على

نوعـه  :دار للسكن بها سفلي و سطح

الساعة  00 : 14زواال.

موقعـه  :رقم  ، 45زنقة تلمسان  ،حي زين العابدين  ،أسفي
مطلب رقم 23 - 126810

مساحته  90 :سنتيار تقريبا
حدوده :

تاريخ اإليداع  31 :اغسطس 2022

شماال  :الزنقة

طالب التحفيظ  :رشيدي عبد اللطيف ابن املصطفى بن محمد

شرقا  :الزنقة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املرس"

جنوبا  :ورثة الشرقاوي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املرس"

غربا  :حمان

نوعـه  :أرض فالحية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

موقعـه  :دوار أوالد بوعاللة  ،جماعة و قيادة سيدي عيسى ،إقليم أسفي

أصل امللك :

مساحته  03 :هكتار  94آر  04سنتيار تقريبا

-رسم عدلي ( قسمة ) ضمن بعدد  147صحيفة عدد  246كناش 03

حدوده :

عدد  34بتاريخ  23يوليو .1976

شماال  :أرض اخملزن

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  257صحيفة عدد  233كناش األمالك

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  23 - 10331و مطلب التحفيظ عدد /26556ج

عدد  231بتاريخ  26نوفمبر . 2021

جنوبا  :أجدية عمر

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29أكتوبر  2022على

غربا  :قناة السقي و نائب ورثة رشيدي عبد الرحيم منهم أحمد و

الساعة  00 : 09صباحا .

نائب ورثة أبوحفص محمد منهم عبد الوهاب .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

مطلب رقم 23 - 126809

أصل امللك :

تاريخ اإليداع  31 :اغسطس 2022

 -نسخة من رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  450صحيفة عدد 415

طالب التحفيظ  :لوليدي املصطفى ابن الهاشمي بن ميلود

كناش األمالك عدد  145بتاريخ  16يوليو . 2012

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرميمينة "

 -رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  92صحيفة عدد  116كناش  01عدد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فيال لوليدي"

 171بتاريخ  02يناير 2015

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد 79صحيفة عدد  97كناش  01عدد 223بتاريخ  22يناير .2021
 شهادة إدارية عدد  03مؤرخة في  28اغسطس . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126812
تاريخ اإليداع  31 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :بنديب عبد الكرمي ابن مسعود بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد مطفي احلمراء "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد مطفي احلمراء"
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد بوزيد  ،جماعة و قيادة لغياث  ،إقليم أسفي
مساحته  41 :آر  38سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  23 - 39651و البوزيدي السعدية
شرقا  :سماللي فاطمة و تفيتفي ميلود و البوزيدي السعدية
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 39900
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 39651
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  729صحيفة عدد  498كناش  01عدد 88بتاريخ  05سبتمبر 2008
 نسخة من رسم عدلي ( إراثة ) ضمن بعدد  394صحيفة عدد 490كناش عدد  02عدد  89بتاريخ  21يوليو . 2020
 رسم عدلي ( هبة ) ضمن بعدد  298صحيفة عدد  277كناش 01عدد  221بتاريخ  17فبراير . 2021
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  227صحيفة عدد  278كناش  01عدد 223بتاريخ  07ماي .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
خالصة إصالحية  -تعلق بامللك املسمى" الغابة "
مطلب رقم  23 - 30521الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه
باجلـريدة الرسميـة عدد  348املؤرخة في  31اغسطس . 2005

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  17فبراير  2005فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" التمريرة " مطلب رقم  23 - 30521الكائن بدوار
كاروش  ،حد حرارة  ،إقليم أسفي تتابع في اسم السيد ميلود اخويلي
وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ وكذا :
 عقد موثق مؤرخ في  11فبراير  2005سجل بتاريخ  36/616وصلاإليداع  735/150وصل . E17B158 –DV 054668
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي
عبد الباسط عزاوي
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محافظة احلسيمة
مطلب رقم 24 - 289142
تاريخ اإليداع  26 :اغسطس 2022؛
طالبا التحفيظ :
- 1شاكر عزوز ابن احمد بنسبة ½،
- 2لطيفة البوشعيبي بنت شعيب بنسبة ½ ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عزوز".
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة ازمورن ،احملل املدعو  :دوار تساسنت اجنيض؛
مساحته  80 :س تقريبا
حدوده :
شرقا  :عزيز برغو؛
شماال  :احمد البوشعيبي؛
جنوبا  :البشير السحيمي؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  143صحيفة 39عدد  48بتاريخ  30ماي ( 2019توثيق احلسيمة)؛
 رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  52صحيفة 479عدد  382بتاريخ  02اغسطس ( 2004توثيق احلسيمة)؛
شهادة عدم التنافي مع القانون مؤرخة في  25اغسطس 2022؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  26سبتمبر 2022
على الساعة  13 : 00بعد الزوال.
مطلب رقم 24 - 289143
تاريخ اإليداع  26 :اغسطس 2022؛
طالبا التحفيظ  :محمد بن محمد الغلبزوري؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تفراست ."2
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة ايت قمرة ،احملل املدعو  :تفراست؛
مساحته  05 :ار  92س تقريبا
حدوده :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 14318؛
شماال  :الرسم العقاري عدد 24 - 37803؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 24 - 3622؛
غربا  :عبد السالم الوالي؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
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عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

 رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  65صحيفةأصل امللك :
 210عدد  195بتاريخ  07ماي ( 2015توثيق احلسيمة)؛
 صورة شمسية من رسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل صورة شمسية طبق األصل لرسم اراثة اصله مضمن بسجلباقي الوثائق رقم  73صحيفة  361عدد  269بتاريخ  28أكتوبر 2016
التركات والوصايا رقم  02صحيفة  205عدد  111بتاريخ  22نوفمبر
(توثيق احلسيمة)؛
( 1994توثيق احلسيمة)؛
 صورة شمسية من عقد وكالة عرفي أصله مؤرخ في  04سبتمبر 2016؛ صورة شمسية طبق األصل لرسم اراثة وفريضة اصله مضمنشهادة إدارية مؤرخة في  25أبريل 2022؛بسجل التركات والوصايا رقم  95صحيفة  223عدد  233بتاريخ 19
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  26أكتوبر  2022على
فبراير ( 2015توثيق مكناس)؛
الساعة  10 : 00صباحا.
 شهادة عدم التنافي مع القانون  25-90مؤرخة في  25يوليو 2022؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  31أكتوبر  2022على
مطلب رقم 24 - 289144
الساعة  09 : 00صباحا.
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022؛
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلسيمة
طالبو التحفيظ :
محمد أمني التدالوي
		
- 1عمر بن عبد اهلل بن احذار بنسبة ،1/3
- 2حسني بن محمد بن احذار بنسبة ،1/3
 - 3عبد اجمليد بن محمد احذار بنسبة 1/3؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جوهرة الريف".
نوعـه  :أرض بها قبو وسفلي وأربع طوابق؛

محافظة بنسليمان

موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :طريق سيدي عابد رقم 19؛
مساحته  02 :ار  50س تقريبا
حدوده :
شرقا  :الشارع؛
شماال  :الرسم العقاري عدد 24 - 4570؛
جنوبا  :فايو سليمان ،تدفيري محمد؛
غربا  :الشارع؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  114صحيفة 217عدد  186بتاريخ  26نوفمبر ( 2015توثيق احلسيمة)؛
 صورة شمسية طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمنبسجل باقي الوثائق رقم  66صحيفة  465عدد  331بتاريخ  03سبتمبر
 ( 2015توثيق احلسيمة)؛
 صورة شمسية طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمنبسجل باقي الوثائق رقم  66صحيفة  292عدد  210بتاريخ  23يوليو
 ( 2015توثيق احلسيمة)؛
 صورة شمسية طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمنبسجل باقي الوثائق رقم  45صحيفة  345عدد  407بتاريخ 28
دبيسمبر  ( 2010توثيق احلسيمة)؛
 صورة شمسية طبق األصل من رسم وكالة عرفية اصلها ثابتالتاريخ في  06اكتوبر 2015؛

مطلب رقم 25 - 10914
تاريخ االيداع  25 :أغسطس 2022
طالبو التحفيظ السادة :
 - 1ملدى مصطفى بن امحمد بنسبة 562/3535
 - 2ملدى محمد بن امحمد بنسبة 562/3535
 - 3ملدى خديجة بنت امحمد بنسبة 281/3535
 - 4ملدى حورية بنت امحمد بنسبة 281/3535
 - 5ملدى امل بنت امحمد بنسبة 281/3535
 - 6ملدى عز الدين بن امحمد بنسبة 562/3535
 - 7ملدى رضوان بن امحمد بنسبة 562/3535
 - 8كرام الزوهرة بنت عبد القادر بنسبة444/3535
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :نخيلة ." 01
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :نخيلة" 01
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " القنانفية ".
مساحته 35 :آ 35س تقريبا .
شماال  :ملدى عبد السالم ومن معه ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ملدى مصطفى ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  203عدد  78في  29يونيو 2022؛
 - 2صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش  266عدد 495
في  06يونيو 2017؛
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  15فبراير 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر 2022 - 2022
على الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10915
تاريخ االيداع  25 :أغسطس 2022
طالبو التحفيظ السادة :
 - 1ملدى مصطفى بن امحمد بنسبة 1733/10895
 - 2ملدى محمد بن امحمد بنسبة 1733/10895
 - 3ملدى خديجة بنت امحمد بنسبة 866/10895
 - 4ملدى حورية بنت امحمد بنسبة 866/10895
 - 5ملدى امل بنت امحمد بنسبة 866/10895
 - 6ملدى عز الدين بن امحمد بنسبة 1733/10895
 - 7ملدى رضوان بن امحمد بنسبة 1733/10895
 - 8كرام الزوهرة بنت عبد القادر بنسبة 365/10895
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :نخيلة ." 02
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :نخيلة " 02
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " القنانفية ".
مساحته 01 :هـ 08آ 95س تقريبا .
شماال  :ملدى محمد بن عبد القادر ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ملدى بوعزة بن موسى ؛
غربا  :ملدى محمد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 9رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  203عدد  72في  29يونيو 2022؛
 - 10رسم اراثة عدلي مضمن بكناش  266عدد  495في  06يونيو 2017؛
 - 11شهادة إدارية مؤرخة في  15فبراير 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10916
تاريخ االيداع  25 :أغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :السيدة بكار سميرة بنت محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املرس ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :هبة خديجة "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو " أوالد الرامي ".
مساحته 13 :آ 67س تقريبا .
شماال  :سالم فضلي وحاللي نور الدين ؛
شرقا  :ممر ؛
جنوبا  :رامي عبد اهلل ؛
غربا  :ممر  ،احلاللي نور الدين .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  201عدد  155في  01يونيو 2022؛
 - 2رسم شراء عدلي مضمن بكناش  204عدد  35في  25يوليو 2022؛
 3- 3رسم شراء عدلي مضمن بكناش  205عدد  31في  12أغسطس 2022؛
 - 12رسم استدراك عدلي مضمن بكناش  146عدد  95في  29يونيو 2022؛
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  25ماي 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10917
تاريخ االيداع  26 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد عبد اللطيف الفردوسي بن البشير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سيدي قاسم ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض عائشة "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " أوالد اجحيش ".
مساحته 02 :هـ 14آ 28س تقريبا .
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :فاطمة الفردوسي  ،الرسم العقاري عدد  25 - 49745 :؛
جنوبا  :ممر ؛
غربا  :ورثة أوالد حجاجية  ،عبد اللطيف ومحمد الفردوسي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 5رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  192عدد  55في  02سبتمبر 2021؛
 - 6شهادة إدارية مؤرخة في  17أغسطس 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة الواحدة بعد الزوال .
مطلب رقم 25 - 10918
تاريخ االيداع  26 :أغسطس 2022
طالبا التحفيظ  :السيدين :
 - 1عبد اللطيف الفردوسي
 - 2محمد الفردوسي مناصفة بينهما
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سيدي قاسم ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض سكينة "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " أوالد اجحيش ".
مساحته 01 :هـ 43آ 90س تقريبا .
شماال  :عبد اللطيف الفردوسي ؛
شرقا  :ممر ؛
جنوبا  :ممر ؛
غربا  :ورثة أوالد حجاجية .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 7رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  192عدد  57في  02سبتمبر 2021؛
 - 8شهادة إدارية مؤرخة في  17أغسطس 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة الثانية والنصف بعد الزوال .
مطلب رقم 25 - 10919
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد البدراوي عزيز بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بلعدالني ملقدم ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بلعدالني ملقدم "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " أوالد اسعادة ".
مساحته 01 :هـ 76آ 07س تقريبا .
شماال  :ورثة الزهراوي ؛
شرقا  :ورثة الزهراوي ؛
جنوبا  :محمد ولد الكبيرة ؛
غربا  :مسلك عمومي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  203عدد  206في  19أغسطس 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  29يوليو 2022؛
 - 3وكالة عرفية مؤرخة في  23أغسطس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10920
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد البدراوي عزيز بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد البدراوي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد البدراوي "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " أوالد اسعادة ".
مساحته 62 :آ 36س تقريبا .
شماال  :الهشومي عبد الرحمان ؛
شرقا  :الرسم العقار عدد  25 - 15246 :؛
جنوبا  :الهشومي سوكر ؛
غربا  :مسلك عمومي ،الرسمني العقارين عدد /68636 :س ،و/16376س.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  205عدد  86في  19أغسطس 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  29يوليو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10921
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد البدراوي عزيز بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بلعدالني ملقدم ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بلعدالني ملقدم "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " أوالد اسعادة ".
مساحته 01 :هـ 53آ 17س تقريبا .
شماال  :سليمان ولد حمو  ،مسلك عمومي؛
شرقا  :ورثة الزهراوي ،سليمان بن احمد ؛
جنوبا  :بلخير اجلياللي ،ورثة الزهراوي ؛
غربا  :ممر عمومي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  204عدد  149في  19أغسطس 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  29يوليو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال.
مطلب رقم 25 - 10922
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد البدراوي عزيز بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد زازية ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد زازية "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " أوالد عزوز ".
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مساحته 03 :هـ 79آ 66س تقريبا .
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  25 - 9540 :؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 26936 :محمد معروف ؛
غربا  :الطريق ،الرسمني العقارين عدد /20517 :س و/39232س .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  205عدد  87في  19أغسطس 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  29يوليو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10923
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد البدراوي عزيز بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بلعدالني ملقدم ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بلعدالني ملقدم "
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني :
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " أوالد اسعادة ".
مساحته 85 :آ 15س تقريبا .
القطعة األولى مساحتها 73 :آ 93س
شماال  :بلخير اجلياللي ؛
شرقا  :ورثة الزهراوي ؛
جنوبا  :ممر عمومي ؛
غربا  :ورثة الزهراوي .
القطعة الثانية مساحتها 11 :آ 22س
شماال  :ممر عمومي ؛
شرقا  :ممر عمومي ؛
جنوبا  :البيضي ؛
غربا  :ورثة الزهراوي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  203عدد  204في  19أغسطس 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  29يوليو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10924
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد وزري فؤاد بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الضاية ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض وزري "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " أوالد سي احمد ".
مساحته 05 :هـ 55آ 08س تقريبا .
شماال  :ورثة بن الزموري ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  25 - 32925 :؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 9688 :ورثة احلاج ميلود،وفؤاد وزري ؛
غربا  :ورثة احلاج ميلود .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  202عدد  93في  16يونيو 2022؛
 - 2رسم شراء عدلي مضمن بكناش  203عدد  55في  22يونيو 2022؛
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في  08يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10925
تاريخ االيداع  29 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد وزري فؤاد بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهوة املصطفى".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض وزري "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " أوالد سي احمد ".
مساحته 01 :هـ 99آ 28س تقريبا .
شماال  :ورثة امليلودي بن القرشي ،خليل بوعزة ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 32925 :الواد ؛
جنوبا  :فؤاد وزري؛
غربا  :قؤاد وزري .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  201عدد  38في  27أبريل 2022؛
 - 2رسم شراء عدلي مضمن بكناش  203عدد  58في  22يونيو 2022؛
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في  18أبريل 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا
مطلب رقم 25 - 10926
تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد الفردوسي بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عربيات ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الريان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محاجر "

نوعه  :أرض فالحية

نوعه  :أرض فالحية

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " احلريزيني ".

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " الدعيديعة ".

مساحته 01 :هـ 68آ 85س تقريبا .
شماال  :الرسم العقاري عدد  25 - 38459 :؛
شرقا  :املعطي بن عبد السالم ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :بوعزة اشفيفيك  ،عبد القادر سفيفيك .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  204عدد  100في  05أغسطس 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  18يوليو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10927
تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد احلسني حمامة بن املعطي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ظهر أوالد بن اسماعيل ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ظهر أوالد بن اسماعيل"
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع احملل املدعو "أوالد
احميدة ".
مساحته 54 :آ 67س تقريبا .
شماال  :حمامة محمد ؛
شرقا  :حمامة عبد اهلل ؛
جنوبا  :نور الدين جنمي؛
غربا  :رضوان محمد  ،عبد احلق جنمي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  202عدد  31في  13يونيو 2022؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  07فبراير 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10928

مساحته 25 :آ تقريبا .
شماال  :ورثة محمد االوراوي ؛
شرقا  :ورثة محمد االوراوي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 34620 :؛
غربا  :بوشعيب االوراوي ومن معه ،الهاشمي االوراوي ،االوراوي عبد الفتاح .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  190عدد  183في  11أغسطس 2021؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  30يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10929
تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد عبد الفتاح االوراوي بن املعطي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محاجر ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محاجر "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " الدعيديعة".
مساحته 25 :آ تقريبا .
شماال  :عبد الرحيم االوراوي ؛
شرقا  :عبد االله االوراوي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 34620 :؛
غربا  :عبد الرحيم االوراوي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  190عدد  183في  11أغسطس 2021؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  30يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10930
تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد عبد الرحيم االوراوي بن املعطي .

تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محاجر ".

طالب التحفيظ  :السيد عبد االله االوراوي بن املعطي .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محاجر "

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محاجر ".

نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني :
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موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " الدعيديعة ".
مساحته 25 :آ30س تقريبا .
القطعة األولى مساحتها 01 :آ 90س
شماال  :الهاشمي االوراوي ؛
شرقا  :بوشعيب االوراوي ومن معه ؛
جنوبا  :مسلك عمومي؛
غربا  :الهاشمي االوراوي .
القطعة الثانية مساحتها 23 :آ 40س
شماال  :مسلك عمومي ؛
شرقا  :عبد الفتاح االوراوي ؛
جنوبا  :مسلك خاص؛
غربا  :مسلك خاص .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  190عدد  182في  11أغسطس 2021؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  30يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10931
تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد الهاشمي االوراوي بن املعطي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محاجر ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محاجر "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " الدعيديعة".
مساحته 61 :آ 10س تقريبا .
شماال  :الرسم العقاري عدد  25 - 15448 :؛
شرقا  :ورثة محمد االوراوي ،عبد االله االوراوي ؛
جنوبا  :عبد االله االوراوي  ،بوشعيب االوراوي ومن معه،مسلك عمومي؛
غربا  :مسلك خاص .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  192عدد  214في  04أكتوبر 2021؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  30يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة العاشرة والنصف صباحا .
مطلب رقم 25 - 10932
تاريخ االيداع  30 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد االوراوي بن املعطي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محاجر ".

5629
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محاجر "
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني :
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " الدعيديعة".
مساحته 42 :آ تقريبا .
القطعة األولى مساحتها 10 :آ
شماال  :مسلك عمومي ؛
شرقا  :ورثة محمد االوراوي  ،مسلك خاص؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 34620 :؛
غربا  :فاطمة بنت ادريس .
القطعة الثانية مساحتها 10 :آ
شماال  :الرسم العقاري عدد /15448س ؛
شرقا  :مسلك عمومي؛
جنوبا  :مسلك عمومي؛
غربا  :يونس االوراوي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  190عدد  184في  11أغسطس 2021؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  30يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10933
تاريخ االيداع  :فاحت سبتمبر 2022
طالب التحفيظ  :السيد فهيل احمد بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :التيرس ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :التيرس "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " أوالد اخلدير ".
مساحته 1 :هـ 97آ 76س تقريبا .
شماال  :الطريق ،ورثة بيروش الكبير ؛
شرقا  :ورثة بيروش الكبير ؛
جنوبا  :بيروش عبد اهلل ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  123عدد  12في  17يونيو 2015؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  12ماي 2015؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
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أصل امللك :
مطلب رقم 25 - 10934
 - 1رسم شراء عدلي عدد 184كناش األمالك  83بتاريخ  15يوليو 2022
تاريخ االيداع  :فاحت سبتمبر 2022
 - 2رسم ملكية عدلي عدد  395كناش األمالك  134بتاريخ  26يناير 2022
طالب التحفيظ  :السيد فهيل احمد بن محمد .
 - 3شهادة ادارية عدد  - 18م.ش.ق صادرة بتاريخ  05يناير 2021
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احلركة ".
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلركة "
الساعة  09و  30د صباحا
نوعه  :أرض فالحية
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " احملامدة ".
مصطفى بنحداوي
				
مساحته 1 :هـ 45آ تقريبا .
شماال  :خلفي فتيحة ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  25 - 14893 :؛
جنوبا  :فتيحة فهيل ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . :
محافظة ورزازات
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  122عدد  65في  17يونيو 2015؛
مطلب رقم 28 - 59242
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  12ماي 2015؛
تاريخ اإليداع  :فاحت أغسطس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
طالب التحفيظ  :السيد امالل محمد بن عبد اهلل بنسبة 1 - 1
الساعة احلادية عشرة صباحا .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة بفضراكوم".
احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :هالء وياسني".
عبد اللطيف شانع
			
مشتمالته  :أرض عارية؛

محافظة احملمدية
مطلب رقم 26 - 3877
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس 2022
طالب (ة) التحفيظ  :عبدالرحمان العزوزي بن العربي .بصفته طالب
التحفيظ الوحيد.
االسم الذي يعرف به امللك  :ضاية عائشة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ضاية عائشة
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة احملمدية  ،جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي علي واركو
مساحته  27 :ار  70سنتيار
حدوده :
شماال  :حسناء شيخ
جنوبا :طريق عمومية معبدة
شرقا  :عطو عبدالهادي – ورثة اجلياللي بن العربي
غربا  :ورثة علي بن احمد
احلقوق العينية  :الشئ.

موقعه  :مدينة ورزازات  ،احملل املدعو  :حي فضراكوم.
مساحته  03 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :ايت مونة محمد؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم استمرار عدلي بتاريخ  29يوليو  2021موافق  28ذي
القعدة .1442
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة
التاسعة و النصف صباحا.
مطلب رقم 28 - 59243
تاريخ اإليداع  30 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد متوكيل عمر بن علي 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة بتاجدة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك متوكيل".
مشتمالته  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ودائرة ورزازات  ،جماعة ترميكت احملل املدعو  :حي تاجدة.
مساحته  01 :آ  60س تقريبا
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حدوده :
شماال  :ابراهيم ايت فاحت؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :محمد اوفينت؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم شراء عدلي بتاريخ  11سبتمبر  2020موافق  22محرم .1442
 - 2نسخة من رسم صدقة عدلي بتاريخ  20يناير  1983موافق
 05ربيع الثاني .1403
 - 3نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في  24يوليو  2018موافق
 10دي القعدة .1439
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  28أكتوبر  2022على الساعة
التاسعة و النصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
حلسن اليعقوب
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مطلب رقم 31 - 147425
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :امحيل عبداهلل بن حمو بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :إمي إفودان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :إمي إفودان".
مشتمالته  :أرض فالحية تتكون من قطعتني األولى محاطة بسور
بها صهريج والثانية بجزء منها بناية من سفلي وطابق أول
موقعه  :دوار تغراراط جماعة تارسواط إقليم تيزنيت.
مساحته  78 :آ  66س تقريبا
حدوده :
القطعة األولى :
شماال  :ورثة ايت احلنفي ومطلب التحفيظ رقم 31 - 145657
شرقا  :الطريق
جنوبا  :ورثة أمحيل محمد
غربا  :ورثة ايت احلنفي
القطعة الثانية :
شماال  :أمحيل علي بن محمد

محافظة تيزنيت

شرقا  :أمحيل قاسم بن محمد
جنوبا  :ورثة أمحيل محمد
غربا  :طريق

مطلب رقم 31 - 147424
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :شهيد عمر بن جامع بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :توالشت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شهيد".
مشتمالته  :ارض فالحية محاطة بسور بجزء منها بناية من سفلي
وطابق اول وأخرى من سفلي ومرآب
موقعه  :دوار توالشت جماعة اثنني أملو إقليم سيدي إفني.
مساحته  50 :آ  10س تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة و ورثة احلسني واخير
شرقا  :ورثة احلسني واخير
جنوبا  :ممر
غربا  :زنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  22ابريل .2015 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  23يوليو .2015التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط وعمود كهربائيني.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 19ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147426
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حران احلسن بن موسى بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك حران".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك حران".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :حي تيرت  2جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.
مساحته  90 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :ورثة أحمد بن عبداهلل بوفني
جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة إخبريشن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
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سند التملك :

سند التملك :

 -شهادة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  7مارس .2022

 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 24مارس .2016

 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 31ماي .2022

 -شهادة إدارية بتاريخ 12يناير .2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على الساعة 10

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  22ابريل .2019

و 00دقيقة.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على الساعة 12
و 15دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147427
مطلب رقم 31 - 147429

تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :بوعسرية خلليفة بن أحمد بنسبة 1/1

تاريخ اإليداع  30 :أغسطس .2022

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلي اجلديد".

طالب التحفيظ  :بيقى عمر بن ابراهيم بنسبة 1/1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوعسرية".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان أوهمان".

مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان أوهمان".

موقعه  :احلي اجلديد جماعة وإقليم سيدي إفني.

مشتمالته  :أرض فالحية

مساحته  70 :س تقريبا

موقعه  :دوار العوينة جماعة أكلو إقليم تيزنيت.

حدوده :

مساحته  2 :هـ  61آ  48س تقريبا

شماال  :محمد بن احلاج جامع

حدوده :

شرقا  :زنقة

شماال  :طريق

جنوبا  :الهصباوي عبيد

شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 75349

غربا  :ورثة تيزكاغني علي

جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 32315

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 17200

سند التملك  :رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30ديسمبر .1978

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على الساعة 11

سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  25أغسطس .2022

و 30دقيقة.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147428
مطلب رقم 31 - 147430

تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :بورجى محمد بن احضية بنسبة 1/1

تاريخ اإليداع  31 :أغسطس .2022

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكثرى ."12

طالب ,التحفيظ  :ادوحيا خديجة بنت احلسني بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك بورجى".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فوق جنان البور".

مشتمالته  :أرض عارية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك ادكيا".

موقعه  :حي احمليط جماعة وإقليم سيدي إفني.

مشتمالته  :أرض عارية

مساحته  1 :آ  3س تقريبا

موقعه  :طريق تافراوت جماعة تيزنيت.

حدوده :

مساحته  30 :آ تقريبا

شماال  :همو محمد

حدوده :

شرقا  :زنقة

شماال  :الرسم العقاري رقم 31 - 26553

جنوبا  :زنقة

شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 33130

غربا  :بلقاسم اومسعود

جنوبا  :ورثة العربي و الرسم العقاري رقم  31 - 26384و الرسم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

العقاري رقم 31 - 31021
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
غربا  :الرسم العقاري رقم  31 - 26384و كيا أحمد وفاطمة كيا
سند التملك :
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
 رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ  6مارس .1967سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  19أغسطس .2022
 عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  10نونبر .2016التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31أكتوبر  2022على الساعة 12
 صورة عقد وكالة عرفي مصادق على مطابقته لألصل في  19ماي .2015و 30دقيقة.
 شهادة إدارية بتاريخ  7ابريل .2017 محرر ثابت التاريخ موضوعه قسمة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخمطلب رقم 31 - 147431
 10ابريل .2017
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2021
 محرر ثابت التاريخ موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخطالب التحفيظ  :صبري الطاهر بن ابراهيم بنسبة 1 / 1
 15مارس .2022
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان النعيمية".
 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31مارس .2022اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان النعيمية".
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  3أكتوبر  2022على الساعة 12
مشتمالته  :أرض فالحية
و 30دقيقة.
موقعه  :دوار العوينة جماعة أكلو اقليم تيزنيت.
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
مساحته  2 :هـ  40آ  49س تقريبا
عبد اللطيف ميموني
			
حدوده :
شماال  :ورثة محمد اوموس
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 21451
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 80046
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 135516

محافظة الصويرة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 28يوليو .2022 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  17أغسطس .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت نونبر  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147432
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :الكرش حسن بن عمر بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان محمد بن مسعود".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك الكرش".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار متاللت ايت الربع جماعة الساحل تيزنيت.
مساحته  5 :آ  64س تقريبا
حدوده :
شماال  :الوثاق عبداهلل
شرقا  :طريق
جنوبا  :ادغير فاطمة
غربا  :ورثة ادغير ابورك

مطلب رقم 35 - 63261
تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :نادية مستغفر بنت بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد سالم ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد سالم ".
مشتمالته  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون ومطفيتني.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة  ،قيادة وجماعة ومركز اقرمود.
مساحته  39 :ار  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  35- - 29171بوعاد محمد .
شرقا  :بوعاد محمد
جنوبا  :مسلك عمومي عرضه  4امتار.
غربا  :الرسم العقاري عدد . 35 - 29171
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي ذو الضغط
املنخفض يخترق امللك
سند التملك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  28رجب  1434موافق  08يونيو )2013توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  01يوليو  2013سجل االمالك عدد 93
حتت  78صحيفة ( 81

5634
رسم شراء عدلي مؤرخ في  05جمادى الثانية  1442موافق ل  19يناير 2021( مضمن بتاريخ  22فبراير  2221سجل التركات عدد  158حتت رقم
 258صحيفة ) 486
 شهادة ادارية عدد  /14م .ت مؤرخة في  26اغسطس 2022 شهادة ادارية عدد  /14ق ق ج مؤرخة في  28ماي 2018 شهادة ادارية عدد  2013 /59مؤرخة في  05يونيو 2013 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  31 :اكتوبر  2022على الساعة التاسعة
والنصف صباحا
مطلب رقم 35 - 63262
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :محمد بلعسري ابن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :لوطة ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :لوطة ".
مشتمالته  :ارض عارية بها بئر.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة مسكالة ،جماعة
الكرميات ،دوار اجلهاير.
مساحته  08 :ه  35ار  84س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد الزرهوني – عمر العمراني –رشيدة العمراني.
شرقا  :مسلك عمومي
جنوبا  :مسلك عمومي – طالب التحفيظ.
غربا  :مسلك عمومي – محمد الزرهوني .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
سند التملك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  11ذي القعدة  1443موافق  11يونيو )2022توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  17اغسطس  2022سجل االمالك عدد
 172حتت  215صحيفة ( 384
 شهادة ادارية عدد  /08ق .ق.ج /ش ق مؤرخة في  09يونيو 2022 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  03 :نوفمبر  2022على الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 35 - 63263
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :احلسني اوسوس ابن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تاغزوت ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تاغزوت ".
مشتمالته  :ارض فالحية بها  05اشجار اللوز و 22من اشجار الزيتون
وشجرتي خروب.
موقعه  :اقليم الصويرة دائرة ايت داوود  ،قيادة تامنت ،جماعة بوزمور،
دوار تايرت.

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
مساحته  00 :ه  42ار  42س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة السي ابراهيم واغال -ورثة محمد اوحماد بوكت.
شرقا  :محماد اوحماد اوبريك
جنوبا  :احماد بن سعيد اوبال.
غربا  :امبارك بن محمد الضنج .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
سند التملك :
 محضر بيع باملزاد العلني رقم  424/2021مؤرخ في  18اغسطس 2021دفتر التحمالت ملف التنفيد رقم  1761/2018مؤرخ في  10اكتوبر 2019 محضر ملحق حملضر البيع باملزاد العلني مؤرخ في  07اكتوبر 2021 تقرير خبرة مؤرخ في  19يوليو 2019احلكم االبتدائي عدد 2731/2017الصادر بتاريخ  10اغسطس 2017في امللف عدد 968/2017
قرار محكمة االستئناف عدد  338/2018الصادر بتاريخ  28يونيو 2018في امللف رقم 89/2018
قرار محكمة النقض عدد  2238/06الصادر بتاريخ  10يوليو 2019ملف عدد 20056/6/6/2018
رسم وكالة مصححة االمضاء بتاريخ  05اكتوبر 2021 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  03 :نوفمبر  2022على الساعة الثانية زواال.
مطلب رقم 35 - 63264
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قنت الدراع ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قنت الدراع ".
مشتمالته  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،
جماعة كشولة ،دوار تيمسخت.
مساحته  01 :ه  20ار  02س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حمود بن املعطي -بوجمعة بن املعطي
شرقا  :عبد االله عبيد -مسعود عبيد بن البشير -ورثة العياشي بن
مبارك
جنوبا  :ورثة العياشي بن مبارك -محمد الدريوش
غربا  :محمد بن الدريوش .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
سند التملك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  18جمادى الثانية  1443موافق  21يناير )2022توثيق اسفي مضمن بتاريخ  01مارس  2022سجل االمالك عدد
 236حتت  77صحيفة ( 67

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5635
مطلب رقم 35 - 63266

 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  10محرم  1443موافق  19اغسطس )2021توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  27اغسطس  2021سجل

تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022

االمالك عدد  165حتت  64صحيفة ( 92

طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  19صفر  1443موافق  27سبتمبر )2021

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك السدر ".

توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  04اكتوبر  2021سجل االمالك عدد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك السدر ".

 165حتت  167صحيفة ( 149

مشتمالته  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر.

 -تصميم موقعي.

موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،

التاريخ املقرر إلجراء التحديد  03 :نوفمبر  2022على الساعة الثانية

جماعة كشولة ،دوار متسخت.

عشر والنصف زواال.

مساحته  03 :ه  01ار  21س تقريبا.
حدوده :
مطلب رقم 35 - 63265

شماال  :الطريق االقليمية رقم  – 2208عبد اهلل بن صالح

تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022

شرقا  :خديجة الدريوش

طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية

جنوبا  :عبد الكبير الرحيلي – محمد بن اعويشة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :شعبة البطمة – ملك الغابة

غربا  :ورثة احمد بن عبد القادر .

شعبة البطم ".

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :شعبة البطمة ".

سند التملك :

مشتمالته  :ارض فالحية.

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  18جمادى الثانية  1443موافق  21يناير

موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،

 )2022توثيق اسفي مضمن بتاريخ  04مارس  2022سجل االمالك عدد

جماعة كشولة ،دوار العليوات.

 233حتت  225صحيفة ( 273

مساحته  08 :ه  40ار  00س تقريبا.

 -ملحق لرسم شراء عدلي مؤرخ في  28شعبان  1443موافق 30

حدوده :

مارس  )2022توثيق اسفي مضمن بتاريخ  03ماي  2022سجل االمالك

شماال  :ورثة محمد بن سي قدور -خلدوني عبد العاطي -خلدوني عبد

عدد  238حتت  189صحيفة ( 105

القادر -خلدوني حسن

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  03ربيع الثاني  1443موافق  09نوفمبر

شرقا  :مكاز

 )2021توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  04يناير  2022سجل االمالك

جنوبا  :ورثة محمد اسوس – ورثة مهدي بن السي اخملتار

عدد  169حتت  19صحيفة ( 21

غربا  :اوالد العبد شداد – ورثة محمد فاضل .

 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في  08صفر  1443موافق  16سبتمبر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء

 )2021توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  05اكتوبر  2021سجل االمالك

سند التملك :

عدد  163حتت  199صحيفة ( 325

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  28شعبان  1443موافق  31مارس )2022

 -تصميم موقعي.

توثيق اسفي مضمن بتاريخ  13ماي  2022سجل االمالك عدد 238

التاريخ املقرر إلجراء التحديد  04 :نوفمبر  2022على الساعة العاشرة صباحا

حتت  191صحيفة ( 107
 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  05شعبان  1443موافق  08مارس )2022

مطلب رقم 35 - 63267

توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  11مارس  2022سجل االمالك عدد 168

تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022

حتت  145صحيفة ( 201

طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية

 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في  13رجب  1414موافق  27ديسمبر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عزيب الغابة ".

 )1993توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  10فبراير  1994سجل االمالك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عزيب الغابة".

عدد  2حتت  410صحيفة ( 354

مشتمالته  :ارض فالحية.

 -تصميم موقعي.

موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،

التاريخ املقرر إلجراء التحديد  03 :نوفمبر  2022على الساعة الثانية

جماعة كشولة ،دوار احلماتلة.

والنصف زواال.

مساحته  02 :ه  26ار  82س تقريبا.

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
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مطلب رقم 35 - 63269

حدوده :
شماال  :ورثة اخللدوني عبد الوهاب -ورثة اخللدوني عبد القادر –

تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022

اخللدوني حسن

طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية

شرقا  :ورثة محمد علي
جنوبا  :عبد اهلل امزيل
غربا  :عبد اهلل امزيل .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
سند التملك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28شعبان  1443موافق  31مارس )2022توثيق اسفي مضمن بتاريخ  12ماي  2022سجل االمالك عدد 240
حتت  01صحيفة ( 01
 نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في  15ربيع الثاني  1406موافق 27ديسمبر  )1985توثيق الصويرة حفظ حتت عدد  4461سنة ( 1986
 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  04 :نوفمبر  2022على الساعة الثانية
عشر زواال

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك الشعاب ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك الشعاب".
مشتمالته  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،
جماعة كشولة ،دوار متسخت.
مساحته  02 :ه  17ار  59س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة زهرة العميري
شرقا  :ورثة مباركة لعميري – ورثة محمد بن دريوش – ورثة زهرة العميري
جنوبا  :ورثة محمد بن دريوش
غربا  :امكاز .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
سند التملك :
 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  28شعبان  1443موافق  31مارس )2022

مطلب رقم 35 - 63268
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احلروشة ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلروشة".
مشتمالته  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،
جماعة كشولة ،دوار احلماتلة.
مساحته  03 :ه  20س تقريبا.
حدوده :

توثيق اسفي مضمن بتاريخ  11ماي  2022سجل االمالك عدد 236
حتت  286صحيفة ( 260
رسم شراء عدلي مؤرخ في  21رجب  1443موافق  23فبراير )2022
توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  03مارس  2022سجل االمالك عدد 168
حتت  131صحيفة ( 182
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  18ربيع االول  1443موافق  25اكتوبر
 )2021توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  11فبراير  2022سجل االمالك
عدد  168حتت  74صحيفة ( 106
 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  07 :نوفمبر  2022على الساعة العاشرة صباحا

شماال  :رسم عقاري عدد /1698م
شرقا  :امكاز
جنوبا  :خلدوني محمد
غربا  :محمد علي خلدوني .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
سند التملك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28شعبان  1443موافق  31مارس )2022توثيق اسفي مضمن بتاريخ  13ماي  2022سجل االمالك عدد 238
حتت  192صحيفة ( 107

مطلب رقم 35 - 63270
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالبة التحفيظ  :الشركة املدنية العقارية العبدية
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك الشعاب ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك الشعاب".
مشتمالته  :ارض عارية.
موقعه  :اقليم الصويرة دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،
جماعة كشولة ،دوار متسخت.
مساحته  87 :ار  53س تقريبا.

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  25صفر  1405موافق  19نوفمبر 1984

حدوده :

 -تصميم موقعي.

شماال  :احمد بن املعطي

التاريخ املقرر إلجراء التحديد  04 :نوفمبر  2022على الساعة الثانية زواال

شرقا  :محمد اسختير -ورثة عبد اهلل اسختير

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
جنوبا  :الطريق االقليمية رقم 2208
غربا  :احلسني الرحيلي .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي متوسط الضغط
يخترق امللك
سند التملك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  18جمادى الثانية  1443موافق  21يناير )2022توثيق اسفي مضمن بتاريخ  04مارس  2022سجل االمالك عدد
 233حتت  226صحيفة ( 274
رسم شراء عدلي مؤرخ في  03ربيع الثاني  1443موافق  09نوفمبر
 )2021توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  14ديسمبر  2021سجل االمالك
عدد  164حتت  377صحيفة ( 407
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  08صفر  1443موافق  16سبتمبر
 )2021توثيق الصويرة مضمن بتاريخ  05اكتوبر  2021سجل االمالك
عدد  166حتت  36صحيفة ( 66
 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  07 :نوفمبر  2022على الساعة الثانية
عشر زواال

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  :ملك سيدي بوحسون .
مطلب رقم عدد  35 - 701الذي أدرجت مطلب رقم حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  4118املؤرخة في  02اكتوبر .1991
مبقتضى مطلب رقم إصالحي مؤرخ في  06يوليو  ،2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " ملك سيدي بوحسون " ذي مطلب رقم
التحفيظ عدد  35 - 701الكائن باقليم الصويرة ،باشوية وبلدية
احلنشان ،دوار اكريط ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالبة
التحفيظ السيدة ملعيد الفيضي بنت عبد الصادق ،مغربية ،حاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم  ، N306234حالتها العائلية عازبة،
ساكنة بحي التالل رقم  20الصويرة وذلك بناء على نفس العقود
املودعة سابقا ،وكذلك رسم شراء عدلي مؤرخ في  09نوفمبر .2006
احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة
محمد عطشة
			

محافظة العرائش
مطلب رقم 36 - 37686
تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1األمني الرهونيش بن أحمد بنسبة 9000 / 8157
 - 2عائشة الرفاعي بنت محمد بنسبة 9000 / 843
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الرهونيش امني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الرهونيش امني".
مشتمالته  :أرض بها بناية حتتوي على سفلي وطابق أول
موقعه  :مدينة القصرالكبير ،احملل املدعو  :جامع سعيدة.
مساحته  90 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :فاطمة التيك
غربا  :شامة احلامتي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13فبراير .1973
 - 2محضر (أصل) بتاريخ  30مارس .1990
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  22يونيو .1992
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  29مارس .2021
 - 5رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  3يونيو .2021
 - 6شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  7يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25أكتوبر  2022على الساعة  09و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37687
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :سعيد العلوي بن بنعيسى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سلطانة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سلطانة".
مشتمالته  :أرض بها بناية حتتوي على سفلي وثالث طوابق علوية
موقعه  :مدينة القصرالكبير ،احملل املدعو  :بالد الصرصري.
مساحته  94 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :طريق
جنوبا  :محمد العوينتي
غربا  :الرسم العقاري رقم 36 - 36066
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي (أصل) بتاريخ  5أغسطس .1986
 - 2رسم عدلي (أصل) بتاريخ فاحت فبراير .2007
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  8أكتوبر .2019
 - 4عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 13ابريل .2022
 - 5رسم عدلي بتاريخ 17ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26أكتوبر  2022على الساعة  09و 30دقيقة.
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مطلب رقم 36 - 37688
تاريخ اإليداع  2 :سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :بوشتى السعيدي بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السعيدي."1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السعيدي."1
مشتمالته  :أرض بها بناية حتتوي على سفلي وطابق اول
موقعه  :إقليم العرائش ،خميس الساحل ،احملل املدعو  :حومة احلمام.
مساحته  1 :آ  90س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :بوشتى السعيدي بن محمد
جنوبا  :امحند حسايني
غربا  :امحند حسايني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 14يونيو .1982
- 2رسم عدلي موضوعه ملحق (أصل) بتاريخ 13يناير .2010
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  3نوفمبر  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37689
تاريخ اإليداع  2 :سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :بوشتى السعيدي بن محمد ب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السعيدي."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السعيدي ."2
مشتمالته  :أرض بها بناية حتتوي على سفلي وطابق أول
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة الساحل ،احملل املدعو  :حومة احلمام.
مساحته  1 :آ  62س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :محمد الطليقي
جنوبا  :مغايت اشقيرو
غربا  :بوشتى السعيدي بن محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 14ماي .1992
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  3نوفمبر  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37690
تاريخ اإليداع  2 :سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :بنصار أحمد بن محمد اإلسم الذي يعرف به امللك
حاليا " :حبيبة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حبيبة".
مشتمالته  :أرض بها بنايتني عبارة عن سفلي و طابق أول و حديقة
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة الساحل ،احملل املدعو حومة احلمام .
مساحته  5 :آ  90س تقريبا
حدوده :
شماال  :ملك األوقاف
شرقا  :بن مسعود محمد
جنوبا  :الشاعر فاطمة
غربا  :مسلك عمومي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  6أغسطس 1997
املوافق لـ 1ربيع الثاني .1418
- 2رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  6أغسطس 1997
املوافق لـ 1ربيع الثاني .1418
- 3رسم عدلي موضوعه مخارجة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 6
أغسطس  1997املوافق لـ 1ربيع الثاني .1418
- 4شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ 30أغسطس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23سبتمبر  2022على الساعة
 11و 30دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" فورار "
ذي املطلب رقم  19 - 5123املدرج ضمن اخلالصة اإلجمالية
ملنطقة ضم األراضي التي نشرت باجلريدة الرسمية
املؤرخة في  08دسمبر  1982عدد . 3658
بمقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  02أغسطس ، 2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " فورار " ذي املطلب رقم  ، 19 - 5123الواقع بإقليم
العرائش ،منطقة ضم األراضي املسماة  " :سهل الضفة اليمنى " بحوض
اللوكوس ،جماعة قصر ابجير  .أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم :
األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف العرائش
وذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب
املذكور و كذا :
 احلكم الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير رقم  220بتاريخ 05ابريل . 2007
 القرار الصادر عن محكمة اإلستئناف بطنجة رقم  79بتاريخ 17مارس . 2016
 -شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ  16يناير . 2020
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" احلسناوية "
ذي املطلب رقم  19 - 7335املدرج ضمن اخلالصة اإلجمالية
ملنطقة ضم األراضي التي نشرت باجلريدة الرسمية
املؤرخة في  08دسمبر  1982عدد . 3658
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  02أغسطس ، 2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " احلسناوية " ذي املطلب رقم ، 19 - 7335
الواقع بإقليم العرائش ،منطقة ضم األراضي املسماة  " :منطقة 5
قطاع  2الشمالي" ،جماعة قصر ابجير .
أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم األوقاف العامة ميثلها السيد
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سند التملك :
رسم ملكية عدلي حتت عدد  361صحيفة  184بتاريخ  23يونيو ،1980
رسم اشهاد بيع عدلي حتت عدد  133صحيفة  107بتاريخ  03فبراير ، 2001
رسم اراثة حتت عدد  163صحيفة  147بتاريخ  24سبتمبر ، 2020
عقد شراء عدلي حتت عدد  06صحيفة  07بتاريخ  15اغسطس 2022
وكالة عرفية بتاريخ  15اغسطس  2022حتت عدد . 7493
شهادة إدارية حتت عدد  03بتاريخ  15اغسطس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  24 :أكتوبر  2022على الساعة
التاسعة صباحا.

ناظر أوقاف العرائش
وذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب
املذكور و كذا :
 احلكم الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير رقم  391بتاريخ 21ديسمبر . 2006
 القرار الصادر عن محكمة اإلستئناف بطنجة رقم  366بتاريخ 26نوفمبر . 2015
-

قرار محكمة النقض عدد  288/8بتاريخ  23يونيو . 2020
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
بوزيان ادريس

			

مطلب رقم 37 - 86369
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالبوا التحفيظ :
جواد العبادي بن محمد بنسبة ، 2/15
عبد النبي العبادي بن محمد بنسبة ، 2/15
عبد الرزاق العبادي بن محمد بنسبة ، 2/15
لوبنة العبادي بنت محمد بنسبة ، 1/15
ملياء العبادي بنت محمد بنسبة ، 1/15
يسير العبادي بن محمد بنسبة ، 2/15
يوسف العبادي بن محمد بنسبة ، 2/15
جنوى العبادي بنت محمد بنسبة ، 1/15
عدنان العبادي بن محمد بنسبة ، 2/15

محافظة تاونات

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ورثة محمد بن حمدينو "؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ورثة محمد بن حمدينو"
مشتمالته  :أرض عارية صاحلة للبناء بها قبو وطابق ارضي ،

مطلب رقم 37 - 86368
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :هشام برواك بن عبداهلل ،
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الربيبة "؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محمد غالي "
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناء متالشي من الطني،
موقعه  :اقليم تاونات دائرة جماعة ارغيوة احملل املدعو املروج ؛
مساحته  14 :ار  27س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ،
شرقا  :بوشتى بن احمد بن حضرية و االحباس ؛

موقعه  :اقليم تاونات دائرة و بلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو
الدمنة ؛
مساحته  5 :ار  36س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة سي حمو و الطريق ،
شرقا  :ورثة سي حمو ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 30522-ف ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 30522-ف .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم تسليم مضمن بعدد  498صحيفة  267بتاريخ  17مارس 1977
رسم ثبوت بناء دار بتاريخ  7فبراير  2022 1977حتت عدد  69صحيفة ، 36

جنوبا  :احمد بن محمد بن حضرية و بوشتى بن احمد بن حضرية

رسم ارثة عدلي مضمن بعدد  134صحيفة  175بتاريخ  24أكتوبر . 2014

غربا  :احلمدي امحمد .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  28 :أكتوبر  2022على الساعة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

التاسعة صباحا.

5640

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

مطلب رقم 37 - 86372
مطلب رقم 37 - 86370
تاريخ اإليداع  31 :اغسطس .2022
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
طالب التحفيظ  :عبدالسالم النياري بن احمد ،
عبدالكرمي كرمي بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :متزالين " 1؛
فتيحة كرمي بنت محمد بنسبة متساوية بينهما  ،اإلسم الذي يعرف
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :متزالين " 1
به امللك حاليا  " :الدويزار "؛
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون ،
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض البركة "
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو الزاوية ؛
مشتمالته  :أرض عارية ،
مساحته  29 :ار  81س تقريبا.
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو أوالد
حدوده :
سعيد الدويوار ؛
شماال  :عبدالسالم النياري ،
مساحته  01 :ار  28س تقريبا.
شرقا  :الطريق ؛
حدوده :
جنوبا  :عمر النياري
شماال  :ورثة محمد والي و ورثة بوزيد والي ،
غربا  :طودي احمد .
شرقا  :الطريق ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
جنوبا  :الطريق
سند التملك :
غربا  :سعدية بنت احمد .
رسم ملكية عدلي حتت عدد  304صحيفة  397بتاريخ  21ابريل ، 2018
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
شهادة إدارية حتت عدد  843بتاريخ  9اغسطس . 2022
سند التملك :
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  28 :أكتوبر  2022على الساعة
رسم شراء عدلي حتت عدد  275صحيفة  269بتاريخ  28نوفمبر ، 2018
رسم اصالح ملكية حتت عدد  376صحيفة  418بتاريخ  31أكتوبر ، 2018
العاشرة والنصف صباحا.
رسم ملكية عدلي بتاريخ  8ابريل  2015حتت عدد  248صحيفة ، 227
شهادة إدارية حتت عدد  70بتاريخ  2نوفمبر . 2018
مطلب رقم 37 - 86371
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  31 :أكتوبر  2022على الساعة
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
التاسعة صباحا.
طالب التحفيظ  :عبدالسالم النياري بن احمد ،
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :متزالين " 2؛
الكحل محمد
			
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :متزالين " 2
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار ،
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو دوار
الزاوية و بني حمزة ؛
مساحته  20 :ار  30س تقريبا.

محافظة تارودانت

حدوده :
شماال  :عائشة النياري ،
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :عبدالسالم النياري
غربا  :ورثة احمد النجار و ورثة محمد امليزاني .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم ملكية عدلي حتت عدد  304صحيفة  397بتاريخ  21ابريل ، 2018
شهادة إدارية حتت عدد  844بتاريخ  9اغسطس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  28 :أكتوبر  2022على الساعة
احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 39 - 32828
تاريخ اإليداع  26 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد ابوزيا بن علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ابوزيا محمد ».
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة بأشجار اخلروب واألركان وبها دار للسكن
سفلية ذات طابق اول وحديقة.
موقعه  :دوار تلعينت جماعة ملنيزلة قيادة احمر اقليم تارودانت.
مساحته  28 :آر  72سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر عرضه  03امتار ؛
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شرقا  :الشعبة ؛

غربا  :الطريق ؛

جنوبا  :اكر احلسن ؛

احلقوق العينية  :الشئ.

غربا  :الطريق ؛

أصل امللك :

احلقوق العينية  :الشئ.

 -إشهاد عرفي بالتصرف واإلستغالل مؤرخ في  04اغسطس .2022

أصل امللك  :رسم استمرار عدلي محرر في  06يونيو .2022

 -إشهاد بتوصل القائد بالتعرض مؤرخ في  12ماي .2022

تاريخ التحديد  31 :أكتوبر  2022على الساعة  30 : 09صباحا.

تاريخ التحديد  31 :أكتوبر  2022على الساعة  00 : 12صباحا.
جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب يشكل مطلب تأكيدي للتعرض على

مطلب رقم 39 - 32829
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022

التحديد اإلداري رقم  928للعقار اجلماعي املدعو "ملك تكانت نبولكو
 -تكانت نايت يحيى" في اسم اجلماعة الساللية ايت وكاز وايت يحي.

طالب التحفيظ  :احلسني شلح بن عمر.
مطلب رقم 39 - 32831

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تكانت امياون نيكان ».
نوعـه  :أرض فالحية.

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022

موقعه  :دوار بوازضن جماعة وقيادة اساكي اقليم تارودانت.

طالب التحفيظ  :حلسن بوهاوت بن احلسني.

مساحته  07 :هكتار  97آر  16سنتيار تقريبا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :حلسن ».

حدوده :

نوعـه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني.

شماال  :الغابة ؛

موقعه  :مزارع بدكان جماعة وقيادة اساكي اقليم تارودانت.

شرقا  :الشعبة؛

مساحته  03 :هكتار  77آر  59سنتيار تقريبا.

جنوبا  :الشعبة ؛

حدوده :

غربا  :عمر اوهمو ؛

شماال  :قدري ابراهيم ؛

احلقوق العينية  :الشئ.

شرقا  :بيمك محمد وبعضا وسمي مالك؛

أصل امللك :

جنوبا  :وسمي مالك ؛

 -إشهاد عرفي بالتصرف واإلستغالل مؤرخ في  25اغسطس .2022

غربا  :بيمك محمد وبعضا بسكري احلسني ؛

 -صورة طبق األصل إلشهاد بتوصل القائد بالتعرض مؤرخ في

احلقوق العينية  :الشئ.

 12ماي .2022

أصل امللك :

تاريخ التحديد  31 :أكتوبر  2022على الساعة  00 : 10صباحا.

 -إشهاد عرفي بالتصرف واإلستغالل مؤرخ في  04اغسطس .2022

جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب يشكل مطلب تأكيدي للتعرض على

 -إشهاد بتوصل القائد بالتعرض مؤرخ في  12ماي .2022

التحديد اإلداري رقم  928للعقار اجلماعي املدعو "ملك تكانت نبولكو

تاريخ التحديد  :فاحت نوفمبر  2022على الساعة  00 : 10صباحا.

 -تكانت نايت يحيى" في اسم اجلماعة الساللية ايت وكاز وايت يحي.

جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب يشكل مطلب تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري رقم  928للعقار اجلماعي املدعو "ملك تكانت نبولكو

مطلب رقم 39 - 32830

 -تكانت نايت يحيى" في اسم اجلماعة الساللية ايت وكاز وايت يحي.

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
مطلب رقم 39 - 32832

طالب التحفيظ  :عبد اهلل بوقدير بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تكانت نبولكو ».

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022

نوعـه  :أرض فالحية.

طالبة التحفيظ  :األحباس العامة بتارودانت.

موقعه  :مزارع بولكو ايت وكاز جماعة وقيادة اساكي اقليم تارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :مقبرة اسن».

مساحته  22 :هكتار  35آر  35سنتيار تقريبا.

نوعـه  :مقبرة بها بناية سفلية.

حدوده :

موقعه  :مركز جماعة اسن قيادة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

شماال  :بوقدير ابراهيم ؛

مساحته  15 :آر  30سنتيار تقريبا.

شرقا  :بوسكري وبعضا القايسي؛

حدوده :

جنوبا  :وديك حسن وبعضا إبراهيم بوالطالب ؛

شماال  :ورثة اجمال وبعضا ورثة حسن احلناوي ؛
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شرقا  :األحباس ؛
جنوبا  :ورثة اوعابد سالم والطريق ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.
تاريخ التحديد  02 :نوفمبر  2022على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 32833
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :األحباس العامة بتارودانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :مسجد اسن ومرافقه ».
نوعـه  :أرض عارية بها مسجد ومدرسة عتيقة.
موقعه  :مركز جماعة اسن قيادة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.
مساحته  33 :آر  50سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة اجمال ؛
شرقا  :الزنقة وبعضا مناح محمد حسن وبعضا ورثة إدر ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  09 - 20591وبعضا ورثة اوعابد سالم
وبعضا مقبرة ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.
تاريخ التحديد  02 :نوفمبر  2022على الساعة  30 : 10صباحا.
مطلب رقم 39 - 32834
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد اوزال بن عبد الرحمان.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تكانت امياون نيكنان ».
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوار بوزاضن جماعة وقيادة اساكي اقليم تارودانت.
مساحته  08 :هكتار  78آر  50سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :احلسن اوزال ؛
شرقا  :احلسن واعراب و وديك حلسن؛
جنوبا  :عبد الرحمان امزضاض ؛
غربا  :الشعبة ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 إشهاد عرفي بالتصرف واإلستغالل مؤرخ في  22مارس .2018 إشهاد بتوصل القائد بالتعرض مؤرخ في  12ماي .2022تاريخ التحديد  01 :نوفمبر  2022على الساعة  00 : 12صباحا.
جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب يشكل مطلب تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري رقم  928للعقار اجلماعي املدعو "ملك تكانت نبولكو
 -تكانت نايت يحيى" في اسم اجلماعة الساللية ايت وكاز وايت يحي.
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مطلب رقم 39 - 32835
تاريخ اإليداع  31 :اغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 ادريس اد مبهوت بن محمد بنسبة .7 / 1 عزيز اد مبهوت بن محمد بنسبة .7 / 1 محمد اد مبهوت بن عبد الرحمان بنسبة .7/ 1 فاضمة اد مبهوت بنت محمد بنسبة .7 / 1 عزيزة اد مبهوت بنت محمد بنسبة .7 / 1 زينة اد مبهوت بنت محمد بنسبة .7 / 1 خديجة اد مبهوت بنت محمد بنسبة .7 / 1االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :بوازاضن ».
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوار بوزاضن جماعة وقيادة اساكي اقليم تارودانت.
مساحته  02 :هكتار  93آر  56سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوسكري ؛
شرقا  :اد بوهاوت احلسني و محمد بيمك ؛
جنوبا  :احمد قدري ؛
غربا  :اد بوهاوت احلسني ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مؤرخ في  22اغسطس .2022 إشهاد بتوصل القائد بالتعرض مؤرخ في  12ماي .2022تاريخ التحديد  02 :نوفمبر  2022على الساعة  00 : 10صباحا.
جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب يشكل مطلب تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري رقم  928للعقار اجلماعي املدعو "ملك تكانت نبولكو
 تكانت نايت يحيى" في اسم اجلماعة الساللية ايت وكاز وايت يحي.مطلب رقم 39 - 32836
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :محمد احلاكمي بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك اوشن ».
نوعـه  :دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.
موقعه  :حي سيدي بلقاس بلدية تارودانت.
مساحته  51 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي التونسي ؛
شرقا  :ايت البو مبارك ؛
جنوبا  :موالي علي ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد شراء عدلي محرر في  01يوليو .2006 عقد شراء عدلي محرر في  08مارس .1999 شهادة إدارية مؤرخة في  02اغسطس .2022تاريخ التحديد  03 :اكتوبر  2022على الساعة  00 : 11صباحا.
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مطلب رقم39 - 32837
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :عمر امصيد بن احلسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك امصيد .» 1
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار اغشيني جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب
اقليم تارودانت.
مساحته  01 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :محمد وعيسى باحلميدي ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاءات في  28سبتمبر .2020 صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي محرر في  17ديسمبر .2019 صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي محرر في  17ديسمبر .2019 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي محرر في  08يونيو .2018 صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي محرر في  26نوفمبر .2019 شهادة إدارية مؤرخة في  28سبتمبر .2020تاريخ التحديد  31 :اكتوبر  2022على الساعة  30 : 11صباحا.
مطلب رقم 39 - 32838
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :عمر امصيد بن احلسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك امصيد .»2
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار اغشيني جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب
اقليم تارودانت.
مساحته  01 :آر  20سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد وعيسى باحلميدي ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :محمد وعيسى باحلميدي ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاءات في  21يوليو .2022 صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي محرر في  17ديسمبر .2019 -صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي محرر في  17ديسمبر .2019
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 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي محرر في  08يونيو .2018 صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي محرر في  26نوفمبر .2019 شهادة إدارية مؤرخة في  26يوليو .2022تاريخ التحديد  31 :اكتوبر  2022على الساعة  00 : 12صباحا.
مطلب رقم 39 - 32839
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالب التحفيظ  :محمد الوافي بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :الوافي ».
نوعـه  :أرض عارية بها بناية سفلية.
موقعه  :دوار البيض جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب اقليم تارودانت.
مساحته  01 :آر  37سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة عبد احلويضري ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة عبد اهلل احلويضري ؛
غربا  :ورثة ايت حلويج ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :رسم استمرار عدلي محرر في  24ماي .2022
تاريخ التحديد  :فاحت نوفمبر  2022على الساعة  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 39 - 32840
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالبا التحفيظ :
 فاطمة سهيم بنت عبد الكبير بنسبة .1 - 2 فابريس باكتون بن ميشيل  FABRICE PACTONبنسبة .1 / 2االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك ماريا وميرال ».
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :بوتليمت بلدية تارودانت.
مساحته  06 :آر  29سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوجمعة بن محمد ؛
شرقا  :بوجمعة بن محمد ؛
جنوبا  :بوجمعة بن محمد ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد هبة عدلي محرر في  18يوليو .2022 عقد هبة عدلي محرر في  11ماي .2022 -ملحق عقد هبة عدلي محرر في  07ابريل .2022
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 عقد هبة عدلي محرر في  29نوفمبر .2021 رسم شراء عدلي محرر في  06ابريل .1983 شهادة إدارية مؤرخة في  17اغسطس .2022تاريخ التحديد  03 :اكتوبر  2022على الساعة  00 : 12صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت
محمد فاري
				

محافظة بركان
مطلب رقم 40 - 8599
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1عبد القادر البزازي بن ربح بنسبة  80 - 33جزء .
 - 2محمد البزازي بن رابح بنسبة  80 - 14جزء.
 - 3الطيب البزازي بن رابح بنسبة  80 - 33جزء.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد البزازي ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد البزازي".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد املير.
مساحته  02 :هكتار  22ار  18سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 02 - 10478؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 02 - 19478؛
جنوبا  :قمر الزلوفي؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 02 - 10478؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدد  326صحيفة  347ضمن بكناش االمالك رقم 194
مؤرخ في  19محرم ، 1444املوافق ل  17اغسطس  2022توثيق وجدة.
.2رسم شراء عدد  313صحيفة  359ضمن بكناش االمالك رقم 195
مؤرخ في  24محرم ، 1444املوافق ل  22اغسطس 2022توثيق وجدة.
.3رسم ملحق استدراكي عدد  599صحيفة  467ضمن بكناش رقم 224
مؤرخ في  28محرم ، 1444املوافق ل  26اغسطس 2022توثيق وجدة.
 .4رسم ملحق استدراكي عدد  359صحيفة  283ضمن بكناش رقم 225
مؤرخ في فاحت صفر ، 1444املوافق ل  29اغسطس 2022توثيق وجدة.
.2شهادة إدارية حتت عدد  165مؤرخة في  03نوفمبر .2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :نوفمبر  2022على
الساعة  10و  00د.
مطلب رقم8600 40 -
تاريخ اإليداع :30 اغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1ادريس العسري بن احلسني بنسبة  1612800 / 340530جزء .
 - 2سعيد عسري بن احلسني بنسبة  / 4717521612800جزء.

 - 3حلسن العسري بن احلسني بنسبة  1612800 / 471752جزء.
.4ميمونة عسري بنت احلسني بنسبة  1612800 / 170265جزء.
.5عبد القادر عمراوي بن عمرو بنسبة 1612800 / 35280جزء.
.6عيسى عمراوي بن عبد القادر بنسبة  1612800 / 68950جزء.
.7حسناء عمراوي بنت عبد القادر بنسبة  1612800 /34475جزء.
.8عبد اجمليد عسري بن محمد بنسبة  1612800 /19796جزء.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سيدي علي أويعال ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " سيدي علي أويعال".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهريةدوار أجدير.
مساحته  74 :ار  37سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق خاصة عرضها  5امتار ،وقناة املاء الصالح للشرب؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  10امتار؛
جنوبا  :ورثة عسري بوجمعة بن احمد؛
غربا  :طريق خاصة؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدد  221صحيفة  287ضمن بكناشاالمالك رقم 154
مؤرخ في  24ذو احلجة، 1439املوافق ل  05سبتمبر  2018توثيق وجدة.
.2رسم اراثة عدد  60صحيفة  84ضمن بكناشاالمالك رقم  119مؤرخ
في  15محرم1439،املوافق ل  06اكتوبر  2017توثيق وجدة.
.3رسم شراء أجزاء في الشياع عدد  82صحيفة  91ضمن بكناش
االمالك رقم 164مؤرخ في  16شوال، 1440املوافق ل 20يونيو 2019
توثيق وجدة.
 .4رسم شراء أجزاء في الشياع عدد  373صحيفة  384ضمن بكناش
االمالك رقم 184مؤرخ في 22صفر، 1443املوافق ل 30سبتمبر 2021
توثيق وجدة.
.5رسم هبة عدد  198صحيفة  224ضمن بكناش االمالك رقم 183
مؤرخ في 08ذو احلجة، 1442املوافق ل 19يوليو  2021توثيق وجدة.
.6رسم وكالة عدد  454صحيفة  386ضمن بكناش اخملتلفة  رقم 187
مؤرخ في 19ذو احلجة، 1439املوافق ل 31اغسطس  2018توثيق وجدة.
.7شهادة إدارية حتت عدد  41مؤرخة في  21يونيو .2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :نوفمبر  2022على
الساعة  11و  00د.
مطلب رقم8601 40 -
تاريخ اإليداع :31 اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف بوجدة النائب عن نظارة األوقاف
والشؤون االسالمية .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مسجدة اجراوة ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك "مسجدة اجراوة"
نوعه  :مسجد.
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة فزوان احملل املدعو " مسجدة
اجراوة ".
مساحته  03 :ار  70سنتيار تقريبا.
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اجملاورون :
شماال  :مدرسة اجراوة؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ملك األحباس؛
غربا  :ملك األحباس؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :مقتضيات املادة  50من مدونة االوقاف.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :نوفمبر  2022على
الساعة  10و  00د.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "بونعروف "II
موضوع مطلبالتحفيظ عدد  40 - 5965الذي نشرت
خالصة مطلب حتفيظهباجلريدة الرسمية عدد 877
بتاريخ  21اكتوبر  2015و املتبوعبإعالن عن انتهاء التحديد
منشور باجلريدة الرسمية عدد 951بتاريخ  22مارس .2017
مبقتضى مطلب مؤرخ في  24اغسطس  2022فان مسطرة حتفيظ امللك
املسمى "بونعروف  "IIالكائن بإقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال
احملل املدعو دوار أوالد البالي موضوع مطلب التحفيظ رقم 40 - 5965
ستتابع من االن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ السابقني،
وبحسب النسب االتي ذكرها ،وذلك بناء على نفس الوثائق املدلى بها
سابقا إضافة إلى شهادة مطابقة اإلسم عدد  05م ح م مؤرخة في
 12ابريل  ،2022وكذا رسم مللحق إصالحي مضمن بكناش اخملتلفة رقم  13عدد
 226صحيفة  201مؤرخ في  25رجب موافق لفاحت ابريل  ،2019بحيث اصبح
امللك مشاعا بني طالبي التحفيظ بحسب :
 23جزء لكل من السادة :
 املصطفى –حسان -محمد اسمهم العائلي "غرابطي" ،أبناء عمروبن عمرو،
وبنسبة  09أجزاء لكل من  -حورية  -فتيحة  -فطيمة  -زينب ،بنات
عمرو بن عمرو،
وبنسبة  15جزء لكل من  -رحمة حساني  -رابحة حساني ،بنان الزهرة
بنت عمرو ،والكل من اصل  135جزء.

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "ملك حكيم"
موضوع مطلبالتحفيظ عدد8055 - 40الذي نشرت
خالصة مطلب حتفيظهباجلريدة الرسمية عدد1038
بتاريخ  21نوفمبر . 2018
مبقتضى مطلب مؤرخ في  26اغسطس  2022فان مسطرةحتفيظ امللك
املسمى " ملك حكيم" الكائن بإقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال
احملل املدعو دوار أوالد بنعودة موضوع مطلبالتحفيظ رقم40 - 8055
ستتابع من االن فصاعدا باملوقع االتي ذكره ،بناء على نفس الوثائق
املدلى بها سابقا إضافة إلى رسم ملحق إصالحي مضمن بكناش
اخملتلفة عدد  279صحيفة  223مؤرخ في  12محرم  1444موافق
 16اغسطس  2022توثيق احفير ،بحيث أن موقع امللك املذكور أعاله هو :
إقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال ،دوار أوالد بنعودة ،بدال من إقليم بركان
دائرة احفير جماعة اغبال ،دوار أوالدالبالي .
احملافظ على االمالك العقارية ببركان
هشام املومني
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محافظة صفرو
مطلب رقم 41 - 41380
تاريخ االيداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :الطاهر بن محمد زوهري.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :انسم.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تافجيغت".
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة إغزران،احملل املدعو :
"مزارع انسم".
مساحته  01 :هـ  05آر  67س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة امحمد مكريف و من معه؛
شرقا  :ورثة علي وقدور مكريف؛
جنوبا  :ورثة حدو مغدود؛
غربا  :امللك الغابوي؛
احلقوق العينية :
 طريق يخترق امللك املذكور. عمود كهربائي وبه خط كهربائي يعلو امللك املذكور.اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  02أكتوبر 2017؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  05ديسمبر 2017؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41381
تاريخ االيداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد محسن بن الغازي الرجافاهلل.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :آيت الطالب.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :الرجا فاهلل".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة سيدي يوسف بن
احمد،احملل املدعو " :دوارآيت الطالب".
مساحته  03 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 41 - 10578؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 41 - 27518؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
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اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  15ابريل 2013؛
 - 2نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  26أغسطس 2018؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  31أغسطس 2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41382
تاريخ االيداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد بن علي اغيل.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ازوكار.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :ازوكار".
نوعـه  :أرض فالحية بها بناية من سفلي وحديقة؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة عني متكناي،
احملل املدعو " :احلد القدمي".
مساحته  02 :آر  39س تقريبا.
حدوده :
شماال  :خديجة بنت حلسن غنضور؛
شرقا  :ورثة حلسن بن محمد غنضور؛
جنوبا  :كنزة بنت حلسن غنضور؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :خط كهربائي من الضغط املتوسط يعلو امللك املذكور.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24يوليوز 2017؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  13أبريل 2021؛
 - 3اقرارعرفي ثابت التاريخ في  23أغسطس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  09صباحا.

اصل امللك :
 - 1نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  09ابريل 2015؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  13يناير 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  09صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"حلريقة"
مطلب رقم  ،41 - 17843الذي مت نشر اإلعالن عن إيداع بيان جتزيئي بشأنه
لدى السلطة احمللية باجلريدة الرسمية عدد  960املؤرخة في 24ماي 2017
أعقبه نشر اإلعالن عن إختتام أشغال التحديد باجلريدة الرسمية
عدد  977املؤرخة في  20سبتمبر 2017
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  24اغسطس  ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" حلريقة"،ذي املطلب رقم ،41 - 17843الكائن
بإقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة ،جماعة أوالد مكودو،
احملل املدعو"دوار بودرهم"(منطقة التحفيظ اجلماعي أوالد مكودو)،
تتابع من اآلن فصاعدا على الشياع وسوية بني كل من طالب
التحفيظ األصلي :
 - 1محمد بن محمد اكريس
 - 2جنية بنت محمد شاتوي وذلك مبقتضى :
 - 3احلكم اإلبتدائي رقم  217املؤرخ في 29نوفمبر2018؛
 - 4شهادة بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في  09أبريل .2019
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"حلريقة"
مطلب رقم  ،41 - 17853الذي مت نشر اإلعالن عن إيداع بيان جتزيئي
بشأنه لدى السلطة احمللية باجلريدة الرسمية عدد 960
املؤرخة في  24ماي  2017أعقبه نشر اإلعالن عن إختتام
أشغال التحديد باجلريدة الرسمية عدد 977

مطلب رقم 41 - 41390
املؤرخة في  20سبتمبر 2017
تاريخ االيداع  :فاحت سبتمبر .2022
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  24اغسطس  ،2022فإن مسطرة
طالبة التحفيظ  :السيدة ماجدة بنت عبد املولى بطعي.
حتفيظ امللك املدعو" حلريقة"،ذي املطلب رقم ،41 - 17853الكائن
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :املنزه.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :املنزه".
بإقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة ،جماعة أوالد مكودو،احملل
نوعـه  :أرض عارية؛
املدعو"دوار بودرهم"(منطقة التحفيظ اجلماعي أوالد مكودو)،
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة سيدي يوسف بن
تتابع من اآلن فصاعدا على الشياع وسوية بني كل من طالب
احمد،احملل املدعو " :مزدغة اجلرف".
التحفيظ األصلي :
مساحته  07 :آر تقريبا.
 - 1محمد بن محمد أكريس
حدوده :
 - 2جنية بنت محمد شاتوي ،وذلك مبقتضى :
شماال  :أحمد الطيبي؛
 - 3احلكم اإلبتدائي رقم  216املؤرخ في  29نوفمبر2018؛
شرقا  :ممر الواد؛
 - 4شهادة بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في  09أبريل .2019
جنوبا  :طريق عمومية؛
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو
غربا  :أحمد الطيبي؛
يوسف بن طامة
				
احلقوق العينية  :الشيء.
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 42 - 43445
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حسن لكرير بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مزرعة خنيس
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فاطمة.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :مزرعة خنيس.
مساحته 01 :هـ  97آ 78س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم شراء عدلي ضمن بعدد  324ص  404كناش االمالك
عدد  72بتاريخ  16فبراير 2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43446
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1موحى امالل بن حمو
 - 2حسني امالل بن حمو
 - 3حلسن امالل بن حمو سوية بينهم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويبانشيون 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بويبان نشيون.
نوعه  :أرض عارية ومحاطة بأشجار الزيتون؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :بويبان نشيون.
مساحته 03 :هـ 31آر 79س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ورثة امالل حمو؛
جنوبا  :الشعبة ؛
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غربا  :الشعبة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في 21مارس2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43447
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عدي مهداوي بن عسو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :عدي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عدي.
نوعه  :أرض فاحية بورية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :اخف حتمار عياظ.
مساحته  04 : :هـ 90آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :منير طويل؛
شرقا  :الواد؛
جنوبا  :الواد ؛
غربا  :الطريق الرئيسية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم قسمة بنظير عدلي ضمن بعدد  122ص  146سجل
االمالك عدد  96بتاريخ  23يوليو 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43448
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبدالعزيز ايت راس بن مولود
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أكلزي مزرعة تالعزارت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أكلزي.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :أكلزي.
مساحته 13 :هـ 91آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :أقا؛
شرقا  :جبل أكلزي ،اوبلخير عمر ،اوبلخير هرو ،اوبلخير حلو ،اوبلخير زايد؛
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جنوبا  :جبل اكلزي ؛
غربا  :اودعو حساين؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  13ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43449
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبدالعزيز ايت راس بن مولود
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مي غردماش مزرعة تالدزارت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مي غردماش.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :مي غردماش.
مساحته 10 :هـ 87آ 93س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :أوبلخير عمر؛
جنوبا  :أوبلخير زايد ؛
غربا  :أودعو موحى وايت راس بدة وورثة العلوي موالي هاشم؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  13ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43450 :
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :هشام العز بن موحى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :هشام العز
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :هشام العز.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :اكدمي افراون.
مساحته 06 :هـ 64آ 23س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الشعبة؛

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
شرقا  :شبان محمد؛
جنوبا  :الساقية ؛
غربا  :شبان حدو؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
عقد بيع فدان فالحي ثابت التاريخ في 09يونيو  2021صادر عن االستاذ
باسو أواحمد اكيش محام بهيئة مكناس ،مقبول لدى محكمة
النقض
صورة شمسية لنسخة طبق االصل لعقد عدلي ثبت تاريخه في 28
ماي 1990
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 12 :زواال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43451
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حفيظ يفلح بن احلسني رئيس مجموعة ذات النفع
االقتصادي اكسير العياشي لالعشاب الطبية والعطرية
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :امزداغ
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اكسير العياشي.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :امزداغ.
مساحته 02 :هـ 10آ 62س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طريق واو ماترت؛
شرقا  :اراضي اجلموع؛
جنوبا  :حفيظة طويل ؛
غربا  :طريق أراضي اجلموع؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم شراء عدلي ضمن بعدد  184ص  221كناش االمالك
رقم  52بتاريخ  03يوليو 2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43452
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ :
 - 1سعيد بلخو بن عسو
 - 2موحا بلخو بن عسو
 - 3احساين بلخو بن عسو سوية بينهم
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تيزي نوخديل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تيزي نوخديل.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تيزي نوخديل.
مساحته 31 :آ 50س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :امبارك بلجو ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  19ماي 2022
نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي العدد املتتابع  503ص 404
كناش العقار  4بتاريخ  07سبتمبر 1961
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43453
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :رشيد ايت اجلياللي بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوكلتم
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوكلتم.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :بوكلتم.
مساحته 29 :هـ 35آ 42س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :الواد؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
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أصل امللك :
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  309ص  387كناش
االمالك رقم  75بتاريخ 30أكتوبر 2018
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  303ص  189كناش
االمالك رقم  26بتاريخ  11يناير 1976
تقرير خبرة مؤرخ في  12فبراير 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43454
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :رشيد ايت اجلياللي بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اخديل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اخديل.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :اخديل.
مساحته 09 :هـ 19آ 83س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :علوي موالي هاشم؛
شرقا  :ايت جياللي رشيد؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  18ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 12 :زواال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968

مطلب رقم 42 - 43455
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :رشيد ايت اجلياللي بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اجمو
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اجمو.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :اجمو.
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مساحته 99 :هـ 81آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اوبنخير عمر؛
شرقا  :يحيى احلاج موح؛
جنوبا  :الشعبة ؛
غربا  :الوادي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  18ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43456
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :رشيد ايت اجلياللي بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ادهري
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ادهري.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :ادهري.
مساحته 13 :هـ 30آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :ساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  18ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 15 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43457
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :منير طويل بن موحى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أحمار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أحمار.
نوعه  :أرض فالحية؛

موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :أحمار.
مساحته 21 :هـ 12آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة ابحباح؛
شرقا  :مطفى بوعدان؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :نسخة من رسم قسمة بنظير عدلي ضمن أصلها بعدد
 43ص  54سجل االمالك رقم  96بتاريخ  18يونيو 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43458
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد وتعلى بن حدو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :عياط
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عياط.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :عياط.
مساحته 94 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طويل منير؛
شرقا  :بحباح بنعيسى؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم شراء عدلي ضمن بعدد  294ص  335كناش االمالك
رقم  84بتاريخ 10نوفمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43459
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :ثورية وعلي بنت محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :إغيز نتليليت
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :إغيز نتليليت.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :إغيز نتليليت.
مساحته 06 :هـ 03آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الباري احلسني؛
شرقا  :الواد؛
جنوبا  :محمد اوموحى ؛
غربا  :أوعلي عسو وموحى ابيهي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 24أغسطس  2020صادر
عن االستاذ باسوا واحمد اكيش محام بهيئة مكناس ،مقبول لدى
محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 15 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .979
مطلب رقم 42 - 43460
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :علي عال بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اميزار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اميزار.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :اميزار.
مساحته 16 :آ 43س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :مجرى املاء؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :علي عال ؛
غربا  :موحى اعلي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم شراء عدلي ضمن بعدد  272ص  271كناش االمالك
رقم  41بتاريخ  26يناير 2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
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مطلب رقم 42 - 43461
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :علي عال بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اميزار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اميزار.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :اميزار.
مساحته 17 :آ 50س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :موحى اعلي؛
جنوبا  :مجرى املاء ؛
غربا  :عال علي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم شراء عدلي ضمن بعدد  272ص  271كناش االمالك
رقم  41بتاريخ  26يناير 2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43462
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :عائشة اودعو بنت حمو احساين
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة تلدزارت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أداو.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تلدزارت.
مساحته 21 :آر 42س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بدة اودعو؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :موحى اودعو ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم قسمة بأربعة نظائر عدلي ضمن بعدد  284كناش
التركات رقم  13بتاريخ  28ماي 2001
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  30 : 09 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5652
مطلب رقم 42 - 43463
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موحى اودعو بن حمو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فدان بقعة تلدزارت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أداو تلدزارت.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تلدزارت.
مساحته 04 :هـ 07آ 68س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عيشة ادعو؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :حسني ادعو ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم قسمة بأربعة نظائر عدلي ضمن بعدد  284كناش
التركات رقم  13بتاريخ  28ماي 2001
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43464
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موحى اودعو بن حمو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعى اخديل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوخديل.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :بقعى اخديل.
مساحته 01 :هـ 66س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اودعو احساين؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :اودعو عائشة ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  480ص  438كناش االمالك رقم 38
بتاريخ  25مارس 2008

رسم قسمة بأربعة نظائر عدلي ضمن بعدد  284كناش التركات رقم
 13بتاريخ  28ماي 2001
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43465
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عسو عيداوي بن احلو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك تغدوين
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك تغدوين.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :توريرت امردال.
مساحته  07 :هـ 68آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طويل منير؛
شرقا  :طويل منير؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :مصطفى بوعدان والشعبة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  219ص  250كناش االمالك رقم 84
بتاريخ فاحت أكتوبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  30 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43466
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :امبارك بلخو بن عسو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تالدزارت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تيزي اخديل.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تالدزارت.
مساحته 35 :آ 69س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :باخو سعيد ؛
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غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :نسخة من رسم صدقة عدلي ضمن أصلها بعدد 873/92
كناش االمالك رقم  70بتاريخ  15يونيو 1992
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43467
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :امبارك بلخو بن عسو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تلدزارت بقعة تيزي اخديل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تيزي موكلتم.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تيزي اخديل تالدزرت.
مساحته 33 :آ 63س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بلخو سعيد؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :بلخو سعيد ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في  18ماي 2022
رسم شراء عدلي العدد املتتابع  503ص  404كناش العقار رقم 04
بتاريخ  07سبتمبر 1961
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43468
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :يوسف كوكوش بن حلسن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بووري
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بووري.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :بووري.
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مساحته 04 :هـ 50آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق الرئيسية؛
شرقا  :الشعبة؛
جنوبا  :الشعبة ؛
غربا  :العاصي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 08يونيو  2021و  30يونيو
 2021صادر عن االستاذ باسو أواحمد اكيش محام بهيئة مكناس،
مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43469
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حدو وبعال بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة املرجة اكني مزرعة
بويبانشيون فليلو
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املرجة اكني.
نوعه  :أرض عارية بها بئر؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :املرجة اكني بويبانشيون.
مساحته 01 :هـ 14آ 42س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ايت احماد والشعبة؛
شرقا  :الطريق واملصرف؛
جنوبا  :الشعبة ؛
غربا  :موحى امالل؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  445ص  492كناش االمالك رقم 54
بتاريخ  24يوليو 2013
رسم قسمة مشترك "بنظير" عدلي ضمن بعدد  261ص  366كناش
االمالك رقم  61بتاريخ  19نوفمبر 2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
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مطلب رقم 42 - 43470
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :بوشرى طويل بنت موحى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اخف نحمار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اخف نحمار.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :اخف نحمار.
مساحته 05 :هـ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :املياه والغابات؛
شرقا  :املياه والغابات؛
جنوبا  :عبدالعالي احراحرو ؛
غربا  :الطريق الوطنية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  323ص
 364كناش االمالك رقم  84بتاريخ  25نوفمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977

مطلب رقم 42 - 43472
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موالي حفيظ االدريسي مبتسم بن موالي احلسن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك مبتسم 2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مبتسم .2
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 43 :هـ 87آ 50س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :عدي كبا؛
جنوبا  :عدي كبا ؛
غربا  :عدي كبا؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 21ماي  2021و  24ماي  2021صادر
عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43471
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موالي حفيظ االدريسي مبتسم بن موالي احلسن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك مبتسم 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مبتسم .1
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 09 :هـ 53آ 09س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :محمد علوي اسماعيلي؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :الزهيد العماري؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 21ماي  2021و  24ماي
 2021صادر عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة
النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43473
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :أمني بكاج بن محمد سالم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك بكاج 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك بكاج .1
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 17 :هـ 75آ 25س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :عدي كبا؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :محمد علوي اسماعيلي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 21ماي  2021و  24ماي  2021صادر
عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961
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مطلب رقم 42 - 43474
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :أمني بكاج بن محمد سالم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك بكاج 2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك بكاج .2
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 87 :هـ 46آ 31س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عدي كبا ؛
غربا  :عدي كبا؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 21ماي  2021و  24ماي  2021صادر
عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :نوفمبر  2022على
الساعة  30 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43476
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد اسماعيلي علوي بن الشريف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :العلوي يوسف
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :العلوي يوسف.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 87 :هـ 74آ 55س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :عدي كبا؛
جنوبا  :عدي كبا ؛
غربا  :عدي كبا؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  21ماي  2021و  24ماي 2021
صادر عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :نوفمبر  2022على
الساعة  30 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43475
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد اسماعيلي علوي بن الشريف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :العلوي يوسف
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :العلوي يوسف.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 17 :هـ 73آ 27س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :كبا عدي؛
شرقا  :أمني بكاج؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :موالي حفيظ االدريسي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  21ماي  2021و  24ماي 2021
صادر عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43477
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :الزهيد العماري بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك الزاهيد 1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الزاهيد .1
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 43 :هـ 88آ 60س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :عدي كبا؛
جنوبا  :عدي كبا ؛
غربا  :الشعبة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  21ماي  2021و  24ماي 2021
صادر عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961
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مطلب رقم 42 - 43478
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :الزهيد العماري بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك الزاهيد 2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الزاهيد .2
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو :
مناغلمان.
مساحته 08 :هـ 86آ 05س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عدي كبا؛
شرقا  :موالي حفيظ االدريسي؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الشعبة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  21ماي  2021و  24ماي 2021
صادر عن االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :نوفمبر  2022على
الساعة  30 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43480
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد امشعرو بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك أمشعرو
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك أمشعرو.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو :
مناغلمان.
مساحته 53 :هـ 12آ 39س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :شركة السحاب برومو؛
شرقا  :عدي كبا؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :أمايور محمد؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  26نوفمبر  2021صادر عن
االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43479
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :خديجة احملمدي العلوي بنت علي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك احملمدي خديجة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك احملمدي خديجة.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 557 :هـ 11آ 99س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة أجماض؛
شرقا  :عدي كبا؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :جبار محمد؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  25ماي  2018و
24أغسطس  2018و 03ديسمبر  2018صادر عن االستاذ محمد
البشيري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :نوفمبر  2022على
الساعة  30 : 09 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

مطلب رقم 42 - 43481
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد امايور بن عبداهلل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك أمايور
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك أمايور.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
 :مناغلمان.
مساحته 53 :هـ 06آ 18س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :شركة السحاب برومو؛
شرقا  :محمد أمشعرو الفان؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :حمو رشيد الفان؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  26نوفمبر  2021صادر عن
االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .961

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
مطلب رقم 42 - 43482

5657
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  380ص  408كناش

تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022

االمالك عدد  41بتاريخ 12ديسمبر 2009

طالب التحفيظ  :رشيد حمود بن موسى

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :نوفمبر  2022على

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك حمود

الساعة  00 : 10 :صباحا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك حمود.

لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد

نوعه  :أرض فالحية؛

التحديد االداري رقم .968

موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة وجماعة كرامة ،احملل املدعو
مطلب رقم 42 - 43484

 :مناغلمان.
مساحته 105 :هـ 41آ 08س تـقـريـبـا.

تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022

حدوده :

طالب التحفيظ  :موحى ايت هري بن علي

شماال  :شركة السحاب برومو؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوسكم

شرقا  :محمد امايور؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوسكم.

جنوبا  :الطريق ؛

نوعه  :أرض عارية؛

غربا  :شركة السحاب برومو الفان؛

موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،

احلقوق العينية  :ال شيء

جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :بوسكم.

أصل امللك  :عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في  26نوفمبر  2021صادر عن

مساحته 05 :آ تـقـريـبـا.

االستاذ يوسف املنصوري محام مقبول لدى محكمة النقض

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :نوفمبر  2022على

شماال  :الساقية؛

الساعة  30 : 14 :بعد الزوال

شرقا  :عمر امهرير؛

لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد

جنوبا  :الطريق ؛

التحديد االداري رقم .961

غربا  :الواد؛
احلقوق العينية  :ال شيء

مطلب رقم 42 - 43483

أصل امللك :

تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022

رسم احصاء متخلف عدلي توصيل عدد  31مذكرة رقم  8ص 171

طالب التحفيظ  :يوسف الثمن بن زايد

عدد  31بتاريخ 15يناير 1991

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اكر اومليل

رسم اراثة بنظير عدلي توصيل عدد  77/90مذكرة رقم  6ص  107عدد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اكر اومليل.

 177بتاريخ 07أغسطس 1990

نوعه  :أرض عارية؛

قسمة بتسع نظائر عدلي ضمن بعدد  135ص  241كناش التركات

موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،

عدد  26بتاريخ  17ماي 2012

جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :اكر اومليل.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :نوفمبر  2022على

مساحته 01 :آ 44س تـقـريـبـا.

الساعة  00 : 11 :صباحا

حدوده :

لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد

شماال  :الزنقة؛

التحديد االداري رقم .968

شرقا  :الزنقة؛
مطلب رقم 42 - 43485

جنوبا  :عبداللطيف كسوس ؛
غربا  :الطريق؛

تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022

احلقوق العينية  :ال شيء

طالب التحفيظ  :موحى اودعو بن حمو

أصل امللك :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة بويبانشيون

رسم شراء عدلي ضمن بعدد  140ص  145كناش االمالك عدد 81

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة بويبانشيون.

بتاريخ 08ماي 2019

نوعه  :أرض عارية؛

5658
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :بقعة بويبانشيون.
مساحته 28 :آ 92س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :حسني أدعو؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :بدة ادعو ؛
غربا  :الساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم قسمة بأربعة نظائر عدلي ضمن بعدد  284كناش
التركات  13بتاريخ 28ماي 2001
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تيزي اخديل .1
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تيزي اخديل.
مساحته 54 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :موحى بلخو؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :اشهاد عرفي ثبت تاريخه في 16أغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968

مطلب رقم 42 - 43486
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موحى اودعو بن حمو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فدان تالدزارت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تالدزارت.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تالدزارت.
مساحته 54 :آ 23س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بدة ادعو؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :سيدي حلسن حمزاوي ؛
غربا  :الساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم معاوضة "بنظير" عدلي ضمن بعدد  60ص 102
كناش االمالك عدد  58بتاريخ 17يناير 2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968

مطلب رقم 42 - 43488
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عدي طويل بن عسو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :احمار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :احمار.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،
احملل املدعو  :احمار قصر امزداغ.
مساحته 07 :هـ 68آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 26891/14؛
شرقا  :الشعبة؛
جنوبا  :بن عيسى بحباح ؛
غربا  :الطريق الوطنية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم صدقة عدلي ضمن بعدد  04ص  04كناش االمالك
عدد  86بتاريخ  23ديسمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 07 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977

مطلب رقم 42 - 43487
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موحى اودعو بن حمو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة تيزي اخديل 1

مطلب رقم 42 - 43489
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :بدة ايت راس بنت حلو احساين
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ايت راس
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ايت راس.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :فدان بقعة متغردماش تالدزارت.
مساحته 05 :هـ 55آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ايت راس رابحة؛
شرقا  :ايت راس مولود وقيو حدو؛
جنوبا  :ايت راس امبارك ؛
غربا  :الواد؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم قسمة متروك بنظير عدلي توصيل  16/27ص  18مذكرة رقم 10
عدد  16بتاريخ  27ديسمبر 1991
نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  276ص  48كناش
التركات عدد  18بتاريخ  13ديسمبر 1986
نسخة طبق االصل لرسم احصاء متخلف عدلي الرقم الترتيبي
 279/86بتاريخ 25أغسطس 1986
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43490
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :بدة ايت راس بنت حلو احساين
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :زكرياء
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :زكرياء.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تالدزارت.
مساحته 07 :هـ 03آ 25س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :العاصي؛
شرقا  :ايت راس امبارك؛
جنوبا  :الساقية ؛
غربا  :ايت راس رابحة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم قسمة متروك بنظير عدلي توصيل  16/27ص  18مذكرة رقم 10
عدد  16بتاريخ  27ديسمبر 1991
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نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  276ص  48كناش
التركات عدد  18بتاريخ  13ديسمبر 1986
نسخة طبق االصل لرسم احصاء متخلف عدلي الرقم الترتيبي
 279/86بتاريخ 25أغسطس 1986
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :نوفمبر  2022على
الساعة  30 : 11 :صباحا
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43491
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موحى ايت باخا بن زايد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويبانشيون
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بويبانشيون.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،
جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :بويبانشيون.
مساحته 03 :هـ 39آ 57س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ايت عبدالرحمان؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :ايت سبا وايت باعلي ؛
غربا  :اجلبل؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
نسخة طبق االصل حملضر اجراء قسمة ملف التنفيذ رقم 100/96
بتاريخ 15ماي 1996
اشهاد عرفي ثبت تاريخه في 28يوليو 2022
تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في 23أغسطس 2022
تصريح واشهاد عرفي ثبت تاريخه في 28يوليو 2022
صورة شمسية لثبوت متخلف عدلي ضمن مبذكرة رقم  3ص 105
عدد  193بتاريخ  12أكتوبر 1988
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968
مطلب رقم 42 - 43492
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :مصطفى ابي وكيل بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أبي وكيل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أبي وكيل.
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نوعه  :أرض فالحية؛

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24مارس 1992

موقعه  :اقليم ميدلت ،دائرة الريش ،قيادة سيدي عياد ،جماعة النزالة،

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08 :نوفمبر  2022على

احملل املدعو  :اخف نحمار.
مساحته 18 :هـ 29آ تـقـريـبـا.
حدوده :

الساعة  30 : 14 :بععد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .968

شماال  :مبطري سميرة؛
شرقا  :الواد والطريق؛
جنوبا  :بعدان مصطفى ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 04
ص  03كناش االمالك عدد  85بتاريخ  04نوفمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 07 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 13 :بعد الزوال
لالشارة فإن هذا املطلب اودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض ضد
التحديد االداري رقم .977
مطلب رقم 42 - 43493

مطلب رقم 42 - 43494
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالبي التحفيظ :
 - 1قدور بوسلهيم بن محمد
 - 2لطيفة كموس بنت حدو على الشياع بينهما
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :كاميليا
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :كاميليا.
نوعه  :سكنى من سفلي وطابق علوي اول ومرفق بالسطح؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :أملو أنطارفو.
مساحته 01 :آ 80س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :خرضى؛
شرقا  :محمد بن عمر؛

تاريخ اإليداع  24 :أغسطس .2022

جنوبا  :الطريق ؛

طالب التحفيظ  :امبارك اوالداموج بن حمو

غربا  :موحى احساين بن عمار؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الفدان الكائن ببقعة تغبالوت نيت

احلقوق العينية  :ال شيء

بومزوغ
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اسماعيل.
نوعه  :أرض فالحية بها اغراس؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت ،قيادة أحواز جبل العياشي ملوية،

أصل امللك  :رسم شراء عدلي ضمن مبذكرة احلفظ  1عدد  14ص
11و 12بتاريخ 17يونيو 1993
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.

جماعة ايت ازدك ،احملل املدعو  :تغبالوت نايت بومزوغ.
مساحته 12 :هـ 40آ 40س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :احلسن والساقية؛
جنوبا  :الساقية ؛
غربا  :محمد اكرعوش؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  219ص  359كناش االمالك عدد 60
بتاريخ  17ديسمبر 2014

مطلب رقم 42 - 43495
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :احلسني عثماني بن عدي ابا
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :صوفيا
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :صوفيا.
نوعه  :سكنى من سفلي من تراب؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :زنقة املوحدين رقم 24
اخر مجيون.
مساحته 01 :آ 50س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :يطو بنت موحى امتدور؛

رسم احصاء عدلي ضمن بعدد  194ص  462كناش التركات عدد 31

شرقا  :الزنقة؛

بتاريخ  30سبتمبر 2014

جنوبا  :حلو امبارك ويشو ؛
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" دار ديروسو "
غربا  :الزنقة؛
مطلب رقم  43 - 9883الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية
احلقوق العينية  :ال شيء
عدد  1233بتاريخ  17اغسطس 2022
أصل امللك :
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  11اغسطس  2022فإن مسطرة
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  416ص  435كناش االمالك عدد 87
حتفيظ امللك املسمى" دار ديروسو " مطلب التحفيظ رقم .43 - 9883
بتاريخ  23ماي 2022
الكائن مبراكش املدينة ،سيدي ميمون  ،درب سيدي امبارك رقم .150
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  331ص  4كناش
تتابع حتت نفس التسمية في اسم السيد فريديريك فرانسيس اندري
االمالك عدد  09بتاريخ  16ديسمبر 1965
دوروسو . Frédéric Francis André DEROUSSEAUوذلك مبقتضى
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :نوفمبر  2022على
العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور و كذا :
الساعة  30 : 11 :صباحا
 عقد موثق مؤرخ في 11اغسطس .2022احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت بالنيابة
		
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي
يونس كموني
		
عبد القادر بوحامد
		

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 44 - 158893
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" العثمني "
تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022
مطلب رقم 43 - 9839
طالب التحفيظ  :لصفر رشيد بن عبد اهلل بنسبة 1/1
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :النخلة ".
الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1223
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :النخلة ".
بتاريخ  08يونيو 2022
نوعه  :أرض فالحية
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  30اغسطس  2022فإن مسطرة
موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة بني هالل  -العونات قيادة العونات
حتفيظ امللك املسمى" العثمني" مطلب التحفيظ رقم .43 - 9839
جماعة بني تسيريس دوار اوالد ناصر
الكائن مبراكش املدينة ،حارة الصورة  ،درب احلمام رقم  .08تتابع حتت
مساحته  38 :ارا و  42سنتيار تقريبا.
نفس التسمية في اسم السيد سيرج لوسيان لوتونس Serge
اجملاورون :
 .Lucien LUTENSوذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا
شماال  :شوفة زهرة.
للمطلب املدكور و كذا :
شرقا  :ورثة شوفة اجلياللي
 عقد موثق مؤرخ في 19اغسطس .2002جنوبا  :ورثة شوفة ادريس وشوفة السعدية ثم الرسم العقاري رقم
 22698؛44 -
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" أم هاني "
غربا  :الطريق الوطنية رقم  202سيدي بنور/سطات .
مطلب رقم  43 - 8988الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية
احلقوق العينية  :ال شيء.
عدد  947بتاريخ  22اكتوبر 2021
أصل امللك :
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  31اغسطس  2022فإن مسطرة
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  20ذو احلجة املوافق ل  20يوليو 2022حتفيظ امللك املسمى" أم هاني " مطلب التحفيظ رقم .43 - 8988
كناش االمالك  103مضمن بعدد  267توثيق سيدي بنور.
الكائن مبراكش املدينة ،القصور  ،درب اجلديد رقم  6و  .7تتابع حتت
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت و القعدة  1443املوافق ل  30يونيونفس التسمية و في اسم نفس طالب التحفيظ و مبساحة قدرها 01
 2022كناش االمالك  103مضمن بعدد  196توثيق سيدي بنور.
آر  12سنتيار. .وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب
 شهادة ادارية مؤرخة في  30 :يونيو  2022عدد  08قيادة العونات.املدكور و كذا :
تاريخ التحديد املؤقت  28 :اكتوبر  2022على الساعة  09و النصف صباحا.
 مطلب تقييد مؤرخ في  31اغسطس 2022احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور
			
املصطفى فخري
			
 -شهادة ادارية مؤرخة في  30اغسطس .2022
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محافظة تاوريرت

غربا  :حميداي امحمد وميالد العربي و ميالد محمد بن سدادة؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586

مطلب رقم 51 - 21393
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهب ءايض أكاكن "2؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهب ءايض أكاكن"2

صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا.
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو فدان السلطان
مساحته  03 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي ؛
شرقا  :أكيلي العيد وأكيلي علي؛

مطلب رقم 51 - 21395
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بوغريبة "2؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوغريبة "2
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

جنوبا  :مسلك عمومي ؛

فدان السلطان

غربا  :ميالد محمد؛

مساحته  05 :هكتار تقريبا.

احلقوق العينية  :الشيء

حدوده :

أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586

شماال  :بوجخروط بوعياد ؛

صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20أكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21394
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اخلرواع" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اخلرواع"

شرقا  :ميالد حمو؛
جنوبا  :ميالد عبد اهلل ؛
غربا  :بوجخروط عبد اهلل وبوجخروط محمد بن بوجمعة وبوجخروط
بوجخروط؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586
صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20أكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو فدان السلطان
مساحته  03 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :سالمة عبد القادر ؛

مطلب رقم 51 - 21396
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهب ملرس" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهب ملرس"
نوعـه  :ارض فالحية

شرقا  :سالمة عبد القادر؛

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

جنوبا  :قدوري امحمد ؛

املدعو سهب ملرس

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
مساحته  05 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي ؛
شرقا  :ميالد محمود؛
جنوبا  :ميالد اعراب ؛
غربا  :بوجخروط بوعياد وبوجخروط حميد بن امحمد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586
صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20أكتوبر  2022على
الساعة الواحدة زواال
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21397
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بوغريبة "1؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوغريبة"1
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو فدان السلطان
مساحته  03 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :وبوجخروط حميد بن امحمد ؛
شرقا  :ميالد حمو ؛
جنوبا  :بوجخروط بوعياد ؛
غربا  :بوجخروط عبد احلكيم؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد  586صحيفة 363
بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21398
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهب ايض أكاكن "1؛

5663
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهب ايض أكاكن"1
نوعـه . :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو فدان السلطان
مساحته  04 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :اكيلي علي ؛
شرقا  :مصباحي امليلود بن عاشور ؛
جنوبا  :اكيلي قدور وميالد حلسن ؛
غربا  :اكيلي عبد اهلل؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586
صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21399
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهب ملتامر" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهب ملتامر"
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو سهب ملتامر
مساحته  03 :هكتار 50آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :ميالد حمو ؛
شرقا  :بوجخروط العمراوي ؛
جنوبا  :بنونة ادريس ؛
غربا  :بوجخروط بوجخروط؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586
صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5664
مطلب رقم 51 - 21400
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغدة قدور بن داوود" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تغدة قدور بن داوود "
نوعـه  :ارض فالحية

أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586
صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة الثانية زواال .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو تغدة قدور
مساحته  11 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي ؛

مطلب رقم 51 - 21402
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد لطرش بن عيسى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بويدرنان" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة محمد "

شرقا  :ميالد موسى وسالمة احمد وميالد العربي وسالمة محمد؛

نوعـه  :ارض فالحية

جنوبا  :ميالدي حمو ؛

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

غربا  :ميالدي حمو؛

املدعو افقوين

احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك  3عدد 586
صحيفة  363بتاريخ  20نوفمبر 1952
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21أكتوبر  2022على
الساعة الواحدة زواال .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21401

مساحته  02 :هكتار  27آر  49سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :البشير لطرش ؛
شرقا  :بوجمعة حميداي ؛
جنوبا  :واد كراسفان ؛
غربا  :تابو بلعيد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 صورة شمسية لنسخة ملكية مضمنة بكناش األمالك رقم 03عدد  413صحيفة  267بتاريخ  16ماي 1950

تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022

 -صورة طبق األصل الراثة مضمنة بسجل التركات رقم  25عدد 217

طالب التحفيظ  :محمد بوجخروط بن تازي

صحيفة  179بتاريخ  10أغسطس 2022

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهب الطاكة" ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  24أكتوبر  2022على

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهب سهب الطاكة"
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

الساعة العاشرة صباحا .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

املدعو سهب الطاكة
مساحته  01 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مصباحي امليلود ؛
شرقا  :بوجخروط محمد بن كزد ؛
جنوبا  :بنونة ادريس ؛

مطلب رقم 51 - 21403
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :الوازنة لطرش بنت عيسى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بويدرنان" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة ابراهيم"
نوعـه  :ارض فالحية

غربا  :مصباحي امليلود؛

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

احلقوق العينية  :الشيء

املدعو افقوين

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
مساحته  01 :هكتار  40آر  54سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :رقية لطرش ؛
شرقا  :حميداي بوجمعة ؛
جنوبا  :محمد لطرش ؛
غربا  :لبشلحاوي محمد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 صورة شمسية لنسخة ملكية مضمنة بكناش األمالك رقم 03عدد  413صحيفة  267بتاريخ  16ماي 1950
 صورة طبق األصل الراثة مضمنة بسجل التركات رقم  25عدد 217صحيفة  179بتاريخ  10أغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21404
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالبا التحفيظ :
 بلقاسم موغلية بن عبد القادر اعلي موغلية بن رابحاإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :خط لكمني" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :خط لكمني"
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو افقوين
مساحته  04 :هكتار  91آر  53سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي ؛
شرقا  :موغلي علي ؛
جنوبا  :الطريق الرئيسية املؤدية الى عني بني مطهر ؛
غربا  :موغلية بوجمعة ؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :عقد بيع عرفي مؤرخ في 22يةنيو2000
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 51 - 21405
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :مليكة لطرش بنت عيسى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بويدرنان" ؛

5665
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة اية"
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو افقوين
مساحته  01 :هكتار  40آر  54سنتيارتقريبا.
حدوده :
شماال  :خديجة واعلي وجميلة مزيان ؛
شرقا  :ميينة بوجخروط ؛
جنوبا  :ورثة محمد لطرش ؛
غربا  :ورثة شلحاوي محمد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 صورة شمسية لنسخة ملكية مضمنة بكناش األمالك رقم 03عدد  413صحيفة  267بتاريخ  16ماي 1950
 صورة طبق األصل الراثة مضمنة بسجل التركات رقم  25عدد 217صحيفة  179بتاريخ  10أغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  24أكتوبر  2022على
الساعة الواحدة زواال
مطلب رقم 51 - 21306
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :حليمة لطرش بنت عيسى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بويدرنان" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة محمد"
نوعـه ............ :
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل
املدعو افقوين
مساحته  01 :هكتار  40آر 54سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مليكة لطرش؛
شرقا  :ميينة بوجخروط ؛
جنوبا  :رقية لطرش ؛
غربا  :ورثة الشلحاوي محمد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 صورة شمسية لنسخة ملكية مضمنة بكناش األمالك رقم 03عدد  413صحيفة  267بتاريخ  16ماي 1950
 صورة طبق األصل الراثة مضمنة بسجل التركات رقم  25عدد 217صحيفة  179بتاريخ  10أغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25أكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5666
مطلب رقم 51 - 21407

احلقوق العينية  :الشيء

تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022

أصل امللك :

طالبة التحفيظ  :الكاملة حمداوي بنت محمد

 -صورة شمسية لنسخة ملكية مضمنة بكناش األمالك رقم 03

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بويدرنان" ؛

عدد  413صحيفة  267بتاريخ  16ماي 1950

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة اياسمني"

 -صورة طبق األصل الراثة مضمنة بسجل التركات رقم  25عدد 217

نوعـه  :ارض فالحية

صحيفة  179بتاريخ  10أغسطس 2022

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 25أكتوبر  2022على

املدعوافقوين

الساعة الثانية عشرة زواال .

مساحته  03 :هكتار 90آر  50سنتيارتقريبا.

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على

حدوده :

التحديد اإلداري DA 703

شماال  :ورثة البشير بن حدهوم ؛
مطلب رقم 51 - 21409

شرقا  :ورثة البشير بن حدهوم ؛
جنوبا  :بلقاسم لطرش ؛

تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022

غربا  :بلقاسم لطرش؛

طالب التحفيظ  :املامون بنغشوة بن علي

احلقوق العينية  :الشيء

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :العثماث" ؛

أصل امللك :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :العثماث"

 -صورة شمسية لنسخة ملكية مضمنة بكناش األمالك رقم 03

نوعـه  :أرض فالحية .

عدد  413صحيفة  267بتاريخ  16ماي 1950

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن

 -صورة طبق األصل الراثة مضمنة بسجل التركات رقم  25عدد 217

دوارالعثماث

صحيفة  179بتاريخ  10أغسطس 2022

مساحته 09 :هكتار  30آر  00سنتيار تقريبا.

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على

حدوده :

التحديد اإلداري DA 703

شماال  :مسلك ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 25أكتوبر  2022على

شرقا  :موغلي امحمد؛

الساعة احلادية عشرة صباحا .

جنوبا  :الطريق اإلقليمية رقم  6052؛
غربا  :بلعيد تابو واملطلب عدد 51 - 2683؛

مطلب رقم 51 - 21408

احلقوق العينية  :الشيء

تاريخ اإليداع  16 :أغسطس 2022

أصل امللك  :ملكية عدلية كناش  3عدد  828صحيفة  479بتاريخ

طالبة التحفيظ  :لكاملة حمداوي بنت محمد

12فبراير 1960

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تغدوين" ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 26اكتوبر  2022على

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة محمد"

الساعة العاشرة صباحا.

نوعـه  :ارض فالحية

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن احملل

التحديد اإلداري DA 703

املدعو افقوين
مطلب رقم 51 - 21410

مساحته  08 :هكتار 29آر  20سنتيارتقريبا.
حدوده :

تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022

شماال  :البشير بن حدهوم ؛

طالب التحفيظ  :محمد قدوري بن احمد

شرقا  :أوالد امحمد بن الطيب ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :العثماث" ؛

جنوبا  :ميينة بوجخروط ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مزرعة قدوري "

غربا  :خديجة واعلي؛

نوعـه  :أرض فالحية .
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موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار
افقوين
مساحته 06 :هكتار  14آر  85سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي غير مرقم؛
شرقا  :ورثة مزياني املاحي؛
جنوبا  :ورثة احلاج حمادة وورثة لبيض ؛
غربا  :ورثة احلاج حلبيب خليال؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :نسخة ملكية رقم  82صحيفة  13عدد  395بتاريخ
03اكتوبر.1954
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 26اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21411
تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022
طالبو التحفيظ :
خاليد لطرش بن محمد
عيسى لطرش بن محمد
ميرة حمداوي بنت احمد
جميلة لطرش بنت محمد
القامية لطرش بنت محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بويدرنان" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بويدرنان"
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار افقوين
مساحته 27 :هكتار  63آر 31سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الشلحاوي قادةو كعوشي عمار وورثة لطرش عيسى؛
شرقا  :ورثة الرحماني اعراب؛
جنوبا  :لطرش بلقاسم ؛
غربا  :لطرش بلقاسم؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :نسخة ملكية رقم  03صحيفة  67عدد  413بتاريخ
16ماي.1950
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 26اكتوبر  2022على
الساعة الثانية زواال
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
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مطلب رقم 51 - 21412
تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :رقية لطرش بنت عيسى
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مزرعة رقية" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بويدرنان"
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار افقوين
مساحته 01 :هكتار  40آر  54سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :حليمة لطرش؛
شرقا  :ميينة بوجخروط؛
جنوبا  :الوازنة لطرش ؛
غربا  :ورثة الشلحاوي بنت محمد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :نسخة ملكية رقم  03صحيفة  67عدد  413بتاريخ
16ماي.1950
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 26اكتوبر  2022على
الساعة الثالثة والنصف زواال
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21413
تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :علي موسي بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تخنوسني" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تخنوسني"
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن
دوارالعثامنة
مساحته 04 :هكتار  92آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :املياه والغابات؛
شرقا  :محمد موسي؛
جنوبا  :قدوري فراجي ؛
غربا  :املطلب عدد 51 - 4479؛
احلقوق العينية  :الشيء
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أصل امللك  :موجب ملكية مودعة بكناش األمالك 04مضمنة حتت

جنوبا  :الطريق اإلقليمية رقم  6052؛

عدد  159صحيفة  95بتاريخ  29يناير .1973

غربا  :ورثة العيد لطرش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 27اكتوبر  2022على

احلقوق العينية  :الشيء

الساعة العاشرة صباحا

أصل امللك  :نسخة ملكية رقم  13صحيفة  267عدد  413بتاريخ

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على

16ماي.1950

التحديد اإلداري DA 703

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 27اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة والنصف زواال

مطلب رقم 51 - 21414
تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

طالب التحفيظ  :علي موسي بن محمد
مطلب رقم 51 - 21416

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تخنوسني" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تخنوسني"

تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022

نوعـه  :أرض فالحية .

طالب التحفيظ  :محمد صحراوي بن حمو

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار لعثامنة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهبة اماح" ؛

مساحته 05 :هكتار  37آر  57سنتيار تقريبا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سهبة اماح"

حدوده :

نوعـه  :أرض فالحية .

شماال  :ورثة علي بلبشيروورثة بلقاسم بن قدور؛

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار لعثامنة

شرقا  :طريق عمومية؛

مساحته 03 :هكتار  23آر  27سنتيار تقريبا.

جنوبا  :املياه والغابات ؛

حدوده :

غربا  :ايناو حمو وايناو عبد النبي؛

شماال  :موسي فراجي؛

احلقوق العينية  :الشيء

شرقا  :ايناو بنيونس بن محفوظ؛

أصل امللك  :موجب ملكية مودعة بكناش األمالك 04مضمنة حتت

جنوبا  :ورثة ايناو الطيب ؛

عدد  159صحيفة  95بتاريخ  29يناير .1973

غربا  :ورثة ايناو فراجي؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 27اكتوبر  2022على

احلقوق العينية  :الشيء

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا

أصل امللك  :ابراء عدلي عدد  11صحيفة  08كناش  209مؤرخ في 25

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على

يناير.2021

التحديد اإلداري DA 703

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 28اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 51 - 21415
تاريخ اإليداع  17 :اغسطس 2022

مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703

طالبة التحفيظ  :نعيمة لطرش بنت عيسى
مطلب رقم 51 - 21417

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تغدوين فدان الدار" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مزرعة احلاجة ميينة"

تاريخ اإليداع  18 :اغسطس 2022

نوعـه  :أرض فالحية .

طالب التحفيظ  :علي لطرش بن العيد

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار افقوين

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :لكمني" ؛

مساحته 28 :هكتار  00آر  00سنتيار تقريبا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لكمني"

حدوده :

نوعـه  :أرض فالحية .

شماال  :ورثة علي لطرش؛

موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار افقوين

شرقا  :ورثة علي لطرش؛

مساحته 07 :هكتار  51آر  00سنتيار تقريبا.
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حدوده :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :ورثة احلاج علي لطرش؛
جنوبا  :الطريق اإلقليمية رقم  6052؛
غربا  :ورثة بوجمعة بن عمر
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
عقد بيع عرفي مؤرخ في 19فبراير1990
منوذج رقم 04عدد ( 1988 - 3امللك العائلي)
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 28اكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21418
تاريخ اإليداع  18 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :محمد لطرش بن العيد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغدوين فدان الدار" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملزرعة وصال"
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار افقوين
مساحته 50 :هكتار  00آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة لطرش علي
شرقا  :ورثة لطرش؛
جنوبا  :الطريق اإلقليمية رقم  6052؛
غربا  :ورثة لطرش العيد
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :نسخة ملكية رقم  13صحيفة  267عدد  413بتاريخ
16ماي1950
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 28اكتوبر  2022على
الساعة الواحدة والنصف زواال
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21419
تاريخ اإليداع  18 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان ايناوو بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهيبت نزكا" ؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سهيبت نزكا"
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار العثمانة
مساحته 04 :هكتار 09آر  71سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ايناوحلسني
شرقا  :ممر عمومي عرضه  06امتار؛
جنوبا  :ايناوو ميمون ؛
غربا  :ممر عمومي عرضه  05امتار
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :صورة شمسية لرسم ملكية رقم  25عدد  476بتاريخ
20اغسطس1973
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 31اكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21420
تاريخ اإليداع  18 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :ميمون ايناوو بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تسهيبت نزكا" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تسهيبت نزكا"
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم تاوريرت ،قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار العثامنة
مساحته 04 :هكتار 09آر 71سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ايناو عبد الرحمان
شرقا  :ممر عمومي بعرض ست امتار؛
جنوبا  :ورثة أوالد املهدي ؛
غربا  :ممر عمومي بعرض خمس امتار
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :صورة شمسية من ملكية مضمنة كناش رقم  4عدد
 476صحيفة 105بتاريخ  20اغسطس1973
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 31اكتوبر  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال
مالحظة  :جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب أدرج تأكيدا للتعرض على
التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21421
تاريخ اإليداع  19 :اغسطس 2022
طالبا التحفيظ :
مراد علو بن محمد
كرمي علو بن محمد
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الكيفان" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكيفان"
نوعـه  :أرض فارغة.
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو باشوية دبدو حي احلوش
مساحته 11 :آر  30سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الواد
شرقا  :الواد وورثة أوالد عامر؛
جنوبا  :ورثة أوالد عامر وورثة أوالد قدور ؛
غربا  :اعيادي فتيحة وعلو الصغير وعلو مراد
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :ملكية عدلية كناش األمالك رقم  13صحيفة  63عدد
43بتاريخ 07فبراير2022

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بويضان"
نوعـه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة تاوريرت قيادة اهل تاوريرت جماعة اهل واد زا
مساحته  43 :آر  02سنتيار تقريبا .
حدوده :
شماال  :واد زا ؛
شرقا  :ورثة باسو عاللة
جنوبا  :الطريق املعبدة
غربا  :ورثة باسو احمد.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :رسم ملكية كناش األمالك رقم  13عدد  153صحيفة
 229بتاريخ  26ابريل 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  01نوفمبر 2022
على الساعة  12زواال

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 20اكتوبر  2022على
مطلب رقم 51 - 21424
الساعة العاشرة صباحا
تاريخ اإليداع  22 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :امليلود باسو بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجدير " ؛
مطلب رقم 51 - 21422
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجدير"
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس 2022
نوعـه  :ارض فالحية
طالب التحفيظ  :على بوكنانة بن الطيب
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة تاوريرت قيادة اهل تاوريرت جماعة اهل واد زا
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بوجد جيد" ؛
مساحته 02 :آر 72سنتيار تقريبا .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوجد جيد"
حدوده :
نوعـه  :ارض فالحية
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  51 - 4739ولعروجي مبارك ؛
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة العيون قيادة مستكمر جماعة مستكمر
شرقا  :ورثة معمر مبارك
جنوبا  :مطلب 51 - 5429
احملل املدعو دوار أوالد بويوسف
غربا  :دريسو محمد بلقامية
مساحته 01 :هكتار  60آر  31سنتيار تقريبا .
احلقوق العينية  :الشيء
حدوده :
أصل امللك  :رسم ملكية كناش األمالك رقم  13عدد  154صحيفة
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  51 - 4165؛
 230بتاريخ  26ابريل 2022
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 51 - 1682
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  01نوفمبر 2022
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  51 - 4090ومطلب التحفيظ رقم 51 - 1660
على الساعة  13.30زواال .
غربا  :مطلب 51 - 1683
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت
			
فوزي متون
			
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :رسم ملكية رقم  13كناش األمالك عدد  248صحيفة
 363بتاريخ  25يوليو 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  01نوفمبر 2022
على الساعة  10صباحا
مطلب رقم 51 - 21423
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :امليلود باسو بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بويضان" ؛

محافظة برشيد
مطلب رقم 53 - 23975
تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ السيد (ة)  :عبد اهلل االعرج بن محمد .
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض اخلير .
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أصل امللك :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض اخلير .
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  47صحيفة 77نوعه  :ارض فالحية بها بناية و بئر .
كناش االمالك  167بتاريخ  27اغسطس .2021
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد .
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  06مؤرخة في .2021 - 06 - 22مساحته  46 :آر  78س تقريبا.
 تصميم هندسي .يحده :
تاريخ التحديد  :فاحت نوفمبر  2022على الساعة التاسعة صباح
شماال  :الوزيكي احلاج الرداد ؛
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد
			
شرقا  :خديجة صبري و مطلب عدد  53 - 23839؛
فريد بدري
			
جنوبا  :طريق عمومية رقم  3430من  20متر ؛
غربا  :احلاج احدودو ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  395صحيفة 286كناش االمالك  146بتاريخ .2019 - 01 - 04
 رسم موجب اصالح ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 136صحيفة  80كناش اخملتلفة  69بتاريخ .2019 - 06 - 26
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  237صحيفة 163كناش االمالك  158بتاريخ  25اغسطس .2020
 شهادة ادارية عدد  10مؤرخة في .2020 - 02 - 18 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  31 :اكتوبر  2022على الساعة التاسعة صباحا .
مطلب رقم 53 - 23976
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022
طالبتي التحفيظ السيدتني :
حنان مزغب بنت قدور بنسبة 2 / 1
هجار مزغب بنت قدور بنسبة 2 / 1
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض حنان و هجار .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض حنان و هجار .
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي و طابقني علويني .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة الكارة حي النصر رقم . 25
مساحته  49 :س تقريبا.
يحده :
شماال  :فاطمة مول الطالع ؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :ورثة محمد بن بوشعيب منهم احمد ولد الكحلة بن محمد ؛
غربا  :شروق الطاهر ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.

محافظة ازيالل
مطلب رقم 55 - 68864
تاريخ اإليداع  24 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :البوركي حلسن ابن عدي بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشيء"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقعة الناجم"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم ومدينة ازيالل جماعة ازيالل احملل املدعو حي تفروين
مساحته  80 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :امزيل احلاج حمو بن موحى
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :ايت شتاشن ابراهيم
غربا  :امزيل احلاج حمو بن موحى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1نسخة من رسم عدلي اصل موضوعه وكالة بتاريخ  25ديسمبر 1997
 - 2رسم عدلي أصل موضوعه بيع بتاريخ 30نوفمبر 2000
 - 3شهادة إدارية أصل بتاريخ 26ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 24أكتوبر  2022على الساعة  09صباحا
مطلب رقم 55 - 68865
تاريخ اإليداع 29 :أغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :شركة ب س بروبرتيز  B C PROPERTIESذات
املسؤولية احملدودة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تالغمت"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تلغومت"
مشتمالته  :أرض فالحية
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موقعه  :اقليم ازيالل جماعة بني الويدان
مساحته  88 :آ  11س تقريبا
حدوده :
شماال  :ايت صالح و يطو ايت الباكور و الباكوري علي و الرسم
العقاري رقم 55 - 5643
شرقا  :بحيرة بني الويدان
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 55 - 5809
غربا  :الرسم العقاري رقم  55 - 5171و باسو بن عال
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1صورة مطابقة لألصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ
20نوفمبر 2020
 - 2صورة مطابقة لألصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ
24ديسمبر 2020
 - 3نسخة من رسم عدلي أصل موضوعه بيع بتاريخ 15مارس 2021
 - 4شهادة إدارية أصل بتاريخ 22أغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 27أكتوبر  2022على الساعة 10
و 30صباحا

مطلب رقم 55 - 68866
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر 2022
طالبة التحفيظ  :دومازي حسناء بنت صالح بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تكانت"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حسناء دومازي"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي تكانت
مساحته  1 :آ  20س تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد اوجاري
شرقا  :هشام مهتدى
جنوبا  :صالح سي موح امروس
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي أصل موضوعه ملكية بتاريخ 16ماي 1989
 - 2رسم عدلي أصل موضوعه بيع بتاريخ 22ماي 1989
 - 3رسم عدلي أصل موضوعه بيع بتاريخ 24سبتمبر 1998
 - 4رسم عدلي أصل موضوعه بيع بتاريخ 28ديسمبر 2021
 - 5شهادة إدارية أصل بتاريخ 12أغسطس 2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 31أكتوبر  2022على الساعة  10صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
			
زكرياء السعيدي
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محافظة كلميم
مطلب رقم 56 - 23586
تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف ادوضرب بن ابراهيم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك ادوضرب.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك ادوضرب
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :احملل املدعو  :دوار تيموالي ازدار جماعة تيموالي قيادة افران
األطلس الصغير إقليم كلميم
مساحته  90 :سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ادوضرب عبد اللطيف ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :جامع ادوضرب ؛
غربا  :اكمي حسن ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
- 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  28ابريل  2016مضمن بعدد 210
صحيفة  222سجل األمالك رقم  13بتاريخ  13يونيو 2016
 - 2صورة طبق األصل من عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ
 19أغسطس 2002
 - 3صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 02
ابريل  1999مضمن بعدد  148صحيفة  211سجل التركات و الوصايا
رقم  2بتاريخ  10ابريل 1999
 - 4صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في  23أغسطس 2001
مضمن بعدد  669صحيفة  454سجل اخملتلفة رقم  11بتاريخ 29
أغسطس 2001
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  02ماي  2016حتت عدد .17-2016
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة .30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23587
تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف ادوضرب بن ابراهيم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اكي نتزريفت.2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اكي نتزريفت2
نوعه  :أرض عارية
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مطلب رقم 56 - 23589

موقعه  :احملل املدعو  :دوار تيموالي ازدار جماعة تيموالي قيادة افران
األطلس الصغير إقليم كلميم

تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022

مساحته  01 :آر  20سنتيار تـقـريـبـا.

طالب التحفيظ  :عبد اللطيف ادوضرب بن ابراهيم

حدوده :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ادوضرب.

شماال  :الطريق ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ادوضرب

شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :ادوضرب عبد اللطيف ؛
غربا  :مبارك اوضمني ( البائع) ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في  29أغسطس
 2016مضمن بعدد  245صحيفة  261سجل األمالك رقم  10بتاريخ
 27سبتمبر 2016
 - 2صورة طبق األصل من شهادة ادارية مؤرخة في  27سبتمبر 2016
حتت عدد .2016 - 33
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة .00 : 11 :

نوعه  :أرض عارية
موقعه  :احملل املدعو  :دوار تيموالي ازدار جماعة تيموالي قيادة افران
األطلس الصغير إقليم كلميم
مساحته  01 :آر  20سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :ادوضرب عبد اللطيف ؛
غربا  :اكمي حسن ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  20ابريل  2016مضمن بعدد 206

مطلب رقم 56 - 23588
تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف ادوضرب بن ابراهيم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اكي نتزريفت.1

صحيفة  219سجل األمالك رقم  10بتاريخ  13يونيو 2016
 - 2شهادة ادارية مؤرخة في  19ابريل  2016حتت عدد .2016 - 14
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة .00 : 10 :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اكي نتزريفت1
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :احملل املدعو  :دوار تيموالي ازدار جماعة تيموالي قيادة افران
األطلس الصغير إقليم كلميم
مساحته  01 :آر  35سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ادوضرب عبد اللطيف ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :ابراهيم اوضمني ؛
غربا  :مبارك اوضمني ( البائع) ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  29أغسطس  2016مضمن بعدد 245
صحيفة  261سجل األمالك رقم  10بتاريخ  27سبتمبر 2016
 - 2صورة طبق األصل من شهادة ادارية مؤرخة في  27سبتمبر 2016
حتت عدد .2016 - 34

مطلب رقم 56 - 23590
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :احلسن ميدوش بن البشير
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ميدوش.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ميدوش.
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :احملل املدعو  :حي لالحسناء  ،مدينة كلميم
مساحته  02 :آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :هباد رمضان ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :هباد عبد السالم ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على

 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  10فبراير  2012مضمن بعدد 196

الساعة .30 : 11 :

صحيفة  209سجل األمالك رقم  51بتاريخ فاحت مارس 2012
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 - 2عقد شراء عدلي مؤرخ في  15أغسطس  2008مضمن بعدد 200
صحيفة  231سجل األمالك رقم  42بتاريخ  02سبتمبر 2008
 - 3نسخة فرع عدلية مؤرخة في  11يناير  1998مضمنة بعدد 921
صحيفة  369سجل اخملتلفة رقم  34بتاريخ  26ماي 2014
 - 4شهادة ادارية مؤرخة في  07فبراير  2012حتت رقم  43ق.ت.ت  -ج.ح.ك.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة .30 : 14 :
مطلب رقم 56 - 23591
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :موالي عبد الكرمي البلغيتي بن موالي عبداملالك
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :كر تدرارين.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :كر تدرارين.
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملل املدعو  :دوار تيكان جماعة و قيادة اديس إقليم طاطا
مساحته  05 :هكتار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اجلبل ؛
شرقا  :البلغيتي موالي محند ؛
جنوبا  :اجلبل ؛
غربا  :البلغيتي موالي عبد احلق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في  22يناير  2022مضمن بعدد 3
صحيفة  3سجل األمالك رقم  8بتاريخ  22ابريل 2022
 - 2وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ  08يونيو 2022
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  06يناير  2022حتت عدد  - 2022 - 01م
اد  -ق ش ا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة .30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23592
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :اخلليفة بادا بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك اخلليفة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اخلليفة.
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملل املدعو  :دوار الفيجة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض
إقليم كلميم

مساحته  09 :هكتار 38آر  14سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اهل هرواش منهم عمر هرواش ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :مكب املاء ؛
غربا  :مكب املاء ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في  18دجنبر  2020مضمن بعدد 08
سجل األمالك عدد  1بتاريخ  14يناير 2021
 - 2صورة طبق األصل من شهادة ادارية مؤرخة في  06اكتوبر 2020
حتت عدد  - 09ق ش ق.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة .00 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23593
تاريخ اإليداع  30 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد سالم الوناس بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الوناس.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الوناس.
نوعه  :منزل بالسفلي و طابق علوي واحد
موقعه  :احملل املدعو  :حي ولي اهلل حي التواغيل  ،مدينة كلميم
مساحته  88 :سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الوناس محمد سالم ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :ملك هني احلسن ؛
غربا  :ملك العباسي اخملتار ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  03مارس  1986مسجل بكناش اإليداع
رقم  3عدد 1998
 - 2صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في  27يناير 2022
مضمن بعدد  21صحيفة  170كناش اخملتلفة عدد  03بتاريخ  27يناير .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت نوفمبر  2022على
الساعة .30 : 14 :
مطلب رقم 56 - 23594
تاريخ اإليداع  30 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :مبارك الشكوكي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك الشكوكي.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الشكوكي.

غربا  :ورثة علي اللنجري احلسنيوي

نوعه  :دار للسكن و مستودع بالسفلي و طابقني علويني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

موقعه  :احملل املدعو  :بور ام العشار حي تكنى  ،مدينة كلميم

سند التملك :

مساحته  01 :آر تـقـريـبـا.

- 1رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ

حدوده :

 8يناير .1991

شماال  :ورثة محمد حمدان ؛

- 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  19أغسطس .1991

شرقا  :الرسم العقاري رقم  56 - 1922؛

- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  8أغسطس .2002

جنوبا  :ورثة عالي اكابوس ؛

- 4رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  5ابريل .2014

غربا  :الطريق ؛

- 5رسم عدلي موضوعه تنازل (أصل) بتاريخ 12ماي .2014

احلقوق العينية  :الشيء.

- 6رسم عدلي موضوعه إشهاد (أصل) بتاريخ  3نوفمبر .2020

أصل امللك :
 - 1رسم بيع عدلي مؤرخ في  16مارس  1984مسجل بكناش اإليداع
رقم  01عدد 4978
 - 2صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في  04أغسطس 2022

- 7رسم عدلي موضوعه إشهاد (أصل) بتاريخ 25ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14أكتوبر  2022على الساعة 14
و 00دقيق.

مضمن بعدد  178سجل اخملتلفة عدد  54بتاريخ  15أغسطس 2022
 - 3تصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  30أغسطس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة .30 : 15 :
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

			

				

عرظاوي محمد

مطلب رقم 61 - 29854
تاريخ اإليداع  15 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تطوان نيابة عن وزارة االوقاف والشؤؤن
االسالمية بنسبة. 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :واد البعايو ج  2حتت عدد ." 743
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :واد البعايو ج  2حتت
عدد ."743
مشتمالته  :أرض فالحية

محافظة طنجة بني مكادة

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية اجلوامعة احملل املدعو؛
مدشر الكعدة.
مساحته  12 :آ  50س تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 61 - 29853
تاريخ اإليداع  15 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :اللنجري احلسينوي عبد احلي بنسبة. 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ساحل النوينويش".

شماال  :الرسم العقاري رقم 61 - 17411
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 17875
جنوبا  :واد/نهر
غربا  :حلحول عبد اهلل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ساحل النوينويش".

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

مشتمالته  :أرض بها بنايات

سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 24فبراير .2022

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14أكتوبر  2022على الساعة 09

املدعو  :دوار واداليان.

و 00دقيقة.

مساحته  11آر  97س تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 61 - 29855

شماال  :الكريري عبد السالم

تاريخ اإليداع  15 :أغسطس .2022

شرقا  :احلسنيوي علي اللنجري

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة. 1/1

جنوبا  :الرسم العقاري رقم 61 - 13079

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكندوفية ." 123
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكندوفية ."123

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض فالحية

موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الزينات احملل املدعو  :الزينات.

موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الزينات؛احملل املدعو :

مساحته  2هـ  80آ تقريبا

الكندوفية مسجد مدر القصير.
مساحته  1 :هـ  60آ تقريبا
حدوده :

حدوده :
شماال  :البراق محمد و ورثة احمد قورية
شرقا  :اليوسفي محمد و الرسم العقاري رقم  61 - 51135و مسلك عمومي

شماال  :ورثة خيا
شرقا  :مسلك عمومي
جنوبا  :خندق
غربا  :ورثة العياطي و العياشي اليوسفي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14أكتوبر  2022على الساعة 12

جنوبا  :ورثة عبد السالم البكراوي و محمد الفوح العتيق وعبد املالك
غربا  :العرفاوي محمد الفتوح
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

و 00دقيقة.

مطلب رقم 61 - 29858
مطلب رقم 61 - 29856

تاريخ اإليداع  15 :أغسطس .2022

تاريخ اإليداع  16 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف بطنجة بنسبة . 1/1

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة. 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سويحل احباس طلبة دوار القصير".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بئر السفياني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سويحل احباس طلبة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بئر السفياني".

دوار القصير".

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض فالحية

موقعه  :عمالة طنجة اصلة؛ اجلماعة القروية الزينات احملل املدعو  :الزينات.

موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الزينات؛ احملل املدعو  :الزينات.

مساحته  1 :هـ تقريبا
حدوده :
شماال  :اليوسفي االمني و خيا عبد السالم
شرقا  :ورثة البقالي الطاهري
جنوبا  :ورثة البقالي الطاهري و محمد الفتوح العرفاوي
غربا  :خيا عبد السالم و ورثة خيا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14أكتوبر  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29857
تاريخ اإليداع  15 :أغسطس .2022

مساحته  25 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :شتوان عبد اللطيف
شرقا  :االحباس
جنوبا  :ورثة عبد السالم البكراوي
غربا  :اليوسفي االمني و االحباس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أكتوبر  2022على الساعة  12زواال.
مطلب رقم 61 - 29859
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس .2022

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف بطنجة بنسبة. 1/1

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة . 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد الغشام".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سويحل احلاج".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد الغشام".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سويحل احلاج".
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مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الزينات؛احملل املدعو  :الزينات؛.
مساحته  50 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :شتوان عبد اللطيف
شرقا  :السلماني احمد
جنوبا  :االحباس
غربا  :ورثة عبد السالم البكراوي و االحباس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أكتوبر  2022على الساعة 13
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29860
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد دوار الكوارث احملارزة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد دوار كوارث احملارزة".
مشتمالته  :أرض بها بنايات
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية العوامة احملل املدعو  :العوامة.
مساحته  33آ  12س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  61 - 53364و عبد السالم بن عيسى امللكي
شرقا  :ورثة املهدي
جنوبا  :ورثة املهدي
غربا  :ممر عمومي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  - :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أكتوبر  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29861
تاريخ اإليداع  16 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف بطنجة بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اظهار العراس مقبرة الكوارث احملارزة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اظهار العراس مقبرة
الكوارث احملارزة".
مشتمالته  :مقبرة ؛
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية العوامة؛احملل املدعو :
الكوارث احملارزة.
مساحته  4 :هـ  38آ  10س تقريبا
حدوده :
شماال  :مشلح مصطفى و ورثة اوالد احلاج عمر
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شرقا  :ورثة عبد القادر الرهوني و ورثة عبد اهلل بلبشير و طريق
جنوبا  :ورثة اوالد عسو
غربا  :السكة احلديدية و ورثة اوالد عسو
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أكتوبر  2022على الساعة 10
و 00دقيقة
مطلب رقم 61 - 29862
تاريخ اإليداع  17 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السعيدي االمني بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السعيدي ."01
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السعيدي."01
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه . :
مساحته  8آر  34س تقريبا؛
حدوده :
شماال  :طريق و السعدية السعيدي
شرقا  :الطريق اخلاصة
جنوبا  :السعيدي خدوج
غربا  :السعيدي عبد السالم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أكتوبر  2022على الساعة 15
و 30دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29863
تاريخ اإليداع  19أغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :البقالي عائشة بنت عبد السالم بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :غرسة الدار".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :غرسة الدار".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الساحل اشلمالي؛م
املدعو  :دشار غامن؛.
مساحته  31 :آ  63س تقريبا
حدوده :
شماال  :البقالي احمد
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :العصعاص محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 14يونيو .2007
 - 2رسم عدلي موضوعه قسمة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 5
ديسمبر .2007
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 - 3رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
 8يونيو .2010
 - 4رسم عدلي موضوعه تنازل (أصل) بتاريخ  9يوليو .2010
 - 5رسم عدلي موضوعه تنازل (أصل) بتاريخ 14ماي .2015
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29864
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :احلروشي جناة بنسبة . 1/1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ريان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ريان".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية البحراويني؛احملل املدعو
 :فدان شابو.
مساحته  82آ ر 46س تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 8679
شرقا  :طريق
جنوبا  :ورثة عميار الشاط و حجاج مصطفى
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 61 - 8679
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
فاحت ديسمبر .2006
 - 2رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ فاحت
ديسمبر .2006
 - 3رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  8فبراير .2016
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  8مارس .2016
 - 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  22أغسطس .2017
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19سبتمبر  2022على الساعة
 09و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29865
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حروشي جناة بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ياسني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ياسني".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية البحراويني ؛احملل املدعو
 :دواربني مجمل؛
مساحته  27 :آ  8س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
شرقا  :الشاط يامنة
جنوبا  :الشاط يامنة
غربا  :حروش جناة و حروش جناة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه قسمة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 16ابريل .2005
 - 2رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
16ابريل .2005
 - 3رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ 12ابريل .2016
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 28يوليو .2016
 - 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  22أغسطس .2017
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19سبتمبر  2022على الساعة
 10و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29866
تاريخ اإليداع  19 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :العمراني عبد املالك بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العمراني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :العمراني".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية العوامة؛احملل املدعو  :الدهار.
مساحته  1آر  53س تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :ملك الغير
شرقا  :الرسم العقاري رقم  G - 2006و الرسم العقاري رقم 61 - 8796
جنوبا  :طيب هناء؛
غربا  :طريق ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 28ابريل .1992
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 30ماي .2007
 - 3رسم عدلي موضوعه إشهاد (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 30ماي .2007
 - 4رسم عدلي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  7مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29867
تاريخ اإليداع  19أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :بن بوطاهر لعشير املصطفى بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لعشير".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لعشير".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الساحل الشمالي دوار تندافل.
مساحته  6آر تقريبا ؛
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حدوده :
شماال  :ورثة محمد بلشهاب
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة محمد بلشهاب
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 11مارس .2002
 - 2رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
 7نوفمبر .2002
 - 3رسم عدلي موضوعه تنازل (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  8يونيو .2021
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  3نوفمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19أكتوبر  2022على الساعة 15
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29868
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اظهار الرمل"129.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اظهار الرمل"129 .
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الزينات احملل املدعو  :الزينات.
مساحته  35 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :اخلياط محمد ؛
شرقا  :طريق رقم 4607؛
جنوبا  :الريش اخملتار؛
غربا  :الريش اخملتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أكتوبر  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29869
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة . 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مرجعني بورمي.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مرجعني بورمي".
مشتمالته  :أرض فالحية ؛
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الزينات احملل املدعو  :الزينات.
مساحته  95 :آر تقريبا ؛
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حدوده :
شماال  :ورثة الفتوح محمد؛
شرقا  :خندق؛
جنوباورثة محمد بوليف؛العياشي اليوسفي؛
غربا  :اطريق رقم 4607؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أكتوبر  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29870
تاريخ اإليداع  22أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة بنسبة . 1/1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كديوة سوسان مسجد القصير
حبس طلبة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :كديوة سوسان مسجد
القصير حبس طلبة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة القروية الزينات احملل املدعو  :الزينات.
مساحته  50آر تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة احمد البراق
شرقا  :طريق
جنوبا  :االحباس
غربا  :ورثة احمد البراق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أكتوبر  2022على الساعة 13
و 00دقيقة
مطلب رقم 61 - 29871
تاريخ اإليداع  22 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :اشروى عبد العلي بن احمد بنسبة . 1/1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الغرسة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك ربيعة".
مشتمالته  :أرض بها بنايات
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة احلضرية باصيلة؛احملل املدعو :
غرسة االدريسي حي الشريوار.
مساحته  1آر  6س تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  61 - 76071و الرسم العقاري رقم
61 - 79017

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5680
شرقا  :الرسم العقاري رقم . 61 - 54690
جنوبا  :زنقة ؛
غربا  :الوهابي محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه قسمة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
12سبتمبر .1995
 - 2رسم عدلي موضوعه قسمة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
 14نوفمبر .1997
 - 3رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 11
أغسطس .2010
 - 4رسم عدلي موضوعه قسمة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 18يوليو .2011
 - 5رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  27أغسطس .2013
 - 6رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  5ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24أكتوبر  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29872
تاريخ اإليداع  23 :أغسطس .2022
طالبا التحفيظ :
املودن احمد بنسبة 2 /1
فوزية بنت بوسلهام بنسبة  2/ 1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كوثر".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :كوثر".
مشتمالته  :أرض بها بنايات
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة احلضرية باصيلة؛جتزئة الكوثر
بقعة .08
مساحته  85س تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :شكير عبد الرحمان ؛
شرقا  :اخلليفي محمد ؛
جنوبا  :جميل محمد ؛
غربا  :زنقة من  06امتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه ملكية (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 17يناير .1991
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  28يوليو .2000
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23سبتمبر  2022على الساعة
 13و 00دقيقة.

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :اية"؛
مطلب رقم 06 - 22826
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ  18مارس 2019
والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  463مؤرخة في
 14نوفمبر 2007؛ فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "اية "؛ موضوع
مطلب التحفيظ رقم 06 - 22826؛ والكائن بعمالة طنجة اصيلة؛
اجلماعة القروية بوخالف؛ احملل املدعو  :طريق الرباط -بوخالف؛ تتابع
الى غاية يومه في اسم ورثة احمد املنيصار وهم :
الزهرة الفاليلي بنسبة  1560/12480؛
هشام املنيصار بنسبة 1680/12480؛
كرمي املنيصار بنسبة 1680/12480؛
مليكة املنيصار بنسبة 840/12480؛
رشيدة املنيصار بنسبة 840/12480؛
سعد الدين املنيصار بنسبة 1680/12480؛
محسن املنيصار بنسبة 1680/12480؛
ورثة ابنته ربيعة املنيصار عبد الرحمان األبيض بنسبة 210/12480؛
فطيمة الزهرة األبيض بنسبة 63/12480؛
حنان األبيض بنسبة 63/12480؛
مرمي األبيض بنسبة 63/12480؛
إبراهيم األبيض بنسبة 162/12480؛
عزيز األبيض بنسبة 162/12480؛
و محمد األبيض بنسبة 162/12480؛
نادية األبيض بنسبة 63/12480؛
ورثةمحمد العربي املنيصار :
رشيدة العوفي بنسبة 210/12480؛
عمر املنيصار بنسبة 490/12480 :؛
احسان املنيصار بنسبة 245/12480 :؛
سمية املنيصار بنسبة 245/12480؛
شيماء املنيصار بنسبة 245/12480؛
وئام املنيصار بنسبة 245/12480؛
والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور
أعاله وكذا :
 - 1نسخة طبقة األصل من حكم صادر عن احملكمة االبتدائية بطنجة
بتاريخ  11ابريل  2017ملف 29/1403/13؛ رفقتها نسخة تبليغية
صادرة من نفس احملكمة بتاريخ  31مايو  2017؛
 - 2شهادة بعدم التعرض واالستئناف اوالنقض بتاريخ  04فبراير
2019؛ وأخرى بتاريخ  29يناير 2019؛
 - 3نسخة من رسم اثبات ملكية مؤرخة في  18مارس 2005؛
 - 4تعريف بشكل عدلني على رسم شراء عدلي بتاريخ  22مارس 2005؛
 - 5نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ  08يناير 2004؛
 - 6نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ  04يونيو 2013؛
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة.
الشرقاوي الغرافي محمد ياسني

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

محافظة احلوز

5681
سند التملك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  284صحيفة  230كناش رقم 325بتاريخ  24فبراير  2022توثيق مراكش.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  293صحيفة  237كناش األمالك رقم 325بتاريخ فاحت مارس  2022توثيق مراكش.
 شهادة إدارية رقم  02مؤرخة في  27يناير.2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على الساعة
احلادية عشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

مطلب رقم 65 - 18391
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد السباهي احمد بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بابها".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املنظر اجلميل".
مشتمالته  :أرض عارية
الشوبي الشرقي
موقعه  :اقليم احلوز داائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار اخلميس				 .
مساحته  5 :آ  20س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد احلكيم بلموسى
شرقا  :الطريق الرئيسية رقم  2010الرابطة بني اوريكة ومتزوزت
محافظة شيشاوة
جنوبا  :أحمد السباهي (طالب التحفيظ )
غربا  :ساقية تغرات
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
مطلب رقم 66 - 17909
سند التملك :
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  453صحيفة  383كناش األمالكطالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية مغوسة (دوار ثالث ،دوار امني رخا).
رقم  325بتاريخ  26ماي  2022توثيق مراكش.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  470صحيفة  395كناش األمالك رقماالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اكناوس".
 325بتاريخ  07يونيو  2022توثيق مراكش.
نوعـه  :أرض للرعي .
 شهادة إدارية رقم  08مؤرخة في  18أبريل .2022موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اداسيل دوار ثالث.
 شهادة إدارية رقم  23مؤرخة في  05يونيو .2022مساحته  53 :هك  58آر  95سنتيار تقريبا.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على الساعة
حدوده :
العاشرة صباحا.
شماال  :شعبة ثالث؛
مطلب رقم 65 - 18392
تاريخ اإليداع  29 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :السيد السباهي احمد بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بابها ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املنظر اجلميل".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار اخلميس.
مساحته  32 :آ  60س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد الكرمي بلموسى
شرقا  :الطريق رقم  2010الرابطة بني اوريكة وايت اورير
جنوبا  :ورثة محماد اعمر
غربا  :ساقية تغرات
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

شرقا  :ورثة ايت سالم بن بيه ،طوس حميد؛
جنوبا  :ادار بوتفوست ،بوتفوست محمد ،ورثة ابعاش حلسن ،شعبة
اغزر نتزولت؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :نوفمر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 66 - 17910
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية مغوسة (دوار ارك).
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ادرك ويرزان".
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نوعـه  :أرض للرعي .

نوعـه  :أرض للرعي.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اداسيل دوار ارك.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اداسيل دوار تكنارين.

مساحته  38 :هك  55آر  50سنتيار تقريبا.

مساحته  19 :هك  40آر  65سنتيار تقريبا.

حدوده :

حدوده :
شماال  :طريق؛

شماال  :اكادير ابرداتن؛

شرقا  :مساكن وامالك دوار تكنارين؛

شرقا  :ورزان؛

جنوبا  :متشي تكنارين2؛

جنوبا  :امي الدونيت؛
غربا  :مساكن وامالك ارك.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :نوفمر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 66 - 17911
تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية مغوسة (دوار ابرداتن).
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :انومار".
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اداسيل دوار ابرداتن.
مساحته  79 :هك  22آر  96سنتيار تقريبا.
حدوده :

غربا  :اسيف املال.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :نوفمر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 66 - 17913
تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية مغوسة (دوار تكنارين).
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :متشي تكنارين."2
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت دوار تكنارين.
مساحته  48 :هك  42آر  99سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :متشي ،ايت سي علي ابيهي؛

شماال  :شعبة؛
شرقا  :شعبة تفا ،محروم تفا؛
جنوبا  :شعبة ادار؛
غربا  :مزارع دوار ارك ،ادرك اربنوايا.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  09 :نوفمر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 66 - 17912

شرقا  :ايت سي ابيهي ،اوحدوش؛
جنوبا  :اسيف نتكنارين ،شعبة؛
غربا  :متشي ،شعبة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  11 :نوفمر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 66 - 17914
تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022

تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية امني الدونيت (دوار تونغاست،

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية مغوسة (دوار تكنارين).

دوار اكلوان).

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :متشي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اغزر احلميض".
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نوعـه  :أرض للرعي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت دوار اكلوان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ادرك بوانكن".

مساحته  17 :هك  83آر  42سنتيار تقريبا.

نوعـه  :أرض للرعي.

حدوده :

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت دوار اكرن نتيقي.

شماال  :ازركي ايت القايد؛

مساحته  30 :هك  02آر  47سنتيار تقريبا.

شرقا  :أمالك ايت ايرو؛

حدوده :

جنوبا  :واد اسيف املال؛

شماال  :أمالك دوار تالدامت ،أمالك دوار ايت تونغست؛

غربا  :متشي ،دار تكيضوت.

شرقا  :أمالك دوار انزلفي ،شعبة تامجاط؛

احلقوق العينية  :ال شيء.

جنوبا  :طريق؛

أصل امللك :

غربا  :واد اسيف املال.

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

احلقوق العينية  :ال شيء.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :نوفمر  2022على

أصل امللك :

الساعة  10صباحا.

 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :نوفمر  2022على
مطلب رقم 66 - 17915

الساعة  10صباحا.

تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022
مطلب رقم 66 - 17917

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية امني الدونيت (دوار  :تالدامت،
تونغاست ،اكلوان).

تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية امني الدونيت (دوار  :الرك ،امني اغزر).

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اغيل نيغيال".

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"

نوعـه  :أرض للرعي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الشايف اجاجل".

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت دوار

نوعـه  :أرض للرعي.

تونغاست.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت دوارامني اغزر.

مساحته  55 :هك  58آر  32سنتيار تقريبا.

مساحته  45 :هك  3آر  52سنتيار تقريبا.

حدوده :

حدوده :

شماال  :أمالك دوار تونغاست؛

شماال  :قبيلة ايت كار؛

شرقا  :أمالك دوار تونغاست؛

شرقا  :أمالك قبيلة املوان ،تيزي نتغرات؛

جنوبا  :واد اسيف املال؛

جنوبا  :اكنزا ،شعبة؛

غربا  :شعبة ،ادرك امني الدونيت.

غربا  :أمالك قبيلة امي اغزر.

احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

أصل امللك :

أصل امللك :

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :نوفمر  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :نوفمر  2022على

الساعة  10صباحا.

الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 66 - 17916

مطلب رقم 66 - 17918

تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022

تاريخ اإليداع 30 :اغسطس .2022

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية امني الدونيت (دوار  :تالدامت،

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية امني الدونيت (دوار ارك ،دوار امني اغزر).

تونغاست ،انزلفي ،اكرن نتيقي ،تورار).

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بدون اسم"
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 رسم اراثة عدلي مؤرخ في  04يونيو 2021؛االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اكنزا".
 وكالة عدلية مؤرخة في  08سبتمبر 2021؛نوعـه  :أرض للرعي.
 وكالة عدلية مؤرخة في  03نوفمبر 2021موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة امني الدونيت دوارايت كصا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :نوفمر  2022على
مساحته  62 :هك  13آر  15سنتيار تقريبا.
الساعة  10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة
حدوده :
وسيم رمرام
				
شماال  :أمالك قبيلة ارك امي اغزر ،محروم شايف اجاجل؛
شرقا  :تيزي نتغرات؛
جنوبا  :محروم انومار ،بيروك حلسن؛
غربا  :أمالك قبيلة ارك امي اغزر.
احلقوق العينية  :ال شيء.

محافظة احلاجب

أصل امللك :
مطلب رقم 67 - 6442
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.تاريخ االيداع  22 :اغسطس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :نوفمر  2022على
طالبة التحفيظ السيد(ة)  :بحراوي فاطمة بنت ادريس .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويزوران
الساعة  10صباحا.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بويزوران ".
نوعـه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم دوار ايت يكو .
مطلب رقم 66 - 17919
مساحته  03 :هكتار  15آر  25سنتيار تقريبا.
تاريخ اإليداع 31 :اغسطس .2022
حدوده :
طالبو التحفيظ:
شماال  :الرسم العقاري عدد  ، 67 - 10633ايت عال محمد .
 زينة اهواوي بنت محمد بنسبة 8/64؛شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 5261ك .
جنوبا  :خلدون يامنة .
 شادية ادمو بنت محمد بنسبة 7/64؛غربا  :ورثة خلدون محمد .
 عبد احلليم ادمو بن محمد بنسبة 14/64؛احلقوق العينية  :الشيء.
 عبد الواحد ادمو بن محمد بنسبة 14/64؛أصل امللك :
 سميرة ادمو بنت محمد بنسبة 7/64؛ رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 :يوليو  2021مضمن بكناش االمالك 120عدد  167صحيفة  59بتاريخ  25اغسطس .2021
 نادية ادمو بنت محمد بنسبة 7/64؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :سبتمبر  2022على
 حكيمة ادمو بنت محمد بنسبة .7/64الساعة  12زواال.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا ":تارودانت"
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
عبد اجلبار فرطاس
				
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تارودانت".
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة ادويران دوار ايت علي ازم.
مساحته  78 :آر  91سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق؛
شرقا  :سي محمد اوبيهي ،إبراهيم ادمو؛
جنوبا  :ورثة ايت برا؛
غربا  :بهي احركوش ،ورثة حلسن.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  05جمادى الثانية  1440موافق 11فبراير .2019

محافظة الفقيه بن صالح
مطلب رقم 68 - 18290
تاريخ اإليداع  23 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :محمد اخلرصي بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سيدي احمد الضاوي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سيدي احمد الضاوي"
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي.
مساحته  80 :سنتيار تقريبا.
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حدوده :

 -صورة شمسية لتصريح بالشرف عرفي اصلها بتاريخ  24مارس 2022

شماال  :عالل الشلح؛

مطابقة لألصل بتاريخ  25مارس 2022

شرقا  :رفقي احلسن؛

 -صورة شمسية لوكالة عدلية اصلها بتاريخ  08يوليو  2008مطابقة

جنوبا  :زنقة؛

لألصل بتاريخ  10اغسطس 2022

غربا  :فطومة القايد؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :اكتوبر 2022على

أصل امللك :

الساعة التاسعة صباحا.

 رسم شراء عدلي بتاريخ  03فبراير  1987عدده الترتيبي 87 - 997؛ شهادة إدارية قصد التحفيظ عدد  2022 - 062بتاريخ  18اغسطس 2022؛ -موافقة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ  18اغسطس 2022

مطلب رقم 68 - 18292

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 68 - 18291
تاريخ اإليداع  24 :اغسطس .2022
طالبو التحفيظ :

تاريخ اإليداع  25 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عبد القادر الركراكي بن عبد الرحمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك الركراكي"

 -مروان ناهض بن محمد

نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي به مرأب وطابق اول ومرافق بالسطح.

 -عبد العزيز ناهض بن محمد

موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

 رفيقة ناهض بنت محمدبصفتهم شركاء على الشياع بنسبة سهمني من اصل  5لكل واحد
من االول والثاني ونسبة سهم واحد من اصل ذلك للثالثة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك ناهض"

مساحته  01 :ار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  68 - 3488؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك ناهض"

شرقا  :عبد الرزاق ندير ؛

نوعه  :أرض عارية.

جنوبا  :زنقة؛

موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي.
مساحته  08 :ار  74سنتيار تقريبا.
حدوده :

غربا  :زنقة؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

شماال  :ورثة مرمي ينوب عنهم حجي حميد ؛

أصل امللك :

شرقا  :الزنقة؛

 -رسم شراء عدلي بتاريخ  03يونيو  2022ضمن بعدد  123صحيفة  190؛

جنوبا  :الزنقة؛

 -رسم صدقة عدلي بتاريخ  27ديسمبر  2022ضمن بعدد 263

غربا  :الرسم العقاري عدد 10 - 34327؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :

صحيفة  397؛
 -نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  30يونيو 2022اصله بتاريخ

 -رسم استمرار عدلي بتاريخ  08يونيو  2022مضمن بعدد 270

 18ديسمبر 2017ضمن بعدد  411صحيفة  496؛

صحيفة 415؛

 -نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  30يونيو 2022اصله بتاريخ

 شهادة إدارية قصد التحفيظ عدد  2021 - 115بتاريخ  15نوفمبر 2021؛ شهادة إدارية عدد  0997مسلمة من باشوية الفقيه بن صالحبتاريخ  07يونيو 2022؛

 28سبتمبر 2017ضمن بعدد  342صحيفة  420؛
 -نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  30يونيو 2022اصله بتاريخ

 -صورة شمسية لوكالة عرفية أصلها بتاريخ  24مارس  2022مطابقة

 21مارس  2007ضمن بعدد  58صحيفة  66؛

لألصل بتاريخ  25مارس 2022

 -شهادة إدارية قصد التحفيظ عدد  022 - 54بتاريخ  14يوليو 2022؛
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مطلب رقم 68 - 18294

 صورة شمسية لرخصة البناء بتاريخ  23مارس 2021 صورة شمسية لتصميم البناء .التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 68 - 18293
تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عثمان عباسي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشيء
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك اخلير"

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :سعيد القنبوعي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فدان الدار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان الدار"
نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني.
موقعه  :إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني عمير الشرقية
جماعة اخللفية احملل املدعو فدان احلمري.
مساحته  01 :ار  20سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛

نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول مع طابق ثاني بتراجع.

شرقا  :ورثة العباسي حمادي متثلهم الهالل فاطمة ؛

موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي القواسم.

جنوبا  :مطلب رقم 10 - 33527؛

مساحته  60 :سنتيار تقريبا.

غربا  :الطريق؛

حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :ورثة لكريفي ميثلهم عبد العزيز سكدال ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 68 - 6003؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 68 - 5146؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي بتاريخ  14يناير  2012مضمن بعدد  225صحيفة 291؛ رسم استمرار عدلي بتاريخ فاحت ديسمبر  2011مضمن بعدد 230صحيفة 292؛
 شهادة إدارية قصد البيع عدد  - 02ج.خ.م.ت بتاريخ  10يناير 2012؛ صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2011 - 425بتاريخ  04نوفمبر 2011؛ -تصريح بالشرف عرفي مصحح االمضاء في  26اغسطس 2022

 -رسم شراء عدلي بتاريخ  20مارس  2014مضمن بعدد  282صحيفة 346؛

 -وكالة عرفية مصححة االمضاء في  02سبتمبر 2011

 -رسم ملحق اصالحي اضافي عدلي بتاريخ  25ماي  2015مضمن

 -تقرير احلضور مصحح االمضاء بتاريخ  30اغسطس 2022

بعدد  497صحيفة 444؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على

 -نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  30يونيو  2022اصله بتاريخ

الساعة الثانية عشرة زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

 17سبتمبر  1980مضمن بعدد  439صحيفة 311؛

كرمي ناجيم

			
 نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  20يونيو  2022اصله بتاريخ 04ديسمبر  2012مضمن بعدد  120صحيفة 158؛
 نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ  06يوليو  2022اصله بتاريخ 03نوفمبر  2009مضمن بعدد  146صحيفة 237؛
 -نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ  05يوليو  2022اصله بتاريخ

محافظة سيدي سليمان

 20يوليو  2001مضمن بعدد  315صحيفة 409؛
 شهادة إدارية عدد  2022 - 049بتاريخ  16يونيو 2022؛ صورة شمسية لعقد وكالة عرفي مؤرخ في  13يونيو  2022مطابقةلألصل بتاريخ  20يونيو 2022

مطلب رقم 70 - 396
تاريخ اإليداع  25 :اغسطس 2022
طالبا التحفيظ :
- 1حميد أبو الفراح بن محمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على

 - 2ياسني الرميي بن سعيد

الساعة التاسعة صباحا.

على الشياع مناصفة بينهما.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  ‹‹ :فرح ››.
نوعه  :محل جتاري.
موقعه  :مبدينة سيدي سليمان ،شارع محمد اخلامس رقم .61
مساحته املصرح بها  01 :آر 36س تقريبا،
احلقوق العينية  :ال شيء.
حدوده :
شماال  :زنقة.
شرقا  :شارع محمد اخلامس .
جنوبا  :ورثة موالي هاشم.
غربا  :التوحافي احملجوب.
أصل امللك :
 عقد عرفي مؤرخ في  29رجب عام  1393هـ موافق  29اغسطس .1973 نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  20ربيع األول عام  1370هـموافق  30ديسمبر .1950
 نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في  15رجب عام  1427هـموافق  10اغسطس .2006
 نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في  12ربيع الثاني عام  1430هـموافق  08ابريل .2009
 وكالة عرفية مؤرخة في  19اغسطس  2016مصححة اإلمضاء في 22اغسطس .2016
 وكالة عدلية مؤرخة في  05ذي احلجة عام  1440هـ موافق 07اغسطس .2019
 وكالة عدلية مؤرخة في  25ذي احلجة عام  1440هـ موافق 27اغسطس .2019
 محرر تابث التاريخ مصحح اإلمضاء في  26سبتمبر .2019 إشهاد عدلي مبوافقة على بيع مؤرخ في  17ربيع األول عام  1441هـموافق  14نوفمبر .2019
 وكالة عدلية مؤرخة في 23ربيع األول عام  1441هـ موافق  20نوفمبر .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :أكتوبر 2022
على الساعة احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسيدي سليمان
أمني األطرش
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نوعه ׃ أرض عارية.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،جماعة ابن جرير ،حي التقدم.
مساحته  01 :آر تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :عالل بن محمد أبو الوفاء؛
شرقـا  :الزنقة؛
جـنوبا  :حبيبة بنت محمد أبو الوفاء؛
غربـا  :اجلياللي بن محمد أبو الوفاء.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك ׃
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  296صحيفة  395كناش رقم 60بتاريخ  14فبراير  2020توثيق قلعة السراعنة؛
 ملحق شراء عدلي ضمن حتت عدد  95صحيفة  83كناش رقم 106بتاريخ  27سبتمبر  2021توثيق قلعة السراغنة؛
 رسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد  62صحيفة  86كناش رقم 59بتاريخ  31أكتوبر  2019توثيق قلعة السراغنة؛
 رسم إراثة عدلي حفظ حتت عدد  488بتاريخ  02أكتوبر  1990توثيقابن جرير؛
 نسخة من رسم شراء عدلي حفظ أصله حتت عدد  1576بتاريخ  04يونيو 1985توثيق ابن جرير؛
 رسم بينة بتوحيد االسم عدلي ضمن بعدد  40صحيفة  57سجلباقي الوثائق  49بتاريخ  17فبراير  2022توثيق ابن جرير؛
 شهادة إدارية مؤرخة في  17يناير .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 72 - 31131

محافظة ابن جرير
مطلب رقم 72 - 31130
تاريخ اإليداع  25 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :عز الدين الرميقي بن حسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاطمة"

تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :حسن حموتي بن حموتي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار حموتي "
نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،جماعة ابن جرير ،احلي اجلديد.
مساحته  80 :سنتيار تقريبا.
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اجملاورون ׃
شـماال  :زهرة بنت محمد؛
شرقـا  :الزنقة؛
جـنوبا  :خيرة البندقي؛
غربـا  :عزيز بوكري.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك ׃
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  382صحيفة  429سجل األمالك رقم 79بتاريخ  24نوفمبر  2008توثيق ابن جرير.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :أكتوبر  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :إقبال"
نوعه ׃ أرض فالحية محاطة بسور بها بنايتني وأشجار الزيتون ومنزل وحضيرة.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،جماعة صخور الرحامنة؛ املركز.
مساحته  38 :آر  45سنتيار تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :طريق عمومي؛
شرقـا  :املصطفى غيات؛
جـنوبا  :الرسم العقاري عدد 72 - 27406؛
غربـا  :طريق عمومي.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك ׃
 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  170صحيفة  163سجل األمالك رقم

مطلب رقم 72 - 31132
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
 ملحق شراء عدلي ضمن بعدد  127صحيفة  208سجل األمالك رقمطالب التحفيظ  :املصطفى غيات بن هاشم.
 120بتاريخ  08يونيو  2018توثيق ابن جرير؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حمري"
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد  390صحيفة 376االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شروق"
سجل األمالك رقم  18بتاريخ  17يونيو  1996توثيق ابن جرير؛
نوعه ׃ أرض فالحية.
 شهادة إدارية مؤرخة في  29يونيو .2022موقعه  :اقليم الرحامنة ،جماعة صخور الرحامنة ،املركز.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
مساحته  44 :آر  85سنتيار تقريبا.
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
اجملاورون ׃
احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير بالنيابة
شـماال  :الرسم العقاري عدد 72 - 27406؛
امليلودي رميي
			
شرقـا  :طريق عمومي؛
جـنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 22 - 2131؛
غربـا  :الطريق الوطنية رقم .09
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك׃
محافظة سيدي إسمـاعيل  -الزمامرة
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  170صحيفة  163سجل األمالك رقم 80بتاريخ  31ديسمبر  2008توثيق ابن جرير؛
 ملحق شراء عدلي ضمن بعدد  127صحيفة  208سجل األمالك رقمخالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " بريوك "
 120بتاريخ  08يونيو  2018توثيق ابن جرير؛
مطلب عدد 75 - 57853
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد  390صحيفة 376مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  24اغسطس  2022فان مسطرة
سجل األمالك رقم  18بتاريخ  17يونيو  1996توثيق ابن جرير؛
حتفيظ امللك املسمى " :بريوك" الكائن بإقليم سيدي بنور دائرة
 شهادة إدارية مؤرخة في  29يونيو .2022الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية  .موضوع مطلب
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :أكتوبر  2022على
التحفيظ  75 - 57853ستتابع من اآلن فصاعدا على الشكل التالي :
الساعة العاشرة والنصف صباحا.
مبساحة  01أر  29سنتيار بدال من  01أر
 80بتاريخ  31ديسمبر  2008توثيق ابن جرير؛

مطلب رقم 72 - 31133
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس .2022
طالب التحفيظ  :املصطفى غيات بن هاشم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حمري"

وذلك بناء على العقود السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور اعاله وكذا :
محرر تابث التاريخ موضوعه بيع بتاريخ  07اكتوبر . 2021
احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -الزمامرة
		

ياسني أيت حدو
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محافظة املضيق  -الفنيدق

 .7رسم شراء عدلي مؤرخ في  02جمادى االولى  1438املوافق لـ
 31يناير 2017؛
 .8شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 22أغسطس  2022حتت عدد .987

مطلب رقم 76 - 2094

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :سبتمبر  2022على

تاريخ اإليداع 29 :أغسطس .2022

الساعة  12:30ظهرا.

طالبا التحفيظ :
 - 1محمد زبوح بن ميمون؛

مطلب رقم 76 - 2095

 - 2حكيمة البنوهي بنت مولود.

تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر .2022

بصفتهما مالكني على الشياع مناصفة بينهما.

طالب التحفيظ  :السيد محمد البراكة بن بوجمعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سفيان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البراكة "

نوعـه  :أرض عارية.

نوعـه  :أرض بجزء منها بناء من سفلي و طابقني علويني و بناء من سفلي.

موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو:

موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو:

حي السواني.

حي الرميالت مزارع القاللني.

مساحتـه  01 :آر  25س تقريبا؛

مساحتـه  05 :آر تقريبا؛

حـدوده :

حـدوده :

شماال  :ورثة محمد الرحموني اعجولو منهم محمد الرحموني اعجولو ؛

شماال  :احميدو و سالم صالح ؛

شرقا  :ورثة السويسي منهم أحمد السويسي؛

شرقا  :العربي بوشضق؛

جنوبا  :ورثة محمد الرحموني اعجولو منهم محمد الرحموني اعجولو ؛
غربا  :الطريق.

جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

أصل امللك :

أصل امللك :
 .1نسخة رسم الوصية عدلي مؤرخ في  21من صفر  1387املوافق لـ
 31مايو 1967؛
 .2نسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في  09ذي احلجة 1414
املوافق لـ  20ماي 1994؛
 .3نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في  09ذي احلجة  1414املوافق لـ
 20ماي 1994؛
 .4نسخة رسم اخملارجة عدلي مؤرخ في  11من محرم  1415املوافق لـ

 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  28من رمضان  1413املوافق لـ
 22مارس 1993؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  22من جمادى الثانية  1417املوافق لـ
 04نوفمبر 1996؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  20من ذي القعدة  1426املوافق لـ
 22ديسمبر 2005؛
 - 4شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 10أغسطس  2022حتت عدد .942

 21يوليو 1994؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :سبتمبر  2022على

 .5نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في  18من محرم  1436املوافق لـ

الساعة  11:30صباحا.

 12نوفمبر 2014؛
 .6رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  24من محرم  1437املوافق
لـ  07نوفمبر 2015؛

		

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق
شكري بنداود
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محافظة الهرهورة  -الصخيرات

 ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في  03اغسطس  2006موافق ل 08رجب  1427ضمن حتت عدد  3699بتاريخ  04اغسطس  2006كناش

مطلب رقم 78 - 1081
تاريـخ اإليداع  24 :اغسطس .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1مراد الطنجي بن الرداد بنسبة .25/176
 - 2فاطنة احلسني بنت امحمد بنسبة .11/176
 - 3فاطمة الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 4محمد الطنجي بن الرداد بنسبة .14/176
 - 5عبد القادر الطنجي بن الرداد بنسبة .14/176
 - 6مينة الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 7نزهة الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 8سعاد الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 9بوشعيب الطنجي بن الرداد بنسبة .14/176
 - 10الطوسية الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 11خديجة الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 12مليكة الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 13نور الدين الطنجي بن الرداد بنسبة .14/176
 14حفيظة الطنجي بنت الرداد بنسبة .7/176
 - 15زهير الطنجي بن الرداد بنسبة .14/176
 - 16طارق الطنجي بن الرداد بنسبة .14/176
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :جوهرة »
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :جوهرة»
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :عمالة الصخيرات  -متارة ،جماعة الصخيرات ،عني الروز.
مساحته  23 :آر 57س تقريبا.
حدوده :
شماال  :احلاج عبد اهلل  -الطريق  - 9الطنجي اخوان.
شرقا  :الطنجي اخوان  -احلاج موسى
جنوبا  :الطنجي اخوان
غربا  :الطنجي اخوان
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  11فبراير  2000موافق ل 05ذي القعدة  1420ضمن حتت عدد  480بتاريخ  24نونبر  2006كناش
النسخ رقم .1
 نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  14يناير  2001موافق ل 19شوال  1421ضمن حتت عدد  915بتاريخ  14يونيو  2006كناش
النسخ رقم .1

اخملتلفة رقم .24
 رسم هبة عدلي مؤرخ في  28يونيو  2019موافق ل  24شوال ،1440ضمن حتت عدد  264صحيفة  448كناش اخملتلفة رقم  16بتاريخ  03يوليو .2019
 شهادة إدارية بتاريخ  15يونيو  2022رقم .2022 - 18 التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت 24 :اكتوبر  2022علىالساعة الثانية عشرة زواال.
مطلب رقم 78 - 1082
تاريخ اإليداع  24 :اغسطس 2022
طالبو التحفيظ :
 - 1الطنجي مراد بن الرداد بنسبة 14/176
 - 2احلسني فاطنة بنت امحمد بنسبة 11/176
 - 3الغزالي احرامو بنت عبد القادر بنسبة 11/176
 - 4الطنجي فاطمة بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 5الطنجي محمد بن الرداد بنسبة 14/176
 - 6الطنجي عبد القادر بن الرداد بنسبة 14/176
 - 7الطنجي مينة بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 8الطنجي نزهة بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 9الطنجي سعاد بنت الرداد بنسبة 176 / 7
 - 10الطنجي بوشعيب بن الرداد بنسبة 14/176
 - 11الطنجي الطوسية بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 12الطنجي خديجة بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 13الطنجي مليكة بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 14الطنجي حفيظة بنت الرداد بنسبة 7/176
 - 15الطنجي زهير بن الرداد بنسبة 14/176
 - 16الطنجي طارق بن الرداد بنسبة 14/176
 - 17الطنجي نور الدين بن الرداد بنسبة 14/176
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فرجي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فرجي "
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مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة  ،جماعة الصخيرات احملل املدعوعني الروز.
مساحته 09 :آر  72س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق رقم 9
شرقا  :احلاج موسى  -احلاج عبد اهلل
جنوبا  :الطريق رقم 8
غربا  :الطريق الرئيسية.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
سند التملك :
 - 1نظير رسم استمرار عدلي مؤرخ في  05ذي القعدة  1420موافق ل 11
فبراير  2000ضمن حتت عدد  481بتاريخ  2006 - 11 - 24كناش النسخ 1
 - 2نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  19شوال  1421موافق ل
 14يناير  2001ضمن بعدد  915بتاريخ  2006 - 06 - 14كناش النسخ رقم 1
 - 3اشهاد بإصالح عدلي مؤرخ في  08رجب  1427موافق ل
 03اغسطس  2006ضمن حتت عدد  3699بتاريخ  04اغسطس 2006
كناش اخملتلفة رقم 24
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 24 :اكتوبر  2022على الساعة 13
و 00دقيقة بعد الزوال.
احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة  -الصخيرات
حسن لكميري
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احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 عقد وكالة عرفي مؤرخ في  15فبراير .2019 رسم هبة عدلي ضمن بعدد  358ص  414سجل األمالك رقم 27بتاريخ  09اكتوبر .2015
 إشهاد باحليازة عدلي ضمن بعدد  422ص  305سجل اخملتلفة رقم 54بتاريخ  22سبتمبر .2015
 عقد بيع عرفي مؤرخ في  25يونيو .2008 عقد بيع عرفي مؤرخ في  03يوليو .2006 صورة شمسية لعقد التسليم عرفي مؤرخ في فاحت فبراير .2005 صورة شمسية لرسم إراثة ضمن بعدد  376ص  273سجل التركاتعدد  8بتاريخ  02نوفمبر .2000
تاريخ التحديد املؤقت  18أكتوبر  2022على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 30288
تاريخ االيداع  23 :اغسطس 2022
طالبا التحفيظ :
 - 1أحمد رياس بن احلسن  ،بنسبة  01سهم من أصل  02أسهم.
 - 2رشيد رياس بن أحمد  ،بنسبة  01سهم من أصل  02أسهم.
االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ  " :أيت وارغن "

محافظة اشتوكة  -ايت باها

نوعه  :أرض بها بناية سفلية.
موقعه  :حي أيت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة
ايت باها.

مطلب رقم 80 - 30287
تاريخ االيداع  18 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :مصطفى باعراب بن احلسني.
االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك مصطفى باعراب "
نوعه  :أرض بها بناية من طابق سفلي و طابق أول و حديقة في جزء.
موقعه  :دوار أيت مولود أيت باها أومالالجلماعة الترابية وادي الصفاء،
إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته  01 :ار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :عائشة خشاب؛
غربا  :عكيدة خشاب؛

مساحته  01 :ار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :احلسني شمحضيض؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 80 - 29985؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 80 - 13260؛
غربا  :طريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  269ص  167سجل األمالك رقم 13بتاريخ  19فبراير .2008
 رسم إستدراك عدلي ضمن بعدد  668سجل اخملتلفة رقم 30بتاريخ  22يوليو .2022
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 نسخة رسم شراء عدلي مضمن أصله بعدد  582ص  452سجلاألمالك  10بتاريخ  29سبتمبر .2005
تاريخ التحديد املؤقت  23سبتمبر  2022على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 30289
تاريخ االيداع  23 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :الهاشمي رزاك بن بوجمعة.
االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك رزاك "
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته  77 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة زواكي؛
شرقا  :ابلعوز احلسني؛
جنوبا  :ابلعوز خديجة؛
غربا  :طريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  479سجل األمالك رقم  47بتاريخ 10اغسطس .2017
 اذن إداري قصد التحفيظ عدد  77مؤرخ في  02اغسطس .2022 صورة طبق األصل لعقد التسليم عرفي مؤرخ في  18اغسطس .2005 صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مؤرخة في  10مارس .1993تاريخ التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة 30 : 11
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 نسخة رسم شراء عدلي ضمن بعدد  39ص  47سجل األمالك رقم 35بتاريخ  14يناير .2016
 صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي ضمن بعدد  431ص 448سجل األمالك عدد  31بتاريخ  04مارس .2015
 رسم وكالة خاصة عرفية مؤرخة في  19اغسطس .2022تاريخ التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة 30 : 09

مطلب رقم 80 - 30291
تاريخ االيداع  23 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :بن جاري حسن.
االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ  " :ايكر نايت حيمد "
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته  70 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :عبد اهلل بودرار؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 80 - 3146؛
غربا  :زنقة؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  713ص  454سجل األمالك رقم 13بتاريخ  10يونيو .2008
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  37سجل األمالك رقم  18بتاريخ 29ابريل .2011
 صورة طبق األصل لعقد قسمة بني الورثة عرفي مؤرخ في  16يناير .2002مطلب رقم 80 - 30290
 صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد  296ص 220تاريخ االيداع  23 :اغسطس 2022
سجل التركات عدد  16بتاريخ  10يوليو .2007
طالب التحفيظ  :ابراهيم خالي بن العربي.
 شهادة إدارية مؤرخة في  18يونيو .2002االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ  " :الباز " 1
تاريخ التحديد املؤقت  24أكتوبر  2022على الساعة 15 : 10
نوعه  :أرض بها بناية من طابق سفلي و طابقني علويني.
احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة باشتوكة  -ايت باها
موقعه  :دوار سيدي وساي اجلماعة الترابية سيدي وساي ،إقليم
بلعيد ايت الرايس
		
اشتوكة ايت باها.
مساحته  80 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الباز ابراهيم؛
محافظة تيفلت
شرقا  :ورثة العربي برشيل؛
جنوبا  :الرامي محمد؛
غربا  :طريق؛
مطلب رقم 81 - 5685
احلقوق العينية  :ال شيء.
تاريخ اإليداع  26 :اغسطس .2022
اصل امللك :
طالبا التحفيظ على الشياع :
 رسم هبة عدلي ضمن بعدد  110ص  154سجل األمالك رقم 44.1املعطي البرواني بن بنعاشير بنسبة .2 - 1
 .2عزيز البرواني بن بنعاشير بنسبة .2 - 1
بتاريخ  05سبتمبر .2018
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العياشي ."1

أصل امللك :

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :العياشي ."1

 .1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  98صحيفة  99كناش العقار رقم

نوعه  :ارض عارية .

 15بتاريخ  20سبتمبر  2012توثيق تيفلت.

موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي العياشي رقم .1
مساحته  01 :آر  23س تقريبا.
اجملاورون :

.2شهادة ادارية عدد  89بتاريخ  06يونيو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على
الساعة  00 : 09د.

شماال  :أحمد فارس وفاطنة الكراب؛
شرقا  :فتيحة بنت احلبشي؛
جنوبا  :زنقة عرضها  22متر؛

مطلب رقم 81 - 5687
تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022
طالبا التحفيظ على الشياع :

غربا  :زنقة عرضها  15متر؛

.1املهدي بوقرين بن محمد بنسبة .2 - 1

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

 .2سكينة بوقرين بن محمد بنسبة .2 - 1

أصل امللك :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البيرات".

 .1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  327صحيفة  335كناش العقار

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :البيرات".

رقم  68بتاريخ  16اغسطس  2022توثيق تيفلت.

نوعه  :ارض فالحية.

 .2رسم استدراك عدلي ضمن بعدد  283صحيفة  194كناش اخملتلفة
رقم  34بتاريخ  25اغسطس  2022توثيق تيفلت.
.3شهادة إدارية عدد  2022 - 171بتاريخ  26اغسطس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :اكتوبر  2022على
الساعة  00 : 09د.

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.
مساحته  27 :آر  55س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 13459؛ مطلب التحفيظ رقم
16 - 2525؛ حمادي حربال؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 16 - 29902؛ املنيع الفاطمي؛

مطلب رقم 81 - 5686

جنوبا  :امحمد الناصري؛ حسن الناصري؛ مطلب التحفيظ رقم
16 - 35817؛

تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022

غربا  :امحمد الناصري؛

طالب التحفيظ  :ادريس خلوقي بن اوعلي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عني السخون ".

أصل امللك :

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :عني السخون".

 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  137صحيفة  158كناش العقار رقم

نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اوالد غامن.
مساحته  01 :هـ  95آر  80س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم ( 13 - 69394القطعة األولى)  -امللك الغابوي  -؛
شرقا  :خلوقي بوسلهام ؛

 36بتاريخ  04نوفمبر  2016توثيق تيفلت.
 .2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  468صحيفة  493كناش العقار رقم
 30بتاريخ  13نوفمبر  2015توثيق تيفلت.
 .3رسم شراء عدلي ضمن بعدد  402صحيفة  365كناش العقار رقم
 16بتاريخ  05أبريل  2013توثيق تيفلت.
 .4رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  283صحيفة  255كناش العقار
رقم  17بتاريخ  20مارس  2013توثيق تيفلت.

جنوبا  :واد تيفلت؛

.2شهادة ادارية عدد  2022 - 41بتاريخ  22أغسطس .2022

غربا  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 13082؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

الساعة  00 : 11د.
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مطلب رقم 81 - 5688

.12نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت ومن قرار تسليم

تاريخ اإليداع  29 :اغسطس .2022

االشغال رقم  336بتاريخ  12ديسمبر .2021

طالب التحفيظ  :ابراهيم الناصري بن احلسن.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :القدس ."F90

الساعة  00 : 10د.

نوعه  :ارض عارية .
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس رقم .F90
مساحته  90 :س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية عرضها  10أمتار؛
شرقا  :حجاج بلعيد وادريس ؛
جنوبا  :عبد اللطيف قفساوي؛
غربا  :عبد اللطيف قفساوي؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  413صحيفة  509كناش العقار رقم
 43بتاريخ  11أبريل  2018توثيق تيفلت.
 .2شهادة التسليم من ودادية القدس رقم .2002 - 344
 .3نسخة من رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد  573صحيفة  411كناش
اخملتلفة رقم  11بتاريخ  09سبتمبر  2013توثيق تيفلت.
 .4نسخة من رسم إراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد  06صحيفة 08
كناش التركات رقم  11بتاريخ  28اغسطس  2013توثيق تيفلت.
 .5نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن بعدد  404صحيفة  355كناش
اخملتلفة رقم  12بتاريخ  02يناير  2014توثيق تيفلت.
 .6نسخة من رسم استدراك عدلي ضمن بعدد  320صحيفة 237
كناش باقي الوثائق رقم  22بتاريخ  08ديسمبر  2017توثيق تيفلت.
 .7نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن بعدد  59صحيفة  40كناش
باقي الوثائق رقم  32بتاريخ  08مارس  2021توثيق تيفلت.

مطلب رقم 81 - 5689
تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022
طالبة التحفيظ  :خديجة بن اجلياللي بنت بوعزة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكرمة ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكرمة".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
مساحته  04 :هـ  13آر  44س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :اعبيد وابن عسو ومن معه؛
شرقا  :اوالد احمر بن عزة؛
جنوبا  :اوالد بن دوة؛
غربا  :وادي عني اجلرف ووادي عني ابزيضات؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1نسخة رسمية من رسم صدقة عدلي ضمن أصله بعدد 277
صحيفة  444كناش العقار رقم  67بتاريخ  05مايو  2022توثيق تيفلت.
 .2نسخة رسمية من رسم صلح في عقار عدلي ضمن أصله بعدد 477
صحيفة  241كناش العقار رقم  22بتاريخ  28يوليو  1971توثيق تيفلت.
.3محضر إجراء السمسرة العمومية وبيع عقار باملزاد العلني مؤرخ
في  17يونيو .2019

 .8نسخة من نسخة رسمية لرسم مخارجة عدلي ضمن أصله بعدد

.4تقرير اخلبير محمد الرحموني مؤرخ في  28نوفمبر .2017

ترتيبي  93 - 1452كناش العقار بتاريخ  18أغسطس  1993توثيق تيفلت.

.5نسخة من دفتر التحمالت مؤرخ في  18مارس .2019

.9التزام مصحح االمضاء في  29اغسطس .2022

.6نسخة من حكم البتدائية اخلميسات عدد  121بتاريخ  07يونيو .2017

.10شهادة ادارية عدد  2018 - 52بتاريخ  21مارس . 2018

.7شهادة عدم االستئناف مؤرخة  05يناير .2019

.5شهادة ادارية رقم  601بتاريخ  28ديسمبر . 2021

.8نسخة من شهادة ادارية عدد  2022 - 30بتاريخ  02يونيو .2022

.11نسخة طبق االصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد  163بتاريخ

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على

 09اغسطس .2022

الساعة  00 : 13د.
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :عني بيضة".

تاريخ اإليداع  30 :اغسطس .2022

نوعه  :ارض فالحية.

طالبتا التحفيظ على الشياع :

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

.1لبنى اخليفات بنت محمد بنسبة .4 - 1

مساحته  90 :آر تقريبا.

 .2بوشرى اخليفات بنت محمد بنسبة .4 - 1

اجملاورون :

.3امال اخليفات بنت محمد بنسبة .4 - 1

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 24066؛

.4منار اخليفات بنت محمد بنسبة .4 - 1

شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 16 - 40648ممر عمومي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا ."" :

جنوبا  :ورثة شنوري ملود بن موحات؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :الرشاد."345

غربا  :حللو مودة؛

نوعه  :ارض بها بناية من سفلي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم .345

أصل امللك :

مساحته  01 :آر تقريبا.

 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  77صحيفة  83كناش العقار رقم 32

اجملاورون :

بتاريخ  18يناير  2016توثيق تيفلت.

شماال  :درب؛ موحى النعيمي؛

 .2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  331صحيفة  319كناش العقار

شرقا  :اخلالقي عبد العالي؛ اخلالقي محمد؛

رقم  31بتاريخ  12يناير  2016توثيق تيفلت.

جنوبا  :زنقة عرضها  15متر؛

.3شهادة ادارية عدد  2022 - 45بتاريخ  26يوليو .2022

غربا  :اصفية اجعدي؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

الساعة  00 : 09د.

أصل امللك :
مطلب رقم 81 - 5692

 .1رسم هبة عدلي ضمن بعدد  296صحيفة  335كناش العقار رقم
 19بتاريخ  27سبتمبر  2013توثيق تيفلت.

تاريخ اإليداع  31 :اغسطس .2022

 .2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  389صحيفة  336كناش العقار رقم

طالبتا التحفيظ على الشياع :

 42بتاريخ  06اغسطس  1997توثيق تيفلت.

.1لبنى الساخي بنت اليزيد بنسبة .2 - 1

.3شهادة إدارية عدد  306بتاريخ  25اغسطس .2022

 .2فاطمة الساخي بنت اليزيد بنسبة .2 - 1

 .4نسخة طبق األصل من محضر التسليم املؤقت ومن قرار تسليم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السفرجلة".

االشغال رقم  2022 - 177بتاريخ  23اغسطس .2022

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :السفرجلة".

.5نسخة طبق األصل من تصميم البناء.

نوعه  :ارض فالحية.

.6نسخة من قرار الترخيص البناء رقم  859012بتاريخ  02يوليو .2012

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

 .7نسخة من رخصة السكن رقم  2013 - 516بتاريخ  22اغسطس 13

مساحته  20 :آر تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اكتوبر  2022على

اجملاورون :

الساعة  00 : 12د.

شماال  :محمد فرحات؛
شرقا  :ارتفاق مرور عرضه  3أمتار لفائدة محمد فرحات من ورائه
مطلب رقم 81 - 5691

مطلب التحفيظ رقم 16 - 18825؛

تاريخ اإليداع  31 :اغسطس .2022

جنوبا  :الرسم العقاري رقم16 - 30783؛

طالبة التحفيظ  :رجاء شنوري بنت عبد العزيز.

غربا  :محمد فرحات؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عني بيضة ".

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
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أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  98صحيفة  94كناش العقار رقم 69
بتاريخ  13يونيو  2022توثيق تيفلت.
 .2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  473صحيفة  468كناش العقار رقم
 95بتاريخ  02فبراير  2006توثيق تيفلت.
 .3رسم شراء عدلي ضمن بعدد  89صحيفة  74كناش العقار رقم 94
بتاريخ  16ديسمبر  2004توثيق تيفلت.
.4شهادة ادارية عدد  2022 - 71بتاريخ  13ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  00 : 11د.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
شكري الوزاني
				

 - 2محمد مهايولي بن امليلودي بنسبة .168 / 55
 - 3جياللي مهايولي بن امليلودي بنسبة .168 / 55
 - 4سميرة راشدي بنت لكبير بنسبة .168 / 03
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الرمل
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد الرمل ) املنصورة (
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة هشتوكة ،دوار احملارزة والد عمر.
مساحته  46 :آ  55س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن محمد.
شرقا  :ورثة محمد بن بوشعيب.

محافظة ازمور
مطلب رقم 84 - 791
تاريخ اإليداع  26 :أغسطس 2022
طالبة التحفيظ  :نعيمة بلمانية بنت جملاهد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض العالمة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض العالمة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الوراردة.
مساحته  32 :آ  21س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املصطفى املهذب و رسم عقاري عدد .08 - 195395
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 195395
جنوبا  :الطريق رقم .318
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 145304
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  11ربيع الثاني  1443موافق
( 17نوفمبر.)2021
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 309مؤرخة في  11اكتوبر.2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :أكتوبر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 84 - 792
تاريخ اإليداع  30 :أغسطس 2022
طالبو التحفيظ :
 - 1عبد احلق مهايولي بن عائشة بنسبة .168 / 55

جنوبا  :ورثة محمد بن بوشعيب.
غربا  :ورثة عيسى بن اجلياللي سلماني.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في  26رجب  1443موافق ( 28فبراير .)2022
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  09ق  -هـ مؤرخة في  31يناير .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 84 - 793
تاريخ اإليداع  31 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :أحمد الدرومي بن بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الهبولي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد أمني
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الهبابلة.
مساحته  62 :آ  33س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 62651
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد  08 - 62648و رسم عقاري عدد  - 1947د.
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جنوبا  :مطلب حتفيظ عدد  08 - 62564و طريق خاصة محدودة

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  21ذي احلجة  1443موافق ( 21يوليو .)2022

عرضها  03أمتار.

 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 56مؤرخة في  27يونيو .2022

غربا  :عبد اهلل املوكي.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  12ظهرا.

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04رمضان  1439موافق
( 19ماي .)2018
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  26شعبان  1443موافق ( 29مارس .)2022
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  26شعبان  1443موافق ( 29مارس .)2022

مطلب رقم 84 - 795
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر 2022
طالبة التحفيظ  :نورة عطراد بنت عبد اهلل

 - 4رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04رمضان  1439موافق ( 20ماي .)2018

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض قسارية

 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في  17رمضان  1443موافق( 19ابريل .)2022

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قيسرية

 - 6رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04رمضان  1439موافق( 19ماي .)2018
 - 7إشهاد عرفي مؤرخ في  30اغسطس .2022
 - 8صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2018 - 223مؤرخة في  17ماي .2018
 - 9صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2018 - 225مؤرخة في  17ماي .2018
 - 10صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2018 - 220مؤرخة في  17ماي . 2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أكتوبر  2022على
الساعة  11صباحا.

نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار العيايشة.
مساحته  17 :آ  90س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 169175
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 203816
جنوبا  :طريق عرضه  05أمتار.

مطلب رقم 84 - 794
تاريخ اإليداع  31 :أغسطس 2022
طالب التحفيظ  :ابراهيم تائب بن علي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :سانية الرمل
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :سانية الرمل
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار الدابوزية.

غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 194266
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  02رجب  1443موافق ( 04فبراير .)2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  12رجب  1443موافق ( 14فبراير.)2022
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 33مؤرخة في
 31يناير .2022

مساحته  01 :هـ  15آ  12س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على

حدوده :

الساعة  10صباحا.

شماال  :رسم عقاري عدد  - 9026ز.
شرقا  :ورثة الوشيني محمد و ورثة بربي التباري.
جنوبا  :طريق عمومي.
غربا  :ورثة بوشعيب بن احمد و رسم عقاري عدد .08 - 106915
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 84 - 796
تاريخ اإليداع  :فاحت سبتمبر 2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم حسو بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض طالوعة

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04ذي القعدة  1443موافق

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض طالوعة

( 04يوليو.)2022

نوعه  :أرض فالحية.

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5698

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار اخملاطرة.
مساحته  57 :آ  47س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املصطفى حلرير.
شرقا  :عبد اللطيف الوسمني و حسن الوسمني.
جنوبا  :راضية.
غربا  :طريق عرضه  03أمتار.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  25شوال  1443موافق ( 26ماي .)2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  02ذي القعدة  1443موافق ( 02يونيو .)2022
 - 3شهادة إدارية عدد  32مؤرخة في  17ماي.2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت نوفمبر  2022على
الساعة  11صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
املعطي زديد
				

 شهادة إدارية عدد  2022 - 04صادرة عن جماعة سيدي بنحمدونبتاريخ  03يونيو .2022
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  146صادرة عن قيادة أوالد عبوالهدامي بتاريخ  03يناير 2014
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  25 :أكتوبر  2022على الساعة:
التاسعة ( )09:00صباحا.
مطلب رقم 86 - 401
تاريخ اإليداع  22 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :هشام مطاب بن مسعود
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض الصوافة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مطاب 3
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الصوافة.
املساحة  01 :هـ  06ار  15س تقريبا

محافظة حد السوالم

حدوده:
شماال  :مطلب عدد 53 - 9890
شرقا  :مطلب  - 1415ت

مطلب رقم 86 - 400
تاريخ اإليداع  23 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :إبراهيم نزهي بن محمد
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض الكدية
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اخلير
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار الدوميية.
املساحة  01 :هـ  19ار  44س تقريبا
حدوده:
شماال  :ورثة مطيع بوشعيب منهم عبد الكرمي
شرقا  :ورثة مطيع بوشعيب منهم عبد الكرمي
جنوبا  :داكر حلسن وممر عرضه  10أمتار وفاطنة رؤوف محمد وعبد اهلل
بن دحان وأخو الزين
غربا  :محمد وعبد اهلل بن دحان وأخو الزين
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية توثيق برشيد مضمن بعدد  249صحيفة  335كناشعدد  122بتاريخ  04فبراير .2015
 رسم شراء توثيق برشيد مضمن بعدد  159صحيفة  313كناش عدد 298بتاريخ  13يونيو .2022

جنوبا  :مطلب  - 1415ت
غربا  :مطاب هشام
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية توثيق برشيد مضمن بعدد  129صحيفة  241كناشعدد  176بتاريخ  21يونيو .2022
 رسم شراء توثيق برشيد مضمن بعدد  138صحيفة  259كناش عدد 179بتاريخ  27يونيو .2022
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  106م.ش.ق صادرة عن سيدياملكي بتاريخ  09يونيو 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  25 :أكتوبر  2022على الساعة :
احلادية عشرة ( )11:00صباحا.
مطلب رقم 86 - 402
تاريخ اإليداع  22 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :هشام مطاب بن مسعود
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض الصوافة
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مطاب 2

أصل امللك :

نوعه  :ارض فالحية

 -رسم ملكية عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  223صحيفة 305

موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار امليمنات.

كناش عدد  124بتاريخ  05يونيو .2015

املساحة  36 :ار  44س تقريبا

 -رسم شراء عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  78صحيفة  60كناش

حدوده :

عدد  153بتاريخ  19سبتمبر .2019

شماال  :مطلب عدد 53 - 9810
شرقا  :الكبيرة بنت دلة والفيل عبدالقادر
جنوبا  :زهرة امغار
غربا  :هشام مطاب ومطلب عدد 53 - 18441
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :

 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  64م.ش.ق صادرة قيادة سيدياملكي بتاريخ  07ماي 2015
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  25 :أكتوبر  2022على الساعة :
الثانية عشر ( )00 : 12زواال.

 رسم ملكية عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  182صحيفة 315كناش عدد  152بتاريخ  26اغسطس .2020
 رسم شراء عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  176صحيفة 152كناش عدد  157بتاريخ  30سبتمبر .2020
 رسم توثيق عدلي برشيد مضمن بعدد  176صحيفة  152كناشعدد  157بتاريخ  30سبتمبر .2020
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  25م.ش.ق صادرة عن قيادةسيدي املكي بتاريخ  27فبراير 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  25 :أكتوبر  2022على الساعة :
احلادية عشرة والنصف ( )11:30صباحا.
مطلب رقم 86 - 403
تاريخ اإليداع  22 :اغسطس 2022
طالب التحفيظ  :هشام مطاب بن مسعود
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض الصوافة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مطاب 1
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار امليمنات.
املساحة  61 :ار  20س تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 86 - 404
تاريخ اإليداع  23 :اغسطس 2022
طالبا التحفيظ :
 عبد العزيز حجي بن محمد بنسبة ½. عبد اللطيف حجي بن محمد بنسبة ½.االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض البكرات
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض البكرات
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أالد احريز دوار اغرابة
املساحة  03 :هـ  60ار  99س تقريبا
حدوده :
شماال  :رسم عقاري  - 4338د
شرقا  :صابر بوبكر وعبد القادر ولد يزا (مطلب  - 3175ت ملغى)
جنوبا  :مسلك من  06أمتار
غربا  :ورثة احلاج عبد القادر (مطلب  - 3175ت ملغى)
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  180صحيفة 216كناش عدد  162بتاريخ  16مارس .2021
 -رسم شراء حقوق مشاعة عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد 65

شماال  :مطلب عدد 53 - 9810

صحيفة  124كناش عدد  176بتاريخ  20ماي .2022

شرقا  :الفيل عبد القادر

 -رسم استدراك عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  116صحيفة 162

جنوبا  :مطلب  - 1415ت زهرة بنت بشة

كناش عدد  78بتاريخ  25مارس .2021

غربا  :بوشعيب الفيل

 -رسم شراء بني ورثة عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  90صحيفة

احلقوق العينية  :ال شيء

 94كناش عدد  166بتاريخ  11اغسطس .2021
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 -رسم شراء عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  31صحيفة  45كناش

االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض حمري

عدد  172بتاريخ  16ديسمبر .2021

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض حمري

 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  30م.ش.ق صادرة عن قيادة أوالد

نوعه  :ارض فالحية بها بناية

احريز الغربية بتاريخ  11مارس .2021

موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة

 -تصميم هندسي

املساحة  06 :ار تقريبا

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  24 :أكتوبر  2022على الساعة :
الثانية عشر والنصف ( )30 : 12زواال.

شماال  :محمد عمراوي والعياشي احلايل
شرقا  :ممر من  3.5متر
جنوبا  :فاطمة بنبوشتة ومحمد بحري

مطلب رقم 86 - 405

غربا  :عبد العزيز الهردي

تاريخ اإليداع  25 :اغسطس .2022

احلقوق العينية  :ال شيء

طالب التحفيظ  :عمر اكورو بن محمد

أصل امللك :

االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض الرميل

 -رسم ملكية عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  259صحيفة 270

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الرميل

كناش عدد  112بتاريخ  5ماي .2013

نوعه  :ارض عارية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد البصري
املساحة  45 :ار  11س تقريبا

 رسم شراء عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  512صحيفة 396كناش عدد  117بتاريخ  26ماي .2014
 -صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار عدد 91

حدوده :
شماال  :ورثة البور لكبيرة والبور عالل والغازي لشهب وورثة البصري محمد
شرقا  :ورثة البصري محمد وورثة بوشعيب بن احلاج املواق

ق/ش/ق صادرة عن قسم الشؤون القروية بعمالة برشيد بتاريخ
 07فبراير 2013
 -جدول حساب املساحات املبنية مؤرخ في  29اغسطس .2022

جنوبا  :ورثة بوشعيب بن احلاج املواق وممر من  10أمتار

 -تصميم هندسي

غربا  :ورثة البور لكبيرة

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  31 :أكتوبر  2022على الساعة:

احلقوق العينية  :ال شيء

التاسعة ( )09:00صباحا.

أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  223صحيفة 392كناش عدد  171بتاريخ  31مارس .2022
 رسم شراء عدلي توثيق برشيد مضمن بعدد  170صحيفة 313كناش عدد  176بتاريخ  19يوليو .2022
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  16م.ش.ق صادرة عن قيادةسيدي املكي بتاريخ  14فبراير .2022

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "حمرية"
الكائن بجماعة سيدي سيدي املكي دوار أوالد البصري
موضوع املطلب عدد  53 - 4049والذي نشرت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  155بتاريخ  19ديسمبر .2001
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23اغسطس  2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املذكور تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد أحمد

 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  25 :أكتوبر  2022على الساعة :
الثانية ( )00 : 14زواال.

حدوده :

طروي بن حلسن .وذلك مبقتضى العقود ايداعها وكذلك :
 عقد موثق محرر من طرف املوثقة فنان سعاد موثقة بالدار البيضاءبتاريخ  25يناير  2017واملسجل بالدار البيضاء بتاريخ  31يناير 2017
حتت رقم اإليداع  2017 - 4003رقم االستخالص  2017 - 3837توصيل

مطلب رقم 86 - 406

E17B - 2017151371234

تاريخ اإليداع  31 :اغسطس .2022
طالب التحفيظ  :رضوان نوالي بن محمد

احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم بالنيابة
			

مراد لكميري
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األمالك العقارية

ب) إعالنات بانتهاء التحديد ()1
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 26960
اسم امللك  :الفدان الطويل.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة مستفركي ،دوار
القساقسة.
مساحته 01 :هـ  06ار  90سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :ورثة موساوي محمد بن منصور؛
شرقا  :شعبة ،مجدوبي عبد القادر بن محمد؛
جنوبا  :مجدوبي عبد القادر بن محمد؛
غربا  :طريق عمومي بعرض  5أمتار ،ورثة موساوي محمد بن منصور؛
طالب التحفيظ السيد :أحمد موساوي بن قدور.
مطلب رقم 02 - 27066
اسم امللك  :متكالل.
موقعه  :إقليم فجيج ،جماعة بني تدجيت ،دوار متكالل.
مساحته 13 :هـ  12ار  75سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية وبئر وحوض مائي.
اجملاورون:
شماال  :التحديد اإلداري رقم  ،668مطلب حتفيظ رقم ،02 - 24828
التحديد اإلداري رقم 668؛
شرقا  :التحديد اإلداري رقم 668؛
جنوبا  :التحديد اإلداري رقم  ،668طريق عمومي بعرض  8أمتار؛
غربا  :طريق عمومي بعرض  8أمتار ،التحديد اإلداري رقم 668؛
طالب التحفيظ السيد :دريس خياطي أحمد.
مطلب رقم 02 - 27081
اسم امللك  :ايكورة .1
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
دوار أوالد علي بن يحي.
مساحته 35 :ار  60سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة وحوض مائي.
( )1إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من
تـاريخ اإلشـهار.

اجملاورون:
شماال  :محفوظي علي؛
شرقا  :واد؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم 02 - 27076؛
غربا  :طريق عمومي بعرض متغير؛
طالب التحفيظ السيد :محمد محفوظي بن ملوك.
مطلب رقم 02 - 27082

اسم امللك  :الزريكة.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
دوار أوالد علي بن يحي.
مساحته 64 :ار  01سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:
شماال  :محفوظي اعمر؛
شرقا  :واد؛
جنوبا  :محمد محفوظي بن ملوك ،مطلب حتفيظ رقم 02 - 27078؛
غربا  :طريق بعرض  4أمتار؛
طالب التحفيظ السيد :محمد محفوظي بن ملوك.
مطلب رقم 02 - 27086
اسم امللك  :فدان تاسة .2
موقعه  :عمالة إقليم جرادة ،قيادة لعوينات ،جماعة لعوينات ،دوار
مزغنان.
مساحته 16 :ار  89سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :طريق معبدة بعرض  20مترا ،زكاغ نعيمة بنت الطاهر؛
شرقا  :زكاغ نعيمة بنت الطاهر ،طريق عمومي بعرض  3أمتار؛
جنوبا  :طريق عمومي بعرض  3أمتار ،زكاغ محمد بن بوسماحة؛
غربا  :زكاغ محمد بن بوسماحة ،طريق معبدة بعرض  20مترا؛
طالب التحفيظ السيد :عبد القادر زوكاغ بن أحمد.
مطلب رقم 02 - 27126

اسم امللك  :حلرايك.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة مستفركي ،دوار
العدوديني.
مساحته 02 :هـ  34ار  61سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر.
اجملاورون:
شماال  :ورثة حلفاوي؛
شرقا  :ورثة عبد القادر عيشي؛

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022

5702

مطلب رقم 02 - 27192
جنوبا  :ورثة محمد مسعودي؛
اسم امللك  :مهرش ملواطر.
غربا  :ورثة محمد مسعودي ،ورثة أحمد منصوري؛
موقعه  :عمالة إقليم جرادة ،قيادة لعوينات ،جماعة لعوينات ،دوار
طالب التحفيظ السيد :عبد القادر مسعودي بن محمد.
مزغنان ملواطر.
مساحته 02 :هـ  65ار  74سنتيار.
مطلب رقم 02 - 27127
نوعه  :أرض فالحية بها بناية عبارة عن خراب.
اسم امللك  :اخلرواع.
اجملاورون:
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة مستفركي ،دوار
شماال  :إدريس راشدي ،عمراوي عبد القادر ولد امليلود؛
اخلراركة.
شرقا  :شعبة؛
مساحته 01 :هـ  05ار  23سنتيار.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 02 - 139580؛
نوعه  :أرض فالحية.
غربا  :طريق عمومي بعرض  10أمتار؛
اجملاورون:
طالب التحفيظ السيد :بغداد راشدي بن بوعالم.
شماال  :يوسف بلعربي ،شعبة؛
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
شرقا  :ورثة عيساوي ادريس بن عمرو؛
كمال عونة
			
جنوبا  :ورثة بلعيد بن علي؛
غربا  :يوسف بلعربي؛
طالب التحفيظ السيد :يوسف بلعربي بن عالل.
مطلب رقم 02 - 27128

محافظة الرباط  -حسان

اسم امللك  :اخلرواع.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة مستفركي،
دواراخلراركة.
إعالن ينص عليه الفصل  101من ظهير التحفيظ العقاري 1913
كما وقع تتميمه وتغييره مبقتضى القانون 07-14
مساحته 01 :هـ  17ار  51سنتيار.
			
نوعه  :أرض فالحية.
تسليم نظير جديد للرسم العقاري
اجملاورون:
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  ،02 - 26791شعبة؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  02 - 27127؛
إن احملافظ على األمالك العقارية بالرباط -حسان يعلن للعموم أن
جنوبا  :ورثة بلعيد بن علي ،الرسم العقاري عدد 02 - 114942؛
السيد لقصير ،املقيم بايطاليا ،طلب أن يسلم له نظيرجديد للملك
غربا  :الرسم العقاري عدد  ،02 - 114942مطلب التحفيظ رقم
املسمى *رميوند *VIIIموضوع الرسم العقاري رقم  - 7337ر الواقع
02 - 26791؛
بالرباط ؛ و ذلك بسبب ضياع الذي سلم سابقا.
طالب التحفيظ السيد :يوسف بلعربي بن عالل.
ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل أجل
خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
مطلب رقم 02 - 27158
احملافظ على االمالك العقارية بالرباط  -حسان
اسم امللك  :ملك مرزوقي.
حدو أوحلسن
		
موقعه  :إقليم فكيك ،جماعة فكيك ،قصر زناقة ،شارع احلسن

الثاني.
مساحته 02 :ار  54سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وحديقة.
اجملاورون:
شماال  :محمد بوغزال؛
شرقا  :شارع احلسن الثاني بعرض  20مترا؛
جنوبا  :ممر خاص بعرض  6أمتار؛
غربا  :مصطفى مرزوقي؛
طالب التحفيظ السادة :راضية دونان بنت محمد ومن معها املذكورون
بخالصة مطلب التحفيظ املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1200
بتاريخ 29/12/2021

محافظة طنجة
مطلب رقم 06 - 27096

اسم امللك :ادحير.
موقعه :طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني،
وقع حتديده في 27 :يوليوز .2015
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري02 :آر44س.
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نوعه :أرض بها بناء مكون من سرداب و سفل و طابق اول و مسبح و
حديقة؛
اجملاورون:
شماال :طريق عمومي؛
شرقا :ممر عمومي عرضه  10متر؛
جنوبا :مطلب عدد 06 - 25318؛
غربا :رسم عقاري عدد 06 - 161832؛
طالب التحفيظ السيد :عبد اجمليد بن محمد بكيز.
مطلب رقم 06 - 28168
اسم امللك :احسان.
موقعه :بطنجة مدشر الزياتن،
وقع حتديده في 23 :مايو.2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري67 :س.
نوعه :أرض فالحية؛
اجملاورون:
شماال :عبد اهلل الصاحلي؛
شرقا :ملك الغير؛
جنوبا :طريق عمومي؛
غربا :رسم عقاري عدد 06 - 184443؛
طالب التحفيظ السيد :احسان ملعكشاوي.
مطلب رقم 06 - 28316
اسم امللك :فريدة.
موقعه :طنجة مدشر مسنانة،
وقع حتديده في 07 :سبتمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري75 :س.
نوعه :أرض عارية؛
اجملاورون:
شماال :زنقة؛
شرقا :احلسني مقاول؛
جنوبا :ملك الغير؛
غربا :عبد الباري عليلوش؛
طالب التحفيظ السيد :عبد السالم امليموني.
مطلب رقم 06 - 28362
اسم امللك :دار اسمر.
موقعه :طنجة حي امراح زنقة واد كرمان،
وقع حتديده في 21 :ديسمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري05 :س.
نوعه :أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق،
وجود حق الهواء ابتداءا من الطابق االول على امتداد احلدود ب 1ب2ب 3ب.4؛
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اجملاورون:
شماال :بناء في ملك الغير؛
شرقا :رسم عقاري عدد  - 3208ط؛
جنوبا :بناء في ملك الغير  ،زنقة،؛
غربا :بناء في ملك الغير؛
طالب التحفيظ السيد :غيوم تغيكوي و من معه.
مطلب رقم 06 - 28406
اسم امللك :البزونة.
موقعه :طنجة مدشر املغاير،
وقع حتديده في 07 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 09 :آر 07س.
نوعه :أرض بها اعشاب؛
اجملاورون:
شماال :ملك الغير؛
شرقا :عبد اللطيف الصباغ؛
جنوبا :طريق عمومي؛
غربا :ارحيمو التازي؛
طالب التحفيظ السيد :البزونة احلسن.
مطلب رقم 06 - 28410
اسم امللك :عبد الغفور.
موقعه :طنجة مدشر احمار،
وقع حتديده في 21 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري03 :آر36س.
نوعه :أرض عارية؛
اجملاورون:
شماال :مطلب عدد 06 - 28266؛
شرقا :العربي بوصوف؛
جنوبا :محمد احلراق؛
غربا :ملك الغير؛
طالب التحفيظ السيد :عبد الغفور مبالل.
مطلب رقم 06 - 28412
اسم امللك :سعيدة.
موقعه :طنجة مدشر بوخالف،
وقع حتديده في 28 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري68 :س.
نوعه :أرض بها بناء مكون من سرداب و سفل و طابق اول؛
اجملاورون:
شماال :عبد السالم الهاشمي؛
شرقا :رسم عقاري عدد ،06 - 170111 ،06 - 170112 ،06 - 170113
.06 - 170108 ،06 - 170109 ،06 - 170110؛
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جنوبا :طريق ثانوية رقم  102عرضه  20متر؛
غربا :رسم عقاري عدد 06 - 99682؛
طالب التحفيظ السيد :محمد الفقير.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة
محمد الزخوني.
			

محافظة فاس
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

مطلب رقم 08 - 152448
اسم امللك " :أرض اخلير ".
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار احلدادوة
وقع حتديده في 23/06/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  23 :ار  90س.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية سفلية .
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري عدد /3122د
شرقا  :الرسم العقاري عدد /3122د.
جنوبا :احمد عزمي
غربا  :عبد اهلل بنار
طالب التحفيظ  :احلسن يشكر ملعاشي بن سعيد

مطلب رقم 08 - 157145
تسليم نظير جديد للرسم العقاري
اسم امللك " :أرض ملريس ." 2
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد حميدة
بن سعيد
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
وقع حتديده في 02/11/2021 :
أن السيدالشخي كمال بن امحمد طلب أن يسلم له نظير جديد
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  30 :ار  65س.
للرسم العقاري رقم  07-162964املؤسس للملك املدعو :بنغازي6
نوعه  :أرض فالحية .
الكائن بفاس عمالة فاس اجلديد دار ادبيبغ جتزئة القرويني وذلك بسبب
اجملاورون:
ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
شماال  :الرسمني العقاريني عدد  185372/08و 133311/08
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
شرقا  :الرسم العقاري عدد  118931/08و .218480/08
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 133764/08
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بفاس
غربا  :الرسم العقاري عدد 221389/08
طارق ملسكد االيام
		
طالب التحفيظ  :زهراء ساجد بنت محمد ومن معها
احملافظ املساعد على االمالك العقارية باجلديدة
املهدي العياشي
		

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 99618
اسم امللك " :ارض احملرش ".
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة جماعة سيدي اوالد عيسى دوار ملغارات .
وقع حتديده في .07/2012/ 25 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  16 :ار  91س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :طريق عمومية عرضها  5امتار و ورثة بن عدة .
شرقا  :محمد بنتو
جنوبا :مطلب عدد 89980/08
غربا :مطلب التحفيظ عدد .67404/08
طالب التحفيظ  :عزيز بوهدل بن املصطفى

محافظة بني مالل
مطلب رقم 10 - 51571

اسم امللك  :بومداركو
موقعـه  :إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة ناوور
احملل املدعو " بومداكو احانو ".
نوعه :ارض فالحية مغروسة بأشجار البلوط.
مساحتـه  04 :ه  52آ  78س.
اجملاورون :
شمـاال  :الغابة – ورثة سيدي احماد
جنوبـا :الغابة
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شرقـا  :الغابة؛
غربـا :الغابة .
طالب التحفيظ :السيد نور الدين بوزيدة بن املولودي .
مطلب رقم 10 - 63976

اسم امللك  :رشيد.
موقعـه  :مدينة بني مالل احملل املدعو " بالد مدكر".
نوعه :ارض عارية .
مساحتـه  71 :س.
اجملاورون :
شمـاال  :بوزكري مدكر؛
جنوبـا :رسم عقاري عدد 10 - 108321؛
شرقـا  :ممر رئيس اجمللس اجلماعي بنى مالل ؛
غربـا :رسم عقاري .10 - 91169
طالبة التحفيظ  :السيد رشيد نور الدين بن محمد.
مطلب رقم 10 - 64002

اسم امللك  :ابراهيم.
موقعـه  :إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش ا حملل
املدعو" احلمريات ".
نوعه :بناية ذات سفلي عبارة عن مراب وطابقني .
مساحتـه  01 :آ  04س.
اجملاورون :
شمـاال  :محمد حداجي ؛
جنوبـا :رسم عقاري 10 - 63980؛
شرقـا  :امباركة جنمي والكبير ايت بن خيي؛
غربـا :املدير اإلقليمي للتجهيز
طالب التحفيظ :السيد خالد الضاوي بن الضو ومن معه.
مطلب رقم 10 - 64005
اسم امللك  :االطلسي.
موقعـه  :إقليم و بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت
احملل املدعو" اسكى ".
نوعه :بناية ذات سفلي عبارة عن مراب وسدة وطابقني .
مساحتـه  01 :آ  22س.
اجملاورون :
شمـاال  :ممر رئيس اجمللس اجلماعي ؛
جنوبـا :ورثة وكريران؛
شرقـا  :احلوض املائي الم الربيع و املدير اإلقليمي للتجهيز ؛
غربـا :ورثة وكريران
طالب التحفيظ :السيد املصطفى شواطر بن فراج.
مطلب رقم 10 - 64026

اسم امللك  :السالم.
موقعـه  :مدينة بني مالل احملل املدعو " امغيلة".
نوعه :ارض عارية .
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مساحتـه  01 :ار  01س.
اجملاورون :
شمـاال  :رسم عقاري 10 - 98543؛
جنوبـا :طالب التحفيظ ؛
شرقـا  :ممر رئيس اجمللس اجلماعي بنى مالل ؛
غربـا :رسم عقاري .10 - 55983
طالبة التحفيظ  :السيد املصطفى اسفلو بن حمادي.
مطلب رقم 10 - 64041
اسم امللك  :الهواري .1
موقعـه  :إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة أوالد سعيد الواد
جماعة أوالد يوسف ا حملل املدعو" احلمريات ".
نوعه :ارض عارية .
مساحتـه  05 :آ  73س.
اجملاورون :
شمـاال  :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
جنوبـا :ورثة حيداوي احمد؛
شرقـا  :محمد الهواري؛
غربـا :املصطفى الهواري
طالب التحفيظ :السيد خليفة الهواري بن اعزيز.
مطلب رقم 10 - 64044
اسم امللك  :ملك هيمة.
موقعـه  :إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة ا حملل املدعو" احلي احملمدي
".
نوعه :بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق .
مساحتـه  63 :س.
اجملاورون :
شمـاال  :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
جنوبـا :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
شرقـا  :سعيد هيمة؛
غربـا :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
طالب التحفيظ :السيد محمد هيمة بن حسن.
مطلب رقم 10 - 64060
اسم امللك  :مرس مجاط.
موقعـه  :إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة ا حملل املدعو" مرس مجاط
نوعه :ارض عارية .
مساحتـه  89 :س.
اجملاورون :
شمـاال  :اخملتار بن بوزكري ؛
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جنوبـا :ورثة اجلياللي بوزكري ؛
شرقـا  :ورثة اجلياللي بوزكري  -ورثة الصحراوي ايزة؛
غربـا :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
طالب التحفيظ :السيد عبدالرحيم ايت لعسري بن محمد.
مطلب رقم 10 - 64066

اسم امللك  :اخلير.
موقعـه  :مدينة بني مالل ا حملل املدعو" جتزئة الكبير
نوعه :ارض عارية .
مساحتـه  01 :ار  30س.
اجملاورون :
شمـاال  :مطلب التحفيظ عدد  10 - 63925؛
جنوبـا :زنقة رئيس اجمللس اجلماعي ؛
شرقـا  :رسم عقاري عدد  10 - 75074؛
غربـا :السعدية السميري ؛
طالب التحفيظ :السيدة عائشة صبري بنت محمد ومن معها.
مطلب رقم 10 - 64085

نوعه :ارض عارية بها ملعب للرياضة .
مساحتـه  03 :آ  71س.
اجملاورون :
شمـاال  :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
جنوبـا :مطلب التحفيظ عدد 10 - 64109؛
شرقـا  :ممر عمومي رئيس اجمللس اجلماعي ؛
غربـا :ورثة وهاب زايد اوموح
طالب التحفيظ :الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 10 - 64104
اسم امللك  :شوريشي.
موقعـه  :إقليم ودائرة بني مالل قيادة جماعة تاكزيرت احملل املدعو"
قناع ".
نوعه :ارض عارية .
مساحتـه  41 :آ  75س.
اجملاورون :
شمـاال  :ورثة القريشي اجلياللي –طريق املدير اإلقليمي للتجهيز ؛
جنوبـا :ورثة السعيدي املعطي؛
شرقـا  :ورثة حرمة ؛
غربـا :ورثة السعيدي املعطي
طالب التحفيظ :السيد شريشي فضيلي بن اجلياللي ومن معه.
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
مصطفى العمري
			

اسم امللك  :التسير.
موقعـه  :مدينة بني مالل ا حملل املدعو" شارع املقاومة"
نوعه :بناية سفلية عبارة عن متجر .
مساحتـه  79 :س.
اجملاورون :
شمـاال  :احمد البحراوي ؛
جنوبـا :زنقة رئيس اجمللس اجلماعي ؛
شرقـا  :رسم عقاري عدد  - 10 - 75074زنقة رئيس اجمللس اجلماعي
غربـا :رسم عقاري عدد /291ب – موسى بن يعقوب؛
طالب التحفيظ :السيد عبداجلليل اخليال بن عمرو ومن معه.
مطلب رقم 10 - 64092

اسم امللك  :رشيد.
موقعـه  :مدينة بني مالل ا حملل املدعو" اوربيع"
نوعه :بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق .
مساحتـه  98 :س.
اجملاورون :
شمـاال  :زنقة رئيس اجمللس اجلماعي ؛
جنوبـا :موحى اوموح نايت إبراهيم ؛
شرقـا  :زنقة رئيس اجمللس اجلماعي ؛
غربـا :اموالي موحى ؛
طالب التحفيظ :السيد رشيد هلوان بن احمد.
مطلب رقم 10 - 64110
اسم امللك  :ثانوية النور القطعة رقم .1
موقعـه  :إقليم ودائرة بني مالل قيادة جماعة أوالد امبارك احملل املدعو"
ثانوية النور القطعة رقم ." 1

محافظة اخلميسات
إعالن عن اختتام أشغال التحديد لبعض مطالب
التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة
"سيدي عالل املصدر " الكائنة بإقليم ودائرة اخلميسات
إن احملافظ على االمالك العقارية باخلميسات يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن اخر اجل للتعرض على حتفيظ املطالب املذكورة أعاله
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي عالل املصدر"
الكائنة بإقليم ودائرة اخلميسات  ،جماعة سيدي عالل املصدر ،قيادة
الغندور املصدر  ،ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن
و ذلك طبقا للظهير الشريف عدد  174-69-1املؤرخ في  10جمادى
االولى ( 1389املوافق ل  25يوليوز .)1969
املطالب هي كالتالي :
40447 - 40446 - 40445 - 40444 - 40443 - 40442 - 40441 - 40440
 - 40454 - 40453 - 40452 - 40451 - 40450 - 40449 - 4044840462 - 40461 - 40460 - 40459 - 40458 - 40457 - 40456 - 40455
 - 40469 - 40468 - 40467 - 40466 - 40465 - 40464 - 4046340477 - 40476 - 40475 - 40474 - 40473 - 40472 - 40471 - 40470
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- 40484 - 40483 - 40482 - 40481 - 40480 - 40479 - 40478 -

- 40774 - 40773 - 40772 - 40771 - 40770 - 40769 - 40768 -

40493 - 40492 - 40491 - 40490 - 40488 - 40487 - 40486 - 40485

43346 - 43345 - 40786 - 40779 - 40778 - 40777 - 40776 - 40775

- 40500 - 40499 - 40498 - 40497 - 40496 - 40495 - 40494 -

- 40780 - 40741 - 40721 - 40720 - 40719 - 43348 - 43347 -

40508 - 40507 - 40506 - 40505 - 40504 - 40503 - 40502 - 40501

40789 - 40788 - 40787 - 40785 - 40784 - 40783 - 40782 - 40781

- 40515 - 40514 - 40513 - 40512 - 40511 - 40510 - 40509 -

- 40796 - 40795 - 40794 - 40793 - 40792 - 40791 - 40790 -

40523 - 40522 - 40521 - 40520 - 40519 - 40518 - 40517 - 40516

40804 - 40803 - 40802 - 40801 - 40800 - 40799 - 40798 - 40797

- 40530 - 40529 - 40528 - 40527 - 40526 - 40525 - 40524 -

- 40811 - 40810 - 40809 - 40808 - 40807 - 40806 - 40805 -

40538 - 40537 - 40536 - 40535 - 40534 - 40533 - 40532 - 40531

40819 - 40818 - 40817 - 40816 - 40815 - 40814 - 40813 - 40812

- 40545 - 40544 - 40543 - 40542 - 40541 - 40540 - 40539 -

- 40826 - 40825 - 40824 - 40823 - 40822 - 40821 - 40820 -

40553 - 40552 - 40551 - 40550 - 40549 - 40548 - 40547 - 40546

40834 - 40833 - 40832 - 40831 - 40830 - 40829 - 40828 - 40827

- 40560 - 40559 - 40558 - 40557 - 40556 - 40555 - 40554 -

- 40841 - 40840 - 40839 - 40838 - 40837 - 40836 - 40835 -

40568 - 40567 - 40566 - 40565 - 40564 - 40563 - 40562 - 40561

40849 - 40848 - 40847 - 40846 - 40845 - 40844 - 40843 - 40842

- 40575 - 40574 - 40573 - 40572 - 40571 - 40570 - 40569 -

- 40856 - 40855 - 40854 - 40853 - 40852 - 40851 - 40850 -

40583 - 40582 - 40581 - 40580 - 40579 - 40578 - 40577 - 40576

40864 - 40863 - 40862 - 40861 - 40860 - 40859 - 40858 - 40857

- 40590 - 40589 - 40588 - 40587 - 40586 - 40585 - 40584 -

- 40871 - 40870 - 40869 - 40868 - 40867 - 40866 - 40865 -

40598 - 40597 - 40596 - 40595 - 40594 - 40593 - 40592 - 40591

40879 - 40878 - 40877 - 40876 - 40875 - 40874 - 40873 - 40872

- 40605 - 40604 - 40603 - 40602 - 40601 - 40600 - 40599 -

- 40886 - 40885 - 40884 - 40883 - 40882 - 40881 - 40880 -

40613 - 40612 - 40611 - 40610 - 40609 - 40608 - 40607 - 40606

40894 - 40893 - 40892 - 40891 - 40890 - 40889 - 40888 - 40887

- 40620 - 40619 - 40618 - 40617 - 40616 - 40615 - 40614 -

- 40902 - 40901 - 40900 - 40899 - 40898 - 40897 - 40896 -

40628 - 40627 - 40626 - 40625 - 40624 - 40623 - 40622 - 40621

40910 - 40909 - 40908 - 40907 - 40906 - 40905 - 40904 - 40903

- 40635 - 40634 - 40633 - 40632 - 40631 - 40630 - 40629 -

- 40917 - 40916 - 40915 - 40914 - 40913 - 40912 - 40911 -

40643 - 40642 - 40641 - 40640 - 40639 - 40638 - 40637 - 40636

40925 - 40924 - 40923 - 40922 - 40921 - 40920 - 40919 - 40918

- 40650 - 40649 - 40648 - 40647 - 40646 - 40645 - 40644 -

- 40932 - 40931 - 40930 - 40929 - 40928 - 40927 - 40926 -

40658 - 40657 - 40656 - 40655 - 40654 - 40653 - 40652 - 40651

40940 - 40939 - 40938 - 40937 - 40936 - 40935 - 40934 - 40933

- 40665 - 40664 - 40663 - 40662 - 40661 - 40660 - 40659 -

- 40947 - 40946 - 40945 - 40944 - 40943 - 40942 - 40941 -

40673 - 40672 - 40671 - 40670 - 40669 - 40668 - 40667 - 40666

40955 - 40954 - 40953 - 40952 - 40951 - 40950 - 40949 - 40948

- 40680 - 40679 - 40678 - 40677 - 40676 - 40675 - 40674 -

- 40962 - 40961 - 40960 - 40959 - 40958 - 40957 - 40956 -

40688 - 40687 - 40686 - 40685 - 40684 - 40683 - 40682 - 40681

40970 - 40969 - 40968 - 40967 - 40966 - 40965 - 40964 - 40963

- 40695 - 40694 - 40693 - 40692 - 40691 - 40690 - 40689 -

- 40977 - 40976 - 40975 - 40974 - 40973 - 40972 - 40971 -

40703 - 40702 - 40701 - 40700 - 40699 - 40698 - 40697 - 40696

40985 - 40984 - 40983 - 40982 - 40981 - 40980 - 40979 - 40978

- 40710 - 40709 - 40708 - 40707 - 40706 - 40705 - 40704 -

- 40992 - 40991 - 40990 - 40989 - 40988 - 40987 - 40986 -

40718 - 40717 - 40716 - 40715 - 40714 - 40713 - 40712 - 40711

41000 - 40999 - 40998 - 40997 - 40996 - 40995 - 40994 - 40993

- 40728 - 40727 - 40726 - 40725 - 40724 - 40723 - 40722 -

- 41007 - 41006 - 41005 - 41004 - 41003 - 41002 - 41001 -

40736 - 40735 - 40734 - 40733 - 40732 - 40731 - 40730 - 40729

41015 - 41014 - 41013 - 41012 - 41011 - 41010 - 41009 - 41008

- 40744 - 40743 - 40742 - 40740 - 40739 - 40738 - 40737 -

- 41022 - 41021 - 41020 - 41019 - 41018 - 41017 - 41016 -

40752 - 40751 - 40750 - 40749 - 40748 - 40747 - 40746 - 40745

41030 - 41029 - 41028 - 41027 - 41026 - 41025 - 41024 - 41023

- 40759 - 40758 - 40757 - 40756 - 40755 - 40754 - 40753 -

- 41037 - 41036 - 41035 - 41034 - 41033 - 41032 - 41031 -

40767 - 40766 - 40765 - 40764 - 40763 - 40762 - 40761 - 40760

41045 - 41044 - 41043 - 41042 - 41041 - 41040 - 41039 - 41038
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- 41052 - 41051 - 41050 - 41049 - 41048 - 41047 - 41046 -

- 41336 - 41335 - 41334 - 41333 - 41332 - 41331 - 41330 -

41060 - 41059 - 41058 - 41057 - 41056 - 41055 - 41054 - 41053

41344 - 41343 - 41342 - 41341 - 41340 - 41339 - 41338 - 41337

- 41067 - 41066 - 41065 - 41064 - 41063 - 41062 - 41061 -

- 41351 - 41350 - 41349 - 41348 - 41347 - 41346 - 41345 -

41075 - 41074 - 41073 - 41072 - 41071 - 41070 - 41069 - 41068

41359 - 41358 - 41357 - 41356 - 41355 - 41354 - 41353 - 41352

- 41082 - 41081 - 41080 - 41079 - 41078 - 41077 - 41076 -

- 41366 - 41365 - 41364 - 41363 - 41362 - 41361 - 41360 -

41090 - 41089 - 41088 - 41087 - 41086 - 41085 - 41084 - 41083

41374 - 41373 - 41372 - 41371 - 41370 - 41369 - 41368 - 41367

- 41097 - 41096 - 41095 - 41094 - 41093 - 41092 - 41091 -

- 41381 - 41380 - 41379 - 41378 - 41377 - 41376 - 41375 -

41105 - 41104 - 41103 - 41102 - 41101 - 41100 - 41099 - 41098

41389 - 41388 - 41387 - 41386 - 41385 - 41384 - 41383 - 41382

- 41117 - 41116 - 41110 - 41109 - 41108 - 41107 - 41106 -

- 41396 - 41395 - 41394 - 41393 - 41392 - 41391 - 41390 -

41125 - 41124 - 41123 - 41122 - 41121 - 41120 - 41119 - 41118

41404 - 41403 - 41402 - 41401 - 41400 - 41399 - 41398 - 41397

- 41132 - 41131 - 41130 - 41129 - 41128 - 41127 - 41126 -

- 41411 - 41410 - 41409 - 41408 - 41407 - 41406 - 41405 -

41140 - 41139 - 41138 - 41137 - 41136 - 41135 - 41134 - 41133

41419 - 41418 - 41417 - 41416 - 41415 - 41414 - 41413 - 41412

- 41147 - 41146 - 41145 - 41144 - 41143 - 41142 - 41141 -

- 41426 - 41425 - 41424 - 41423 - 41422 - 41421 - 41420 -

41155 - 41154 - 41153 - 41152 - 41151 - 41150 - 41149 - 41148

41435 - 41434 - 41433 - 41432 - 41431 - 41430 - 41429 - 41427

- 41111 - 43002 - 41184 - 41159 - 41158 - 41157 - 41156 -

- 41442 - 41441 - 41440 - 41439 - 41438 - 41437 - 41436 -

41163 - 41162 - 41161 - 41160 - 41115 - 41114 - 41113 - 41112

41450 - 41449 - 41448 - 41447 - 41446 - 41445 - 41444 - 41443

- 41170 - 41169 - 41168 - 41167 - 41166 - 41165 - 41164 -

- 41457 - 41456 - 41455 - 41454 - 41453 - 41452 - 41451 -

41178 - 41177 - 41176 - 41175 - 41174 - 41173 - 41172 - 41171

41465 - 41464 - 41463 - 41462 - 41461 - 41460 - 41459 - 41458

- 41186 - 41185 - 41183 - 41182 - 41181 - 41180 - 41179 -

- 41472 - 41471 - 41470 - 41469 - 41468 - 41467 - 41466 -

41194 - 41193 - 41192 - 41191 - 41190 - 41189 - 41188 - 41187

41480 - 41479 - 41478 - 41477 - 41476 - 41475 - 41474 - 41473

- 41201 - 41200 - 41199 - 41198 - 41197 - 41196 - 41195 -

- 41487 - 41486 - 41485 - 41484 - 41483 - 41482 - 41481 -

41209 - 41208 - 41207 - 41206 - 41205 - 41204 - 41203 - 41202

41495 - 41494 - 41493 - 41492 - 41491 - 41490 - 41489 - 41488

- 41216 - 41215 - 41214 - 41213 - 41212 - 41211 - 41210 -

- 41502 - 41501 - 41500 - 41499 - 41498 - 41497 - 41496 -

41224 - 41223 - 41222 - 41221 - 41220 - 41219 - 41218 - 41217

41510 - 41509 - 41508 - 41507 - 41506 - 41505 - 41504 - 41503

- 41231 - 41230 - 41229 - 41228 - 41227 - 41226 - 41225 -

- 41517 - 41516 - 41515 - 41514 - 41513 - 41512 - 41511 -

41239 - 41238 - 41237 - 41236 - 41235 - 41234 - 41233 - 41232

41563 - 41562 - 41561 - 41560 - 41521 - 41520 - 41519 - 41518

- 41246 - 41245 - 41244 - 41243 - 41242 - 41241 - 41240 -

- 41570 - 41569 - 41568 - 41567 - 41566 - 41565 - 41564 -

41254 - 41253 - 41252 - 41251 - 41250 - 41249 - 41248 - 41247

41768 - 41767 - 41766 - 41575 - 41574 - 41573 - 41572 - 41571

- 41261 - 41260 - 41259 - 41258 - 41257 - 41256 - 41255 -

- 41524 - 41523 - 41522 - 41428 - 43000 - 41770 - 41769 -

41269 - 41268 - 41267 - 41266 - 41265 - 41264 - 41263 - 41262

41532 - 41531 - 41530 - 41529 - 41528 - 41527 - 41526 - 41525

- 41276 - 41275 - 41274 - 41273 - 41272 - 41271 - 41270 -

- 41539 - 41538 - 41537 - 41536 - 41535 - 41534 - 41533 -

41284 - 41283 - 41282 - 41281 - 41280 - 41279 - 41278 - 41277

41547 - 41546 - 41545 - 41544 - 41543 - 41542 - 41541 - 41540

- 41291 - 41290 - 41289 - 41288 - 41287 - 41286 - 41285 -

- 41554 - 41553 - 41552 - 41551 - 41550 - 41549 - 41548 -

41299 - 41298 - 41297 - 41296 - 41295 - 41294 - 41293 - 41292

41578 - 41577 - 41576 - 41559 - 41558 - 41557 - 41556 - 41555

- 41306 - 41305 - 41304 - 41303 - 41302 - 41301 - 41300 -

- 41585 - 41584 - 41583 - 41582 - 41581 - 41580 - 41579 -

41314 - 41313 - 41312 - 41311 - 41310 - 41309 - 41308 - 41307

41593 - 41592 - 41591 - 41590 - 41589 - 41588 - 41587 - 41586

- 41321 - 41320 - 41319 - 41318 - 41317 - 41316 - 41315 -

- 41600 - 41599 - 41598 - 41597 - 41596 - 41595 - 41594 -

41329 - 41328 - 41327 - 41326 - 41325 - 41324 - 41323 - 41322

41608 - 41607 - 41606 - 41605 - 41604 - 41603 - 41602 - 41601
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- 41615 - 41614 - 41613 - 41612 - 41611 - 41610 - 41609 -

- 41920 - 41919 - 41918 - 41917 - 41916 - 41915 - 41914 -

41623 - 41622 - 41621 - 41620 - 41619 - 41618 - 41617 - 41616

41928 - 41927 - 41926 - 41925 - 41924 - 41923 - 41922 - 41921

 - 41630 - 41629 - 41628 - 41627 - 41626 - 41625 - 4162441638 - 41637 - 41636 - 41635 - 41634 - 41633 - 41632 - 41631
 - 41645 - 41644 - 41643 - 41642 - 41641 - 41640 - 4163941653 - 41652 - 41651 - 41650 - 41649 - 41648 - 41647 - 41646
 - 41660 - 41659 - 41658 - 41657 - 41656 - 41655 - 4165441668 - 41667 - 41666 - 41665 - 41664 - 41663 - 41662 - 41661
 - 41675 - 41674 - 41673 - 41672 - 41671 - 41670 - 4166941683 - 41682 - 41681 - 41680 - 41679 - 41678 - 41677 - 41676
 - 41690 - 41689 - 41688 - 41687 - 41686 - 41685 - 4168441698 - 41697 - 41696 - 41695 - 41694 - 41693 - 41692 - 41691
 - 41705 - 41704 - 41703 - 41702 - 41701 - 41700 - 4169941713 - 41712 - 41711 - 41710 - 41709 - 41708 - 41707 - 41706
 - 41720 - 41719 - 41718 - 41717 - 41716 - 41715 - 4171441728 - 41727 - 41726 - 41725 - 41724 - 41723 - 41722 - 41721
 - 41735 - 41734 - 41733 - 41732 - 41731 - 41730 - 4172941743 - 41742 - 41741 - 41740 - 41739 - 41738 - 41737 - 41736

 - 41935 - 41934 - 41933 - 41932 - 41931 - 41930 - 4192941943 - 41942 - 41941 - 41940 - 41939 - 41938 - 41937 - 41936
 - 41950 - 41949 - 41948 - 41947 - 41946 - 41945 - 4194441958 - 41957 - 41956 - 41955 - 41954 - 41953 - 41952 - 41951
 - 41965 - 41964 - 41963 - 41962 - 41961 - 41960 - 4195941973 - 41972 - 41971 - 41970 - 41969 - 41968 - 41967 - 41966
 - 41980 - 41979 - 41978 - 41977 - 41976 - 41975 - 4197441988 - 41987 - 41986 - 41985 - 41984 - 41983 - 41982 - 41981
 - 41995 - 41994 - 41993 - 41992 - 41991 - 41990 - 4198942003 - 42002 - 42001 - 42000 - 41999 - 41998 - 41997 - 41996
 - 42010 - 42009 - 42008 - 42007 - 42006 - 42005 - 4200442018 - 42017 - 42016 - 42015 - 42014 - 42013 - 42012 - 42011
 - 42025 - 42024 - 42023 - 42022 - 42021 - 42020 - 4201942033 - 42032 - 42031 - 42030 - 42029 - 42028 - 42027 - 42026
- 42040 - 42039 - 42038 - 42037 - 42036 - 42035 - 42034 -

- 41750 - 41749 - 41748 - 41747 - 41746 - 41745 - 41744 -

42048 - 42047 - 42046 - 42045 - 42044 - 42043 - 42042 - 42041

41758 - 41757 - 41756 - 41755 - 41754 - 41753 - 41752 - 41751

- 42055 - 42054 - 42053 - 42052 - 42051 - 42050 - 42049 -

- 41765 - 41764 - 41763 - 41762 - 41761 - 41760 - 41759 -

42063 - 42062 - 42061 - 42060 - 42059 - 42058 - 42057 - 42056

41778 - 41777 - 41776 - 41775 - 41774 - 41773 - 41772 - 41771

- 42070 - 42069 - 42068 - 42067 - 42066 - 42065 - 42064 -

 - 41785 - 41784 - 41783 - 41782 - 41781 - 41780 - 4177941793 - 41792 - 41791 - 41790 - 41789 - 41788 - 41787 - 41786
 - 41800 - 41799 - 41798 - 41797 - 41796 - 41795 - 4179441808 - 41807 - 41806 - 41805 - 41804 - 41803 - 41802 - 41801
 - 41815 - 41814 - 41813 - 41812 - 41811 - 41810 - 4180941823 - 41822 - 41821 - 41820 - 41819 - 41818 - 41817 - 41816
 - 41830 - 41829 - 41828 - 41827 - 41826 - 41825 - 4182441838 - 41837 - 41836 - 41835 - 41834 - 41833 - 41832 - 41831
 - 41845 - 41844 - 41843 - 41842 - 41841 - 41840 - 4183941853 - 41852 - 41851 - 41850 - 41849 - 41848 - 41847 - 41846
 - 41860 - 41859 - 41858 - 41857 - 41856 - 41855 - 4185441868 - 41867 - 41866 - 41865 - 41864 - 41863 - 41862 - 41861
 - 41875 - 41874 - 41873 - 41872 - 41871 - 41870 - 4186941883 - 41882 - 41881 - 41880 - 41879 - 41878 - 41877 - 41876
 - 41890 - 41889 - 41888 - 41887 - 41886 - 41885 - 4188441898 - 41897 - 41896 - 41895 - 41894 - 41893 - 41892 - 41891

42078 - 42077 - 42076 - 42075 - 42074 - 42073 - 42072 - 42071
 - 42085 - 42084 - 42083 - 42082 - 42081 - 42080 - 4207942133 - 42132 - 42131 - 42130 - 42089 - 42088 - 42087 - 42086
 - 42140 - 42139 - 42138 - 42137 - 42136 - 42135 - 4213442148 - 42147 - 42146 - 42145 - 42144 - 42143 - 42142 - 42141
 - 42156 - 42155 - 42154 - 42153 - 42152 - 42151 - 4214943003 - 42999 - 42998 - 42474 - 42351 - 42297 - 42268 - 42157
 - 42113 - 42103 - 42102 - 42101 - 36996 - 43438 - 4334042121 - 42120 - 42119 - 42118 - 42117 - 42116 - 42115 - 42114
 - 42128 - 42127 - 42126 - 42125 - 42124 - 42123 - 4212242176 - 42175 - 42174 - 42165 - 42164 - 42163 - 42162 - 42129
 - 42197 - 42195 - 42181 - 42180 - 42179 - 42178 - 4217742209 - 42208 - 42207 - 42206 - 42205 - 42200 - 42199 - 42198
 - 42217 - 42216 - 42214 - 42213 - 42212 - 42211 - 4221042225 - 42224 - 42223 - 42222 - 42221 - 42220 - 42219 - 42218

- 41905 - 41904 - 41903 - 41902 - 41901 - 41900 - 41899 -

- 42232 - 42231 - 42230 - 42229 - 42228 - 42227 - 42226 -

41913 - 41912 - 41911 - 41910 - 41909 - 41908 - 41907 - 41906

42241 - 42239 - 42238 - 42237 - 42236 - 42235 - 42234 - 42233
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 - 42248 - 42247 - 42246 - 42245 - 42244 - 42243 - 4224242256 - 42255 - 42254 - 42253 - 42252 - 42251 - 42250 - 42249
 - 42263 - 42262 - 42261 - 42260 - 42259 - 42258 - 4225742301 - 42300 - 42296 - 42289 - 42288 - 42285 - 42282 - 42266
 - 42336 - 42332 - 42319 - 42315 - 42304 - 42303 - 4230242366 - 42365 - 42364 - 42363 - 42349 - 42348 - 42345 - 42344
 - 42395 - 42394 - 42393 - 42386 - 42384 - 42383 - 4238242403 - 42402 - 42401 - 42400 - 42399 - 42398 - 42397 - 42396
 - 42410 - 42409 - 42408 - 42407 - 42406 - 42405 - 4240442431 - 42430 - 42429 - 42428 - 42427 - 42413 - 42412 - 42411
 - 42438 - 42437 - 42436 - 42435 - 42434 - 42433 - 4243242448 - 42447 - 42446 - 42443 - 42442 - 42441 - 42440 - 42439
 - 42455 - 42454 - 42453 - 42452 - 42451 - 42450 - 4244942480 - 42479 - 42478 - 42477 - 42468 - 42467 - 42457 - 42456
 - 42542 - 42541 - 42540 - 42539 - 42538 - 42537 - 4253642550 - 42549 - 42548 - 42547 - 42546 - 42545 - 42544 - 42543
 42613 - 42552 - 42551إعالن عن اختتام أشغال التحديد لبعض مطالب
التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي
املدعوة " :ايت سيبرن" إقليم اخلميسات.
إن احملافظ على االمالك العقارية باخلميسات يشرفه أن ينهي لعلم
العموم أن اخر اجل للتعرض على حتفيظ املطالب املذكورة أعاله
الواقعة باملنطقة املدعوة "ايت سيبرن" الكائنة بإقليم ودائرة
اخلميسات  ،جماعة و قيادة ايت سيبرن ،ينتهي بعد مضي شهرين
ابتداء من نشر هذا االعالن و ذلك طبقا للظهير الشريف عدد 174-
 69-1املؤرخ في  10جمادى االولى ( 1389املوافق ل  25يوليوز .)1969
املطالب هي كالتالي :
43447 - 43446 - 43445 - 43444 - 43443 - 43442 - 43441 - 43440
 - 43454 - 43453 - 43452 - 43451 - 43450 - 43449 - 4344843462 - 43461 - 43460 - 43459 - 43458 - 43457 - 43456 - 43455
 - 43469 - 43468 - 43467 - 43466 - 43465 - 43464 - 4346343477 - 43476 - 43475 - 43474 - 43473 - 43472 - 43471 - 43470
 - 43484 - 43483 - 43482 - 43481 - 43480 - 43479 - 4347843492 - 43491 - 43490 - 43489 - 43488 - 43487 - 43486 - 43485
 - 43499 - 43498 - 43497 - 43496 - 43495 - 43494 - 4349343507 - 43506 - 43505 - 43504 - 43503 - 43502 - 43501 - 43500
 - 43514 - 43513 - 43512 - 43511 - 43510 - 43509 - 4350843522 - 43521 - 43520 - 43519 - 43518 - 43517 - 43516 - 43515
 - 43529 - 43528 - 43527 - 43526 - 43525 - 43524 - 4352343537 - 43536 - 43535 - 43534 - 43533 - 43532 - 43531 - 43530
 - 43544 - 43543 - 43542 - 43541 - 43540 - 43539 - 4353843664 - 43663 - 43662 - 43661 - 43548 - 43547 - 43546 - 43545
 - 43671 - 43670 - 43669 - 43668 - 43667 - 43666 - 4366543679 - 43678 - 43677 - 43676 - 43675 - 43674 - 43673 - 43672
 - 43686 - 43685 - 43684 - 43683 - 43682 - 43681 - 4368043694 - 43693 - 43692 - 43691 - 43690 - 43689 - 43688 - 43687

 - 43701 - 43700 - 43699 - 43698 - 43697 - 43696 - 4369543709 - 43708 - 43707 - 43706 - 43705 - 43704 - 43703 - 43702
 - 43716 - 43715 - 43714 - 43713 - 43712 - 43711 - 4371043724 - 43723 - 43722 - 43721 - 43720 - 43719 - 43718 - 43717
 - 43731 - 43730 - 43729 - 43728 - 43727 - 43726 - 4372543739 - 43738 - 43737 - 43736 - 43735 - 43734 - 43733 - 43732
 - 43746 - 43745 - 43744 - 43743 - 43742 - 43741 - 4374043754 - 43753 - 43752 - 43751 - 43750 - 43749 - 43748 - 43747
 - 43761 - 43760 - 43759 - 43758 - 43757 - 43756 - 4375543769 - 43768 - 43767 - 43766 - 43765 - 43764 - 43763 - 43762
 - 43776 - 43775 - 43774 - 43773 - 43772 - 43771 - 4377043784 - 43783 - 43782 - 43781 - 43780 - 43779 - 43778 - 43777
 - 43791 - 43790 - 43789 - 43788 - 43787 - 43786 - 4378543799 - 43798 - 43797 - 43796 - 43795 - 43794 - 43793 - 43792
 - 43806 - 43805 - 43804 - 43803 - 43802 - 43801 - 4380043814 - 43813 - 43812 - 43811 - 43810 - 43809 - 43808 - 43807
 - 43821 - 43820 - 43819 - 43818 - 43817 - 43816 - 4381543829 - 43828 - 43827 - 43826 - 43825 - 43824 - 43823 - 43822
 - 43836 - 43835 - 43834 - 43833 - 43832 - 43831 - 4383043844 - 43843 - 43842 - 43841 - 43840 - 43839 - 43838 - 43837
 - 43851 - 43850 - 43849 - 43848 - 43847 - 43846 - 4384543859 - 43858 - 43857 - 43856 - 43855 - 43854 - 43853 - 43852
 - 43866 - 43865 - 43864 - 43863 - 43862 - 43861 - 4386043874 - 43873 - 43872 - 43871 - 43870 - 43869 - 43868 - 43867
 - 43881 - 43880 - 43879 - 43878 - 43877 - 43876 - 4387543889 - 43888 - 43887 - 43886 - 43885 - 43884 - 43883 - 43882
 - 43896 - 43895 - 43894 - 43893 - 43892 - 43891 - 4389043904 - 43903 - 43902 - 43901 - 43900 - 43899 - 43898 - 43897
 - 43911 - 43910 - 43909 - 43908 - 43907 - 43906 - 4390545402 - 45401 - 45400 - 45399 - 43915 - 43914 - 43913 - 43912
 - 45409 - 45408 - 45407 - 45406 - 45405 - 45404 - 4540345417 - 45416 - 45415 - 45414 - 45413 - 45412 - 45411 - 45410
 - 45424 - 45423 - 45422 - 45421 - 45420 - 45419 - 4541845432 - 45431 - 45430 - 45429 - 45428 - 45427 - 45426 - 45425
 - 45439 - 45438 - 45437 - 45436 - 45435 - 45434 - 4543345447 - 45446 - 45445 - 45444 - 45443 - 45442 - 45441 - 45440
 - 45454 - 45453 - 45452 - 45451 - 45450 - 45449 - 4544845462 - 45461 - 45460 - 45459 - 45458 - 45457 - 45456 - 45455
 - 45469 - 45468 - 45467 - 45466 - 45465 - 45464 - 4546345477 - 45476 - 45475 - 45474 - 45473 - 45472 - 45471 - 45470
 - 45484 - 45483 - 45482 - 45481 - 45480 - 45479 - 4547845492 - 45491 - 45490 - 45489 - 45488 - 45487 - 45486 - 45485
 - 45499 - 45498 - 45497 - 45496 - 45495 - 45494 - 4549345507 - 45506 - 45505 - 45504 - 45503 - 45502 - 45501 - 45500

عدد  10 - 1236صفر  07( 1444سبتمبر )2022
 - 45514 - 45513 - 45512 - 45511 - 45510 - 45509 - 4550845522 - 45521 - 45520 - 45519 - 45518 - 45517 - 45516 - 45515
 - 45529 - 45528 - 45527 - 45526 - 45525 - 45524 - 4552345537 - 45536 - 45535 - 45534 - 45533 - 45532 - 45531 - 45530
 - 45544 - 45543 - 45542 - 45541 - 45540 - 45539 - 4553845552 - 45551 - 45550 - 45549 - 45548 - 45547 - 45546 - 45545
 - 45559 - 45558 - 45557 - 45556 - 45555 - 45554 - 4555345567 - 45566 - 45565 - 45564 - 45563 - 45562 - 45561 - 45560
 - 45574 - 45573 - 45572 - 45571 - 45570 - 45569 - 4556845582 - 45581 - 45580 - 45579 - 45578 - 45577 - 45576 - 45575
 - 45589 - 45588 - 45587 - 45586 - 45585 - 45584 - 4558345597 - 45596 - 45595 - 45594 - 45593 - 45592 - 45591 - 45590
 - 45604 - 45603 - 45602 - 45601 - 45600 - 45599 - 4559845612 - 45611 - 45610 - 45609 - 45608 - 45607 - 45606 - 45605
 - 45620 - 45619 - 45618 - 45617 - 45615 - 45614 - 4561345628 - 45627 - 45626 - 45625 - 45624 - 45623 - 45622 - 45621
 - 45635 - 45634 - 45633 - 45632 - 45631 - 45630 - 4562945643 - 45642 - 45641 - 45640 - 45639 - 45638 - 45637 - 45636
 - 45650 - 45649 - 45648 - 45647 - 45646 - 45645 - 4564445658 - 45657 - 45656 - 45655 - 45654 - 45653 - 45652 - 45651
 - 45665 - 45664 - 45663 - 45662 - 45661 - 45660 - 4565945673 - 45672 - 45671 - 45670 - 45669 - 45668 - 45667 - 45666
 - 45680 - 45679 - 45678 - 45677 - 45676 - 45675 - 4567445688 - 45687 - 45686 - 45685 - 45684 - 45683 - 45682 - 45681
 - 45695 - 45694 - 45693 - 45692 - 45691 - 45690 - 4568945703 - 45702 - 45701 - 45700 - 45699 - 45698 - 45697 - 45696
 - 45710 - 45709 - 45708 - 45707 - 45706 - 45705 - 4570445718 - 45717 - 45716 - 45715 - 45714 - 45713 - 45712 - 45711
 - 45725 - 45724 - 45723 - 45722 - 45721 - 45720 - 4571945733 - 45732 - 45731 - 45730 - 45729 - 45728 - 45727 - 45726
 - 43549 - 45739 - 45738 - 45737 - 45736 - 45735 - 4573443557 - 43556 - 43555 - 43554 - 43553 - 43552 - 43551 - 43550
 - 43564 - 43563 - 43562 - 43561 - 43560 - 43559 - 4355843572 - 43571 - 43570 - 43569 - 43568 - 43567 - 43566 - 43565
 - 43579 - 43578 - 43577 - 43576 - 43575 - 43574 - 4357343587 - 43586 - 43585 - 43584 - 43583 - 43582 - 43581 - 43580
 - 43594 - 43593 - 43592 - 43591 - 43590 - 43589 - 4358843602 - 43601 - 43600 - 43599 - 43598 - 43597 - 43596 - 43595
 - 43609 - 43608 - 43607 - 43606 - 43605 - 43604 - 4360343617 - 43616 - 43615 - 43614 - 43613 - 43612 - 43611 - 43610
 - 43624 - 43623 - 43622 - 43621 - 43620 - 43619 - 4361843632 - 43631 - 43630 - 43629 - 43628 - 43627 - 43626 - 43625
 - 43639 - 43638 - 43637 - 43636 - 43635 - 43634 - 4363343649 - 43648 - 43647 - 43646 - 43643 - 43642 - 43641 - 43640
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 - 43656 - 43655 - 43654 - 43653 - 43652 - 43651 - 4365043920 - 43919 - 43918 - 43917 - 43916 - 43660 - 43659 - 43658
 - 43927 - 43926 - 43925 - 43924 - 43923 - 43922 - 4392143935 - 43934 - 43933 - 43932 - 43931 - 43930 - 43929 - 43928
 - 43942 - 43941 - 43940 - 43939 - 43938 - 43937 - 4393643950 - 43949 - 43948 - 43947 - 43946 - 43945 - 43944 - 43943
 - 43957 - 43956 - 43955 - 43954 - 43953 - 43952 - 4395143965 - 43964 - 43963 - 43962 - 43961 - 43960 - 43959 - 43958
 - 43973 - 43972 - 43971 - 43970 - 43969 - 43968 - 4396643981 - 43980 - 43979 - 43978 - 43977 - 43976 - 43975 - 43974
 - 43988 - 43987 - 43986 - 43985 - 43984 - 43983 - 4398243996 - 43995 - 43994 - 43993 - 43992 - 43991 - 43990 - 43989
 - 44003 - 44002 - 44001 - 44000 - 43999 - 43998 - 4399744011 - 44010 - 44009 - 44008 - 44007 - 44006 - 44005 - 44004
 - 44018 - 44017 - 44016 - 44015 - 44014 - 44013 - 4401244026 - 44025 - 44024 - 44023 - 44022 - 44021 - 44020 - 44019
 - 44033 - 44032 - 44031 - 44030 - 44029 - 44028 - 4402744041 - 44040 - 44039 - 44038 - 44037 - 44036 - 44035 - 44034
 - 44050 - 44049 - 44048 - 44047 - 44046 - 44045 - 4404244058 - 44057 - 44056 - 44055 - 44054 - 44053 - 44052 - 44051
 - 44065 - 44064 - 44063 - 44062 - 44061 - 44060 - 4405944073 - 44072 - 44071 - 44070 - 44069 - 44068 - 44067 - 44066
 - 44081 - 44080 - 44079 - 44078 - 44077 - 44076 - 4407444089 - 44088 - 44087 - 44086 - 44085 - 44084 - 44083 - 44082
 - 44096 - 44095 - 44094 - 44093 - 44092 - 44091 - 4409044104 - 44103 - 44102 - 44101 - 44100 - 44099 - 44098 - 44097
 - 44116 - 44115 - 44111 - 44108 - 44107 - 44106 - 4410544124 - 44123 - 44122 - 44121 - 44120 - 44119 - 44118 - 44117
 - 44131 - 44130 - 44129 - 44128 - 44127 - 44126 - 4412544139 - 44138 - 44137 - 44136 - 44135 - 44134 - 44133 - 44132
 - 44146 - 44145 - 44144 - 44143 - 44142 - 44141 - 4414044154 - 44153 - 44152 - 44151 - 44150 - 44149 - 44148 - 44147
 - 44161 - 44160 - 44159 - 44158 - 44157 - 44156 - 4415544169 - 44168 - 44167 - 44166 - 44165 - 44164 - 44163 - 44162
 - 44176 - 44175 - 44174 - 44173 - 44172 - 44171 - 4417044184 - 44183 - 44182 - 44181 - 44180 - 44179 - 44178 - 44177
 - 44191 - 44190 - 44189 - 44188 - 44187 - 44186 - 4418544199 - 44198 - 44197 - 44196 - 44195 - 44194 - 44193 - 44192
 - 44206 - 44205 - 44204 - 44203 - 44202 - 44201 - 4420044214 - 44213 - 44212 - 44211 - 44210 - 44209 - 44208 - 44207
 - 44221 - 44220 - 44219 - 44218 - 44217 - 44216 - 4421544229 - 44228 - 44227 - 44226 - 44225 - 44224 - 44223 - 44222
 - 44236 - 44235 - 44234 - 44233 - 44232 - 44231 - 4423044244 - 44243 - 44242 - 44241 - 44240 - 44239 - 44238 - 44237
 - 44251 - 44250 - 44249 - 44248 - 44247 - 44246 - 4424544259 - 44258 - 44257 - 44256 - 44255 - 44254 - 44253 - 44252
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طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري عدد 17 - 13010
 - 44266 - 44265 - 44264 - 44263 - 44262 - 44261 - 44260املؤسس للملك املدعو " بوشنة  " 02الكائن بالعيون جتزئة  ،707وذلك
44274 - 44273 - 44272 - 44271 - 44270 - 44269 - 44268 - 44267
بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.
 - 44281 - 44280 - 44279 - 44278 - 44277 - 44276 - 44275ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل
44289 - 44288 - 44287 - 44286 - 44285 - 44284 - 44283 - 44282
أجال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هدا اإلعالن باجلريدة
 - 44296 - 44295 - 44294 - 44293 - 44292 - 44291 - 44290الرسمية.
44304 - 44303 - 44302 - 44301 - 44300 - 44299 - 44298 - 44297
إن احملافظ على األمالك العقارية والرهون بالعيون يعلن للعموم أن
 - 44311 - 44310 - 44309 - 44308 - 44307 - 44306 - 44305السيد عمر الريكاس نيابة عن السيد ابراهيم اهل حماد ابن البشير
44319 - 44318 - 44317 - 44316 - 44315 - 44314 - 44313 - 44312
واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بحي الضيعات فم الواد ،العيون،
 - 44326 - 44325 - 44324 - 44323 - 44322 - 44321 - 44320طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري عدد 17 - 13011
44334 - 44333 - 44332 - 44331 - 44330 - 44329 - 44328 - 44327
املؤسس للملك املدعو " بوشنة  " 03الكائن بالعيون جتزئة  ،707وذلك
 - 44341 - 44340 - 44339 - 44338 - 44337 - 44336 - 44335بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.
44349 - 44348 - 44347 - 44346 - 44345 - 44344 - 44343 - 44342
ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل
 - 44356 - 44355 - 44354 - 44353 - 44352 - 44351 - 44350أجال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هدا اإلعالن باجلريدة
44364 - 44363 - 44362 - 44361 - 44360 - 44359 - 44358 - 44357
الرسمية.
 - 44371 - 44370 - 44369 - 44368 - 44367 - 44366 - 44365احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
44379 - 44378 - 44377 - 44376 - 44375 - 44374 - 44373 - 44372
رشيد الوردي
			
 - 44396 - 44395 - 44385 - 44384 - 44382 - 44381 - 4438044438 - 44437 - 44436 - 44435 - 44434 - 44421 - 44420 - 44397
 - 44448 - 44447 - 44446 - 44445 - 44444 - 44440 - 4443944458 - 44457 - 44456 - 44455 - 44454 - 44453 - 44452 - 44451
محافظة خريبكة
 - 44468 - 44466 - 44465 - 44464 - 44461 - 44460 - 4445944476 - 44475 - 44474 - 44473 - 44472 - 44471 - 44470 - 44469
مطلب رقم 18 - 13725
 - 44483 - 44482 - 44481 - 44480 - 44479 - 44478 - 44477إسم امللك " :املرس" .
44485 - 44484
موقعه  :دائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،دوار اوالد الصغير.
مجموع هذه املطالب على الرمز 16
نوعه  :ارض فالحية
احملافظ على االمالك العقارية باخلميسات
مساحته  66 :آ  43س.
عبد االله املعطاوي
			
اجملاورون :
شماال :ورثة غريف احلاج احمد؛
جنوبا  :فاطنة بنت الشرقي؛
شرقا  :ورثة احمد بن املولودي؛
محافظة العيون
غربا  ، :فاطنة بنت املعطي
طالب التحفيظ :شراجي الغزواني بن صالح.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني

إن احملافظ على األمالك العقارية والرهون بالعيون يعلن للعموم أن:
السيد عمر الريكاس نيابة عن السيد ابراهيم اهل حماد ابن البشير
واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بحي الضيعات فم الواد ،العيون،

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 18 - 22735
امللك امللك املسمى  " :املرس"
الكائن  :بدائرة خريبكة ،جماعة بولنوار ،دوار املساعدة.
طالب التحفيظ  :زهرة تلو بنت عبد السالم ومن معها.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 856
املؤرخة في  27مايو .2015
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اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد دغناني طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم
العقاري رقم  18-14408املؤسس للملك املدعو :بوجنيبة  48 -الكائن
مبدينة بوجنيبة وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تغيير إسم عقارات محفظة

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد سباع محمد بن عالل ,احلامل للبطاقة الوطنية
رقم  ,Q257202الساكن مبدينة خريبكة طلب أن يعطى من اآلن
فصاعدا للملك املدعو "توفيق " 3رسمه العقاري رقم 18 - 98295
الكائن مبدينة خريبكة جتزئة توفيق االسم اآلتي "الصفاء 170ر ".
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيدة سهام بوعابيد طلبت أن يعطى من اآلن فصاعدا
للملك املدعو " توفيق  " 08رسمه العقاري عدد  18 - 98299الكائن
مبدينة خريبكة االسم اآلتي  " :الصفاء 172ر ".
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد يوسف سباع  ,طلب أن يعطى من اآلن فصاعدا
للملك املدعو " :توفيق  "10 -رسمه العقاري رقم  18 - 98301الكائن
مبدينة خريبكة االسم اآلتي  " :الصفاء -171ر ".
احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة
			
عبد احلليم فتح اهلل
				

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 25829
إسم امللك " :وادي عياد
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر  ،جماعة بغاغزة ،احملل املدعو :دور
واد اسال
تاريخ التحديد 13 :ماي 2009
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املساحة التي أظهرها التصميم 08 :هـ  44ار  61س.
نوعه :أرض فالحية  ،رعوية  ،وبجزء منها بناء
يتكون من سفل مع بنايات أخرى
اجملاورون:
شماال :عبد الرحمان العياشي اغبالو  ،ورثة عبد
اهلل احمد عثمان
شرقا :مطلبي التحفيظ عدد19 - 25826 ، 19 - 25825 :
جنوبا  :اجلماعتني السالليتني لدوار الوعارنة ودوار أسال
غربا  :الواد ثم اجلماعة الساللية لدوار الوعارنة
طالب (ة)  :اجلماعة الساللية دوار واد اسال الوصي عنها السيد وزير
الداخلية
مطلب رقم 19 - 78819

إسم امللك " :بيان
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون ،احملل املدعو :لوبار
تاريخ التحديد 30 :ماي 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  04س.
نوعه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :بكوري علي  ،بكوري محمد
شرقا :انوار املنصوري
جنوبا  :زنقة
غربا  :عبد الرحمان بن التهامي
طالب (ة)  :مليكة بنت عبد السالم احلرتي
مطلب رقم 19 - 78829
إسم امللك " :دقم الطريق
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة أزال الزيتون  ،جماعة أزال ،احملل املدعو:
املعاصم دقم الطريق
تاريخ التحديد 06 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 10 :ار  29س.
نوعه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد19 - 59516 :
شرقا :رسم عقاري عدد ، 19 - 78362 :ورثة اوالد شعيب امحمد ومن
معه  ،رسم عقاري عدد19 - 95724 :
جنوبا  :رسم عقاري عدد19 - 91484 :
غربا  :رسم عقاري عدد19 - 91484 :
طالب (ة)  :محمد بن عبد السالم بن عياد ومن معه
مطلب رقم 19 - 78835
إسم امللك  :املرجع اجلزء األول حبوس ليلة القدر ملسجد امرسان
الوسطى
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :مدشر الشرفاء
تاريخ التحديد 14 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 11 :ار  14س.
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نوعه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال :ورثة محمد لولويتي
شرقا :مطلب عدد19 - 78704 :
جنوبا  :مطلبي التحفيظ عدد، 19 - 78672 :
19 - 78683
غربا  :خندق ثم مطلبي التحفيظ عدد - 78836 :و 19 - 78683 19
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78836
إسم امللك " :بوعزوف التابعة حلبوس ليلة القر ملسجد شرفاء الواد
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :مدشر الشرفاء
تاريخ التحديد 14 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 54 :ار  23س.
نوعه :أرض فالحية تتكون من قطعتني:
القطعة األولى:
اجملاورون:
شماال :مطلب عدد19 - 78702 :
شرقا :خندق ثم ورثة محمد الوليتي
جنوبا  :مطلبي التحفيظ عدد19 - 78683 ، 19 - 78835 :
غربا  :خندق ثم ورثة محمد الوليتي
القطعة الثانية:
شماال :خندق
شرقا :خندق
جنوبا  :بكوري احمد
غربا  :خندق
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان.
مطلب رقم 19 - 78839
إسم امللك :ضروة القرار  864التابع لنيابة ودراس
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :مدشر الشرفاء
تاريخ التحديد 14 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 27 :ار  65س.
نوعه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال :االحباس

شرقا :مطلب عدد19 - 78837 :
جنوبا  :ممر
غربا  :مطلب عدد19 - 78840 :
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78840
إسم امللك " :بوحجر السفلي  448التابع ملسجد امرسان الوسطى
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :مدشر الشرفاء
تاريخ التحديد 14 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 81 :ار  11س.
نوعه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال :االحباس
شرقا :مطلب عدد19 - 78839 :
جنوبا  :ممر
غربا  :االحباس
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان.
مطلب رقم 19 - 78841
إسم امللك " :املرجع التابع حلبوس ليلة القدر ملسجد شرفاء الواد
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :مدشر الشرفاء
تاريخ التحديد 14 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 16 :ار  12س.
نوعه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال :االحباس
شرقا :االحباس
جنوبا  :ممر
غربا  :ورثة بوعراب
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان.
مطلب رقم 19 - 78847
إسم امللك " :بكري
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم
 ،احملل املدعو :القيطون
تاريخ التحديد 16 :يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  95س.
نوعه :أرض عارية بها بئر
اجملاورون:
شماال :ممر ثم رسم عقاري عدد19 - 23565 :
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شرقا :مطلب عدد19 - 60290 :

املساحة التي أظهرها التصميم 08 :ار  59س.

جنوبا  :مطلب عدد19 - 60121 :

نوعه :أرض فالحية

غربا  :مطلب عدد19 - 60074 :

اجملاورون:

طالب (ة)  :أسامة بن مصطفى بكري ومن معه

شماال :محمد امزيل
شرقا :االحباس

مطلب رقم 19 - 78848

جنوبا  :عبد السالم اعيان

إسم امللك " :الشمامخة
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة و جماعة ابريكشة ،احملل املدعو :الشمامخة
تاريخ التحديد 21 :يونيو 2022

غربا  :املفضل كوياز
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان

املساحة التي أظهرها التصميم 03 :ار  13س.

مطلب رقم 19 - 78857

نوعه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة وبجزء

إسم امللك " :إميان

منها بناء يتكون من سفل

موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم

اجملاورون:

احملل املدعو :املاء املسوس

شماال :بويشو احمد

تاريخ التحديد 21 :يونيو 2022

شرقا :مليكة خيي

املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار  41س.

جنوبا  :مليكة خيي

نوعه :أرض عارية

غربا  :ممر

اجملاورون:

طالب (ة)  :بن يشو عبد السالم بن العياشي

شماال :جناة اشقارة
شرقا :ممر عمومي

مطلب رقم 19 - 78849

جنوبا  :رسم عقاري عدد19 - 60964 :

إسم امللك " :بسملة
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة ازال الزيتون  ،جماعة ازال  ،احملل املدعو:
دوار املعاصم

غربا  :اشقارة
طالب (ة)  :عبد السالم بن محمد القزطيطي

تاريخ التحديد 20 :يونيو 2022

مطلب رقم 19 - 78002

املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  98س.

إسم امللك " :مدرسة لالعائشة

نوعه :أرض عارية

موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة ازال الزيتون  ،جماعة الزيتون ،

اجملاورون:

تاريخ التحديد 07 :فبراير 2022

شماال :ورثة حمودي

املساحة التي أظهرها التصميم 24 :ار  99س.

شرقا :ممر عمومي

نوعه :أرض بها مدرسة مع حديقة وملعب

جنوبا  :ممر

اجملاورون:

غربا  :ورثة حمودي

شماال :ممر عمومي

طالب (ة)  :جمال بن محمد احلراق ومن معه

شرقا :ممر
جنوبا  :مقبرة

مطلب رقم 19 - 78850
إسم امللك :فدان في الغرزاوية التابع ملسجد تزغارين 02 - 08 - 21866

غربا  :مطلب عدد19 - 77294 :

موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة قاع اسراس  ،جماعة تاسيفت  ،احملل

طالب (ة)  :الدولة امللك اخلاص
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بتطوان

املدعو :دوار اماغوس
تاريخ التحديد 22 :يونيو 2022

			

محمد سعيد.
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محافظة اسفي
مطلب رقم 23 - 2304
اسم امللك  :ملك مسرار
موقعه  :اسفي  ،حي لبيار ،زنقة سيدي مبارك
املساحة التي أظهرها التصميم  57 :س
نوعه  :دار للسكنى بها سفلي وطابق اول
اجملاورون :
شماال  :قاسم
شرقا  :بقشيش
جنوبا  :زنقة سيدي مبارك
غربا  :الركراكي بن عبد الكرمي
طالب التحفيظ  :املسرار عمر ابن صالح
مطلب رقم 23 - 8354
اسم امللك  :ملك مخزني رقم  669اسفي
موقعه  :اسفي  ،جماعة بو الذهب ن الطريق الثانوية رقم 126
املساحة التي أظهرها التصميم  86 :س
نوعه  :أرض عارية متكونة من قطعتني و مدور بسور
اجملاورون :
شماال  :مدرسة العليا للتكنولوجية
شرقا  :ملك الدولة
جنوبا  :الطريق اجلهوية رقم  202عرضها  25مترا
غربا  :ملك الدولة
طالب التحفيظ  :السيد مدير أمالك الدولة (نيابة عن امللك اخلاص)
مطلب رقم 23 - 97212

اسم امللك  :الدراع
موقعه  :اقليم اليوسفية  ،جماعة وقيادة الكنتور ،دوار زاوية حرمة اهلل
املساحة التي أظهرها التصميم  03 :هك  81آر  98س
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 232 - 63614احلاج صديق -وبدر الدين منصور
شرقا  :الطريق معبدة عرضها  10أمتار
جنوبا  :عبد اللطيف بوالل
غربا  :ورثة كنباع بدر الدين منصور
طالب التحفيظ  :عكرامة سعيد ابن احلسني بن املهدي
مطلب رقم 23 - 103990
اسم امللك  :ملك بلماحي
موقعه  :اليوسفية  ،جماعة الشماعية ،حي سالم خميس زمية
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  09آر  91س
نوعه  :ارض فالحية بها ممر عرضه مترا واحدا

اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  204عرضها  15مترا
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 69310
جنوبا  :الزنقة عرضها  06أمتار
غربا  :ورثة كنباع و طريق عرضها  5أمتار مربع
طالبوا التحفيظ  :بلماحي عبد املالك ابن اجلياللي ومن معه
مطلب رقم 23 - 104023
اسم امللك  :ملك ورثة الدباب
موقعه  :اليوسفية  ،حي التقدم ،زنقة عبد اهلل الشفشاوني
املساحة التي أظهرها التصميم  50 :س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :الزنقة عرضها  9 ، 70مترا
شرقا  :الزنقة عرضها  7أمتار
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 41038
غربا  :زنقة عبد اهلل شفشاوني عرضها  10أمتار مربع
طالبوا التحفيظ  :أهل يعيش خديجة بنت سالم بن عمر ومن معها
مطلب رقم 23 - 111024
اسم امللك  :أرض فارغة
موقعه  :اسفي  ،زنقة تخربينت ،حي سيدي بوزيد
املساحة التي أظهرها التصميم  67 :س
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :الزنقة عرضها  10أمتار
شرقا  :الزنقة عرضها  4أمتار
جنوبا  :عبد الرحيم ملدايني
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 60480
طالبو التحفيظ  :ملسيح رضوان ابن عبد اهلل بن محمد ومن معه
مطلب رقم 23 - 111114
اسم امللك . :بلوك 65
موقعه  :اسفي ،حي عقبة بن نافع
املساحة التي أظهرها التصميم  03 :هك  35آر  75س
القطعة االولى مساحتها 0 :هك  95آر  47س
القطعة الثانية مساحتها  02 :هك  49آر  29س
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نوعه  :ارض عارية مشتملة على قطعتني األولى بها خط كهربائي
متوسط الضغط و الثانية بها أشجار و خطني كهربائيني متوسطي
الضغط و أرض محصورة لفائدة اجملمع الشريف للفوسفاط و مريرة
عرضها  5أمتار مربع .
اجملاورون :
شماال  :اجملمع الشريف للفوسفاط
شرقا  :ورثة حليمة بنت اجلياللي
جنوبا  :ورثة رقية بنت داوود
غربا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
مطلب رقم 23 - 111137
اسم امللك  :بلوك 128
موقعه  :اسفي  ،دوار البورات
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  30آر  55س
نوعه  :أرض فالحية تتكون من ثالثة قطع تفصل بينهما طريق
عرضها متغير :
القطعة االولى  :مساحتها  33أر  66س
القطعة الثانية  :مساحتها  58آر  96س
القطعة الثالثة  :مساحتها  37آر  93س
اجملاورون :
شماال  :محمد حريبة
شرقا  :مبارك باجة
جنوبا  :ممر املكتب الوطني للسكك احلديدية عرضه  40مترا
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 23 - 60177وورثة حبيبة بنت اليزيدي
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
مطلب رقم 23 - 111235
اسم امللك  :بالد دكاكن
موقعه  :اقليم اسفي  ،جماعة بوكدرة ،دوار اخلنيشات
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  42آر  85س
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :أحمد بن العطار
شرقا  :ورثة عبد السالم حمامة – ومطالب التحفيظ عدد - 92181
 - 23 - 92326 - 23 - 92083 - 23والعربي ايت احلاج
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 92356
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 92286
طالبة التحفيظ  :حفيظة جغناني بنت محمد
مطلب رقم 23 - 125873

اسم امللك  :السكنى
موقعه  :اقليم اسفي  ،جماعة شهدة ،قيادة العامر ،دوار اوالد داود
املساحة التي أظهرها التصميم  15 :آر  10س

5717
نوعه  :أرض بها اربعة منازل بالسفلي واشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد /2812م
شرقا  :غوفران بوشعيب ،كبال العربي
جنوبا  :مجاز الدوار
غربا  :الطريق الرئيسية رقم  1عرضها  30مترا
طالب التحفيظ  :اشويبة ميلود ابن محمد بن حلسن
مطلب رقم 23 - 126104
اسم امللك  :ملك أميمة وشريفة
موقعه  :اليوسفية ،حي املسيرة شارع أبو متام
املساحة التي أظهرها التصميم  97 :س
نوعه  :دار للسكنى مشتملة على سفلي وطابق أول وطابق ثاني وسطح
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 44413
شرقا  :ساحة
جنوبا  :شارع أبو متام
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 59034
طالبو التحفيظ  :الشاوي شريفة بنت عبد احلق ومن معها
مطلب رقم 23 - 126180
اسم امللك . :القرية
موقعه  :اقليم اسفي ،جماعة الصعادال ،قيادة دار السي عيسى  ،دوار
الزغاغرة
املساحة التي أظهرها التصميم  11 :آر  60س
نوعه  :ارض فالحية يعبرها خط كهربائي متوسط التردد
اجملاورون :
شماال  :فاطمة بنت الصويري
شرقا  :الطريق عرضها  6أمتار
جنوبا  :اعبيد بن سالم -ومطلب التحفيظ عدد 23 - 29666
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 64912
طالبة التحفيظ  :التاخ بديعة بنت عبد القادر بن أحمد
مطلب رقم 23 - 126217
اسم امللك  :ملك احلمادي
موقعه  :اقليم اسفي  ،جماعة جمعة اسحيم ،دوار الرزازقة
املساحة التي أظهرها التصميم  67 :آر  51س
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نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :عادل وهبي ومن معه
شرقا  :عدنان حبابة االدريسي  ،وورثة حبابة
جنوبا  :ورثة العوني  ،والرسم العقاري عدد /1941م
غربا  :السعيد محمد ومن معه
طالبة التحفيظ  :احلماد ربيعة بنت احمد بن محمد
مطلب رقم 23 - 126305
اسم امللك  :احلرش
موقعه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة حد احرارة ،دوار بعلدن
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  79آر  58س
القطعة االولى مساحتها  01 :هك  50آر  41س
القطعة الثانية  29 :آر  17س
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة احمد بلحاج
شرقا  :الطريق رقم  301اجتاه الوالدية
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 46028
غربا  :الرسم العقاري عدد /7064ز
طالب التحفيظ  :امزي حسن بن احمد بن محمد
مطلب رقم 23 - 126308
اسم امللك  :قطعة الكدية 2
موقعه  :اقليم اسفي  ،جماعة الصعادال ،قيادة دار السي عيسى ،دوار
العليوات
املساحة التي أظهرها التصميم  19 :آر  49س
نوعه  :أرض فالحية بها خط كهربائي منخفض الضغط
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 39293
شرقا  :ورثة عبد الرحمان مغراوي
جنوبا  :الطريق معبدة – والرسم العقاري عدد 23 - 52439 - 23 - 52438
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 39293
طالبوا التحفيظ  :املغراوي يوسف ابن عبد الرحمان بن العياشي ومن معه
مطلب رقم 23 - 126319

شرقا  :ورثة اكرامة محمد
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 88077
غربا  :زنقة الدوار
طالبو التحفيظ  :فالح عتيقة بنت محمد بن مبارك ومن معها
مطلب رقم 23 - 126359
اسم امللك  :بالد السكنى
موقعه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة انكا ،دوار املويسات
املساحة التي أظهرها التصميم  70 :س
نوعه  :دار للسكنى بها سفلي وسطح
اجملاورون :
شماال  :ممرعمومي عرضه  5أمتار
شرقا  :عبد الرحمان احلسنى
جنوبا  :محمد حنزاز
غربا  :ممر عمومي عرضه  5أمتار
طالب التحفيظ  :بلعرم عبد العالي بن بوشعيب
مطلب رقم 23 - 126397
اسم امللك  :ملك االحرش
موقعه  :اقليم اسفي ،بلدية جمعة اسحيم ،حي الدعيجات
املساحة التي أظهرها التصميم  87 :س
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 97382
شرقا  :سعيد ساعف ومن معه
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 95809
غربا  :الزنقة رقم  E5عرضها  8أمتار
طالب التحفيظ  :االحرش عبد الواحد ابن احمد بن محمد
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :الدراع "
للمطلب رقم  23 - 97212الذي أدرجت خالصته اإلصالحية
باجلريدة الرسمية عدد  962بتاريخ  07يونيو 2017
بدال من :
مساحة امللك  85 :آر  07سنتيار

اسم امللك  :الرمل
موقعه  :اقليم اليوسفية  ،جماعة وقيادة الكنتور ،دوار زاوية حرمة اهلل
مساحة امللك  03 :هكتار  81آر  98سنتيار
املساحة التي أظهرها التصميم  95 :آر  20س
والباقي بدون تغيير
نوعه  :أرض فالحية يعبرها خط كهربائي متوسط التردد
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي بالنيابة
اجملاورون :
عبد اجلليل أبامني
		
شماال  :ورثة مكسودي محمد
إقرأ :
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محافظة بنسليمان
مطلب رقم 25 - 10095
اسم امللك  " :ابراهيم ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار الغليميني .
وقع حتديده في  29 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 73آ 16س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون.
شماال  :الرسمني العقارين عدد /31085 :س و ،25 - 60568نادي والعربي؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 81747 :؛
غربا  :الطريق .
طالبة التحفيظ  :السيدة عائشة افقيرات بنت إبراهيم .
مطلب رقم 25 - 10114
اسم امللك  " :مرس اخلير "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار وزيكة .
وقع حتديده في  23 :أغسطس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 8 :هـ 11آ 87س .
نوعه  :أرض فالحية تتكون من  3قطع بها أشجار وبئر ومقبرة .
القطعة األولى مساحتها 94 :آ 05س
اجملاورون.
شماال  :عبد الرحيم صوان؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد /16859 :س.
القطعة الثانية مساحتها 2 :هـ 17آ 24س
اجملاورون.
شماال  :رضى احلالوي؛
شرقا  :امللك الغابوي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق .
القطعة الثالة مساحتها 5 :هـ 58س
اجملاورون.
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد ،25 - 70423 :
امللك الغابوي؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 70423 :امللك الغابوي ؛
غربا  :الطريق .
طالبو التحفيظ  :السيد صمران محمد ومن معه .

5719
مطلب رقم 25 - 10422
اسم امللك  " :حليمة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار ديار احلجاج .
وقع حتديده في  30 :يونيو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 :هـ 42آ 70س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون.
شماال  :امللك الغابوي؛
شرقا  :الشعبة؛
جنوبا  :الشعبة ؛
غربا  :امللك الغابوي .
طالب التحفيظ  :السيد هشام زكرياء بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10481
اسم امللك  " :دهس الليمون ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار عبني كرزاز.
وقع حتديده في  03 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 87 :آ 39س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الواد ؛
شرقا  :ورثة بن روان؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد /14181 :س؛
غربا  :الرسم العقاري عدد /25010 :س .
طالب التحفيظ  :السيد الطيب احلاج علي بن العربي .
مطلب رقم 25 - 10509
اسم امللك  " :أرض جنانات ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اكزوالت .
وقع حتديده في  09 :نوفمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 24 :آ 96س .
نوعه  :أرض فالحية بها بئر .
اجملاورون.
شماال  :مجرى املاء ،زندون علي؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد /28250 :س؛
جنوبا  :ورثة محمد بن اجلياللي ؛
غربا  :ورثة محمد بن اجلياللي .
طالب التحفيظ  :السيد حلسن اخلضاري بن محمد.
مطلب رقم 25 - 10551
اسم امللك  " :فدان حلمر ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الغواوثة .
وقع حتديده في  25 :أبريل 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 54آ 22س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون.
شماال  :ورثة مصطفى بعيجو  ،محمد بعيجو بن زوين؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسمني العقارين عدد /43155 :س و /37038س،ممر ؛
غربا  :ممر ،الرسم العقاري عدد .25 - 49509 :
طالبة التحفيظ  :السيدة فاطمة املهدي بنت محمد .
مطلب رقم 25 - 10608
اسم امللك  " :طالع الصالح ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار القدامرة .
وقع حتديده في  02 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 78 :آ 01س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد /9955 :س ؛
شرقا  :عبد اهلل مخلص ؛
جنوبا  :ورثة الشافعي ومن معه؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . 25 - 7309 :
طالب التحفيظ  :السيد مخلص بوشعيب بن امليلودي .
مطلب رقم 25 - 10621
اسم امللك  " :بوعكاد ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار أوالد البهلول الساحل .
وقع حتديده في  07 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 52آ 40س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10425 :
جنوبا  :رشيد محمد؛
غربا  :رشيد محمد.
طالبو التحفيظ  :السيد اجلياللي حفرود ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10622
اسم امللك  " :بوعكاد ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار أوالد البهلول الساحل .
وقع حتديده في  07 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 91آ 28س .
نوعه  :أرض فالحية .
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اجملاورون.
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الرسمني العقارين عدد  25 - 34568 :و25 - 28448؛
جنوبا  :الرسمني العقارين عدد  25 - 34568 :و25 - 28448؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد . 25 - 10425 :
طالبو التحفيظ  :السيد اجلياللي حفرود ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10623
اسم امللك  " :دار الشياحنة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار العطاية .
وقع حتديده في  07 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 91آ 19س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون.
شماال  :الرسمني العقارين عدد 25 - 55032 :و25 - 26297؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 25 - 31378 :؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 2773 :
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب عوادي بن بوعزة .
مطلب رقم 25 - 10632
اسم امللك  " :بالد الطالع ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار أوالد البهلول
الساحل .
وقع حتديده في  17 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 16آ 42س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :احلاج ادريسي؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عبد الغاني ادريسي ،مصطفى ادريسي؛
غربا  :ورثة سي عبد اهلل .
طالب التحفيظ  :السيد عبد الكرمي كرمي بن الكبير .
مطلب رقم 25 - 10654
اسم امللك  " :جنان بهية ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الضبيات .
وقع حتديده في  08 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 4 :هـ 39آ 89س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون.
شماال  :قدميري نورالدين؛
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شرقا  :الرسم العقاري عدد /68361 :س؛

شرقا  :الطريق؛

جنوبا  :قدميري كوثر ؛

جنوبا  :الرسم العقاري عدد /15689 :س ؛

غربا  :ورثة احلاج عزوز ،الرسم العقاري عدد . 25 - 52244 :

غربا  :ورثة زهرة بنت امليلودي .

طالبة التحفيظ  :السيدة بهية القدميري بنت عبد العزيز

طالب التحفيظ  :السيد احمد طلحاوي بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10669

مطلب رقم 25 - 10657
اسم امللك  " :امليمة ".

اسم امللك  " :ماسوسة ".

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار الضبيات .

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار أوالد عزوز .

وقع حتديده في  08 :فبراير 2022

وقع حتديده في  19 :أبريل 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 88آ 88س .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 74 :آ 74س .

نوعه  :أرض فالحية.

نوعه  :أرض فالحية.

اجملاورون.

اجملاورون.

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10656 :؛

شماال  :الرسمني العقارين عدد  25 - 34910 :و ،25 - 26992زيدي امجيد؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد /15066 :س؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد /19370 :س؛

جنوبا  :الطريق ؛

جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  25 - 10535 :؛

غربا  :ممر وورثة احلاج إبراهيم ،مطلب التحفيظ رقم .25 - 10656

غربا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 22066 :زيد امجيد .

طالبة التحفيظ  :السيدة امينة بن درويش .

طالب التحفيظ  :السيد احمد بوطويل بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10670

مطلب رقم 25 - 10662
اسم امللك  " :الهاشمي".

اسم امللك  " :العربي الطلحاوي ".

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار أوالد عزوز .

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار أوالد اشطان .

وقع حتديده في  10 :فبراير 2022

وقع حتديده في  16 :فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 20آ 70س .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 65آ 71س .

نوعه  :أرض فالحية بها سفلي واسطبل و بئر.

نوعه  :أرض فالحية بها سفلي واسطبلني واشجار الفواكه .

اجملاورون.

اجملاورون.

شماال  :بوشعيب الشرقاوي؛

شماال  :ورثة امليلودي فنطوز؛

شرقا  :الطريق؛ الرسم العقاري عدد 25 - 38019 :؛

شرقا  :الطريق؛

جنوبا  :الرسم العقاري عدد /38940 :س ؛

جنوبا  :عبد الرحمان طلحاوي ،بوشعيب طلحاوي،

غربا  :الطريق .

العربي طلحاوي؛

طالبو التحفيظ  :السيد عبد الكبير الهشامي ومن معه .

غربا  :مطلب التحفيظ عدد . 25 - 10666 :
طالب التحفيظ  :السيد العربي طلحاوي .

مطلب رقم 25 - 10666
مطلب رقم 25 - 10678

اسم امللك  " :بوطوالة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار أوالد اشطان .

اسم امللك  " :اعصفير".

وقع حتديده في  15 :فبراير 2022

موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد الشادلي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 37آ 50س .

وقع حتديده في  01 :مارس 2022

نوعه  :أرض فالحية بها  3طوابق سفلية و  3آبارواسطبل واشجار الفواكه .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5 :آ 63س .

اجملاورون.

نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي وبئر واشجارالفواكه.

شماال  :ورثة عمرو طلحاوي ،ورثة زهرة طلحاوي ،مطلب التحفيظ

اجملاورون.

رقم 25 - 10670 :؛

شماال  :ورثة محمد بن قدور؛
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شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :عبد الرحمان بيض ،احمد رضاني ومحمد رضاني .
طالب التحفيظ  :السيد بيض عبد اللطيف بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10680
اسم امللك  " :أرض اجلنان ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد سيدي احمد .
وقع حتديده في  02 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 14 :آ 48س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الفواكه .
اجملاورون.
شماال  :عمر رطبي؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  25 - 32150 :؛
جنوبا  :ورثة برنية بنت موالي ادريس
غربا  :العمراني حسن شرقاوي ،خديجة بنت الغازي .
طالب التحفيظ  :السيد رضوان اجلوهري بن ادير.
مطلب رقم 25 - 10681
اسم امللك  " :بالد الظهر ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار البصاصلة .
وقع حتديده في  03 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 04آ 24س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :امحمد بن الصحراوي؛
شرقا  :ورثة بن الصحراوي ،ورثة الطيبي بن الصحراوي؛
جنوبا  :ورثة بن الصحراوي ،ورثة احمد بن الصحراوي؛
غربا  :ورثة املكي اسماعيلي ،الرسم العقاري عدد . 25 - 22065 :
طالبة التحفيظ  :شركة SARLE EXPO ROCHE SABLE
مطلب رقم 25 - 10685
اسم امللك  " :املويلحة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار أوالد اعميرة .
وقع حتديده في  08 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 75آ 11س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار االوكالبتوس
اجملاورون.
شماال  :الطريق؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 81497 :ورثة كبير بن احمد؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 65912 :؛
غربا  :ورثة كبير بن احمد .
طالبو التحفيظ  :السيد امليلودي اهريهرة بن حماني ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10686
اسم امللك  " :فدان اجللد ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار احملركة .
وقع حتديده في  10 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 16آ 74س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :ورثة وصيف محمد ،جمالي محمد؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد /7551 :د
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 25 - 29337 :
غربا  :ورثة بوشعيب بن محمد .
طالبو التحفيظ  :السيد محمد احملرقي بن اجلياللي ومن معه.
مطلب رقم 25 - 10687
اسم امللك  " :ضاية الشعير ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار أوالد يعكوب.
وقع حتديده في  14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 41آ 34س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :ورثة احلاج بوفردوس بن ملفضل؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة محمد بن حلفيان؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد امني لشهب بن عبد الرحيم .
مطلب رقم 25 - 10688
اسم امللك  " :املرس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار أوالد يعكوب.
وقع حتديده في  14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 :هـ 52آ 83س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :عبد الصمد بزاز ،زهرة بوفردوس؛
شرقا  :ورثة احلاج بوفردوس بن ملفضل ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة احلاج بوفردوس بن ملفضل .
طالب التحفيظ  :السيد امني لشهب بن عبد الرحيم .
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مطلب رقم 25 - 10689
اسم امللك  " :عزيب كرف ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار الدعيديعة .
وقع حتديده في  14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 41آ 34س .
نوعه  :أرض فالحية بها بناء سفلي.
اجملاورون.
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10690 :؛
شرقا  :ورثة نسيس محمد بن محمد ؛
جنوبا  :قناة مجرى املاء؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب املواق بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10690
اسم امللك  " :عزيب كرف ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار الدعيديعة .
وقع حتديده في  14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 8 :آ 36س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :بوعزة الطبيب؛
شرقا  :نسيس محمد  ،ورثة نسيس محمد بن محمد ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10689 :؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب املواق بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10692
اسم امللك  " :ضاية ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار أوالد اعميرة .
وقع حتديده في  21 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :هـ 81آ 54س .
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار.
اجملاورون.
شماال  :الشعبة؛
شرقا  :الشعبة ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  ،992-29 :عبد الكرمي تعيدة ؛
غربا  :الطريق ،مطلب التحفيظ رقم ،992-29 :الشعبة ،ورثة تغيدة بوعزة .
طالبو التحفيظ  :السيد احلسني تعيدة ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10693
اسم امللك  " :أرض البركة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد الشادلي .
وقع حتديده في  21 :مارس 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 66 :آ 07س .
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني :
القطعة األولى مساحتها 61 :آ 05س
اجملاورون.
شماال  :ورثة احلاج محمد بن الفاطمي؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 10658 :؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 15291 :؛
غربا  :الطريق .
القطعة الثانية مساحتها 5 :آ 02س
اجملاورون.
شماال  :ورثة احلاج محمد بن الفاطمي؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة والد الشافعي؛
غربا  :الرسم العقاري عدد /38007 :س .
طالب التحفيظ  :السيد مصطفى الشميعات بن بوشعيب .
مطلب رقم 25 - 10694
اسم امللك  " :الكليب ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القدامرة .
وقع حتديده في  22 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 44 :آ 93س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :ورثة مدين بلحاج؛
شرقا  :مدين عمرو مدين محمد ؛
جنوبا  :بنشافعي ادريس؛
غربا  :عبد الرحمان مدين ،ادريس بلعرج .
طالبو التحفيظ  :السيد مدين اجلياللي ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10695
اسم امللك  " :أرض موسى ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القدامرة .
وقع حتديده في  22 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 29 :آ 91س .
نوعه  :أرض فالحية بها سفليني ومحرك للماء واسطبل ويئر ومخزن .
اجملاورون.
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق ،مدين عمرو ؛
جنوبا  :ورثة بن الطيبي؛
غربا  :مدين عمرو .
طالبو التحفيظ  :السيد اجلياللي مدين ومن معه .
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مطلب رقم 25 - 10697
اسم امللك  " :املرس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهيم.
وقع حتديده في  23 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 30 :آ 61س .
نوعه  :أرض فالحية بها سفلي واشجار الفواكه .
اجملاورون.
شماال  :محمد الكرش؛
شرقا  :ورثة محمد اكريش ،ورثة مصطفى اكريش،
عبد القادر نصيح ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة عمرو نصيح .
طالبو التحفيظ  :السيد خليل بوالل بن العربي ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10698
اسم امللك  " :حويويطة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار أوالد سي احمد .
وقع حتديده في  24 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 61 :آ 18س .
نوعه  :أرض فالحية بها سفلي واشجار الفواكه وبئر
وتتكون من قطعتني
القطعة األولى مساحتها 1 :آ 80س .
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد 25 - 76036 :؛
شرقا  :الشعبة ؛
جنوبا  :احليحي محمد ؛
غربا  :الطريق .
القطعة الثانية مساحتها 59 :آ 38س
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد 25 - 76036 :؛
شرقا  :معتصيم ادريسية ،ورثة بوعزاوي علي بنسليمان؛
جنوبا  :احليحي محمد ؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد بوعزة بليزيد بن لكبير .
مطلب رقم 25 - 10699
اسم امللك  " :بالد الزيتون ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار حمداوة .
وقع حتديده في  24 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 4 :هـ 95آ 37س .

نوعه  :أرض فالحية بها سكنى سفلية واشجار الزيتون.
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 51462 :الرشادي علي؛
شرقا  :بنوة احلاج  ،بنوة سعيد ،الشعبة ؛
جنوبا  :ورثة سي الوراق؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد ريحان املصطفى بن رحال .
مطلب رقم 25 - 10700
اسم امللك  " :مغيزل".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املشعريني .
وقع حتديده في  25 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 44آ 54س .
نوعه  :أرض فالحية بها سفلي وبئر وحوض.
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد ، 25 - 6937 :لبريكي عبد اهلل ،ورثة ملطي؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد /5765 :د؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد /5765 :د .
طالبة التحفيظ  :السيد ثوب حورية بنت محمد .
مطلب رقم 25 - 10701
اسم امللك  " :بطمة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القدامرة .
وقع حتديده في  25 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 12 :آ 14س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الشعبة؛
شرقا  :مدين سعيد ؛
جنوبا  :مدين سعيد؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى مدين .
مطلب رقم 25 - 10703
اسم امللك  " :املعمرية ." 1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار أوالد بالل .
وقع حتديده في  01 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 73 :آ 52س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد 25 - 27462 :؛
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شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة عزي؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . 25 - 29986 :
طالب التحفيظ  :السيد العياشي الوردي بن احلاج بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10707
اسم امللك  " :الدهس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار السوالم.
وقع حتديده في  08 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 80آ 86س
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :ورثة احلاج سفدين ولد امبارك؛
شرقا  :أوالد نفيفيخ ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد /16500 :س؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . 25 - 36910 :
طالبو التحفيظ  :السيد عبد لوزي ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10708
اسم امللك  " :طويجني لوزي".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الغابة دوار أوالد طرفاية .
وقع حتديده في  08 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 14آ 16س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :ورثة طامو  ،فاطنة بنت محمد؛
شرقا  :الشعبة ،ورثة عبد القادر اليحياوي ؛
جنوبا  :ورثة عبد القادر البحباوي مطلب التحفيظ رقم /25743 :س ملغى ؛
غربا  :الشعبة .
طالبو التحفيظ  :السيد عبد اهلل لوزي ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10709
اسم امللك  " :املرس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار الكويرة.
وقع حتديده في  08 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 29 :آ 60س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الفواكه واشجار الزيتون.
اجملاورون.
شماال  :ورثة الغزواني بن الطاهر؛
شرقا  :محمد بن الغزواني ؛
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جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 69836 :؛
غربا  :املكي بنسليمان ،عائشة بنت الرداد .
طالب التحفيظ  :السيد محمد كيحل بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10713
اسم امللك  " :أرض هاجر ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .
وقع حتديده في  18 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 51 :آ 71س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري رقم 25 - 65775 :؛
شرقا  :السهب ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 19478 :؛
غربا  :الطريق .
طالبة التحفيظ  :السيد هاجر الساحلي بنت علي .
مطلب رقم 25 - 10716
اسم امللك  " :نور ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار املناصرة أوالد موسى.
وقع حتديده في  22 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 74آ 37س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد ، 25 - 32482 :الطريق؛
شرقا  :يوسف الكافي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 70423 :الغابة؛
غربا  :رقية حلمراوي .
طالبة التحفيظ  :السيدة أسماء الكافي بنت محمد.
مطلب رقم 25 - 10719
اسم امللك  " :أرض حمرود ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار الطرش .
وقع حتديده في  29 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 64 :آ 71س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :عيسى عيسى ولد لبصير؛
شرقا  :عمراوي البوعزاوي ؛
جنوبا  :لفضيل شرقي؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى الساخي بن بوعزة .
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مطلب رقم 25 - 10720
اسم امللك  " :أرض حمرية ." 4
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار الطرش.
وقع حتديده في  29 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 43 :آ 73س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :مالكي احمد؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :حلومي لكبير؛
غربا  :مالكي ولد سيدي بوعزة .
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى الساخي .
مطلب رقم 25 - 10721
اسم امللك  " :أرض معاد ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار البصاصلة.
وقع حتديده في  29 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 93 :آ 40س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون.
شماال  :الرسم العقاري عدد 25 - 16494 :؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد ،25 - 30467 :
عبد القادر بن وردية ؛
غربا  :عبد القادر بن وردية.
طالب التحفيظ  :السيد محمد سالك بن عمرو بن محمد .

اقـرأ :
اسم امللك الكويرة
والباقي بدون تغيير.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " بالد الطالع "
ذي املطلب رقم  25 - 10632الذي أدرج االعالن عن التحديد
باجلريدة الرسمية رقم  1195 :املؤرخـة فـي  24نوفمبر .2021
عـوضا عن :
السيد عبد الكرمي بن الكبير
اقـرأ :
السيد عبد الكرمي كرمي بن الكبير
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان
عبد اللطيف شانع
			

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " سيدي الغزواني "
ذي املطلب رقم  25 - 10600الذي أدرج االعالن عن التحديد
باجلريدة الرسمية رقم  1190 :املؤرخـة فـي  20اكتوبر .2021
عـوضا عن :
دوار سيدي الغزواني
اقـرأ :
دوار البصاصلة
والباقي بدون تغيير.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " الكويرة "
ذي املطلب رقم  25 - 10611الذي أدرج االعالن عن التحديد
باجلريدة الرسمية رقم  1190 :املؤرخـة فـي  20اكتوبر .2021
عـوضا عن :
اسم امللك طالع الصالح

محافظة ورزازات
مطلب رقم 28 - 41932
اسم امللك  :امليل متاسينت
مـوقـعـه  :مدينة تنغير ،احملل املدعو  :متاسينت.
مسـاحتـه  279 ( :ها69ار 724س).
نـوع امللك  :ارض عارية ؛
حــدوده :
شمــاال  :التحديد االداري  553؛
شـرقـا  :التحديد االداري  553؛
جـنـوبا  :الطريق
غـربـا  :التحديد االداري  553؛
طالب التحفيـظ السـيد  :اجلماعة الساللية لقبيلة متاسينت .
مطلب رقم 28 - 41830
اسم امللك  :ارض جماعية بتاوريرت
مـوقـعـه  :مدينة تنغير ،احملل املدعو  :دوار توريرت..
مسـاحتـه  55 ( :ها 51ار 95س).
نـوع امللك  :ارض عارية ؛
حــدوده :
شمــاال  :الطريق ؛
شـرقـا  :الوادي ؛
جـنـوبا  :التحديد االداري رقم 618
غـربـا  :التحديد االداري رقم 618
طالب التحفيـظ السـيد  :اجلماعة الساللية لقبيلة تاوريرت.
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مطلب رقم 28 - 58934
اسم امللك  :ملك موجوين
مـوقـعـه  :مدينة ورزازات احملل املعو ايت كضيف.
مسـاحتـه 70( :س).
نـوع امللك  :ارض بها بناية من طابق ارضي وطابق علوي ؛
حــدوده :
شمــاال  :اميني محمد ؛
شـرقـا  :الرسمني العقاريني  28 - 22090و 28 - 21235؛
جـنـوبا  :الرسم العقاري عدد 28 - 59285
غـربـا  :الزنقة.
طالب التحفيـظ السـيد  :موجوين محمد بن ادار.
مطلب رقم 28 - 58962
اسم امللك  :ام افران 2
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 04 ( :ار 77س).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :ورثة احمد بن حمان ووورثة ايت عمر امزيل ؛
شـرقـا  :ورثة احمد بن حمان
جـنـوبا  :ممر عمومي
غـربـا  :اليوسفي ابراهيم
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58963
اسم امللك  :مجاط بتكضاض 1
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 06 ( :ار 00س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :املصرف ؛
شـرقـا  :ورثة ايت بادي ؛
جـنـوبا  :اخلدري سالم ؛
غـربـا  :محمد بن التهامي ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58966
اسم امللك  :مجاط احلارة صغير
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
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مسـاحتـه 03 ( :ار 47س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :املصرف ؛
شـرقـا  :عبد الكبير بن التهامي ؛
جـنـوبا  :الطريق ؛
غـربـا  :ورثة ايت بادي ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58967
اسم امللك  :مجاط 1
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 07 ( :ار 39س).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :املصرف ؛
شـرقـا  :املصرف ؛
جـنـوبا  :الطريق ؛
غـربـا  :عبد الكبير بن التهامي ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58968
اسم امللك  :مجاط الطويل
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 10 ( :ار 25س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :الرسمني العقاريني  28 - 62037و 28 - 61902؛
شـرقـا  :الطريق ؛
جـنـوبا  :املصرف ؛
غـربـا  :ورثة ايت بادي ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58972
اسم امللك  :جنان العمري
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 05 ( :ار 06س).
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نـوع امللك  :ارض فالحية بها نخيل ؛
حــدوده :
شمــاال  :ورثة حماد بن علي ؛
شـرقـا  :الطريق ؛
جـنـوبا  :الطريق ؛
غـربـا  :ورثة حماد بن علي وورثة بوتدغارت احلسن ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58975
اسم امللك  :مجاط لكبير اكر منقورن
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 38 ( :ار 66س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل؛
حــدوده :
شمــاال  :ورثة املسدياني عبد اهلل ؛
شـرقـا  :املصرف ؛
جـنـوبا  :ممر عمومي ؛
غـربـا  :الطريق ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58976
اسم امللك  :فم احرو
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 00 ( :ار 76س).
نـوع امللك  :ارض فالحية ؛
حــدوده :
شمــاال  :ورثة باري احلاري ؛
شـرقـا  :ورثة باري احلاري ؛
جـنـوبا  :ممر عمومي ؛
غـربـا  :املصرف ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58984
اسم امللك  :اكر بوفقوس
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 03 ( :ار 73س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل؛

حــدوده :
شمــاال  :ديناري امبارك ؛
شـرقـا  :املصرف ؛
جـنـوبا  :عظمة امبارك ؛
غـربـا  :ورثة النايلي سالم ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58985
اسم امللك  :اكر بوفقوس الصغير
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 02 ( :ار 80س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل؛
حــدوده :
شمــاال  :ارض جماعية ؛
شـرقـا  :املصرف ؛
جـنـوبا  :ورثة بوجمعة بوركعة ؛
غـربـا  :مبارك الديناري ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58986
اسم امللك  :حتجامت 2
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 05 ( :ار 85س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل؛
حــدوده :
شمــاال  :املصرف ؛
شـرقـا  :املصرف ؛
جـنـوبا  :االحباس ؛
غـربـا  :الديناري امبارك ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
مطلب رقم 28 - 58999
اسم امللك  :فم سيدي اعمر 1
مـوقـعـه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني ،جماعة ترناتة ،احملل املدعو :
تكيت اشعوف.
مسـاحتـه 15 ( :ار 21س).
نـوع امللك  :ارض فالحية بها اشجار نخيل؛
حــدوده :
شمــاال  :املقبرة ؛
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شـرقـا  :ممر عمومي ؛
جـنـوبا  :الطريق ؛
غـربـا  :املقبرة ؛
طالب التحفيـظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :زاوية امزاورو " .
مطلب رقم  - 32629م الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده
باجلريدة الرسمية عدد  3966املؤرخة في  02نوفمبر 1988
الذي طلب حتفيظه الزاوية الناصرية ينوب عنها
ناظر األوقاف العامة بزاكورة.
بدال من :
إسم امللك  :زاوية امزاورو
إقـرأ :
إسم امللك  :متكروت الناصرية امزاورو
والباقي بدون تغيير .
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
حلسن اليعقوب
				

محافظة تيزنيت
مطلب رقم 31 - 6893
اسم امللك  " :توريرت نايت حمو"
موقعه  :دوار توريرت جماعة تيزغران اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  08 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  13 :هـ 66ار 75س
مشتمالته  :أرض جبلية بها اشجار االركان
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 6860
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 6839
جنوبا  :واد/نهر
غربا  :امجاض و دوار توريرت
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خطني كهربائيني.
طالبو التحفيظ  :بومرك سعيد ومن معه.
مطلب رقم 31 - 146923
اسم امللك " :مسجد سيدي علي اومحند"
موقعه  :مركز ميراللفت جماعة ميراللفت إقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده  09 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 17 :ار 21سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور بجزء منها مسجد وبنايات من سفلي
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اجملاورون :
شماال  :ملك األوقاف
شرقا  :ملك األوقاف
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 146939
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 20064وممر ومجاورغير معروف و
طريق و ابراهيم مكي
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 31 - 147000
اسم امللك " :تغزوت"
موقعه  :دوار تغامنني جماعة الساحل اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  18 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 24 :ار 38سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :ورثة احلسني بن محمد
جنوبا  :اد عبلوش
غربا  :سي بيهي العربي و ورثة بورام علي بن علي ومسلك عمومي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي.
طالب التحفيظ  :صابر احلسن ابن محمد
مطلب رقم 31 - 147006
اسم امللك  " :غزالني"
موقعه  :دوار تارسواط جماعة تارسواط اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  22 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 6 :ار 16سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بجزء منها بناية من سفلي وأشجار مثمرة
اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت بوجماد
شرقا  :ورثة ايت بوجماد
جنوبا  :ايت طالب بلعيد وممر
غربا  :ورثة بورجا و طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي.
طالبة التحفيظ  :غزالني خديجة بنت احمد.
مطلب رقم 31 - 147025
اسم امللك  " :تبحيرت اكي نسوق"
موقعه  :دوار بوتبان جماعة الساحل اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده  12 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 28 :ار و 75سنتيار
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مشتمالته  :أرض فالحية بها مراب وصهريج وأشجار
اجملاورون :
شماال  :ورثة ابغايش ابراهيم و ورثة اد عبو املدني
شرقا  :طريق
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  31 - 28735و ورثة محمد كومغار
غربا  :الرسم العقاري رقم  31 - 28735و صبير احمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط وعمود كهربائيني.
طالبو التحفيظ  :هروي نور الدين ابن مبارك ومن معه
مطلب رقم 31 - 147058
اسم امللك " :احلمول"
موقعه  :احلمول جماعة املعدر الكبيراقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  18 :أبريل .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 :هـ 47ار 36س
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة اهل سليمان
شرقا  :ورثة اهل سليمان و ورثة علي الكبير
جنوبا  :ورثة محمد اواحلسني
غربا  :ورثة املرموح وورثة علي الكبير
طالبو التحفيظ  :بلعلو مسعود بن احمد ومن معه
مطلب رقم 31 - 147088
اسم امللك " :رزق اهلل"
موقعه  :حي احمليط جماعة وإقليم سيدي ايفني
تاريخ حتديده  26 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :ار 1سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابقيني
اجملاورون :
شماال  :ورثة االدريسي أو مطلب التحفيظ رقم .31 - 14005
شرقا  :اخللفاوي ابراهيم
جنوبا  :زنقة
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ  :اخلطابي محمد بن ابراهيم
إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31 - 15349
اسم امللك  " :سرمات االصدقاء"
تاريخ حتديده  16 :أغسطس 2006
موقعه  :طريق أكلو جماعة أكلو إقليم تيزنيت.

مشتمالته  :أرض عارية
طالبو التحفيظ  :محمد أزكاح بن احلسني ومن معه.
مطلب رقم 31 - 70712
إسم امللك " :نايت علي"
موقعه  :دوار دوسدرم جماعة تاسريرت اقليم تيزنيت
تاريخ حتديده  20 :سبتمبر 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  77ار 65س
مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور تتكون من قطعتني األولى بها
بئر وبناية من سفلي.
اجملاورون :
القطعة االولى
شماال  :واد
شرقا  :ايت علي و ايت بوهمو
جنوبا  :طريق
غربا  :احمد تيزويك
القطعة الثانية
شماال  :طريق
شرقا  :ايت علي و ايت بوهمو
جنوبا  :األوقاف العامة
غربا  :ورثة العسري سليمان و احمد تيزويك
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي
طالب التحفيظ  :نايت أعلي أحمد بن سعيد
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1073
بتاريخ  24يوليو .2019
اصـالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى"املناوي"
موضوع مطلب رقم  31-21441الذي ادرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  680بتاريخ  11يناير .2012
عـوضا عن : :
اسم طالبي التحفيظ السادة :
 املناوي يوسف املناوي عثمان املناوي عمر املناوي نزهة املناويعلى الشياع بينهم بنسبة  2/9لكل واحد من الذكور و 1/9لكل
واحدة من االناث.
اقـرأ :
اسم طالبي التحفيظ السادة :
 -املناوي يوسف
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- 5زينة اصمايو بنت بوبكر
 املناوي عثمان - 6فاطمة بوضرير بنت احلسني
 املناوي عمر - 7لطيفة اصمايو بنت بوبكر
 املناوي نزهة - 8رشيد صمايو بن امبارك
 املناوي علي - 9محمد اصمايو بن امبارك
على الشياع بينهم بنسبة  2/9لكل واحد من الذكور و 1/9لكل
 - 10عائشة هماد بنت عبداهلل
واحدة من االناث
 - 11عبد العلي اصمايو بن أحمد
والباقي بدون تغيير.
 - 13كلثومة أزكاغ بنت أحمد
 - 14فاطمة اصمايو بنت احلسني
اصـالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى "أقدمي"
 - 15لطيفة اصمايو بنت احلسني
 - 16محمد اصمايو بن احلسني 17-خديجة اصمايو بنت احلسني
موضوع مطلب رقم  31-146537الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
 - 18فيصل اصمايو بن احلسني ،على الشياع فيما بينهم.
باجلريدة الرسمية عدد  1167بتاريخ  12ماي .2021
اقـرأ  : :اسم طالبي التحفيظ السادة :
عـوضا عن  : :طالبي التحفيظ السادة :
- 1عائشة اصمايو بنت بوبكر
 امحمد ادموح بن محمد - 2عبداهلل صمايو بن بوبكر
 احمد ادموح بن محمد 3كلثومة اصمايو بنت بوبكر احلسني ادموح بن محمد - 4مينة صمايو بنت بوبكر
 احلسن ادموح بن محمد- 5زينة اصمايو بنت بوبكر
 فاطمة ادموح بنت محمد - 6فاطمة بوضرير بنت احلسني
 احلسن ادموح بن محمد - 7لطيفة اصمايو بنت مبارك
 - 8رشيد صمايو بن مبارك
 إبراهيم ادموح بن محمد - 9محمد اصمايو بن مبارك
على الشياع بينهم بحصة  2/13لكل واحد من الذكور و 1/13لألنثى.
 - 10عائشة هماد بنت عبداهلل
اقـرأ  : :طالبي التحفيظ السادة :
 - 11عبد العلي اصمايو بن أحمد
 امحمد ادموح بن محمد بحصة .154/1144 - 13كلثومة أزكاغ بنت أحمد
 احمد ادموح بن محمد بحصة .180/1144 - 14فاطمة اصمايو بنت احلسني
 احلسني ادموح بن محمد بحصة .180/1144 - 15لطيفة اصمايو بنت احلسني
 احلسن ادموح بن محمد بحصة .180/1144 - 16محمد اصمايو بن احلسني
 فاطمة ادموح بنت محمد بحصة 90/1144- 17خديجة اصمايو بنت احلسني
 احلسن ادموح بن محمد بحصة .180/1144 - 18فيصل اصمايو بن احلسني ،على الشياع فيما بينهم.
والباقي بدون تغيير.
 إبراهيم ادموح بن محمد بحصة .180/1144احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
على الشياع بينهم
عبد اللطيف ميموني
			
والباقي بدون تغيير.
اصـالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى"ملك صمايو"
موضوع مطلب رقم  31 - 146767الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1189بتاريخ  13أكتوبر .2021

محافظة الصويرة

عـوضا عن  : :عن اسم طالبي التحفيظ السادة :
 - 1عائشة اصمايو بنت بوبكر
 - 2عبداهلل صمايو بن بوبكر
 - 3كلثومة اصمايو بنت بوبكر
 - 4مينة صمايو بنت بوبكر

مطلب رقم 35 - 62432
اسم امللك  :حتت ام اكجدي.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة وباشوية وجماعة متنار ،دوار بيزكارن.
وقع حتديده بتاريخ  21 :ابريل .2022
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املساحة التي اظهرها التصميم  78 :س
نوعه  :أرض عارية بها شجرة زيتون واحدة.
اجملاورون :
شماال  :حسن كردي-محمد بن احلسني.
شرقا  :اخملتار الهواوي – محمد الهواوي.
جنوبا  :طريق عرضها  6أمتار.
غربا  :حسن كردي
طالبو التحفيظ  :احمد بوتزرزيت ابن مبارك ومن معه.
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تاريخ التحديد  15 :ماي .2013
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  13 :هـ  20ار  87س.
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 666
املؤرخة في  05اكتوبر .2011
اعالن عن انتهاء حتديد جزئي لبعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املسماة "سيدي اسحاق"
ان احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة يشرفه ان ينهي لعلم

مطلب رقم 35 - 62456
اسم امللك  :ملك الدوار.
اسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي اسحاق"
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،قيادة ركراكة ،جماعة اخملاليف ،دوار
اقليم ودائرة الصويرة قيادة اقرمود ،ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء
براكة الراضي.
من نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد  -174 -69 1املؤرخ
وقع حتديده بتاريخ  12 :فبراير .2021
في  10جمادى  1398املوافق لـ  25يوليو  1969وهي كالتالي :
املساحة التي اظهرها التصميم  05 :ار  81س
نوعه  :أرض فالحية.
22282 - 20217 - 23494 - 22166 - 18882 - 23027 - 22158 - 17457
اجملاورون :
 - 24411 - 22701 - 21504 - 24234 - 22672 - 20600 - 23878شماال  :مطلب التحفيظ عدد 35 - 62455
22973 - 22029 - 25462 - 22802 - 21548 - 24754 - 2154622751
شرقا  :بلخير لشهب.
 35 - 25519جنوبا  :عبد الرحمان اقويقة (طالب التحفيظ).
الكل على رمز .35
غربا  :طريق عمومية عرضها مترين.
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان اقويقة بن الرجراجي.
محمد عطشة
				
مطلب رقم 35 - 62917
اسم امللك  :جنان اكنري.
موقعه  :بلدية الصويرة ،دوار الغزوة.
وقع حتديده بتاريخ  29 :نونبر .2021
محافظة العرائش
املساحة التي اظهرها التصميم  02 :ار  54س
نوعه  :أرض عارية بها شجرة زيتون واحدة ونخلتني.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 35 - 7805
إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 35 - 62627
جنوبا  :ابراهيم العوينة
غربا  :طريق عمومية ذات عرض متغير.
مطلب رقم 19 - 5123
طالب التحفيظ  :محمد تابت بن العربي.
اسم امللك " فورار "
اعالن جديد عن انتهاء التحديد
موقعه  :إقليم العرائش ،منطقة ضم األراضي املسماة  " :سهل
العموم ان آخر اجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة

الضفة اليمنى " بحوض اللوكوس ،جماعة قصر ابجير ،احملل املدعو
مطلب رقم 35 - 701
امللك املسمى  :ملك سيدي بوحسون.
الواقع  :بإقليم الصويرة ،باشوية وبلدية احلنشان ،دوار اكريط.
طالبة التحفيظ  :ملعيد الفيضي بنت عبد الصادق.

" الصوالح " .أصبحت تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا في
اسم األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف العرائش
أن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 3982
املؤرخة في  22فبراير 1989
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مطلب رقم 19 - 7335
اسم امللك " احلسناوية "
موقعه  :إقليم العرائش ،منطقة ضم األراضي املسماة  " :منطقة 5
قطاع  2الشمالي"،جماعة قصر ابجير ،احملل املدعو " أوالد شتوان " .
أصبحت تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا في اسم األوقاف
العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف العرائش
أن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 3982
املؤرخة في  22فبراير 1989

			

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
بوزيان ادريس
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مطلب رقم 37 - 77763
اسم امللك " :باب ازورن"؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة متضيت احملل املدعو الغرفة ؛
وقع حتديده في  :فاحت فبراير 2021؛
مساحته  67 :ار  88س؛
نوعه  :ارض فالحية بها  4أشجار الزيتون.
شماال  :الشعبة.
شرقا  :بوجمعة البخوشي،
جنوبا  :الشعبة ،
غربا  :واد ورغة ؛
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .

محافظة تاونات

مطلب رقم 37 - 77831
اسم امللك  " :الغالي "؛

مطلب رقم 37 - 63945
اسم امللك  " :الصديقي "؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو عني كرموس ؛
وقع حتديده في  26 :يونيو 2019؛
مساحته  4 :ار  66س؛
نوعه  :ارض بها أشجار الزيتون
شماال  :فريد كماح ،
شرقا  :الرسم العقاري عدد ، 37 - 10868
جنوبا  :الطريق عرضها  20مترا ،
غربا  :الرسم العقاري عدد 37 - 13404؛
طالب التحفيظ  :الصديقي محمد ؛
مطلب رقم 37 - 77762
اسم امللك " :جبل داود"؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة متضيت .احملل املدعو الغرفة؛
وقع حتديده في  :فاحت فبراير 2021؛
مساحته  54 :ار  46س؛
نوعه  :ارض فالحية .
شماال  :ورثة القشوع عالل و ورثة العجي محمد .
شرقا  :الطريق عرضها  20مترا ،
جنوبا  :الهكتوري امحمد و ورثة الغزار عبدالسالم ،
غربا  :تلعة؛
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو الفدان؛
وقع حتديده في  6 :ماي 2021؛
مساحته  11 :ار 95س؛
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون و شجرة واحدة من التني .
شماال  :احمد اليزيدي ،
شرقا  :فاطمة املسعودي ،
جنوبا  :اليزيدي عبد اهلل ،
غربا  :اليزيدي منانة و اليزيدي احمد ؛
طالب التحفيظ  :بوشتى برواكي ؛
مطلب رقم 37 - 77833
اسم امللك  " :دار احمد بن املعلم "؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة .احملل املدعو دار
احمد بن املعلم؛
وقع حتديده في  10 :ماي 2021؛
مساحته  03 :ار  50س؛
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون.
شماال  :ممر عمومي ،
شرقا  :عبد العزيز فارسي ،
جنوبا  :ورثة عبدالعالي املرابط ،
غربا  :ورثة امحمد بلغالي برواكي ؛
طالب التحفيظ  :بوشتى برواكي ؛
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محافظة بركان

مطلب رقم 37 - 86210
اسم امللك  " :حيط يدو "؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات .احملل املدعو حيط يدو ؛
وقع حتديده في  10 :يناير 2022؛

مطلب رقم 40 - 8453

مساحته  01 :ار 10س؛

اسم امللك : " زيدور العباس ".

نوعه  :ارض عارية .

موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار زيدور.

شماال  :عبداللطيف الغزواني،
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد ،37 - 86219
جنوبا  :الطريق ،
غربا  :الطريق ومطلب التحفيظ  - 15012ف؛
طالب التحفيظ  :عادل اتباتو؛

وقع حتديده في  :فاحت ديسمبر .2001
نوعه  :ارض فالحية بها بناء من سفلي .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  19 :ار  70سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :بالي احمد،

مطلب رقم 37 - 86218
اسم امللك  " :حيط يدو"؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حيط يدو؛
وقع حتديده في  20 :يناير 2022؛

شرقا  :عراص لطرش،
جنوبا  :الرسم العقاري عدد ، 40 - 14704
غربا  :الرسم العقاري عدد 40 - 75936،
طالبو التحفيظ السادة  :عبد اللطيف محمدي بن محمد ومن معه.

مساحته  01 :ار 13س؛

مطلب رقم 40 - 8508

نوعه  :ارض عارية .

اسم امللك : " ازرين ".

شماال  :الطريق عرضها  6امتار ،

موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوارملقاقرة.

شرقا  :مطلب التحفيظ ، 37 - 86226
جنوبا  :ورثة احمد البوزيدي و ادريس البوزيدي ،
غربا  :الطريق عرضها  6امتار ؛

وقع حتديده في  09 :ماي .2022
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  78 :ار 14سنتيار.

طالب التحفيظ  :محمد املنياري ؛

اجملاورون :

مطلب رقم 37 - 86219

شماال  :الرسم العقاري عدد  ،40 - 28707وورثة نصيري اخملتار ،وعسال
محمد،

اسم امللك  " :حيط يدو "؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد ،0 - 2529

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات .احملل املدعو حي

جنوبا  :الرسم العقاري عدد ، 0 - 20657

الرميلة امللحقة اإلدارية الثانية ؛

غربا  :نصيري محمد كوراط ،نصيري محمد بالو ،بنات مقوري،

وقع حتديده في  28 :يناير 2022؛

طالب التحفيظ  :السيد املصطفى الناصري بن عبد القادر.

مساحته 80 :س؛
نوعه  :ارض عارية .

مطلب رقم 40 - 8518

شماال  :الغزواني عبد اللطيف و الغزواني محمد ،

اسم امللك : " ملك طيبي ." 1

شرقا  :مطلب التحفيظ ،37 - 77835

موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دواراحماموشن.

جنوبا  :الطريق عرضها  6امتار،

وقع حتديده في  24 :مارس .2022

غربا  :مطلب التحفيظ عدد  37 - 86210؛

نوعه  :ارض فالحية.

طالب التحفيظ  :عادل البوزيدي ؛

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  06 :ار 77سنتيار.

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة

			

الكحل محمد

اجملاورون :
شماال  :منصوري ميمونة ،وورثة منصوري احمد ،وورثة عباس سهلي،
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شرقا  :ورثة عباس سهلي ،
جنوبا  :الرسم العقاري عدد ، 40 - 30991
غربا  :الطيبي محمد،
طالب التحفيظ  :السيد طيبي محمد بن املصطفى.
مطلب رقم 40 - 8519
اسم امللك : " ملك طيبي ." 2
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دواراحماموشن.
وقع حتديده في  24 :مارس .2022
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  04 :ار 06سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :منصوري ميمونة ،وورثة منصوري احمد ،ومطلب التحفيظ
عدد ،40 - 8518
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 40 - 8518،
جنوبا  :ممر عرضه  6امتار ،
غربا  :الرسم العقاري عدد 40 - 58156،
طالب التحفيظ  :السيد طيبي محمد بن املصطفى.
مطلب رقم8531 40 -

5735
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  09 :ار 33سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 40 - 45859،
شرقا  :ممر عرضه  4امتار،
جنوبا  :ممر عرضه  3.50امتار،
غربا  :الرسم العقاري عدد 40 - 67642،
طالبة التحفيظ  :السيدة لطيفة طايش بنت ادريس.
مطلب رقم8535 40 -
اسم امللك : " الوجلة ".
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار القلعة.
وقع حتديده في  13 :ماي .2022
نوعه  :ارض فالحية صعبة الولوج وبها أشجار مختلفة.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  06ار 70سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :طربق عمومية عرضها  10امتار،
شرقا  :طربق عمومية عرضها  10امتار،
جنوبا  :عبد النبي تيزاوي  ،وملك األحباس،
غربا  :الرسم العقاري عدد 0 - 23009،
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى حساني بن العيد.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

اسم امللك : " الشكري ".
موقعه  :مدينة بركان زنقة اكادير رقم  103حي القدس.
وقع حتديده في  05 :ماي .2022
نوعه  :ارض بها بناء يتكون من طابق سفلي وطابق اول.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :ار 03سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :زنقة ،
شرقا  :العربي حماد،
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 40 - 21189،
غربا  :الرسم العقاري عدد 40 - 29471،
طالبة التحفيظ السيدة  :حورية الشكري بنت محمد.
مطلب رقم8533 40 -
اسم امللك : " عبد الرزاق ".
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار اصالنن.
وقع حتديده في  09 :ماي .2022

مطلب رقم5965 40 -
اسم امللك " :بونعروف ."2
الكائن  :بإقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال احملل املدعو دوار أوالد البالي .
طالبو التحفيظ  :غرابطي حورية بنت عمرو ومن معها.
وقع حتديده في  08 :ديسمبر .2015
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة
الرسمية عدد  951املؤرخة  22مارس .2017
 إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"  مدرسة بني بويعال"
موضوع مطلب التحفيظ رقم  40 - 8528الكائن بإقليم بركان،
دائرة أكليم ،جماعةتافوغالت ،دوار بني بويعال الذي نشرت
خالصة منه باجلريدةالرسمية عدد 1208
بتاريخ  23فبراير . 2022
بدال من :
اصل امللك :
 - 1نسخة مختصرة من تقييد امللك بكناش احملتويات اخلاص بأمالك
الدولة مورخة في  31يناير 2022؛
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إقرا :

مساحته 05 :هـ 34آر 16س.

اصل امللك :

نوعه  :أرض فالحية؛

 - 1نسخة طبق األصل من رسم ملكية صحيفة  98عدد  128بتاريخ

اجملاورون :

 18شوال  1394موافق  19يونيو 1955؛

شماال  :مصطفى الشافعي،محمد جنيح؛

 - 2نسخة طبق األصل من رسم هبة كناش  52عدد  135صحيفة
 102بتاريخ  18رمضان  1394موافق 23يونيو 1955؛
 - 3نسخة مختصرة من تقييد امللك بكناش احملتويات اخلاص بأمالك
الدولة مورخة في  31يناير 2022؛

بن باديدي؛
جنوبا  :طريق عمومية ثم ورثة حلسن بوسراف والرسم العقاري رقم  6639ف؛
غربا  :سعيدة أكرا،طريق غير محددة،ورثة فاطنة بوسراف،طريق

والباقي دون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية ببركان

				

شرقا  :ورثة محمد الرامي،عبد العالي سربوت ،ميمونة اوحلبيب،ادريس

هشام املومني

عمومية قدمية ثم الرسوم العقارية رقم 22203ف،41 - 31153 ،
41 - 31154؛
طالب التحفيظ السيد  :احلسني بن محمد احلركاتي.
إعالنان جديدان عن إنتهاء التحديد

محافظة صفرو
مطلب رقم 41 - 17843
اسم امللك " :حلريقة".

مطلب رقم 41 - 7049
اسم امللك " :باملليح".

موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة ،جماعة أوالدمكودو،

موقعه  :إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل

احملل املدعو " :دواربودرهم " (منطقة التحفيظ اجلماعي).

املدعو " :فرقة آيت حلسن اواحساين،فرحة".

طالبو التحفيظ  :محمد بن محمد أكريس و من معه.

مساحته  15 :آر  67س.

إن هذا اإلعالن يبطل الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد977

نوعه  :أرض فالحية بها  03صهاريج للمياه املستعملة؛

بتاريخ  20سبتمبر.2017

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 07 - 37916؛
شرقا  :الساقية ثم الرسمان العقاريان رقم  07 - 38107و07 - 39082؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 10380ف؛

مطلب رقم 41 - 17853
اسم امللك " :حلريقة".
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة  ،جماعة أوالدمكودو،

غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 8102؛
طالبو التحفيظ السيد  :عبد السالم بن امحمد باملليح و من معه.

احملل املدعو " :دواربودرهم" (منطقة التحفيظ اجلماعي).
طالبو التحفيظ  :محمد بن محمد أكريس و من معه.
إن هذا اإلعالن يبطل الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد977

مطلب رقم 41 - 41159

بتاريخ  20سبتمبر.2017

اسم امللك " :فدان ميمونة".
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالواقورار،مزارع
خليفة ،احملل املدعو " :ميمونة".

				

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو
يوسف بن طامة
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محافظة ميدلت

إصالح غلط  -يتعلق باملطلب رقم 42 - 42989
للملك املسمى "نصف فدان بقعة بويكرور مزرعة ايت واعلو"
والذي نشر اعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1232
بتاريخ  10أغسطس .2022
عـوضا عن : :
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
إقرأ :
طالب التحفيظ  :مولود وبوملان بن احساين
والباقي دون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت بالنيابة
		
يونس كموني
			

محافظة سيدي يوسف بن علي

حدوده
شماال  :ر.ع - 2882م و عني بن عقيل ؛
شرقا  :طريق وطنية؛
جنوبا  :حادة لعرج و الهاشمي لعرج؛
غربا  :حسن لعرج ؛
طالب التحفيظ  :حسن لعرج بن بوجمعة
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 43 - 8988

اسم امللك  :أم هاني.
موقعه  :مراكش املدينة  ،القصور ،درب اجلديد رقم  6و .7
وقع حتديده في  24 :يوليو 2019
مساحته  01 :آر  12سنتيار .
طالبة التحفيظ  :أم هاني احلياني بنت محمد
ان هدا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1191
بتاريخ  27اكتوبر .2021
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي
عبد القادر بوحامد
			

مطلب رقم 43 - 7778
اسم امللك  :ملك ارجدال .
موقعه  :مراكش املدينة ،عرصة الغزايل ،درب الشرفاء  ،رقم .13
مساحته  65 :س ؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح..
احلقوق العينية و التحمالت العقارية *جدران مشتركة
حدوده
شماال  :درب الشرفاء و فاطمة ؛
شرقا  :مطلب رقم  43 - 9256و ر.ع 04 - 82920؛
جنوبا  :ر.ع 43 - 26928؛
غربا  :ر.ع  - 4423م ؛
طالب التحفيظ  :شورير باربارا فيلومينا Mme Barbara Philomina
SCHURER
مطلب رقم 43 - 7991
اسم امللك  :لعرج ؛
موقعه  :عمالة مراكش ،مقاطعة النخيل ،دوار حمو بن سالم.
مساحته  07 :آر  18س ؛
نوعه  :ارض فالحية مغروسة بأشجار مختلفة.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية
*خطارة ميتة
*خط كهربائي

محافظة ازيالل
مطلب رقم 55 - 19405
اسم امللك " :اوشكران"1
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو اوشكران1
تاريخ حتديده  27 :يوليو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5 :ار و 67سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية مكونة من قطعتني :
القطعة 1
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي و السعيدي رضوان و جماع احمد
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :احلسني ايت باعيش
غربا  :امللك العام اجلماعي
القطعة 2
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
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مطلب رقم 55 - 33672

شرقا  :ايت حلسن بن علي
جنوبا  :احلسني ايت باعيش

اسم امللك  " :فدان قرب زاوية"

غربا  :امللك العام اجلماعي

موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

تاريخ حتديده  31 :دسمبر 2021

مطلب رقم 55 - 20124
اسم امللك  " :افرضن بنا يوسف"
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار
امركو
تاريخ حتديده  11 :اغسطس2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 81 :ار و 10سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون مكونة من قطعتني :
القطعة 1

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13 :ار و 86سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون وشجرة خروب ومسجد
من سفلي
اجملاورون :
شماال  :باهدي ناصر ومن معه
شرقا  :شعبة و امللك العام اجلماعي
جنوبا  :طريق
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  55 - 33671و باهدي احماد و باهدي ناصر
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :كحالي احلسني

مطلب رقم 55 - 33676
اسم امللك " :جوهرة"موقعه  :إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي
عيسى بن دريس احملل املدعو دوار اسروتو
تاريخ حتديده 21 :يونيو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :ار و 1سنتيار

القطعة 2

مشتمالته  :أرض عارية بها اشجار

اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت عيسى
شرقا  :املسعدي حلسن و شعبة
جنوبا  :شعبة و بوعمر ناصر
غربا  :بوعمر احلسني و كحالي احلسني و امللك العام اجلماعي
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :ملك بوعمر
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :بوعمر عبد الهادي بن عبد الرحمان

مطلب رقم 55 - 33671
اسم امللك  " :قرب املسجد "
موقعه  :إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو
تاريخ حتديده  31 :دسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 22 :ار و 95سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :باهدي ناصر ومن معه

مطلب رقم 55 - 33801
اسم امللك " :لوطا نتموتات"3
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى
تاريخ حتديده  26 :اكتوبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 7 :ار و 40سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون واللوز
اجملاورون :
شماال  :عقا أوناصر

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 55 - 33672

شرقا  :عقا أوناصر

جنوبا  :باهدي ناصر و باهدي احماد

جنوبا  :امحند اوخا

غربا  :احلسني عدي و باسو محمد

غربا  :ايت علي اوعبيد اهلل

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة
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مطلب رقم 55 - 33890

مطلب رقم 55 - 33802
اسم امللك  " :لوطا نتموتات"2

اسم امللك " :تغدوين"

موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى

موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى

تاريخ حتديده  26 :اكتوبر 2021

تاريخ حتديده  02 :سبتمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 6 :ار و 48سنتيار

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 39 :ار و 99سنتيار

مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون

مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :ورثة حماد ابن علي

شماال  :شعبة

شرقا  :ورثة حماد ابن علي

شرقا  :ورثة ايت يشو

جنوبا  :عقا اوناصر

جنوبا  :امللك العام اجلماعي و محند صالح

غربا  :ورثة حماد ابن علي

غربا  :امللك العام اجلماعي و ورثة علي عبد اهلل

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة
مطلب رقم 55 - 68527

مطلب رقم 55 - 33876
اسم امللك " :تكالل "3

اسم امللك " :اسدرم نايت امغار"

موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو ايت واكو

موقعه  :إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار ايت اعزى

تاريخ حتديده  02 :شتنبر 2021

تاريخ حتديده  30 :شتنبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :ار و 31سنتيار

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 60 :ار و 24سنتيار

مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون

مشتمالته  :أرض محجرة بها أشجار اخلروب وبئر

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :امللك العام اجلماعي

شماال  :ورثة اكزن يخلف

شرقا  :احلسني بن الصافي

شرقا  :طريق

جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 55 - 33670

جنوبا  :اباشعو حسن

غربا  :احلسني بن الصافي

غربا  :ورثة محمد اموح نحاركوم

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

طالب التحفيظ  :صديقي احمد بن محمد
مطلب رقم 55 - 68592

مطلب رقم 55 - 33887
اسم امللك " :بحيرة املصلى"

اسم امللك " :سيدي مساهل"

موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار املصلى

موقعه  :اقليم ازيالل جماعة بني عياط احملل املدعو مزارع اكرط

تاريخ حتديده  02 :سبتمبر 2021

تاريخ حتديده  13 :دسمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 35 :ار و 37سنتيار

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 20 :ار و 78سنتيار

مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون وشجرة تني

مشتمالته  :أرض فالحية

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :امللك العام اجلماعي و ورثة بوعدي ايزة

شماال  :طريق وورثة صبور محمد

شرقا  :ورثة علي عبد اهلل

شرقا  :ورثة حيدة أحمد

جنوبا  :ورثة علي عبد اهلل

جنوبا  :ورثة ايت بالفقيه

غربا  :ورثة علي عبد اهلل و واد العبيد و ورثة بوعدي ايزة

غربا  :ورثة ايت حنصالي

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة

طالب التحفيظ  :عبد القادر منياري ابن احمد
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مطلب رقم 55 - 68636
اسم امللك " :ياسر الياس"
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو اكوتي
تاريخ حتديده  24 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 4 :ار و 99سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ماما جلو
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 55 - 68635
طالب التحفيظ  :بولزار رشيد بن محمد

مطلب رقم 55 - 68661
اسم امللك " :ملك اهيو"
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي اللوز
تاريخ حتديده  10 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 70 :سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق
اجملاورون :
شماال  :ناصري حلسن
شرقا  :صابر بناصر
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :اهيو محمد بن موحى
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
		
زكرياء السعيدي
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شرقا  :محمد املرنيسي؛
جنوبا  :طريق من  05امتار ؛
غربا  :طريق من  10امتار؛
طالبو التحفيظ  :عبد اللطيف اخلراز ومن معه ؛
مطلب رقم 61 - 25200
اسم امللك  :اسحاق.
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير ؛ احملل املدعو  :دوار واداليان ؛
وقع حتديده بتاريخ  03 :يونيو  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 00 :هـ 17ار 97سنتيار؛
نوعه  :؛ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ  61 - 25201؛ الرسم العقاري 61 - 63838؛
شرقا  :عبد العزيز بوغنامي؛
جنوبا  :واد ؛
غربا  :طربق من اربع امتار ؛
طالبة التحفيظ  :كرمية بنت محمد بن صالح
إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 06 - 22826
امللك املسمى  :اية .
الكائن بوالية طنجة؛ عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية
بوخالف؛احملل املدعو  :طريق الرباط؛
طالب التحفيظ  :مليكة املنيصار ومن معها ؛
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4391
بتاريخ  25ديسمبر 1996؛

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " اجلوابي"،
محافظة طنجة بني مكادة
موضوع مطلب التحفيظ رقم ،61 - 29413
الكائن ؛ عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية اقواس ابرييش
احملل املدعو  :اجلوابي برييش ؛والذي ادرج اإلعالن عن حتديده
مطلب رقم 61 - 26600
باجلريدة الرسمية عدد  1200املؤرخة في  29 :ديسمبر 2021؛
اسم امللك  :اخلراز ؛
عـوضا عن : :
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية
طالب التحفيظ  :لشقور عبد السالم؛
البحراويني ؛ احملل املدعو  :دوار بني مسعود ؛
اقـرأ : :
وقع حتديده بتاريخ  22 :نوفمبر  2021؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم شقور ؛
املساحة التي أظهرها التصميم 05 :ار 15سنتيار؛
و الباقي بدون تغيير.
نوعه  :؛ارض عارية؛
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة
اجملاورون :
الشرقاوي الغرافي محمد ياسني
		
شماال  :احمد حلتوت ؛
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محافظة احلاجب

يطلب أن يسلمه نظير جديد للرسم العقاري عدد  - 18011ك ،امللك
املدعو"ليلى" الكائن بإقليم احلاجب جماعة عني تاوجطات ،وذلك
بسبب ضياع نظير الرسم العقاري املذكور أعاله.

إعالن ينص عليه الفصل  52مكرر من ظهير التحفيظ العقاري

بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في أجل
خمسة عشر يوما ( )15ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

املؤرخ في  9رمضان  12(1331غشت )1913

احملافظ على االمالك العقارية باحلاجب
تغيير اسم عقار محفظ

			

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالن
للعموم أن السيد" املدير اجلهوي للجهة الوسطى الشمالية فاس
نيابة عن املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب-قطاع املاء،"-
بصفته املالك املقيد  ،يطلب تغيير اسم امللك دي الرسم العقاري عدد
 ، 67 - 25530 :امللك املدعو" م.و.ك.م.ص.ش رقم "69الكائن بإقليم
احلاجب دائرة عني تاوجطات جماعة لقصير دوار ايت حلسن ويوسف ،و
ذلك ليصبح اسم امللك " م.و.ك..م.ص.ش رقم  69أ"
بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التغيير في أجل
خمسة عشر يوما ( )15ابتداء من تاريخ نشر هدا اإلعالن.
اعالنان ينص عليهما الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقارين

فرطاس عبد اجلبار

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 68 - 17882
اسم امللك  " :ملك نفدي عالل "2
موقعه  :اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني عمير الشرقية
جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد جناع
وقع حتـديده التكميلي في  17 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  04ار  63سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بورية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد/65834س؛

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالن للعموم
أن السيدة فاطمة خلو بنت التهامي ومن معها" احلاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  D 160864مزدادة بتاريخ  ،1961الساكنة بحي
النهضة بلوك أ رقم  27احلاجب  ،بصفتها أحد املالكني على الشياع،
تطلب أن يسلمها نظير جديد للرسم العقاري عدد  ،05 - 46357امللك
املدعو"ايت علي "210الكائن بإقليم احلاجب جماعة الدير منطقة
ضم االراضي الفالحية ،و ذلك بسبب ضياع نظير الرسم العقاري
املذكور أعاله.
بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في أجل
خمسة عشر يوما ( )15ابتداء من نشر هدا اإلعالن.
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالن للعموم
أن السيد عبد اخلالق الزحتي بن محمد ومن معه احلامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  D461817مزداد بتاريخ  12اكتوبر  ،1967الساكن برقم 116
حي الرشاد عني تاوجطات اقليم احلاجب  ،بصفته أحد املالكني على الشياع

شرقا  :طريق عمومية ؛
جنوبا  :الرسم العقاري 16314/10؛
غربا  :طالب التحفيظ.
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :ممر عمومي يخترق
امللك املذكور
طالب التحفيظ :
 خدوج نفدي بنت عالل بنسبة 1/13 زهور نفدي بنت عالل بنسبة 1/13 نعيمة نفدي بنت عالل بنسبة 1/13 عتيقة نفدي بنت عالل بنسبة 1/13 فاطمة نفدي بنت عالل بنسبة 1/13 فتيحة نفدي بنت عالل بنسبة 1/13 -امال نفدي بنت عالل بنسبة 1/13
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 عبد العالي نفدي بن عالل بنسبة 2/13 سعيد نفدي بن عالل بنسبة 2/13 عبد الفتاح نفدي بن عالل بنسبة 2/13احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
كرمي ناجيم
			

محافظة الهرهورة  -الصخيرات
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة –الصخيرات املمضي
أسفله باإلعالم للعموم أن السيد عبد اللطيف أبطال طلب أن
يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد  38 - 10932املؤسس
للملك املدعو *عني الروز  *6الكائن بعمالة الصخيرات-متارة ،جماعة
الصخيرات ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.
و في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالصخيرات  -الهرهورة
حسن لكميري
		

محافظة اشتوكة  -ايت باها
مطلب رقم 80 - 5697
اسم امللك  " :ملك " spms
موقعه  :دوار ازكار اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في  07 :يونيو .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  84آر  59سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بيوت بالستيكية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 80 - 3003؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 80 - 12792؛

جنوبا  :ممر؛
غربا  :اوفاحت؛
طالب التحفيظ  :شركة .spms
مطلب رقم 80 - 29910
اسم امللك  " :ملك خديجة " 01
موقعه  :دوار أيت داوود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  21 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  83 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :علي أوماست؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 80 - 29911؛
طالبة التحفيظ  :خديجة الكرميي بنت عبد اهلل.
مطلب رقم 80 - 29911
اسم امللك  " :ملك خديجة " 02
موقعه  :دوار أيت داوود اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  21 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  66 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 80 - 29910؛
جنوبا  :علي أوماست؛
غربا  :ممر وبعضا احلبيب الصافي؛
طالبة التحفيظ  :خديجة الكرميي بنت عبد اهلل.
مطلب رقم 80 - 29983
اسم امللك  " :متايت " 1
موقعه  :دوار أسرسيف اجلماعة الترابية أيت ميلك إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  15 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  94 :ار  51سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :احلسني اوالعربي؛
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محافظة تيفلت

جنوبا  :شعبة؛
غربا  :ورثة ايت حميد؛
طالبة التحفيظ  :عائشة تكلويت بنت ابراهيم.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :ملك الساليمي"
مطلب التحفيظ رقم  80 - 30193الذي نشرت خالصة
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد .1223بتاريخ  08يونيو 2022
بدال من :
املوقع  :مزارع دوار تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة  -أيت باها.
يجب قراءة :
املوقع  :مزارع دوار تني همو اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
والباقي بدون تغيير.

مطلب رقم 16 - 2058
اسم امللك " :بوصعود وخلوطة".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت موسى.
وقع حتديده في  29 :سبتمبر .1987
نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  89آر  70س.
اجملاورون :
شماال  :احلاج بولهوال؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :ورثة احلاج بنعيسى؛
غربا  :احلاج بولهوال؛
طالب التحفيظ  :اخبيزي احمد بن عمر.

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :ملك وبها"

مطلب رقم 16 - 14142
مطلب التحفيظ رقم  ،80 - 30194الذي نشرت خالصة
اسم امللك " :سيدي محمد بن عبد اهلل".
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1223بتاريخ  08يونيو . 2022
موقعه  :دائرة تيفلت بلدية سيدي عالل البحراوي دوار احواز معمورة.
بدال من :
وقع حتديده في  15 :مارس .2016
املوقع  :مزارع دوار تن بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة
نوعه  :أرض فالحية بها بئر وبناية من سفلي.
 أيت باها.املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  38آر  08س.
يجب قراءة :
اجملاورون :
املوقع  :مزارع دوار تن همو اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 68827ر (القطعة االولى)؛
أشتوكة  -أيت باها.
شرقا  :فرحان بنعاشير؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  - 33606ر؛
والباقي بدون تغيير.
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 53766ر؛
طالب التحفيظ  :سعيد فرحان بن امحمد.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :ملك عبد اهلل"،
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
مطلب التحفيظ رقم  ،80 - 30198الذي نشرت خالصة
شكري الوزاني
				
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  1223بتاريخ  08يونيو . 2022
بدال من :
املوقع  :مزارع دوار تني بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى إقليم أشتوكة
 -أيت باها.

محافظة ازمور

يجب قراءة :
املوقع  :مزارع دوار تني همو اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم
أشتوكة  -أيت باها.
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بالنيابة باشتوكة  -ايت باها

		

بلعيد ايت الرايس

مطلب رقم 84 - 282
اسم امللك  :أرض الطليحات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار لعسارة.
وقع حتديده في  28 :يوليو .2021
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  99 :آ  35س.

مطلب رقم 08 - 94428

اسم امللك  :تورتيت .5
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
اجملاورون :
دوار أوالد حيبي.
شماال  :ورثة أوالد احلاج العربي.
وقع حتديده في  09 :ماي .2011
شرقا  :ورثة احلاج غياث و ورثة أوالد مجاهد.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  26 :آ  43س.
جنوبا  :ورثة أوالد مجاهد و ورثة امحمد بن طالب.
نوعه  :أرض فالحية
غربا  :رسم عقاري عدد  08 - 168183و اجلياللي بن حلسيني.
اجملاورون :
شماال  :ورثة حاجب بوشعيب.
طالبو التحفيظ :ادريس بنعيسى و من معه.
شرقا  :ورثة حاجب بوشعيب.
جنوبا  :ورثة حمو.
مطلب رقم 84 - 295
غربا  :ورثة احلاج بوشعيب.
اسم امللك  :بالد الدار .1
طالبو التحفيظ :خديجة الرائس بنت محمد و من معها.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة الغديرة ،دوار أوالد داود.
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
وقع حتديده في  11 :أغسطس .2021
املعطي زديد
				
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  48 :آ  76س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة الشرفي محمد.

محافظة حد السوالم

شرقا  :مطلب حتفيظ عدد .84 - 296
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
غربا  :ورثة شرفي محمد و رسم عقاري عدد  - 10790س.
طالب التحفيظ :محمد عجوبي بن حمو.
مطلب رقم 84 - 455
اسم امللك  :أرض رمي.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة هشتوكة ،دوار البرابر.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  77آ  75س.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية و بئر
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 212620
شرقا  :رسم عقاري عدد  08 - 214769و بوشعيب ولد اجلياللي.
جنوبا  :رسم عقاري عدد  - 17266س ،بوشعيب بن املعطي و مطلب
حتفيظ عدد .08 - 107812
غربا  :مطلب حتفيظ عدد  - 9750ز ،حلسن بن الضاوية ،مطلب حتفيظ
عدد  08 - 107829و قاسم بن حلسن.
طالبة التحفيظ :هدى بنيس بنت محمد.

مطلب رقم 15 - 8161
امللك املسمى  :كدية سي الكبير
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة أوالد حريز ساحل دوار جرافا
وقع حتديده بتاريخ  14يونيو 2006
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  37 :ار  08س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :امللك يخترقه طريق عمومي من  10أمتار
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد  53 - 4500وطريق عمومي من  10أمتار من وإلى
سيدي قاسم لعسيالت
شرقا  :ورثة محمد ولد احلاجة
جنوبا  :ورثة عبد القادر و طريق عمومي من  10أمتار من وإلى سيدي
قاسم لعسيالت وورثة فاطمة بنت احلاج العربي
غربا  :ورثة فاطمة بنت احلاج العربي
طالب التحفيظ  :الكرفي محمد بن العربي
مطلب رقم 53 - 4833
امللك املسمى  :الدوميية
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار غبابرة
وقع حتديده بتاريخ  23نوفمبر 2020
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  18 :هـ  99ار  42س

اجملاورون :

نوعه  :ارض فالحية بها بناية سفلية وبئرين وصهريج ماء واسطبل

شماال  :رسم عقاري  - 18419س وطريق من  05أمتار وورثة فاطمة

وأشجار الزيتون

بنت سليمان

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :طريق من  05أمتار من وإلى أوالد عبو سوق اجلمعة من ورائه
مطلب  53 - 6548و.53 - 6549
شرقا  :ورثة بوشعيب بن بوعزة
جنوبا  :رسم عقاري  - 54642س وابراهيم سمامي واليماني دينار

شرقا  :مطلب عدد  - 205د وورثة خديجة بنت املعطي
جنوبا  :ورثة محمد بن بوشعيب ومحمد العرفاني وطريق من  05أمتار
وعبد الرحمان خضروب
غربا  :حسن مبارك
طالب التحفيظ  :محمد اوعمر بن محمد

ورسم عقاري 53 - 84585
غربا  :ورثة عبد القادر بن ادريس وورثة علي بن محفوظ
طالبو التحفيظ  :املصطفى الكامل بن محمد ومن معه
مطلب رقم 53 - 5357
امللك املسمى  :أرض بوطويل
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار كريكيح
وقع حتديده بتاريخ  14يناير 2020

مطلب رقم 53 - 15729
امللك املسمى  :بن الشائب
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة بن امعاشو دوار لساسفة
وقع حتديده بتاريخ  11نوفمبر 2012
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  03ار  71س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك يخترقه ارتفاق مرور من 04

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  75ار  01س

أمتار ويخترقه خط للطاقة الكهربائية من اجلهد املنخفض.

نوعه  :ارض فالحية بها بناية سفلية وبئرين ومخزن وبئر وبعض

اجملاورون :

أشجار الزيتون

شماال  :ورثة محمد بن كبورة

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك يخترقه خط كهربائي من

شرقا  :ورثة بوشعيب بن عبد الواحد

اجلهد املتوسط.

جنوبا  :عزيز محمد بن سعيد

اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن عبد املالك وطالب التحفيظ
شرقا  :طريق عمومي من  05أمتار

غربا  :مطلب عدد 53 - 15727
طالب التحفيظ  :يوسف قصبان بن عبد الرحيم

جنوبا  :اعمر بن محمد بن لشهب
غربا  :سعيد وخميس افاندي
طالب التحفيظ  :ادريس خيار بن عبد السالم
مطلب رقم 53 - 12860
امللك املسمى  :بالد أوعمرو 2
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي سعيد امعاشو
دوار رويسات
وقع حتديده بتاريخ  12ديسمبر 2008

مطلب رقم 53 - 16254
امللك املسمى  :النجم
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار أوالد
سي بوعنان
وقع حتديده بتاريخ  14ماي 2014
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  03ار  27س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  79ار  40س

اجملاورون :

نوعه  :ارض فالحية

شماال  :عبد القادر ولد الفاطمي وبن قاسم الغرودي

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك يخترقه طريق من  05أمتار.

شرقا  :طالب التحفيظ
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جنوبا  :رياض بوشعيب

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  93 :ار  16س

غربا  :طالب التحفيظ

نوعه  :ارض فالحية

طالب التحفيظ  :اجلياللي الزين بن عالل

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

مطلب رقم 53 - 18461
امللك املسمى  :القعدة
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة ساحل أوالد احريز دوار أوالد مومن
وقع حتديده بتاريخ  07اكتوبر 2019
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  04ار  62س
نوعه  :ارض فالحية

اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري  - 1068ت ورسم عقاري  - 2067ت
شرقا  :رسم عقاري  - 2067ت ورسم عقاري  - 26966س (ق)1
جنوبا  :رسم عقاري  - 31د (ق)2
غربا  :طريق اإلقليمية رقم  3011من  30متر من وإلى السوالم وبرشيد
طالبو التحفيظ  :صفية الكوهن بنت محمد ومن معها

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك يخترقه جزئيا ضاية.
اجملاورون :
شماال  :أحمد ولد احلاج وزيدة احمد بن احلاج وطريق املعبدة من  20متر
من والى سيدي مسعود وسيدي مبارك
شرقا  :ولد عبد الرزاق فتحي
جنوبا  :ولد عبد الرزاق فتحي وورثة اليماني مصطفى مومن
غربا  :أحمد ولد احلاج وورثة اليماني مصطفى مومن
طالب التحفيظ  :عبد العالي أبو نادي بن احمد ومن معه
مطلب رقم 53 - 18575
امللك املسمى  :ارض بن تيال
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار العالليش
وقع حتديده بتاريخ  19فبراير 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  96 :ار  99س

مطلب رقم 53 - 18816
امللك املسمى  :أرض الطويلعات
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الكريكيح
وقع حتديده بتاريخ  27اكتوبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  16ار  23س
نوعه  :ارض فالحية بها بئر
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :مطلب 53 - 18817
شرقا  :رسم عقاري  - 74725س
جنوبا  :رسم عقاري 53 - 90999
غربا  :رسم عقاري 53 - 85299
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان دحو بن أحمد

نوعه  :ارض فالحية بها بناية
التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك يخترقه خط للطاقة
الكهربائية من اجلهد اخملفض مرتبط بعمودين.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  05أمتار
شرقا  :ورثة الشيخ بن حميدة
جنوبا  :مصطفى بن حميدة
غربا  :ورثة محمد بن الطاهر
طالبو التحفيظ  :يونس الغبري بن ابراهيم ومن معه
مطلب رقم 53 - 18757

مطلب رقم 53 - 18817
امللك املسمى  :أرض الطويلعات
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الكريكيح
وقع حتديده بتاريخ  27اكتوبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  28ار  71س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري 53 - 98691
شرقا  :عائشة زوهير ومن معها

امللك املسمى  :نسينيسة

جنوبا  :مطلب 53 - 18816

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة ساحل أوالد احريز دوار أوالد سليمان

غربا  :رسم عقاري 53 - 86299

وقع حتديده بتاريخ  30سبتمبر 2020

طالب التحفيظ  :بوشعيب عليجة بن احلاج محمد
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نوعه  :ارض فالحية بها بنايات

امللك املسمى  :أرض الدار

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد بريك

اجملاورون :

وقع حتديده بتاريخ  02فبراير 2021

شماال  :طريق عمومية من  05أمتار

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  04 :ار  23س

شرقا  :شبوك محمد

نوعه  :ارض فالحية بها بناية من سفلي وبئر

جنوبا  :حسن حنفي وطريق من  03أمتار

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك به عمود مرتبط بخطني

غربا  :طريق من  03أمتار

للطاقة الكهربائية من اجلهد املنخفض

طالبو التحفيظ  :صالح بوتعالت بن أحمد ومن معه

اجملاورون :
مطلب رقم 53 - 18905

شماال  :طريق من  05أمتار ومبارك اسيف
شرقا  :عمور قربال

امللك املسمى  :بالد البير

جنوبا  :مجاهيد

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الزعارطة

غربا  :طريق من  05أمتار

وقع حتديده بتاريخ  08يونيو 2021

طالب التحفيظ  :حسن نبار بن محمد

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  26 :ار  50س
نوعه  :ارض فالحية

مطلب رقم 53 - 17884

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

امللك املسمى  :ملك الرضا والكرم

اجملاورون :

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوا البراهمة املزامزة

شماال  :عبد الواحد موصليح

وقع حتديده بتاريخ  08ابريل 2021

شرقا  :طريق من  04أمتار

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  01ار  24س

جنوبا  :ورثة ميلودة بنت محمد

نوعه  :ارض فالحية بها بئر وغرفة للمحرك واشجار الزيتون

غربا  :ورثة ولد عبد السالم

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

طالبة التحفيظ  :السعدية مصلح بنت املكي

اجملاورون :
مطلب رقم 53 - 18929

شماال  :رسم عقاري  53 - 84421ومبارك محمد بن املكي
شرقا  :طريق من  10أمتار

امللك املسمى  :أرض السانية

جنوبا  :احلاج املعاشي بن امحمد

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة

غربا  :طريق من  05أمتار

وقع حتديده بتاريخ  20يونيو 2021

طالبة التحفيظ  :فاطمة جغار بنت علي

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  26 :ار  50س
نوعه  :ارض فالحية

مطلب رقم 53 - 18891

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك يخترقه جزئيا طريق من 04

امللك املسمى  :فدان الدوم

أمتار وخط كهربائي من اجلهد املنخفض

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف

اجملاورون :

وقع حتديده بتاريخ  13يناير 2021

شماال  :عبد الرحيم بلكارة

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  21 :ار  95س

شرقا  :طريق من  04أمتار
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جنوبا  :رسم عقاري 53 - 85590

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  84ار  11س

غربا  :ورثة التهامي بن املكي

نوعه  :ارض فالحية بها بنايات وبئر وأشجار الزيتون

طالبو التحفيظ  :وصال عبد الباسط ومن معها

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

مطلب رقم 53 - 18937
امللك املسمى  :احلرش الكتاني
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الصوافة
وقع حتديده بتاريخ  23فبراير 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  92 :ار  08س
نوعه  :ارض فالحية

اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد 53 - 23750
شرقا  :رسم عقاري 53 - 19562
جنوبا  :رسم عقاري 53 - 52064
غربا  :طريق عمومي من  05أمتار
طالب التحفيظ  :بوشعيب اعجال بن بوعزة

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :مبارك العاشي وورثة احلاج عبد القادر بن احلميدية ورسم
عقاري 53 - 108123
شرقا  :رسم عقاري  53 - 90923ومصطفى لزرق ورسم عقاري  - 6693د (ق)2
ورسم عقاري  53 - 97713ورسم عقاري  - 6693د (ق)3
جنوبا  :ورثة دريس عوم بحرو
غربا  :ورثة احلوزية وورثة احلاج بن مهاية
طالبو التحفيظ  :فاطمة بزنوني بنت التهامي ومن معها
مطلب رقم 53 - 23560
امللك املسمى  :أرض سيدي أحمد
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد بريك
وقع حتديده بتاريخ  08ابريل 2021

مطلب رقم 53 - 23640
امللك املسمى  :ملك احلمد
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار العيايطة
وقع حتديده بتاريخ  22يونيو 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  06 :ار  38س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :ورثة املكي بن املعطي وخدوج كريشات
شرقا  :خدوج كريشات
جنوبا  :طريق من  03أمتار ورسم عقاري  - 17817س
غربا  :رسم عقاري  - 17817س
طالب التحفيظ  :عبد العالي كريشات بن محمد

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  76 :ار  36س
نوعه  :ارض فالحية بها بناية من سفلي وبئر
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :مالزم محمد ولد الشعيبية
شرقا  :طريق من  10أمتار وممر من  03أمتار
جنوبا  :مطلب 53 - 23668
غربا  :ورثة بوشعيب بن الطيبي
طالبة التحفيظ  :جميلة سعدان بنت عبد اهلل
مطلب رقم 53 - 23571

مطلب رقم 53 - 23641
امللك املسمى  :أرض املنزه 165
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة حد السوالم حي املنزه
وقع حتديده بتاريخ  22يونيو 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :ار  07س
نوعه  :ارض عارية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :مطلب 53 - 14402
شرقا  :جمال كراه

امللك املسمى  :أرض احلريشات

جنوبا  :شارع من 30متر

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الديابنة

غربا  :رضوان مهاجار

وقع حتديده بتاريخ  27ابريل 2021

طالب التحفيظ  :رشيد العامري بن ميلود
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نوعه  :ارض فالحية بها بئر

امللك املسمى  :أرض حمرية

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل أوالد حريز دوار البوهالة

اجملاورون :

وقع حتديده بتاريخ  29يونيو 2021

شماال  :طريق اإلقليمية رقم  3613من  20متر من وإلى القصيبة وبرشيد

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  64 :ار  36س

شرقا  :رسم عقاري 53 - 110894

نوعه  :ارض فالحية بها بئر وبناية

جنوبا  :ورثة بوشعيب بن املعطي

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك به عمود كهربائي مرتبط بخط

غربا  :حميد سهب

للطاقة الكهربائية من اجلهد املنخفض
اجملاورون :

طالب التحفيظ  :محجوب الطنطاوي بن عبد السالم

شماال  :طريق من  03أمتار من ورائه الطريق السيار من وإلى اجلدية
والدار البيضاء (مطلب عدد )53 - 6596
شرقا  :رسم عقاري  53 - 131311ورسم عقاري 53 - 97711
جنوبا  :محمد فاضل ومن معه
غربا  :شامة فاضيل ومن معها
طالب التحفيظ  :العربي أوالعسري بن احمد
مطلب رقم 53 - 23668
امللك املسمى  :أرض سيدي أحمد 1
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد بريك
وقع حتديده بتاريخ  27يوليو 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  50ار  36س
نوعه  :ارض فالحية بها بئر ونبات السدرة
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد  53 - 23560وممر من  3.70متر
شرقا  :مطلب عدد  - 23653س

مطلب رقم 86 - 04
امللك املسمى  :أرض واعر
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار
أوالد سلطانة
وقع حتديده بتاريخ  24اغسطس 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  33ار  71س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :مسعودي عائشة ورسم عقاري  53 - 74318والكاسي محمد
شرقا  :ورثة املسعودي احلسني
جنوبا  :ورثة املسعودي مصطفى وورثة املسعودي احلطاب والرفاعي
احلاجة خدوج وفايزة املسعودي
غربا  :ورثة بوشعيب بن محمد وورثة الكاسي البصري ومسعودي
خديجة ومسعودي عائشة
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي واعد بن عدي

جنوبا  :رسم عقاري 53 - 110983
غربا  :ورثة بوشعيب بن الطيبي
طالبو التحفيظ  :سعدان أحمد بن عبد اهلل ومن معه

مطلب رقم 86 - 07
امللك املسمى  :الكرادي
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار احلدادة

مطلب رقم 86 - 03

وقع حتديده بتاريخ  30اغسطس 2021

امللك املسمى  :أرض مسالك

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  37 :ار  67س

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار اخلاليف

نوعه  :ارض فالحية

وقع حتديده بتاريخ  24اغسطس 2021

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك بع عمود مرتبط بخطني

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  41ار  64س

للطاقة الكهربائية من اجلهد املنخفض.
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مطلب رقم 86 - 74

اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري 53 - 4862

امللك املسمى  :ملك سيدي بوزكري

شرقا  :صوجيطا

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة بن معاشو دوار الكرادة

جنوبا  :ورثة زهراني خديجة

وقع حتديده بتاريخ فاحت ديسمبر 2021

غربا  :طريق معبدة من  10أمتار

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  63ار  45س

طالب التحفيظ  :نزار اصغيري بن مصطفى

نوعه  :ارض فالحية

مطلب رقم 86 - 14
امللك املسمى  :ضاية حمو
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار الشراكي
وقع حتديده بتاريخ  13سبتمبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  16ار  03س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري 86 - 4840
شرقا  :نعيمة مبارك
جنوبا  :طريق من  04أمتار
غربا  :نعيم حسن
طالب التحفيظ  :مصطفى نعيم بن محمد

اجملاورون :
شماال  :ورثة رطب احمد بن املكي
شرقا  :رسم عقاري 53 - 109425
جنوبا  :رسم عقاري 53 - 17575
غربا  :رطب التهامي ورطب مصطفى
طالبو التحفيظ  :خديجة الزهر بنت ميلود ومن معها
مطلب رقم 86 - 56
امللك املسمى  :أرض حمورية
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار الشراكي
وقع حتديده بتاريخ  19نوفمبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  15ار  44س
نوعه  :ارض عارية بها بنايات متنوعة وبئر
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

مطلب رقم 86 - 76
امللك املسمى  :فرح
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار العيايدة
وقع حتديده بتاريخ فاحت ديسمبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  39 :ار  77س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري  - 20442س (ق)2
شرقا  :فاتيحة العثماني
جنوبا  :طريق معبدة من  10أمتار من وإلى سيدي املكي والسوالم
غربا  :رحمة العثماني
طالب التحفيظ  :محمد فؤاد حلدي

اجملاورون :

مطلب رقم 86 - 84

شماال  :دوح محمد
شرقا  :أحمد فرطاط

امللك املسمى  :وادي الزراهنة

جنوبا  :احمد فرطاط

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي بن حمدون .دوار

غربا  :الطريق اإلقليمية رقم  3007من  20متر من وإلى العسيالت

اوالد سيدي بوعنان

والدار البيضاء

وقع حتديده بتاريخ  08ديسمبر 2021

طالب التحفيظ  :هشام جبران بن محمد

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  54ار  13س
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مطلب رقم 53 - 18569

نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :طريق من  05أمتار ومن ورائه رسم عقاري  - 1425ت
شرقا  :حالبي سعيد
جنوبا  :عزوز بن عزوز ومحمد كمال
غربا  :رطبي محمد
طالب التحفيظ  :عبد الرزاق حلبي بن سعيد
مطلب رقم 86 - 124
امللك املسمى  :أرض الكوري

امللك املسمى  :أرض احلطة
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار العنابرة
وقع حتديده بتاريخ  03ديسمبر 2019
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  66ار  11س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :محمد ريطب
شرقا  :عبد احلق خير الداكرين

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف

جنوبا  :ورثة اجلياللي بن الطيبي وبوشعيب عنبوري بن الطيبي

وقع حتديده بتاريخ  24يناير 2022

غربا  :محمد ريطب

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  36ار  04س

طالب التحفيظ  :الرحالي العنبوري بن أحمد

نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك به عدة أعمدة مرتبطة بخطني
للطاقة الكهربائية من اجلهد املنخفض.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  05أمتار ومن ورائه رسم عقاري 53 - 101818
شرقا  :طريق إقليمية رقم  3014من  20متر
جنوبا  :رسم عقاري  - 74870س
غربا  :رسم عقاري  - 74870س وورثة الشوقي
طالبة التحفيظ  :فاطنة بنسالم بنت عيسى
مطلب رقم 86 - 145

مطلب رقم 53 - 18722
امللك املسمى  :بالد الهاشمي
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار أوالد احلضراني
وقع حتديده بتاريخ  25سبتمبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  79 :ار  67س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :طريق من  05أمتار من ورائها مطلب 53 - 18723

امللك املسمى  :فدان العود

شرقا  :رسم عقاري  - 5796د ورسم عقاري 53 - 75275

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة السوالم دوار احلداية

جنوبا  :رسم عقاري  - 33526س

وقع حتديده بتاريخ  14فبراير 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  36ار  04س
نوعه  :ارض فالحية بها ثالث آبار وأشجار الزيتون

غربا  :رسم عقاري  - 25420س
طالب التحفيظ  :خاليد اليرة بن ادريس

التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك تخترقه طريق قدمية متغيرة
عرضها  10أمتار ومدخل واعمدة مرتبطة بخطوط للطاقة الكهربائية
اجملاورون :
شماال  :طريق إقليمية رقم  3014من  20متر
شرقا  :رسم عقاري 53 - 102624
جنوبا  :مليكة عماو

مطلب رقم 53 - 18723
امللك املسمى  :بالد الهاشمي
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار أوالد احلضراني
وقع حتديده بتاريخ  25سبتمبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  79ار  67س

غربا  :رسم عقاري  - 29564س

نوعه  :ارض فالحية

طالبة التحفيظ  :مليكة عماو بنت عبد اهلل

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
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اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :مرسيد نعيمة

شماال  :ممر خاص من  03أمتار لورثة احمد ولد الدكالي وورثة احمد ولد

شرقا  :رسم عقاري  - 3476د ورسم عقاري  - 5796د

الدكالي وورثة عمر ولد عبد اهلل

جنوبا  :طريق من  03أمتار من ورائه مطلب عدد53 - 18722

شرقا  :ورثة جنيم الدحان

غربا  :رسم عقاري  - 25420س

جنوبا  :ورثة احمد الفتيح

طالب التحفيظ  :خاليد اليرة بن ادريس

غربا  :ممر خاص من  03أمتار لورثة احمد ولد الدكالي وورثة احمد ولد الدكالي
طالب التحفيظ  :عبد السالم حلرش بن علي

مطلب رقم 86 - 67
امللك املسمى  :بالد سي العربي بريبر
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار حمرودة
وقع حتديده بتاريخ  14فبراير 2020
املساحة اإلجمالية التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  01ار  74س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
القطعة األولى مساحتها  06 :ار  62س
شماال  :رحالي عبد الرحيم وطريق من  10أمتار.
شرقا  :طريق من  10أمتار.
جنوبا  :طريق رقم  3613من  30متر
غربا  :طريق متغيرة من  10أمتار
القطعة الثانية مساحتها  95 :ار  12س

مطلب رقم 86 - 89
امللك املسمى  :بئر السمانة
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد عبو
وقع حتديده بتاريخ  14ديسمبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  99ار  42س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري  - 49921س
شرقا  :رس عقاري 53 - 96425
جنوبا  :الدوية بنت محمد
غربا  :طريق من  05أمتار
طالب التحفيظ  :احلاج باخملفي بن الشيخ

شماال  :رحالي عبد الرحيم
شرقا  :طريق رقم  3613من  30متر
جنوبا  :طريق رقم  3613من  30متر وطريق من  10أمتار
غربا  :طريق من  10أمتار
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي مطيع بن رحال
مطلب رقم 86 - 78

مطلب رقم 86 - 96
امللك املسمى  :بالد سرتا
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار لكاللشة
وقع حتديده بتاريخ  20ديسمبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  26ار  70س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

امللك املسمى  :حمري

اجملاورون :

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار أوالد امحمد

شماال  :طريق من  10أمتار

وقع حتديده بتاريخ  06ديسمبر 2021

شرقا  :الترغاوي سعودي والترغاوي مصطفى

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  51:ار  09س

جنوبا  :رميز بوشعيب وورثة حسناء عبد اجمليد

نوعه  :ارض فالحية

غربا  :حسناء بوشعيب

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

طالب التحفيظ  :احلسن برغاش بن احملفوظ
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جنوبا  :ورثة علي بن حلسن وورثة حميان

امللك املسمى  :أرض لبنى

غربا  :رسم عقاري 53 - 33276

موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار العويسات

طالب التحفيظ  :محمد الفاطمي بن بوشعيب

وقع حتديده بتاريخ  28ديسمبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  49 :ار  53س
نوعه  :ارض فالحية بها بئر وبناية واسطبل
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوعزة الكميري ورسم عقاري 53 - 90083
شرقا  :ورثة بوعزة بن الكميري
جنوبا  :ورثة بوعزة بن الكميري
غربا  :احلاج احمد بكال
طالبة التحفيظ  :منيار نزهة بنت محمد
مطلب رقم 86 - 130
امللك املسمى  :احلطة 1
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار أوالد مبارك

مطلب رقم 86 - 133
امللك املسمى  :خالطة 2
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار أوالد مبارك
وقع حتديده بتاريخ  02فبراير 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  22ار  64س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن العربي وورثة بوشعيب ولد امحمد ومن معه
شرقا  :ورثة بوشعيب ولد امحمد ومن معه
جنوبا  :رسم عقاري  53 - 148068وورثة احلاج حمان
غربا  :سي حلسن صديق
طالب التحفيظ  :محمد الفاطمي بن بوشعيب

وقع حتديده بتاريخ  02فبراير 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  51 :ار
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج علي بن حلسن
شرقا  :فاطنة بنت العربي
جنوبا  :طرق رقم  3613من وإلى أوالد سعيد وبرشيد
غربا  :رسم عقاري  53 - 79151وورثة احلاج حلسن بن الطاهر ومحمد بن العربي
طالب التحفيظ  :محمد الفاطمي بن بوشعيب
مطلب رقم 86 - 132
امللك املسمى  :مريسات
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار أوالد مبارك

مطلب رقم 86 - 134
امللك املسمى  :كدية الشهبة
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة الغنميني دوار أوالد مبارك
وقع حتديده بتاريخ  02فبراير 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  93 :ار  75س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :طريق من  05أمتار
شرقا  :ورثة احلاج املعاشي
جنوبا  :ورثة احلاج املعاشي وفاطنة بنت العربي
غربا  :رسم عقاري 53 - 136020
طالب التحفيظ  :محمد الفاطمي بن بوشعيب

وقع حتديده بتاريخ  02فبراير 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  31ار  53س
نوعه  :ارض فالحية

مطلب رقم 86 - 135
امللك املسمى  :أرض اخلير
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد حلسن

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء

وقع حتديده بتاريخ فاحت فبراير 2022

اجملاورون :

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  83ار  48س

شماال  :رسم عقاري عدد .53 - 72735

نوعه  :ارض فالحية

شرقا  :فاطنة بنت العربي

التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
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اجملاورون :
شماال  :ورثة خدوج بن سافي بنت محمد
شرقا  :رسم عقاري  15 - 1526وورثة العربي بن سافي (املعاشي بن سافي)
جنوبا  :ورثة العربي بن سافي (املعاشي بن سافي) وطريق من  10أمتار
غربا  :رسم عقاري  - 2525س
طالب التحفيظ  :عزيز رحمان بن املولود
مطلب رقم 86 - 138
امللك املسمى  :اللويزات
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكركيح
وقع حتديده بتاريخ  03فبراير 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  98ار  15س
نوعه  :ارض فالحية بها ruine
التحمالت واحلقوق العينية  :هذا امللك به عمود كهربائي مرتبط بخط
للطاقة الكهربائية من اجلهد املنخفض
اجملاورون :
شماال  :ورثة بتيتي وورثة الغالية بنت علي وسعيد اليقيني
شرقا  :ورثة عمر بن احمد ورثة لكبير وحلسن زهيدي واسية زهيدي
وبوشعيب شوقي وحسن الباكوري ويوسف خلوق وفاطنة كاروش وسعيد
العلوي وورثة البصري والكبير العماري ورسم عقاري  53 - 109273ورسم
عقاري 53 - 30041
جنوبا  :طريق من  10أمتار
غربا  :ورثة الطنطاوي بوشعيب ومقبرة سيدي التاغي وورثة زهرة بنت
علي وورثة الغالية بنت علي وورثة بتيتي
طالبو التحفيظ  :فاطمة دويليج بنت امليلودي ومن معها
مطلب رقم 86 - 177
امللك املسمى  :أرض جناس
موقعه  :إقليم برشيد دائرة برشيد جماعة السوالم دوار البراهمة
وقع حتديده بتاريخ  07مارس 2022
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :هـ  50ار  29س
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ال شيء
اجملاورون :
شماال  :جالل فتاح
شرقا  :طريق من  03امتار
جنوبا  :حرم ورثة امحمد فتاح ومحمد فتاح
غربا  :سباب احمد
طالبة التحفيظ  :بهيجة فتاح بنت محمد

اصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى"أرض العالم"
موضوع مطلب التحفيظ عدد  86 - 397والذي نشرت خالصة
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  1234في  24اغسطس 2022
عـوضا عن : :
طالب التحفيظ :
 فاطومة حلميدي محمد حلميدي السعدية األحمر نوفيسة حلميدي فاطمة حلميدي حسناء حلميدي أيوب مانوني هدى مانوني حسن مانوني ملك الكياف بنت صالحاقرا :
طالبو التحفيظ :
 فاطمة حلميدي بنسبة .30240 / 2184 محمد حلميدي بنسبة .30240 / 4368 السعدية األحمر بنسبة .30240 / 3216 نوفيسة حلميدي بنسبة .30240 / 2184 فوزية حلميدي بنسبة .30240 / 2184 حسناء حلميدي بنسبة .30240 / 2184 أيوب مانوني بنسبة .30240 / 840 هدى مانوني بنسبة .30240 / 420 حسن مانوني بنسبة .30240 / 564 ملك الكياف بنت صالح بنسبة .10640 / 30240اصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى"أرض خويي"
موضوع مطلب التحفيظ عدد  86 - 398والذي نشرت خالصة
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  1234في  24اغسطس 2022
عـوضا عن : :
طالبو التحفيظ :
 حليمة بختي مصطفى بختي عبد اجمليد بختي محمد بختي جنات بختي فوزية بختي سميرة بختي -خديجة بختي
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 جالل بختي هدى بختي ملك الكياف بنت صالحاقرا :
طالبو التحفيظ :
 حليمة بختي بنت محمد بنسبة .240000 / 16000 مصطفى بختي بنسبة .240000 / 16000 عبد اجمليد بختي بنسبة .240000 / 16000 محمد بختي بنسبة 240000 / 16000 جنات بختي بنت محمد بنسبة .240000 / 16000 فوزية بختي بنت محمد بنسبة .240000 /16000 سميرة بختي بنت محمد بنسبة .240000 / 16000 خديجة بختي بنت محمد بنسبة .240000 / 16000 يطو وادو بنت بنيوسف بنسبة .240000 / 2000 جالل بختي بن عبد العزيز بنسبة .240000 / 3770 فوزية بنت عبد العزيز بنسبة .240000 / 1884 هدى بنت عبد العزيز بنسبة .240000 / 1884 سناء بنت عبد العزيز بنسبة .240000 / 6462 -ملك الكياف بنت صالح بنسبة .240000 / 96000

5755
عـوضا عن : :
املساحة  00 :هـ  12ار  70س تقريبا
اقرا :
املساحة اإلجمالية  00 :هـ  12ار  70س تقريبا
عـوضا عن : :
احلدود :
شماال  :مطلب عدد  53 - 17720ومسلك من  4أمتار
شرقا  :مسلك من  10أمتار وعزيز الزوين
جنوبا  :مسلك من  4أمتار والعايدي الزوين
غربا  :بوكطاية اجلياللي والزوين اليماني
اقرا :
القطعة األولى  :احلدود كالتالي :
شماال  :مطلب عدد 53 - 17720
شرقا  :مسلك من  10أمتار
جنوبا  :مسلك من  4أمتار
غربا  :بوكطاية اجلياللي
القطعة الثانية  :احلدود كالتالي :

اصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى"أرض عبد القادر"
موضوع مطلب التحفيظ عدد  86 - 342والذي نشرت
خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1225
شرقا  :عزيز زوين
في  22يونيو 2022
جنوبا  :العايدي زوين
عـوضا عن : :
غربا  :بوكطاية اجلياللي وزوين اليماني
موقع العقار  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة
احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم بالنيابة
اقرا :
مراد لكميري
			
موقع العقار  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار اخليايطة
شماال  :مسلك من  4أمتار

