
{

ر.د.م.د. 0666 - 1114

تحتوي هذه النشرة على خالصات مطالب التحفيظ والخالصات اإلصالحية واإلعالنات بانتهاء التحديد وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية والشهادات الخاصة وتغيير تسمية العقارات املحفظة 
وكذا اإلعالنات املتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة، والتي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

ثمن النسخة : 10 دراهم

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

صفحة

صفحة

19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020( السنة الثانية والعشرون - عدد 1098 

333محافظة سطات ...................................................................................................

337محافظة الخميسات ...............................................................................................

342محافظة العيون ......................................................................................................

343محافظة خريبكة .....................................................................................................

345محافظة تطوان ......................................................................................................

347محافظة تازة ............................................................................................................

354محافظة آسفي ........................................................................................................

358محافظة الحسيمة ..................................................................................................

362محافظة بنسليمان .................................................................................................

364محافظة املحمدية ...................................................................................................

364محافظة خنيفرة .....................................................................................................

366محافظة ورزازات .....................................................................................................

369محافظة الرماني ......................................................................................................

369محافظة تيزنيت .......................................................................................................

374محافظة الصويرة ....................................................................................................

فهرست

األمالك العقارية

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية

311محافظة وجدة ........................................................................................................

311محافظة فاس .........................................................................................................

311محافظة الجديدة ....................................................................................................

315محافظة أكادير ........................................................................................................

316محافظة بني مالل ...................................................................................................

319محافظة الناضور ....................................................................................................

331محافظة سيدي عثمان ...........................................................................................

331محافظة الرشيدية .................................................................................................



عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(الجريدة الرسمية  310

صفحة صفحة
438محافظة الرشيدية .................................................................................................

444محافظة العيون ......................................................................................................

444محافظة خريبكة .....................................................................................................

448محافظة تطوان ......................................................................................................

449محافظة سال - املدينة ..............................................................................................

449محافظة آسفي ........................................................................................................

449محافظة الحسيمة ..................................................................................................

455محافظة بنسليمان .................................................................................................

457محافظة املحمدية ...................................................................................................

457محافظة خنيفرة .....................................................................................................

463محافظة ورزازات .....................................................................................................

475محافظة تيزنيت .......................................................................................................

476محافظة الصويرة ....................................................................................................

479محافظة تاونات .......................................................................................................

480محافظة تارودانت ..................................................................................................

484محافظة بركان .........................................................................................................

488محافظة ميدلت ......................................................................................................

488محافظة مراكش - سيدي يوسف بن علي ...............................................................

489محافظة سيدي بنور ................................................................................................

493محافظة برشيد .......................................................................................................

495محافظة قرية با محمد ............................................................................................

497محافظة أزيالل ........................................................................................................

504محافظة كلميم ........................................................................................................

505محافظة إفران .........................................................................................................

506محافظة مكناس - اإلسماعيلية ..............................................................................

507محافظة إنزكان ........................................................................................................

512محافظة شيشاوة ....................................................................................................

513محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة ......................................................................

518محافظة املضيق - الفنيدق .....................................................................................

518محافظة الهرهورة - الصخيرات ..............................................................................

520محافظة اشتوكة - ايت باها ....................................................................................

521محافظة تيفلت .......................................................................................................

522محافظة سوق السبت - أوالد النمة ........................................................................

375محافظة العرائش ...................................................................................................

378محافظة تاونات .......................................................................................................

379محافظة تمارة ..........................................................................................................

379محافظة تارودانت ..................................................................................................

381محافظة بركان .........................................................................................................

383محافظة ميدلت ......................................................................................................

389محافظة مراكش - سيدي يوسف بن علي ...............................................................

393محافظة سيدي بنور ................................................................................................

394محافظة سيدي البرنو�صي .......................................................................................

395محافظة برشيد .......................................................................................................

396محافظة قرية با محمد ............................................................................................

398محافظة أزيالل ........................................................................................................

402محافظة كلميم ........................................................................................................

408محافظة إفران .........................................................................................................

409محافظة إنزكان ........................................................................................................

413محافظة الدار البيضاء - النواصر ............................................................................

415محافظة الحاجب ....................................................................................................

416محافظة الفقيه بن صالح .......................................................................................

417محافظة ابن جرير ....................................................................................................

417محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة ......................................................................

419محافظة وجدة - أنجاد ............................................................................................

420محافظة اشتوكة - ايت باها ....................................................................................

427محافظة تيفلت .......................................................................................................

430محافظة سوق السبت - أوالد النمة ........................................................................

 ب( إعالنات بانتهاء التحديد

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

431محافظة وجدة ........................................................................................................

432محافظة فاس .........................................................................................................

433محافظة الجديدة ....................................................................................................

433محافظة أكادير ........................................................................................................

435محافظة بني مالل ...................................................................................................

438محافظة الناضور ....................................................................................................

438محافظة سيدي عثمان ...........................................................................................



األمالك العقارية

الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة  الوقت  التحديد تعلن للعموم في  تواريخ  إن   ) أ   
اشهار  وبواسطة  القائد  ومبكتب  اإلبتدائية  وباحملكمة  العقارية  األمالك  على  احملافظة 

بأسواق الناحية.
التحفيظ،  املبينة أسماؤهم في مطلب  للمجاورين  ترسل استدعاءات خصوصية  كما 
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 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بالد بن حيون 1"
نوعــه : ارض بها أشجار الزيتون

موقعـه :فاس،امللحقة اإلدارية اللويزات سهب الورد ، احملل املدعو: بالد 
بن حيون 1

مساحتــــه  : 30 آ تقريبا.
حــــــدوده :
شماال:  درب 
شرقا : طريق
جنوبا: طريق 

غربا : درب 
احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك : - حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 04 مارس 2020    على الساعة 

التاسعة  والنصف صباحا.
          احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

حدو اواحلسن      
 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133045 - 08 
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : نعيمة فاصيح بنت احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضاية امللعب 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية امللعب 
نوعه : أرض فالحية.

أوالد  دوار  اهلل،  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 
الشايب.

مساحته : 01 هـ و 25 آ تقريبا.
حدوده : 

شماال : ورثة واصف امحمد.
شرقا : نعيمة فاصيح. 

جنوبا : الطريق و فاصيح نعيمة. 
و  فاصيح  نعيمة  فاصيح،  السعدية  ورثة  وصيف،  بوشعيب   : غربا 

رسم عقاري عدد 192894 - 08.
احلقوق العينيــة : الشيء.

موافق   1441 صفر   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 
.)19/10/2019(

على   2020 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133046 - 08 
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : خديجة دادون بنت صالح
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار خديجة 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26846 - 02
تاريخ االيداع : 09 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عائشة بناني بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اخلير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اخلير.
نوعه : أرض بها دكان.

موقعه: وجدة، زنقة سوق اليهود رقم 05.
مساحته : 10 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري رقم O/1637؛
شرقا: الرسم العقاري رقم O/22958؛ 

جنوبا : ممر عمومي؛
غربا: ساحة عمومية.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

1 - ثبوت ملكية عدلي عدد 289 صحيفة 323 كناش 168 بتاريخ 29 
نونبر 2019 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

من  املسلمة   2019 أكتوبر   30 بتاريخ   1106 رقم  إدارية  شهادة   -  2
امللحقة االدارية األولى بوجدة.

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 
عمر أزرقان    

محافظة فاس

            
مطلب رقم  25043 - 07

تاريخ اإليـداع :  06 يناير 2020
طالبة التحفيظ: احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد بن حيون 1"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار خديجة 

نوعه : دار للسكن.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احلفضان.

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطنة دادون.

شرقا : اجلياللي بوهنيد. 

جنوبا : ورثة املعلم اجلياللي. 

غربا : املمر.

احلقوق العينيــة : الشيء.

موافق   1435 محرم   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

.)14/11/2013(

على   2020 فبراير   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133047 - 08 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : أمينة اخلزيري بنت بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ضاية عبد القادر 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضاية عبد القادر 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الشويرف.

مساحته : 38 آ 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد اخلزيري.

شرقا : الطريق املؤدية إلى دوار الشويرف عرضها 03 أمتار. 

جنوبا : ورثة محمد بن عالل بن حلسن. 

غربا : بوشعيب بن العياشي ورثة احلاج العالي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

موافق   1423 األول  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)06/06/2002(

2 - نظير اراثة عدلي مؤرخ في 03 ذي احلجة 1440 موافق )05 - 08 /2019(.

3 - نظير مخارجة عدلي مؤرخ في 20 ذي احلجة 1440 موافق )22 /08 /2019(.

على   2020 فبراير   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133048 - 08 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : اجلماعة القروية موالي عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الصفية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الصفية 128 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احلفضان.

مساحته : 37 آ و 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بقعة رقم 125 قاسم زراعي.

شرقا : بقعة رقم 132 شقري فاطنة بنت اسماعيل، بقعة رقم 133 

قاصد اسماعيل بن احلسني، بقعة رقم 165 و ورثة القراقشة. 

جنوبا : بقعة رقم 132 شقري فاطنة بنت اسماعيل و بقعة رقم 137 

عمور امحمد بن بوشعيب. 

غربا : بقعة رقم 125 قاسم زراعي، بقعة رقم 130 و ورثة عمور عبد 

احلي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 -نسخة طبق األصل حملرر ثابت التاريخ لبيع مؤرخ في 02/06/2015.

موافق   1434 شوال   27 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  مع  اراثة  رسم   -  2

.)04/09/2013(

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 شوال 1434 موافق )04/09/2013(.

4 -وكالة عرفية مؤرخة في 09/12/2014.

5 -شهادة مطابقة االسم رقم 921 مؤرخة في 20/05/2015.

 22/2015 رقم  دكالة-عبدة  جهة  والي  لقرار  األصل  طبق  -نسخة   6

مؤرخ في 20/02/2015.

على   2020 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133049 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : محمد مرسلي بن الزموري

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان مسعود العبد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان مسعود العبد 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احميدة 

بن سعيد.

مساحته : 01 هـ 33 آ و 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطنة تودي و أرض محفظة عدد 73234 - 08.

شرقا : الطريق و أرض محفظة عدد 96061 - 08. 

جنوبا : عبد الرحمان مرسلي و أرض محفظة عدد 96061 - 08. 

غربا : ورثة علو مرسلي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 رجب 1438 موافق )27/04/2017(.

2 - اشهاد عرفي مؤرخ في 26/12/2019.

على   2020 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133050 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : محمد مرسلي بن الزموري

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد مبارك بن احلاج 
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد مبارك بن احلاج 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احميدة 

بن سعيد.

مساحته : 29 آ و 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فليل احلاج بوشعيب.

شرقا : اسماعيل املرسلي. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : رقية مرسلي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 رجب 1438 موافق )27/04/2017(.

2 س- اشهاد عرفي مؤرخ في 26/12/2019

على   2020 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

مطلب رقم 133051 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : محمد مرسلي بن الزموري

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد مبارك 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد مبارك 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احميدة 

بن سعيد.

مساحته : 30 آ و 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة فليل احلاج عبد القادر.

شرقا : رسم عقاري عدد 130352 - 08 و محمد بن عمار. 

جنوبا : اسماعيل فليل. 

غربا : مرسلي اسماعيل.

احلقوق العينيــة : الشيء.

األولى 1437  22 جمادى  في  مؤرخ  - رسم ملكية عدلي  امللك:  أصل 

موافق )02/03/2016(.

على   2020 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133052 - 08 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 

طالب التحفيظ : امحمد صفوح بن مبارك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بن الطالب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بن الطالب

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.

مساحته : 02 هـ 61 آ و 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية.

ورثة  بن عيسى،  ورثة عبد اهلل  احليمر،  ورثة  : عابيد بوشعيب،  شرقا 

سي ابراهيم و ورثة بوشعيب بن احلاج احمد.

جنوبا : امحمد ولد احلاج احمد، ورثة احلاج العربي و ورثة احلاج احمد 

صفوح. 

غربا : ورثة احلاج امحمد و ورثة اسماعيل بن حمو.

احلقوق العينيــة : الشيء.

موافق   1431 شوال   21 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  موجب  امللك:  أصل 

 .)30/09/2010(

على   2020 مارس   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

 

مطلب رقم 133053 - 08

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020 

طالبوا التحفيظ :

1 -خديجة بناني بنت امحمد بنسبة 11/72. 

2 -خليل محبوب بن العياشي بنسبة16/72.

3 - فاطمة محبوب بنت العياشي بنسبة 09/72.

4 - نادية محبوب بنت العياشي بنسبة 09/72.

5 - ثورية محبوب بنت العياشي بنسبة 09/72.

6 - هند محبوب بنت العياشي بنسبة 09/72.

7 - سهام محبوب بنت العياشي بنسبة 09/72.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلائط 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلائط 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد ساعد.

مساحته : 72 آ و 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 134341 - 08.

شرقا : ورثة موسى محبوب. 

جنوبا : ورثة بوشعيب محبوب. 

غربا : طريق معبد.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

موافق   1424 األولى  جمادى   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

.)25/07/2003(

موافق   1418 األولى  جمادى   11 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

.)14/09/1997(

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 رجب 1423 موافق )30/09/2002(.

على   2020 مارس   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 
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مطلب رقم 133054 - 08

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020 

طالب التحفيظ : بوشعيب النبيري بن عبد اهلل.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد العوني

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العوني

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة لغديرة، دوار حارث.

مساحته : 24 آ و 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زهرة بنت أحمد.

شرقا : ورثة الزمزامي و محمد الصناك.

جنوبا : عائشة بنت احمد. 

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 شوال 1439 موافق )03/07/2018(. 

على   2020 مارس   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال. 

مطلب رقم 133055 - 08

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 

طالب التحفيظ : فتيحة سعيد بنت عيسى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد سيدي بن عبد اهلل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سيدي بن عبد اهلل

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الغربية.

مساحته : 73 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أوالد عبد الكبير.

شرقا : طريق رئيسية رقم 3427.

جنوبا : رسم عقاري عدد 118707 - 08، رسم عقاري عدد 119708 - 08 

و رسم عقاري عدد 119709 - 08. 

غربا : ورثة الدهبي عبد الرحمان.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

موافق   1439 احلجة  ذو   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

 .)20/08/2018(

موافق   1430 الثاني  ربيع   30 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  2

.)26/04/2009(

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ذو احلجة 1438 موافق )23/08/2017(.

موافق   1430 الثاني  ربيع   30 في  مؤرخ  عدلي  تركة  موجب   -  4

.)26/04/2009(

موافق   1439 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  5

.)19/02/2018(

6 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 شوال 1423 موافق )08/12/2002(.

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رجب 1439 موافق )26/03/2018(.

موافق   1423 شوال   03 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم  نسخة   -  8

.)08/12/2002(

9 -اشهاد عرفي مؤرخ في 24/12/2019.

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133056 - 08

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 

طالب التحفيظ : خالد نضير بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الكدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نضير 1

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار كواكة.

مساحته : 01 هـ 17 آ و 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 10866/س.

شرقا : ورثة الطاهر بن اجلياللي بن فاطنة.

جنوبا : مسلك. 

غربا : الهرمودي احمد و الهرمودي الشرقي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

موافق   1438 االول  ربيع   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)22/12/2016(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ذي احلجة 1440 موافق )07/08/2019(. 

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133057 - 08

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالب التحفيظ : محمد نور الدين محفوضي بن اخملتار.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية البير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض محفوضي

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار اخلضر.

مساحته : 28 آ و 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسلك خاص.

شرقا : الشعبية الصابري.

جنوبا : مدرسة خلضر. 

غربا : طريق معبدة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 محرم 1441 موافق )11/09/2019(. 
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2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 صفر 1441 موافق )25/10/2019(.

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133058 - 08

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

.HP PROMO SARL AUطالب التحفيظ : شركة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدار

نوعه : دار للسكنى بها سفلي و سطح و حديقة.

اخلامس  محمد  شارع  بام  حي  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  موقعه:إقليم 

رقم370.

مساحته : 01 آ و 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 06 أمتار.

شرقا : رسم عقاري عدد 137464 - 08.

جنوبا : شارع محمد اخلامس. 

غربا : ورثة بن الشرقي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 محرم 1441 موافق )25/09/2019(. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 محرم 1441 موافق )25/09/2019(. 

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 133059 - 08

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 

طالب التحفيظ : حسن اقيسرى بن امحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد شهيبة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد شهيبة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الزرك.

مساحته : 87 آ و 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اقيسرى محمد.

شرقا : ورثة رحمون.

جنوبا : طريق عمومية. 

غربا : طريق عمومية و حسن اقيسرى.

احلقوق العينيــة : خط للتيار الكهربائي.

أصل امللك: 

موافق   1441 الثاني  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

 .)10/12/2019(

على   2020 مارس   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد علو"

ذي مطلب التحفيظ رقم 60492 - 08. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30/12/2019، فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   ،08  -  60492 عدد  مطلب  موضوع  علو"  "بالد  املدعو  امللك 

بجماعة احلوزية )منطقة التحفيظ اجلماعي( تتابع من االن فصاعدا 

استنادا  ذلك  و  املصطفى.  بنت  الشادلي  عائشة  السيدة:  اسم  في 

على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا :

- حكم ابتدائي عدد 18 املؤرخ في 05/03/2015.

-شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 29/03/2016.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 24/01/2018.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 18/07/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رجب 1413 موافق )06/01/1993(. 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 صفر 1441 موافق )26/10/2019(. 

مع اإلشارة أن عملية التحديد السابقة قد مت الغاؤها و برمجت عملية 

حتديد جديدة بتاريخ 09/03/2020 على الساعة 14 زواال.

 احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

            املعطي زديد

 

محافظة  أكادير

مطلب رقم 43731 - 09

تاريخ اإليداع: 24 ديسمبر 2019.  

طالب التحفيظ : بوكري حسن بن احلسني بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوكري ".

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : حي بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 02 آر 44 سنتيار.

حدوده :    

شماال : ورثة بوكري؛    

شرقا : الطريق؛

جنوبا :بوكري محمد؛   

غربا : ايت عابد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد تسليم عرفي مؤرخ في 23/02/2018.

2 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19/02/2018.

3 – عقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 30/12/1991.

مطلب رقم 43732 - 09

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر 2019.  

طالب التحفيظ : خديجة احللوي بنت املير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خديجة احللوي ".
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نوعه : أرض عارية؛

أكادير  عمالة  ألكادير،  احلضرية  اجلماعة  تاووكت،  آيت  حي   : موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 80 سنتيار.

حدوده :    

شماال : محمد الفالحي؛    

شرقا : الطريق؛

جنوبا : أفقير علي؛   

غربا : حسن باهال.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 20/06/1994.

2 – رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25/04/2019.

3 – شهادة عدم التجزئة مؤرخة في 03/08/1994.

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير 

محمد أوغوش    

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51463 - 10

تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد القاسمي موح بن احميد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القاسمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القاسمي". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو تازروالت. 

مساحته : 11آ 98 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا: القاسمي موحى و احلاج القاسمي 

وكالة  و  والنقل  للتجهيز  االقليمي  املدير  و  ميمون  منتشي  جنوبا: 

احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا: منتشي ميمون و منتشي مصطفى و منتشي صالح و منتشي

وسعيد علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 فبراير 1998 )8 شوال 1418 (

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ماي 2001 )24 صفر 1422(

3 -شهادة إدارية عدد 37 بتاريخ 16ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51464 - 10

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة

1 -اوشني حلسن بنسبة 01/4

2 - اوشني احلسني بنسبة 01/4

3 -اوشني احملجوب بنسبة 01/4

4 -اوشني حكيم بنسبة 01/4

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوشني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوشني". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

القصيبة احملل املدعو امشاظ. 

مساحته : 72 آ 42 س تقريبا. 

حدوده

شماال: موحى ابناس 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا : باسو مندور 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ21  املوافق   1995 17سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

ربيع الثاني 1416

 1997 21ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

املوافق لـ20 شعبان 1418 

املوافق  2019 يناير   2 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

لـ25 ربيع الثاني 1440 

4 - شهادة إدارية 15 بتاريخ 13ماي 2019

5 -رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 16ابريل 2019 املوافق

املوافق لـ10 شعبان 1440.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28فبراير 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51465 - 10

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد الهابي محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القربابية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القربابية". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

كطاية احملل املدعو القربابية. 

مساحته : 01هـ 7 آ 50 س تقريبا. 

حدوده

التحفيظ مطلب  و  احلسني  والزايدي  عباس  بن  اجلياللي  شماال: 

رقم 37875 / 10 
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شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 59046 / 10 و الصوفي صالح بن العربي 

و صبيري سعيد 

غربا: ورثة الغاشمي بلكاسم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق  1990 18يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ25 ذو احلجة 1410 

2 - نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18يوليوز 1990 املوافق 

لـ25 ذو احلجة 1410 

 2006 11ديسمبر  بتاريخ  متروك  موجب  موضوعه  عدلي  -رسم   3

املوافق لـ19 ذو القعدة 1432

املوافق   2006 11ديسمبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   4

لـ19 ذو القعدة 1427

5 - نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 12ديسمبر 2006 

املوافق لـ20 ذو القعدة 1427

6 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 16ديسمبر 

2017 املوافق لـ26 ربيع األول 1439

املوافق   2017 25ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   7

لـ6 ربيع الثاني 1439 

8 -شهادة إدارية عدد 07 بتاريخ 20نونبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51466 - 10

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد عبد اهلل حجبي بن املصطفى بنسبة 01/2

2 -السيدة رحمة التومي بنت احمد بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حجبي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حجبي". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي اوربيع. 

مساحته : 02 آ 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل و محمد عزيز 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: مصطفى فرحات و اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: محمد عزيز و مصطفى فرحات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 14مارس 2017 املوافق لـ15 

جمادى اآلخرة 1438

لـ15  املوافق   2017 14مارس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

جمادى اآلخرة 1438 

لـ17  املوافق   2019 17سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

محرم 1441

4 -شهادة إدارية عدد 434 بتاريخ 7 أكتوبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51467 - 10

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدي جناة بنت احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جناة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جناة". 

مشتمالته: دار للسكن سفلي. 

اهلل. عبد  موالي  االمير  زنقة  املدعو  احملل  مالل  بني  مدينة   : موقعه 

املدينة القدمية 

مساحته : 01آ 16 س تقريبا. 

حدوده

شماال: املعلم صالح 

شرقا: محمد بن اخلراز و ايت الناعمي و اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: ايت الناعمي و محمد بن اخلراز 

غربا : احمد البوهراوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ املوافق   1994 17سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

10 ربيع الثاني 1415 

2 - رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي بتاريخ 5 يونيو 2013 املوافق 

لـ25 رجب 1434

لـ املوافق   2013 26يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   3

17 شعبان 1434

عليه  مصادق  وكالة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  4

بتاريخ 23 ابريل 2019 املوافق لـ17 شعبان 1440

5 - شهادة إدارية عدد 435 بتاريخ 04 أكتوبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51468 - 10 

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسني صالح بن ميمون 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "صالح 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صالح 1". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

سمكت احملل املدعو مزارع ايت شعيب. 
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مساحته : 46 آ 71 س تقريبا. 

حدوده

شماال: حسني باسو 

شرقا: عبد الكرمي عالم 

جنوبا : ورثة هرام بن سعيد و الرسم العقاري رقم 85366 / 10 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ املوافق   1990 19مارس  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

21 شعبان 1410

املوافق  1990 20مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ22 شعبان 1410

لـ املوافق  بتاريخ 19فبراير 2014  - رسم عدلي موضوعه مخارجة   3

19 ربيع الثاني 1435 

4 -شهادة إدارية عدد 8بتاريخ 3 أكتوبر 2019. 

الساعة على   2020 يناير   5 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51469 - 10

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسني صالح بن ميمون. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "صالح 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صالح 2". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

سمكت احملل املدعو مزارع ايت شعيب. 

مساحته : 47 آ 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال: حسني باسو 

شرقا: عبد الكرمي عالم 

جنوبا: ورثة هرام بن سعيد و الرسم العقاري رقم 85366 / 10 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ املوافق   1990 19مارس  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

21 شعبان 1410

املوافق   1990 20مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ12 شعبان 1410 

لـ املوافق   2014 19فبراير  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

19 ربيع الثاني 1435

4 -شهادة إدارية عدد 8 بتاريخ 3 أكتوبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51470 - 10

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوزكري الهاني بن املولودي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الهاني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الهاني". 

مشتمالته : أرض فالحية. 

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

القصيبة احملل املدعو بويردن دوار تكانت. 

مساحته : 02 هـ 21 آ 55 س تقريبا. 

حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

شرقا : احساين محماد 

جنوبا: احساين محماد 

غربا: طالب التحفيظ

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31أكتوبر 2019 املوافق لـ2 

ربيع االول 1441

2 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 28نونبر 2019 املوافق لـ1 ربيع 

األول 1441. 

ل   املوافق   2019 نوفمبر   20 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  -رسم   3

املوافق لـ22 ربيع األول 1441

4 - شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 2 يناير 2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 6 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " احلربولية" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 50942 - 10 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 1034 املــؤرخــة في 24 أكتوبر 2018

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو"احلربولية" موضوع مطلب التحفيظ عدد 50942 - 10 الكائن 

مبدينة بني مالل احملل املدعو " احلربولية ".تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 

التصميم  اظهرها  التي  وباملساحة  األصليني  التحفيظ  طالب  السيد 

العقاري وهي 38 آ 41 س.

ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور وكدا ملحق بلفيف عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2019 املوافق 

ل 9 ربيع األول 1441.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " التقدم" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 51238 - 10 الذي أدرجت خالصة 

مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1070 

املــؤرخــة في 03 يوليو 2019

مسطرة  فإن   2020 يناير   02 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "التقدم"  املدعو  امللك  حتفيظ 

51238 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد حمدان دوار 
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األصليني  التحفيظ  طالب  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  ".تتابع  جغو 

وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 20 آ 91 س.

ملطلب  استنادا  سالفا  املودعة  الرسوم  نفس  على  بناء  ودلك 

التحفيظ املدكور.

احملافظ على االمالك العقارية ببني مالل    

         الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

مطلب رقم 43449 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: عبد القادر ارعوان بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ارعوان ".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو احلي االداري.

مساحته: 03 ار 27 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد بن مزيان.

شرقا: ورثة لعبيش محمادي شعيب.

جنوبا: بناصر محمد بن مزيان.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43450 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: ميمون أظهشور بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الرحمة ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته: 01 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: أظهشور احمد و مطلب التحفيظ 43235 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: محمد بلمحند و الرسم العقاري عدد 63728 - 11.

غربا: أبركان الويزة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/10/1981.

- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18/05/1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43451 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: احلسني اخلتوتي بن حسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اخلتوتي ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو حي الوفاق.

مساحته: 01 ار 17 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: مصطفى حموتي.

جنوبا: أمين بويغرضاين.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم إصالح عدلي مؤرخ في 07/06/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21/04/2015.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 23/06/2014.

- نسخة عدلية لرسم تنازل عدلي مؤرخ في 12/10/2010.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 16/03/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43452 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالبي التحفيظ السيدين: 

- حكيم أبركان بن محمد.

- حياة بوحامد بنت محمادي.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حكيم - حياة".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو دوار اخندوق.

مساحته: 05 ار 89 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوحامد حورية.
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شرقا: الطريق.

جنوبا: الويزة بويشيوحن.

غربا: بوحامد عبد الرحمان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 09/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43453 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: ميلود اسباغي بن حماد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اسباغي ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو دوار اخندوق.

مساحته: 05 ار 29 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: بن عمرو محمد مزيان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2019.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 18/04/1983.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح اإلمضاء في 03 فبراير 1983

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 15/10/1978.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43454 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: سعيد عقاد بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عقاد ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة اتروكوت، احملل املدعو ثخابشت بدوار 

الساحل.

مساحته: 04 ار 17 س تقريبا.

حدوده:

شماال: احمد بلعيش و ممر.

شرقا: عمر بلعيش و احمد بلعيش.

جنوبا: عقاد محمد و اخلندق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 - 11 /2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43455 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السادة: 

- عبد احلميد هرو بن محمد.

- عبد السالم هرو بن محمد.

- ادريس هرو بن محمد.

- عبد العزيز هرو بن محمد.

- جميلة هرو بنت احمد.

- سعاد هرو بنت احمد.

- جنيمة هرو بنت احمد.

- محمد هرو بن احمد.

- مصطفى هرو بن احمد.

- فاطمة هرو بنت احمد.

- عائشة بلحسن بنت احميدة.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " هرو ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار، احملل املدعو حي الفيض أعراص.

مساحته: 01 ار 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 30986 - 11.

غربا: احلموتي بومدين.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم إراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 07/04/2019.

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 05/12/1999.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 01/06/1991.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 27/05/2019.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 27/05/2019.
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- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22/05/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43456 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ السيدة: سميرة قيلول بنت احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " سميرة 1".

نوعه: أرض عارية.

الناظور  ، احملل املدعو دهر  املاء  ، جماعة رأس  الناظور  : إقليم  موقعه 

مبشيخة أوالد احلاج.

مساحته: 02 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: قيلول احمد.

جنوبا: قيلول احمد.

غربا: قيلول احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية لرسم هبة عدلي مؤرخ في 21/03/2017.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 09/10/2005.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 17 مؤرخ في 23 فبراير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43457 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة قيلول بنت احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فاطمة 1".

نوعه: أرض عارية.

الناظور  ، احملل املدعو دهر  املاء  ، جماعة رأس  الناظور  : إقليم  موقعه 

مبشيخة أوالد احلاج.

مساحته: 02 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: قيلول احمد.

جنوبا: قيلول احمد.

غربا: قيلول احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

في  مؤرخ  عدلي  هبة  لرسم  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  نسخة   -

.21/03/2017

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ 

في 09/10/2005.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 17 مؤرخ في 23 فبراير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

09 :45 صباحا.

مطلب رقم 43458 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " يحيى زيكو ".

نوعه: أرض عارية.

الناظور  ، احملل املدعو دهر  املاء  ، جماعة رأس  الناظور  : إقليم  موقعه 

مبشيخة أوالد احلاج.

مساحته: 02 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: قيلول احمد.

جنوبا: قيلول احمد.

غربا: قيلول احمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

في  مؤرخ  عدلي  هبة  لرسم  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  نسخة   -

.21/03/2017

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ 

في 09/10/2005.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 17 مؤرخ في 23 فبراير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

10 :00 صباحا.

مطلب رقم 43459 - 11 

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: احمد اليعكوبي بن عياد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احمد ".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

أوالد  مزارع  املدعو  احملل   ، الدريوش  ، جماعة  الدريوش  إقليم   : موقعه 

حدو فرقة أوالد حمو.

مساحته: 28 ار 70 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الفري محمد.

شرقا: لوكيلي احلاج احلسني.

جنوبا: الطريق.
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غربا: الفيضا قدور.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/05/2001.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43460 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان الفحصي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفحصي 1 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار افحصيا.

مساحته: 43 ار 05 س تقريبا.

حدوده:

شماال: احلافة.

شرقا: احلافة.

جنوبا: احلافة

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15/04/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

14 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43461 - 11 

تاريخ اإليداع: 24 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ السيدة: فضيلة البوبشيري بنت ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " البوبشيري 1".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي القدس.

مساحته: 85 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: فريد العباسي.

جنوبا: ورثة بلعيد.

غربا: ورثة محمد براقي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 19/07/2017.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 30 اغسطس 2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

12 :00 زواال.

مطلب رقم 43462 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ السيدة: مرمي عكروط بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عكروط 1 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو دوار امتاضت.

مساحته: 35 ار 60 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الواد.

شرقا: عكروط دنيا.

جنوبا: يامنة بوشتة رمضان.

غربا: احمد لطرش.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 12/10/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

11 :00 صباحا.

مطلب رقم 43463 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: ياسني عكروطي بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عكروط 2 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو دوار امتاضت.

مساحته: 30 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الواد.

شرقا: يامنة بوشتة رمضان.

جنوبا: يامنة بوشتة رمضان.

غربا: عكروط دنيا.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 12/10/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.
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مطلب رقم 43464 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: احلسني لهن بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " لهن ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر، احملل املدعو مركز بني شيكر.

مساحته: 12 ار 31 س تقريبا.

حدوده:

شماال: أردوزان.

شرقا: بوشاشية محمد.

جنوبا: بورمان بادي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/12/2018.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 29/10/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43465 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: ميمون ملقدمي بن مولود.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ربيعة 1 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور حي إكوناف.

مساحته: 01 ار 81 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة عبد السالم.

غربا: ورثة عبد السالم.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 01/12/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43466 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ السيدة: حياة خنيتي بنت بنعيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " وليد ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو إبوجضاضا.

مساحته: 85 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: عالل بن فاطنة.

جنوبا: اخملتار العاللي ومن معه.

غربا: محند امقران.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 09/10/2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2019.

- رسم شراء حظ مشاع عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2008.

- رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 31/07/2002.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/07/2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43467 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرزاق ادريسي بن عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ادريسي ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي املسيرة.

مساحته: 02 ار 45 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوجعدة.

شرقا: بوكرين.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 48739 - 11.

غربا: ممر.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24/10/2019.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 04/09/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43468 - 11 

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: محمد اوعبيد بن مبارك.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اوعبيد ".
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نوعه: أرض عارية بجزء منها بنايتني عبارة عن سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار تيزة.

مساحته: 07 ار 80 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة محند ملقدم.

جنوبا: ورثة دودوح بولقديد.

غربا: بنعيسى بولقديد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 - 11 /2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2020 على الساعة 

14 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43469 - 11 

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر 2019.

طالبي التحفيظ السادة: 

- عبد اهلل شمالل بن عالل.

- حمو شمالل بن عالل.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ميمونت ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي املطار.

مساحته: 03 ار 22 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة شمالل عالل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 13 - 11 /2013.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30/09/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 25 فبراير 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43470 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان املرابط بن عبد اهلل.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املرابط ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي املطار بوعرورو.

مساحته: 07 ار 01 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عمر بوعرورو و عياذ بوعرورو.

شرقا: فضمة بوعرورو.

جنوبا: عمر بوعرورو و عياذ بوعرورو.

غربا: بلقاسم امحمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2019.

- نسخة عدلية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 06/04/2016.

- نسخة عدلية لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 30/01/2013.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 16/09/1996.

- صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 

09 فبراير 1970.

- صورة طبق األصل حملضر تنفيذي للقسمة مؤرخ في 02 مارس 2000.

- صورة طبق األصل حلكم ابتدائي صادر عن احملكمة اإلبتدائية بالناظور 

عدد 902/98 مؤرخ في 16 - 11/1998.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2019.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2019.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 31/01/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 27 فبراير 2020 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43471 - 11

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: محمد الشامي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الشامي ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي اشوماي.

مساحته: 02 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة محند محمد الشامي و بولسهوب اليمني.

شرقا: ورثة محند محمد الشامي.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية لرسم ملحق امللكية عدلي مؤرخ في 11 - 11/2013.
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- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 07/09/1993.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 27 فبراير 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43472 - 11

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السادة: 

- نعيمة طايع بنت محمد بنسبة 1/4

- خديجة ازرزار بنت بغداد بنسبة 1/4

- حيات احلنفي بنت احمد بنسبة 2/4.

- اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نعيمة ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانن.

مساحته: 21 هـ 13 ار 76 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مقطع الريح و الرسم العقاري عدد 58320 - 11.

شرقا: ملك االوقاف.

جنوبا: ملك غابوي.

غربا: مقطع الريح.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 - 11/2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 - 11/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 21 فبراير 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43473 - 11

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: محمد ترزيت بن سالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ترزيت".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو لعري مالشة.

مساحته: 03 ار 65 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة موسى.

شرقا: شعيب حمو عمرو.

جنوبا: الطريق.

غربا: محمد محمد الطيب.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/07/2008.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 1969.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 1969.

- شهادة إدارية عدد 08 مؤرخ في 19/05/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2020 على الساعة 

11 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43474 - 11

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: فؤاد بنجدي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنجدي ".

نوعه: أرض بها بناية قدمية عبارة عن سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي املطار.

مساحته: 01 ار 98 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوحلية عمر و معنان.

شرقا: احلاج حمو السقلي.

جنوبا: ممر.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 08/04/2019.

- رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 30/09/2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/09/2013.

- محضر ارساء بيع باملزاد العلني رقم 65/07 مؤرخ في 04 مارس 2016.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 17/09/2003.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 18/06/2003.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 13 - 11/1990.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 13 - 11/1990.

في  مؤرخ  عدلي  لشراء  بالشكل  التعريف  لرسم  عدلية  نسخة   -

.09/08/1972

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19/10/1970.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43475 - 11

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: علي مزليل بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مزلني ".
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نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو دوار امزرينن

مساحته: 12 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة مزلني حسن.

شرقا: الرسم العقاري عدد 380 - 11 و مزليل علي.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27/06/2019.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02/05/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43476 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: انوار املاحي بن عبد الكرمي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " السالم 1 ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون.

مساحته: 01 ار 23 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: ربيع اعاشي.

جنوبا: الناصري فظمة.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/01/2017.

- محضر تنفيذي للقسمة مؤرخ في 02/10/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43477 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: ارقية القدوري بنت الراضي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " متثالت".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار ، احملل املدعو متثالت.

مساحته: 01 هـ 44 ار 28 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة عمرو حدو الطاوسي.

شرقا: الشعبة.

جنوبا: ورثة التاجر و ورثة رحال عبد اهلل.

غربا: ورثة البوبسي عبد اهلل حمو.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 2019.

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 04 مارس 2019.

- نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 - 11/2013.

- نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 12/04/2012.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43478 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد اجمليد الفهمي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عبد اجمليد 3".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته: 07 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: ورثة الفهمي.

جنوبا: الطريق.

غربا: الصاحلي رشيد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 24/07/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

14 :30 صباحا.

مطلب رقم 43479 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: حبيبة قضار بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " جوهاري ".

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.
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موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب.

مساحته: 80 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد بوحجر.

شرقا: عمرو بودهب.

جنوبا: الشارع.

غربا: محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 24/05/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2018.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 04/12/1991.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 03/12/1991.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء في 08/01/1988.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16/09/1933.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16/09/1933.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

10 :00 صباحا.

مطلب رقم 43480 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد زياني بن بلعيد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فرحية ".

نوعه: أرض فالحية.

الفرحية  املدعو  ، احملل  أوالد ستوت  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار اوالد املغراوي.

مساحته: 04 ار 17 س تقريبا.

حدوده:

شماال: سعيد زياني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: محمد زياني.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 03/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 02 مارس 2020 على الساعة 

13 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43481 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد عواد بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أنس ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي القدس.

مساحته: 15 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الناجي فايزة و الناجي سامية.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: البشيري حورية و البشيري ميمونت.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13/06/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43482 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالبي التحفيظ السيدين: 

- توفيق بنشالل بن عبد الرحمن.

- محمد رضا بنشالل بن عبد الرحمان.

مناصفة بينهما.

 اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بنشالل".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانن ، احملل املدعو دوار ايفران واروي.

مساحته: 09 ار 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ملود اعراب.

جنوبا: ملود اعراب.

غربا: ملود اعراب.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

13 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43483 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- محمد الهرداج بن محمد.
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- خديجة الطايق بنت محمد.مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الهدراج".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو دوار بني بوغمارن 

الغربية.

مساحته: 01 ار 08 س تقريبا.

حدوده:

شماال: زريوح بوزيان.

شرقا: الطريق.

جنوبا: زريوح بوزيان.

غربا: زريوح وفية.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/12/2019.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 18/06/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 فبراير 2020 على الساعة 

11 :00 صباحا.

مطلب رقم 43484 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة بالهواري بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الهواري ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو دوار عزوزات 

بني وكيل.

مساحته: 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: لوكيلي عبد القادر.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: لوكيلي محمد.

غربا: لوكيلي رابحة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 مارس 2019

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

13 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43485 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيكو 1 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو موالي بغداد.

مساحته: 02 ار 95 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 10/12/2019.

- نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 30/09/2007.

- نسخة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في 06/10/2017.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 165 مؤرخ في 22/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43486 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيكو 2 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو موالي بغداد.

مساحته: 04 ار 40 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 10/12/2019.

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ 

في 30/09/2007.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 165 مؤرخ في 22/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

11 :00 صباحا.

مطلب رقم 43487 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيكو 3 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو موالي بغداد.

مساحته: 02 ار 07 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 10/12/2019.

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ 

في 30/09/2007.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 165 مؤرخ في 22/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

11 :15 صباحا.

مطلب رقم 43488 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيكو 4 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو موالي بغداد.

مساحته: 02 ار 30 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 19770 - 11.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 10/12/2019.

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ 

في 30/09/2007.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 165 مؤرخ في 22/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43489 - 11

تاريخ اإليداع: 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحيى قيلول بن احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيكو 5 ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو موالي بغداد.

مساحته: 02 ار 70 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 24412 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة طبق األصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 10/12/2019.

- نسخة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ 

في 30/09/2007.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 165 مؤرخ في 22/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 03 مارس 2020 على الساعة 

11 :45 صباحا.

مطلب رقم 43490 - 11

تاريخ اإليداع: 03 يناير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- محسن اخلنوسي بن بولنوار.

- نادية اخلنوسي بنت عبد القادر.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " محسن زيكو ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني، احملل املدعو دوار امتاضت.

مساحته: 05 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: زريوح ميمون.

جنوبا: زريوح متيمونت.

غربا: حمداوي فؤاد و سعاد بنقدور.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/07/2019.

- نسخة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 26/01/2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 04 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " علي 1 "، 

ذي مطلب التحفيظ رقم 43025 - 11 

فإن  مبوجبه   2019 ديسمبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  ذي   "  1 علي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

عدد 43025 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب ، تتابع من 
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بن علي عوض شركة  السوسي  فؤاد  السيد  اآلن فصاعدا في اسم 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  السوسي،  ديار 

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " علي 3 "،
ذي مطلب التحفيظ عدد 43026 - 11 

فإن  مبوجبه   2019 ديسمبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  ذي   "  3 علي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 
عدد 43026 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب ، تتابع من 
بن علي عوض شركة  السوسي  فؤاد  السيد  اآلن فصاعدا في اسم 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  السوسي،  ديار 

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " علي 4 "،
ذي مطلب التحفيظ عدد 43027 - 11 

فإن  مبوجبه   2019 ديسمبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  ذي   "  4 علي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 
عدد 43027 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب ، تتابع من 
بن علي عوض شركة  السوسي  فؤاد  السيد  اآلن فصاعدا في اسم 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  السوسي،  ديار 

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " علي 5 "،
ذي مطلب التحفيظ عدد 43028 - 11 

فإن  مبوجبه   2019 ديسمبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  ذي   "  5 علي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 
عدد 43028 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب ، تتابع من 
بن علي عوض شركة  السوسي  فؤاد  السيد  اآلن فصاعدا في اسم 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  السوسي،  ديار 

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " علي 6 "،
ذي مطلب التحفيظ عدد 43029 - 11 

فإن  مبوجبه   2019 ديسمبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  ذي   "  6 علي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 
عدد 43029 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب ، تتابع من 
بن علي عوض شركة  السوسي  فؤاد  السيد  اآلن فصاعدا في اسم 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  السوسي،  ديار 

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " علي 2 "،
ذي مطلب التحفيظ عدد 43030 - 11 

فإن  مبوجبه   2019 ديسمبر   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  ذي   "  2 علي   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 
عدد 43030 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي أوالد بوطيب ، تتابع من 
بن علي عوض شركة  السوسي  فؤاد  السيد  اآلن فصاعدا في اسم 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  السوسي،  ديار 

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " أغنيمة "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 35432 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 18/12/2019 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " أغنيمة " ذي مطلب التحفيظ 35432 - 11 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة رأس املاء ، تتابع من اآلن فصاعدا في 

اسم السيد احلسن اغنيمة بن محمد و السيدة الويزة اغنيمة بنت 

محمد، مناصفة بينهما ،وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا 

تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " بورخا"،

ذي مطلب التحفيظ عدد 31459 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 31/12/2019، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " بورخا " ذي مطلب التحفيظ عدد 31459 - 11 

تتابع من اآلن فصاعدا في   ، أوالد ميمون  الناظور، حي  الكائن مبدينة 

اسم نفس طالب التحفيظ وباملساحة املصرح بها عند إيداع املطلب 

وهي 01 ار 79 سنتيار مع اإلشارة إلى أن عملية حتديد املطلب املذكور 

ستجرى بتاريخ 02 مارس 2020 على الساعة 30:13 بعد الزوال ، بعد 

إلغاء عملية التحديد التي جرت بتاريخ 17/06/2014، وذلك بناء على 

نفس الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " بالد اخلضير "،

 ذي مطلب التحفيظ عدد 114 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20/12/2019 مبوجبه فإن مسطرة 

 11  -  114 التحفيظ  ذي مطلب  اخلضير"  املسمى"بالد  امللك  حتفيظ 

قسم  األراضي  ضم  منطقة  مزوجة،  قبيلة  الناظور،  بإقليم  الكائن 

حسان تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة:

بوعكة إدريس بن محمد بنسبة 29684/75474

بوعكة عمرو بن محمد بنسبة 3934/75474

بوعكة احلسني بن محمد بنسبة 3934/75474

تسعيت بنعيسى البكاي بنسبة 11312/75474

حرشو عالل محمادي بنسبة 13431/75474

النصيري اخملتار ددوح بنسبة 13169/75474

وذلك مبقتضى حكم ابتدائي رقم 150 ملف عقاري عدد 1411/2003 

صادر بتاريخ 19 فبراير 2015 وشهادة بعد االستئناف املؤرخة في 29 

مارس 2019.

 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " عرباوي "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 3493 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16/12/2019 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "عرباوي" ذي مطلب التحفيظ 3493 - 11 الكائن 

بإقليم الناظور، قبيلة بني بويحيى، منطقة ضم األراضي قسم كارت 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة:

العرباوي عالل محمد بنسبة 22500 - 112500

العرباوي حسن بن محند بنسبة 67500 - 112500

العرباوي ميمون بن محند بنسبة 22500 - 112500
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 68/98 عدد  عقاري  ملف   909-01 رقم  ابتدائي  حكم  مبقتضى  وذلك 

واالستئناف مؤرخة  التعرض  بتاريخ 30/04/2001 وشهادة عدم  صادر 

رقم  استئنافي  وقرار   68/98 عدد  التحفيظ  ملف   29/07/2002 في 

 182 عدد  األعلى  اجمللس  وقرار   2005 فبراير   22 بتاريخ  صادر   279/2

وحكم   14/01/2009 بتاريخ  صادر   1779-1-1-2005 عدد  مدني  ملف 

 278 رقم  استئنافي  وقرار   14/2002 عقاري  ملف   1131 رقم  ابتدائي 

وقرار محكمة   07/10/2015 بتاريخ  124/1403/2015 صادر  ملف عدد 

النقض عدد 13/8 ملف مدني عدد 468/1/8/2016 والطلب املؤرخ في 

16/12/2019 الصادر عن طالب التحفيظ وعقد الشراء العدلي املؤرخ 

املؤرخ في 02/08/1994 وعقد  في 16/07/1996 وعقد الشراء العدلي 

املؤرخ  العدلي  الشراء  وعقد   02/07/1993 في  املؤرخ  العدلي  الشراء 

في وعقد الشراء العدلي املؤرخ في 01/08/1992 وعقد الشراء العدلي 

املؤرخ في 06/12/1993.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بالناظور

      ربيع اليعكوبي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44266 - 12

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : حبيب مصطفى معاني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض احلائط ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض اخلير "، احملل املدعو 

"دوار مرس السكار"

موقعه : جماعة مديونة اقليم مديونة دوار مرس السكار.

مساحته : 06 آر 20 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشهبي مينة وطريق عرضه 3 امتار ، 

جنوبا: ارض زكرياء محمد ورسم عقار عدد 217932/12 ،

عدد  عقاري  ورسم  شهيب  ومحمد  امتار   3 عرضها  طريق  شرقا: 

، 173340/12

غربا: ارض وقاش عبد اهلل،

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

- نسخة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 08 جمادى   1

الثانية 1393 موافق 19 يوليوز 1973،

2 - نسخة لرسم معاوضة عدلي مؤرخ في 21 شعبان 1397 موافق 

08 غشت 1977،

3 - صورة مطابقة ألصل رسم االراثة عدلي مؤرخ في 6 شعبان 1424 

موافق 03 اكتوبر 2003 ،

4 - صورة مطابقة ألصل عقد اخملارجة عرفي مؤرخ في 06 اكتوبر 2008،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ذي احلجة 1433 موافق 30 نونبر 2011،

6 - صورة مطابقة ألصل املوافقة على البيع مؤرخة في 20 نونبر 2011،

7 - تصميم هندسي، 

الساعة  على   2020 فبراير   28 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 44267 - 12

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : أحمد املكاوي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلبل الطويل ". 

احملل   ،" املكاوي  "ارض   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

املدعو "دوار مرس السكار"

موقعه : جماعة مديونة اقليم مديونة دوار مرس السكار.

مساحته : 34 آر 08 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 197757/12 ، 

جنوبا: طريق ورسم عقاري عدد 174148/12 ،

شرقا: ورثة بليوط بن املعاشي وطريق ،

غربا: الرسم العقاري عدد 3066/48،

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 26 رجب 1390 ) 28 شتنبر 1970(،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شوال 1418 موافق 26 فبراير 1998،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 شعبان 1439 ) 19 ابريل 2018(،

4 - صورة مطابقة ألصل االذن بالبيع عدد 03/2018 مؤرخ في 19 ابريل 2018 ،

5 - رسم موجب حيازة عدلي مؤرخ في 01 ربيع الثاني 1441 موافق 

28 نونبر 2019،

6 - تصميم هندسي، 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 28 فبراير 2020 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

           طارق اشتوي

محافظة الرشيدية

مطلب رقم 39900 - 14

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: محمد الصلبي بن احلاج بن عيسى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اب Z 23 مبزرعة سرغني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البركة. 
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نوعه: ارض فالحية ؛

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة اخلنك، احملل املدعو: سرغني.

مساحته: 10 آر 96 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة آل الشيخ عبد العزيز ؛

شرقا: محمد الصلبي ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 30942/14 ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

بتاريخ 23  22 كناش 54  - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 19 ص   1

يونيو 2017. 

2 - رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 262 ص 420 كناش 15 بتاريخ 06 

يونيو 2017. 

3 - رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 220 ص 385 كناش 28 بتاريخ 06 

يونيو 2017. 

4 - رسم مقاسمة بتراض مضمن بعدد 152 ص 265 كناش 17 بتاريخ

04 ديسمبر 2008. 

5 - رسم استمرار ملك مضمن بعدد 169 ص 181 كناش 34 مؤرخ في 

04 يونيو 2008. 

6 - رسم اراثة وفريضة مضمن بعدد 233 ص 432 كناش 25 مؤرخة 

في 27 اغسطس 2015.

على   2020 فبراير   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39901 - 14

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: نوال اودون بنت حمو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي بوصوف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك نوال. 

نوعه: ارض بها بناء من سفلي من تراب ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي بوصوف.

مساحته: 68 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: صوفي لال ام ؛

شرقا: صوفي لال مرمي ؛

جنوبا: خديسجة بلغيتي ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 214 ص 306 كناش رقم 57 بتاريخ 

08 يناير 2019. 

ماي   29 بتاريخ   3 كناش   121 بعدد  عدلي مضمن  رسم قسمة   -  2

1996. 3 - صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 24 يناير 2019. 

على   2020 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39902 - 14

تاريخ اإليداع: 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ: بوصحابا اخلالفة بن حمان. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مغا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بسمة. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية الرفود، احملل املدعو: مغا.

مساحته: 02 آر 79 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: عبد الغاني بوصحابا ؛

جنوبا: السليماني حليمة ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - نسخة من رسم شراء مؤرخة في 09 سبتمبر 2003 اصلها مؤرخ 

في 10 ماي 1980. 

2 - صورة شمسية مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخة في 11 

نوفمبر 2019 اصلها مؤرخ في 11 يونيو 2003. 

3 - رسم اراثة مؤءرخة في 10 مارس 2003. 

4 - عقد ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 سبتمبر 2003. 

على   2020 مارس   05 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39903 - 14

تاريخ اإليداع: 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تاغدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تاغدة. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 06 آر 70 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ساقية والطريق ؛

شرقا: ورثة عبد القادر ايت مينة وورثة علي ابعير ؛
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جنوبا: ورثة احمام حدا حساين ؛

غربا: عمر اتكميت ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39904 - 14

تاريخ اإليداع: 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الساقية الصغيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الساقية الصغيرة. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: موحى علي بوكبوط ؛

شرقا: مصرف والدويش موحى ؛

جنوبا: ساقية اسمنت والطريق ؛

غربا: مجرى املاء وموحى علي بوكبوط ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39905 - 14

تاريخ اإليداع: 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: امياريغن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: امياريغن. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: امدين سعيد ؛

شرقا: مصرف وورثة طالب حسني ؛

جنوبا: سافقية اسمنت ؛

غربا: مصرف وحدو ابراهيم ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

حلسن ايت العرج    

محافظة سطات

مطلب رقم 40921 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد محمد صبور بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض البير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض البير"

نوعه:أرض فالحية بها سكنى من سفلي وطابق أول وبئر وأغراس من 

أشجار الزيتون واحلامض والرمان.

موقعه:اقليم  ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار البرامجة.

مساحته: 11 آ 44 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مرضي احلاج مصطفى بن محمد؛

شرقا: ورثة رحال بن العايدي؛

جنوبا:ورثة موالي ادريس؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 14 ذوالقعدة 1416 موافق 03 ابريل1996؛

رسم شراء مؤرخ في 14 ذوالقعدة 1416 موافق 03 ابريل1996.

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40922 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ:السيد احمد كميلي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"اخللوة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"اخللوة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.
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مساحته: 01 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: ورثة احلاج فرحات؛مقبول محمد؛

جنوبا:ورثة محمد بن اجلياللي؛

غربا: ورثة احلاج البهلول؛مقبول محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 02 جمادى الثانية 1426 موافق 09 يوليو 2005؛

 1426 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  شمسية  صورة 

موافق 09 يوليسو 2005؛

وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2019.  

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40923 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد احمد كميلي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مرس البطاطحة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مرس البطاطحة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.

مساحته: 02 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:احملروم؛

شرقا: حلفية احمد بن احلاج بلكاسم؛

جنوبا:احلاج مصطفى كمال؛

غربا: ورثة احلاج البهلول كمال.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 01 صفر 1439 موافق 21 اكتوبر 2017؛

رسم شراء مؤرخ في 23 صفر 1440 موافق 02 نوفمبر2018؛

وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2019.  

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 40924 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد احمد كميلي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"كاف احلمام"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كاف احلمام"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.

مساحته: 02 هـ  50 آ 15 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلاج البهلول؛عائشة كامل؛

شرقا: ورثة احللفية؛

جنوبا:ورثة احلاج البهلول؛

غربا: ورثة احلاج الشيهب.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ربيع االول 1441 موافق 09 نوفمبر2019؛

وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2019.  

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40925 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد احمد كميلي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الوجه"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الوجه"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.

مساحته: 01 هـ 64 آ 94 س تقريبا. 

حدوده:

البهلول؛احمد  احلاج  بلكاسم؛ورثة  احلاج  ولد  احمد  شماال:ورثة 

كميلي؛ورثة احلاج بلكاسم؛

شرقا: ورثة احلاج البهلول؛فاطنة بنت امحمد بلعباس؛

جنوبا:محمد كميلي؛

غربا: ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ربيع االول 1441 موافق 09 نوفمبر2019؛

صورة شمسية من وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2019.  

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 40926 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد احمد كميلي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلوض"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلوض"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.

مساحته: 01 هـ 62 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:السكة احلديدية؛

شرقا: ورثة بوشعيب ولد سي احلاج؛

جنوبا:ورثة الشيخ الشرقاوي؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ربيع االول 1441 موافق 09 نوفمبر2019؛

وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2019.  

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40927 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد احمد كميلي بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الوجه"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الوجه"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.

مساحته: 16 آ 71 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: رشيدة كامل؛

جنوبا:ورثة احلاج البهلول كمال؛

غربا: الطريق خلفها ملك ورثة بوالل.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ربيع االول 1441 موافق 09 نوفمبر2019؛

وكالة مؤرخة في 05 ديسمبر2019.  

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40928 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد كامل صالح بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الكوشة واحلائط1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الكوشة واحلائط1"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم  

الريو القوارشة.

مساحته: 07 آ 34 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلاج البهلول؛

شرقا: كامل محمد؛كامل اجلياللي؛

جنوبا:ممر؛

غربا: ورثة احلاج البهلول.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 11 ربيع االول 1441 موافق 09 نوفمبر2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 40929 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد عمر بوطالن بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض القرية01"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض القرية01"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الكزاولة؛فرقة  احلوازة؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

عالل.

مساحته: 01 هـ 58 آ 54 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:اجملني محمد بن صالح؛

شرقا: الطريق؛مجني محمد بن صالح؛

جنوبا:ورثة احمد ولد السرغينية؛ورثة بوعزة رايس وزواق بوشعيب؛

عدد  عقاري  رفيق؛رسم  رفيق؛احمد  بوشعيب  عدو؛ورثة  زهرة  غربا: 

64964ض.

احلقوق العينية:عمودان كهربائيان.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 20 صفر 1439 موافق 09 نوفمبر2017؛

رسم شراء مؤرخ في 20 صفر 1439 موافق 09 نوفبمر2017.

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر 

مطلب رقم 40930 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد عمر بوطالن بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض القرية02"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض القرية02"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الكزاولة؛فرقة  احلوازة؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

عالل.

مساحته: 05 آ 65 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:اجملني محمد بن صالح؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 20 صفر 1439 موافق 09 نوفمبر2017؛

رسم شراء مؤرخ في 20 صفر 1439 موافق 09 نوفبمر2017.

على   2020 فبراير  املؤقت:27  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة. 

مطلب رقم 40931 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر2019.

طالبو التحفيظ: 

السيد عبدالقادر الكندوزي

السيدة نعيمة الكندوزي

السيدة مينة الكندوزي

السيد محمد الكندوزي

السيدة اخناتة الكندوزي

السيد احمد الكندوزي

السيدة السعدية الكندوزي

السيد عمر الكندوزي

السيدة مليكة الكندوزي

السيدة فتيحة الكندوزي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد العياالت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد العياالت"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الشافعي؛دوار  دار  البروج؛جماعة  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

التومي.

مساحته: 05 هـ 42 آ 92 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ملك الشرقي بن احليموري؛

شرقا: اوالد املعطي بن موسى مليسي؛

جنوبا:ملك بوضركة بن محمد؛

غربا: ملك اوالد دحان بن اسليمان.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

اشهاد باحلاق بيان مؤرخ في 28 ربيع االول 1441 موافق 26 نوفمبر2019؛

نسخة من رسم ثبوت ملكية مؤرخ في 18 اكتوبر2019.

نسخة من رسم اصالح مؤرخ في 07 يناير2016؛

اشهاد مؤرخ في 16 سبتمبر2019؛

نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 11 رمضان 1409 موافق 17 ابريل1989؛

رسم اراثة مؤرخ في 10 ربيع االول 1413 موافق 12 سبتمبر1992.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:02/03/2020 على الساعة 

احلادية عشر.

مطلب رقم 40932 - 15

تاريخ االيداع:02 يناير2020.

طالبة التحفيظ:السيدة خديجة بنلعريبية بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار خديجة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار خديجة"

نوعه:دار للسكن من سفلي وسطح.

موقعه:مدينة سطات؛حي الشيخ بن عمرو زنقة سيدي العايدي.

مساحته: 70 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال:ادريس ؛طالبة التحفيظ؛

شرقا: مالكة بنت احمد بن بوشعيب؛

جنوبا:زنقة غير نافدة؛

غربا: زنقة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 07 موافق   1441 االول  ربيع   09 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة 

نوفمبر2019؛

رسم صدقة مؤرخ في 22 ذوالقعدة 1434 موافق 28 سبتمبر 2013؛

 20 موافق   1430 رجب   27 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة 

يوليو2009؛

رسم استمرار مؤرخ في 09 ربيع االول 1441 موافق 07 نوفمبر2019؛

موافقة عرفية مؤرخة في 11 ديسمبر2019؛

وكالة مؤرخة في 23 سبتمبر2013.

نسخة من رسم استمرار وشراء مؤرخة في 13 جمادى االولى 1407 

موافق 13 يناير1987؛ 

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:02/03/2020 على الساعة 

التاسعة.

مطلب رقم 40933 - 15

تاريخ االيداع:02 يناير2020.

طالبة التحفيظ:السيدة النعمة ايهري بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الواد"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الواد"

نوعه:أرض فالحية بها أشجار وسكن.

بن  اوالد  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

السبع.

مساحته: 26 آ 74 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال:ممر؛

شرقا: مطلب عدد 20970/15؛

جنوبا:احمد فضالن بن عبداهلل؛بوشعيب فضالن بن عبداهلل؛

غربا: ممر؛فضالن محمد؛بوشعيب فضالن.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: 

رسم شراء مؤرخ في 29 صفر 1441 موافق 28 اكتوبر2019؛

رسم استمرار مؤرخ في 23 صفر 1441 موافق 22 اكتوبر2019.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:02/03/2020 على الساعة 

الثالثة والنصف.

مطلب رقم 40934 - 15

تاريخ االيداع:02 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالكبير ضياف بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض محمد قاسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض محمد قاسم"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد شعيب.

مساحته: 43 آ 30 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال:نعماني احلاج امليلودي؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:ورثة محمد بن الكبيرنحالوي؛

غربا: مطلب عدد 12303/15.

احلقوق العينية:عمود كهربائي.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 04 ربيع الثاني 1441 موافق 01 ديسمبر2019.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت:02/03/2020 على الساعة 

الثانية.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى"اشعيب الستر 

رحمون2"مطلب رقم:29972 - 15الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 933 املؤرخة في 16 نوفمبر2016.

مسطرة  فإن  ديسمبر2019،   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم:  املطلب  ذي   " رحمون2  الستر  اشعيب   " املسمى  امللك  حتفيظ 

النعناع، تتابع من اآلن فصاعدا في  واد  الواقع بجماعة   ،15  -  29972

اسم طالب التحفيظ االصلي مبساحة تبلغ:35 آ 49 س وذلك مبقتضى 

العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

رسم شراء مؤرخ في 04 ذواحلجة 1430 موافق 22 نوفمبر2009؛

رسم مخارجة مؤرخ في 04 صفر 1425 موافق 26 مارس2004؛

رسم اشهاد مؤرخ في 09 ربيع االول 1440 موافق 17 نوفمبر2018؛

رسم وكالة مؤرخة في 04 اكتوبر2004؛

رسم وكالة مؤرخة في 25 اغسطس 2016؛

تصريح بالشرف مصادق عليه بتاريخ 19 اكتوبر2018؛

تصريح بالشرف مصحح االمضاء مؤرخ في 22 اكتوبر2018.

                  احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

       محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38382 - 16

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الصمد العرائشي بن عبد الوهاب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان الكرطيط ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الكرطيط ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين دوار ايت بوبكر.

مساحته : 56 آ 06 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 36710/16؛ 

جنوبا : علي بن محمد ، علي بلقاسم؛ 

شرقا : الرسم العقاري 5874/16؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 4 ربيع االول 1437 موافق 15 ديسمبر2015؛

 27 موافق   1415 احلجة  ذي  من   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ماي1995؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 07/11/2019 عدد 20/ ق ت /1؛

- رسم استدراك عدلي مؤرخ في 5 ربيع االخر 1441 موافق 2 ديسمبر 

2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 مارس 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38383 - 16

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد النضوري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان الرمل بني الويدان واحمد بن 

املصطفى ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الرمل بني الويدان 

واحمد بن املصطفى ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار النجارة سرغينة.

مساحته : 01 هـ 27 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الواد؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 12567/ر؛ 

شرقا :حسن بن موحى ومن معه، ورثة سعيد بن عال، حلسن بن محمد؛

غربا : الرسم العقاري 12567/ر؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رمضان 1440 موافق 17 ماي 2019؛

 1440 شعبان   10 في  مؤرخ  عدي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

موافق 16 ابريل 2019؛

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1440 موافق 16 ابريل 2019؛

ماي   2 موافق   1440 شعبان  من   16 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -

2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 23/09/2018 عدد 10/2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من رجب 1395 موافق 22 يوليو 1975؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 من صفر 1397 موافق 10 نونبر 1977؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 ربيع االول 1396 موافق 8 مارس 1976؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 مارس 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38384 - 16

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد النضوري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان الرمل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الرمل ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار النجارة سرغينة.

مساحته : 01 هـ 02 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة سعيد عال؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 9128/ر؛ 

شرقا : الرسم العقاري 21137/ر؛

غربا : ورثة احميدان بن عال؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رمضان 1440 موافق 17 ماي 2019؛

 1440 شعبان   10 في  مؤرخ  عدي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

موافق 16 ابريل 2019؛

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1440 موافق 16 ابريل 2019؛

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 16 من شعبان 1440 موافق 2 ماي2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 23/09/2018 عدد 10/2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من رجب 1395 موافق 22 يوليو 1975؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نونبر 1977؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 مارس 1976؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 مارس 2020 الساعة 

الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38385 - 16

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : فريد ارحو بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " بقعة 808 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة 808 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية فرح 1.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛ 

جنوبا : لكريطة مباركة؛ 

شرقا : للخلفني محمد؛

غربا : لقدوري حرشاف؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 6 ربيع االول 1441 موافق 4 نوفمبر2019؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 01/11/2019 عدد 36م ت/1؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 03 مارس 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38386 - 16

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد اعسال بن حدو.

االسم الذي يعرف امللك حاليا "فدان الشمارخ االول وفدان الشمارخ 

الثاني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الشمارخ االول 

وفدان الشمارخ الثاني ".

نوعه : ارض فالحية..

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت مسعود ايت عفي. 
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مساحته : 09 هـ 75 آ 20 س تقريبا.

اجملاورون:

القطعة االولى :

شماال : ممرعرضه 5 امتار؛ 

جنوبا : ورثة امليلغ مصطفى؛ 

شرقا : الواد؛

غربا : ممر عرضه 5 امتار؛

القطعة الثانية :

شماال : حلسن املسعودي ، مطلب 25293/16؛ 

جنوبا : الواد؛ 

شرقا : بخو محمد ، ورثة محمد عالل بوشت ، ورثة احلاج حمو اعسال 

، ورثة عمر اعسال؛

غربا : احمد السوسي ، عثمان يامنة ، ورثة امليلغ مصطفى ، الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 9 شوال 1439 موافق 23 يونيو 2018؛

- رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 29 من صفر 1441 موافق 28 

اكتوبر 2019؛

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 15/01/2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 13/12/2019 عدد 300 ج أ إ – ق م؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 03 مارس 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38387 - 16

تاريخ االيداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عزيزة ولغازي بنت التهامي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " اسكار 378 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسكار 378 ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية اسكار. 

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 38569/16 ، الرسم العقاري 38568/16؛ 

شرقا : خربوش يوسف؛

غربا : عزيزة ولغازي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 صفر 1441 موافق 9 اكتوبر 2019؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 26/08/2019 عدد 15/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 03 مارس 2020 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38388 - 16

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : جميلة عبيدا بنت بنعيسى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " بقعة رقم 841 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة رقم 841 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفرح. 

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛ 

جنوبا : الزحيمي محمد؛ 

شرقا : العزي زهور؛

غربا : الرسم العقاري 65047/16؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 12 اكتوبر 2009؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 8 جمادى االخرة 1430 موافق 2 يونيو2009؛

- شهادة ادارية مؤرخة 06/12/2019 عدد 33/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 06 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38389 - 16

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ محمد زميو بن احلسني بنيسبة 7/8.

2/ فطومة زميو بنت البوهالي بنسبة 1/8. بصفتهما طالبا التحفيظ 

على الشياع حسب النسبتني املذكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان الرمل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الرمل ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة قيادة ايت اوريبل. 

مساحته : 01 هـ 18 آ 79 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق ، الرسم العقاري 43829/16؛ 

جنوبا : ورثة عيسى العربي ، ورثة الشيخ حمو؛ 

شرقا : محمد زميو؛

غربا : مطلب 6430/16؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 ربيع االول 1441 موافق 1 نوفمبر2019؛

 4 موافق   1441 االخر  ربيع   7 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -

ديسمبر2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 06 مارس 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 38390 - 16

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : فدوى الزيدي بنت عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " كرمة فدوى ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرمة فدوى ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران ايت ايزي ايت عمر. 

مساحته : 01 هـ 15 آ 74 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة بوعزة بحاج؛ 

جنوبا : ورثة مهمة بحاج ، ورثة بوعزة امنزو؛ 

شرقا : الواد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 20 موافق   1441 محرم  من   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

سبتمبر2019؛

- صورة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 14 يوليو 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2020 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38391 - 16

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : يطو العقاوي بنت بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " يطو سعيد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يطو سعيد ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات حي الرتاحة. 

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : سليمان صغير؛ 

جنوبا :العمري بنعيسى؛ 

شرقا : الزنقة؛

غربا : اليعقوبي مينة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 2 ربيع االخر 1441 موافق 

29 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38392 - 16

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ العمري احلسني بن بنعيسى بنسبة 14/88.

2/ العمري محمد بن بنعيسى بنسبة 14/88.

3/ العمري احمد بن بنعيسى بنسبـة 14/88. 

4/ العمري عبد النبي بن بنعيسى بنسبة 14/88.

5/ العمري نور الهدى بنت بنعيسى بنسبة 07/88.

6/ العمري مليكة بنت بنعيسى بنسبــة 07/88.

7/ العمري فاطمة بنت بنعيسى بنسبـة 07/88.

طالبي  11/88.بصفتهم  بنسبــة  بوشتى  بنت  يطو  العقاوي   /8

التحلفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " ابي بنعيسى ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أبي بنعيسى ".

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات حي الرتاحة. 

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : العقاوي يطو؛ 

جنوبا : علوان عبد اقادر؛ 

شرقا : الزنقة؛

غربا : الياسيني امحمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 29 موافق   1441 االخر  ربيع   2 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

نوفمبر2019؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 5 ذو احلجة 1440 موافق 7 اغسطس2019؛

- رسم وكالة عدلية مؤرخة في 29 من ذو القعدة 1440 موافق فاحت 

اغسطس 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2020 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 38393 - 16

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ادريس شاكري بن زايد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان امليلغ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان امليلغ ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس دوار ايت حلرار ايت امناصف جماعة ايت ايكو. 

مساحته : 51 آ 81 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : محمد بن عقة؛ 

جنوبا : العطواني رابحة؛ 

شرقا : امللك الغابوي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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 1441 االخر  ربيع  من   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 14 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38394 - 16

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد عيسى بن التهامي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " رقم 283".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رقم 283 ".

نوعه : ارض بها بناية ذات طابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات حي الكرامة 1. 

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : منشا بنعيسى؛ 

جنوبا : الزنقة؛ 

شرقا : صرصاح محمد؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 27/07/2006؛

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 13/07/1997؛ 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 08/01/1992؛

- شهادة ادارية مؤرخة في10/09/2019 عدد 25/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2020 الساعة 

الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38395 - 16

تاريخ االيداع : 8 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1/ الباز احمد بن حمادي بنسبة 2/3

النسبتني  حسب  الشياع  على   1/3 بنسبة  احمد  بن  ادريس  2/الباز 

املدكورتني اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ترست دندون.

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ترست دندون ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس ، جماعة املعازيز قبيلة ايت يزي دوار ايت شعو.

مساحته : 99 آ 43 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بن التهامي بن عتاب؛

جنوبا : التهامي بن شكري؛

شرقا : بن التهامي بن اعتاب؛

غربا : حميدة بن شكري،

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1431 االولى  جمادى  من   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

1ماي2010؛

موافق   1426 االول  ربيع  من   19 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

28ابريل2005؛

موافق   1391 االخرة  جمادى   3 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

26يوليو1971؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 5 ربيع االول 1441 موافق 3 نوفمبر2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 24/10/2019 عدد 29/ ق م /م ش ق؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 18/05/2010 عدد 56/م ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 10 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38396 - 16

تاريخ االيداع : 9 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : لعتيريس محمد بن عالل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان احلرشي.

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان احلرشي ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بنحميدان.

مساحته : 30 آ 69 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : العتيريس محمد؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : لعتريس فاطمة؛

غربا : لعتيريس سليمان؛

احلقوق العينية : الشيء.

 1437 االخر  ربيع  من   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 9 فبراير2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 09 مارس 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38397 - 16

تاريخ االيداع : 10 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : العربي حيزون بن العربي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ضاية نزهة 222."

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " ضاية نزهة 222."
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نوعه : ارض بها بناية ذات طابق ارضي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.

مساحته : 70 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بنعقة يامنة؛

جنوبا : الساحة؛

شرقا : باغنم عزيز؛

غربا : الوالي عيادة؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك :  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 من جمادى االخرة 1440 

موافق 26 فبراير 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 10 مارس 2020 الساعة 

الثانية عشر زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

    عزالدين شاكر

محافظة العيون 

مطلب رقم 5167 - 17 

تاريخ اإليداع: 07 يناير 2019.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أمسكير "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم طرفاية، اجلماعة الترابية احلكونية؛

مساحته:500 هكتار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص ؛ 

جنوبا: الدولة امللك اخلاص والرسم العقاري عدد: 14577 - 17 ؛ 

شرقا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

07 يناير 2020؛

على   2020 مارس   09 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5168 - 17 

تاريخ اإليداع: 07 يناير 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فوسبوكراع "؛

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: اقليم العيون، اجلماعة الترابية بوكراع؛

مساحته:680 هكتار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 5046 - 17 ؛ 

جنوبا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

شرقا: الطريق الرابطة بني العيون و بوكراع ؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخة في 

07 يناير 2020؛

على   2020 مارس   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5169 - 17 

تاريخ اإليداع: 08 يناير 2019.

طالبة التحفيظ: خديجة نوار بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نوار "؛

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: العيون، زنقة الشريف االدريسي.

مساحته: 01 آر 50س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة الشريف االدريسي ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 10375 - 17 ؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد: 25180 - 17 ؛ 

غربا: الرسم العقاري عدد: 13926 - 17 ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تصرف ملك عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018؛

شهادة إدارية مؤرخة في 15 مارس 2018 ؛

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2014 ؛

رسم وكالة مفوضة عدلية مؤرخة في فاحت أكتوبر 2018 ؛

ملحق رسم تصرف ملك عدلي مؤرخ في 08 أكتوبر 2018 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 2019 ؛

رسم ملحق رسم تصرف ملك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 ؛

نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 28 فبراير 2019 ؛

نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 20 يناير 2014.

على   2020 مارس   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 
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مطلب رقم 5170 - 17 

تاريخ اإليداع: 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ: خطري حيدان بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدرجة "؛

نوعه: حوش ؛

موقعه: العيون، زنقة خنيفرة؛

مساحته:00 آر 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة خنيفرة ؛ 

جنوبا: ملك العربي حيدان ؛ 

شرقا: ملك خطري حيدان؛ 

غربا: الرسم العقاري عدد: 94 - 17.

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2019 ؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 يوليو 2019.

على   2020 مارس   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 5171 - 17 

تاريخ اإليداع: 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ: خطري حيدان بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الدرجة 01"؛

نوعه: بناية من سفلي وطابق أول ؛

موقعه: العيون، زنقة خنيفرة؛

مساحته:01 آر 16 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:

شماال: زنقة خنيفرة ؛ 

جنوبا: ملك الزين أحمد عمار ؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد: 282 - 17؛ 

غربا: ملك خطري حيدان.

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 31 أغسطس 2019 ؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 يوليو 2019.

على   2020 مارس   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة صباحا. 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالعيون 

         سيدي حمدي بوحنانة

محافظة خريبكة

مطلب رقم 52999 - 18

تاريخ اإليداع: 02 يناير2020.

طالبة التحفيظ : :سرحاني فاطنة بنت عبد الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حلرش«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ظهر النسرة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي دوار اوالد العاتي اوالد ابراهيم.

مساحته: 70 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: بنداود عتقاوي بن محمد؛

شرقـا: البائع؛ 

جنوبـا: محمد الراضي بن عباس؛

غربـا: بوعزة الراضي بن عباس ،الشرقي عتقاوي بن محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 جمادى الثانية 1419موافق 

19 أكتوبر 1998.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 شعبان 1432 موافق 08 يوليو 2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 شوال 1433 موافق 14 سبتمبر 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53000 - 18

تاريخ اإليداع: 03 يناير2020.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات :

1( دريدر امليلودية بنت محمد بنسبة 48/144

2( صمطة رحمة بنت محمد بنسبة 12/144

3( دريدر املعطي بن بوشعيب بنسبة 14/144

4( دريدر فاطنة بنت بوشعيب بنسبة 07/144

5( دريدر صالح بن بوشعيب بنسب 14/144

6( دريدر نورالدين بن بوشعيب بنسبة 14/144

7( دريدرسومية بنت بوشعيب بنسبة 07/144

8( دريدر املصطفى بن بوشعيب بنسبة 14/144

9( دريدر مراد بن بوشعيب بنسبة 14/144

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » اللويزة «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة درب ولد جعفر.
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مساحته: 25 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة ولد مسعودة؛

شرقـا: مطلب التحفيظ 38302/18؛ 

جنوبـا: مطلب التحفيظ 38302/18؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 رجب 1382 موافق13 ديسمبر 1962.

 05 موافق   1408 محرم   19 مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

سبتمبر1987.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 19 رجب 1420 موافق 19 أكتوبر1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53001 - 18

تاريخ اإليداع: 06 يناير2020.

طالب التحفيظ : السيد : صالح سليم بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس الكعيدة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

مساحته: 79آر10س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة حد جمعة؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: بوعزة سليم؛

غربـا: ايطو سليم.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت صفر1441 موافق30 سبتمبر2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53002 - 18

تاريخ اإليداع: 06 يناير2020.

طالبة التحفيظ :السيد : حفيظة اهناش بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حائط العباسي «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حائط العباسي«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت دوار بوكروم.

مساحته: 04هـ 63آر77س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الطريق؛

شرقـا: نوال رشيد؛ 

جنوبـا: املكريني صالح؛

غربـا: طالبة التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 23 موافق   1438 الثانية  جمادى   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

مارس2017.

 26 موافق   1437 رجب   18 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

ابريل 2016.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 17 ذي القعدة 1387 موافق 

16 فبراير 1968.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53003 - 18

تاريخ اإليداع: 06 يناير2020.

طالب التحفيظ :السيدة : حفيظة اهناش بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حائط العباسي«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حائط العباسي «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت دوار بوكروم.

مساحته: 50آر88س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املصطفى رشيد،الطريق؛

شرقـا: املصطفى رشيد؛ 

جنوبـا: وورثة املكريني صالح؛

غربـا: حسناء رشيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 23 موافق   1438 الثانية  جمادى   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

مارس2017.

 26 موافق   1437 رجب   18 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

ابريل 2016.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 17 ذي القعدة 1387 موافق 

16فبراير 1968.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 06 مارس2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53004 - 18

تاريخ اإليداع: 06 يناير2020.

طالب التحفيظ :السيد : اسليمان فتاح بن احلاج بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »فدان النغير«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة الكناديز دوار لغنانشة.

مساحته: 02هـ 80آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة محمد ولد احلاجة؛

شرقـا: ورثة العياشي بن بوعزة؛ 

جنوبـا: املكي بن اجلياللي؛

غربـا:املكي بن اجلياللي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ربيع األول 1395موافق25 مارس 1975.

 26 موافق   1440 احلجة  ذي   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس2019.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 جمادى األولى 1439 موافق 13 

فبراير 2018.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 جمادى الثانية 1395 موافق 

30 يونيو 1975.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53005 - 18

تاريخ اإليداع: 06 يناير2020.

طالب التحفيظ : السيد : اسليمان فتاح بن احلاج بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »أحرش«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »املعدن احلرشية «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة الكناديز دوار لغنانشة.

مساحته: 02هـ 85آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة احلاج امللودي بن حمادي؛

شرقـا: ورثة احلاج امللودي بن دحمان؛ 

جنوبـا: أحمد الدحماني بن محمد؛

غربـا: طالب التحفيظ ،واحلاج امللودي بن حمادي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق10   1432 األول  ربيع   06 في  مؤرخ  - نسخة رسم شراء عدلي 

فبراير2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 محرم 1411 موافق 07 اغسطس1990.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ذي احلجة 1432 موافق 24 نوفمبر2011.

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 جمادى األولى 1428 موافق 

فاحت يونيو 2007. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 مارس 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

خالصة اصالحية

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » احلمري« 

مطلب التحفيظ رقم 38798 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1014 املؤرخة في 06 يونيو2018.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 18  -  38798 رقم  التحفيظ  مطلب  "احلمري"  املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن بدائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار الفقراء، تتابع في إسم 

طالب التحفيظ األصلي مبساحــة قدرها 05 هكتار 08 آر83س.

الناجتة عن التصميم العقاري. و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56025 - 19 

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : املصبني صباح بنت بنعيسى بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لوجني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لوجني". 

مشتمالته: أرض عارية. 

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

املدعو: ازغار. 

مساحته 2 آ 76 س تقريبا. 

حدوده : شماال: خدوج اطنيبر 

شرقا: العمراني عائشة 

جنوبا: ممر 

غربا: املصطفى اطنيبر و املفضل بن عبد السالم مرصو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 أكتوبر 1989

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 سبتمبر 2017

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 نونبر 2018. شهادة إدارية بتاريخ 

8 نونبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56026 - 19 

تاريخ اإليداع 02 : يناير 2020.

طالب التحفيظ : املصبني صباح بنت بنعيسى بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ريحان".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريحان". 
مشتمالته: أرض عارية. 

، احملل  ، جماعة تزكان  ، قيادة قاع اسراس  إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو: بويكرة. 

مساحته 05 آ 18س تقريبا. 
حدوده : شماال: سي علي مغول 

شرقا: عبد السالم القاللوسي و عبد العظيم العمراني و مارصو 
جنوبا: ملك احلبس 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 20يوليوز1998. 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 11نونبر 2007

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 23أكتوبر2014. 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12مارس 2015

إدارية  شهادة   .2017 13ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 
بتاريخ 19أكتوبر 2018

 29 بتاريخ  اإلسم  ملطابقة  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  صورة 
ديسمبر2014 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة 10 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56027 - 19 
تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : شوطيطة محمد بن علي بن عمر بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض شوطيطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض شوطيطة". 
مشتمالته: أرض عارية. 

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 
احلفرسيوة. 

مساحته 21 آ 86 س تقريبا. 
حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: فاطمة الرحموني 
جنوبا: الطريق 

غربا: محمد الرحموني 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يونيو 2010

عقد عرفي موضوعه تفويض بتاريخ 08 أكتوبر 2019
شهادة إدارية بتاريخ 20نونبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2020 على الساعة 12 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56028 - 19 
تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ :
1- احلوزي ناصر بن محمد بنسبة 1 / 3. 

2 -احلوزي عبيد بن محمد بنسبة 1 / 3. 

3-احلوزي محمد ابن محمد بنسبة 1 / 3. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النجاح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النجاح". 

مشتمالته: أرض عارية. 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 

صفاح.

مساحته 1 آ 60 س تقريبا. 

حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: رشيدة حجاج 

جنوبا: أمينة امزبحار 

غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25سبتمبر 2019. 

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 26سبتمبر 2019. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 30سبتمبر2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 30سبتمبر 2019. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30سبتمبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ فاحت أكتوبر 2019. 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 2 أكتوبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 03 مارس 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56029 - 19 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حلمر محمد بن اخملتار بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سارة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سارة". 

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق علوي واحد. 

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: أزرزا. 

مساحته : 1 آ 2 س تقريبا. 

حدوده : شماال: أحمد عبدون 

شرقا: الطريق 

جنوبا: محمد مهدي 

غربا: أحمد عبدون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 3 أغسطس 1995

شهادة إدارية بتاريخ 4 أغسطس 1995. 

توكيل عرفي بتاريخ 10 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية بتطوان

املصطفى طريفة    
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محافظة تازة

مطلب رقم 21071 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : حميد احلران ابن عزوز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وهوتة النوالة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون واخرى مختلفة ومنزل يتكون 

من سفلي وبناء من تراب. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة غياثة الغربية دوار القبة.

مساحته : 12 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريق.

شرقا : اجلياللي الشاني، مجو محمد.

جنوبا : عيسى الستوف.

غربا : خديجة لكحل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

عقد شراء عرفي محرر في 29 ديسمبر 1998.

عقد شراء عرفي محرر في 27 ابريل 1998.

على   2020 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21072 - 21

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : احلسن املنصوري ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مطيرة السدرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجملاهد"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة أكنول جماعة سيدي علي بورقبة مزارع تاستيت.

مساحته : 32 ار 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : عمر القط.

غربا : ورثة منصوري محمد، الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 1983.

على   2020 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21073 - 21

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : عمر امليلس ابن عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السداري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زياد"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة امسيلة احملل املدعو : الكراكرة.

مساحته : 1 هـ 05 ار 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  محمدين علي املداشي.

شرقا : واد الكبير.

جنوبا : عالل امليلس.

غربا : الشايب محمد، اطرش عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2019.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ابريل 2019.

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 يناير 1976.

على   2020 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21074 - 21

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيـظ :

1 - الطيبي حدهوم بنت عبد السالم.

2 - حسن لغليض.

3 - يامنة لغليض

4 - السعدية لغليض.

5 - أحمد لغليض.

6 - عبد الكرمي لغليض.

7 - فتيحة لغليض.

8 - محمد لغليض. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني شراقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني شراقي"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة جماعة مكناسة الشرقية.

مساحته : 3 هـ 50 ار 71 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  الهواري حسن.

شرقا : االحباس.

جنوبا : رسم عقاري عدد 59522 - 21.
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غربا : اوالد سعيد وورثة التهامي لغليض.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 1963.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 1964.

تصريح عرفي مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

على   2020 فبراير   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21075 - 21

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيـظ :

1 - الطيبي حدهوم بنت عبد السالم.

2 - حسن لغليض.

3 - يامنة لغليض.

4 - السعدية لغليض.

5 - أحمد لغليض.

6 - عبد الكرمي لغليض.

7 - فتيحة لغليض. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باطن عبد الرحمان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باطن عبد الرحمان"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة جماعة مكناسة الشرقية.

مساحته : 91 ار 08 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  الشعبة.

شرقا : محمد بن عامر وبخوش، وأوالد سعيد.

جنوبا : اخلليلي.

غربا : اخلليلي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

حكم ابتدائي مؤرخ في 20 يونيو 2002.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2018.

محضر التنفيذ مؤرخ في 25 فبراير 2003.

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 21076 - 21

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : محمد لغليض. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلدعة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلدعة"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة جماعة مكناسة الشرقية.

مساحته : 78 ار 95 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  الشعبة.

شرقا : رسم عقاري عدد 11012/ف.

جنوبا : أوالد حداش.

غربا : أوالد حداش.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1959.

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 21078 - 21

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : احمد التوكة ابن عبد القادر. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بني الويدان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بني الويدان"

نوعه : ارض فالحية بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة أوالد ازباير دوار القصيبات.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  التوكة عبد القادر.

شرقا : طريق.

جنوبا : كوشو فاطمة.

غربا : واد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2015.

ملحق بعقد شراء عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2019.

نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 ابريل 1980.

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21079 - 21

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيـظ :

1 - علي البحلوسي.

2 - رحمة شخمان بنت التهامي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاغروت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاغروت"
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نوعه : ارض بها بناء. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي املسيرة.

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  جنار عبد اهلل.

شرقا : ورثة بناصر بوطيب علي.

جنوبا : جنار عبد اهلل.

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2008.

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21080 - 21

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيـظ :

1 - البوقرعي هشام بن محمد.

2 - البوقرعي رضوان بن محمد.

3 - البوقرعي عبد الواحد بن محمد. على الشياع سوية بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملعب اخليل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملعب اخليل"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست قيادة باب املروج جماعة بني افتح املركز.

مساحته : 4 ار 14 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة اجبيلو احميدة، العوادي عبد الرحمان.

شرقا : ورثة اجبيلو احميدة.

جنوبا : ورثة لفقيه سي البوقرعي، طريق.

غربا : عبد الرحمان العوادي، طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 نوفمبر 2019.

رسم تنازل عدلي مؤرخ في 06 نوفمبر 2019.

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21081 - 21

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوفليك الرحبة الريحية B4 بتازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوفليك الرحبة الريحية 

B4 بتازة"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة جماعة أوالد الشريف.

مساحته : 20 ار 02 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة زروق محمد.

شرقا : ورثة زروق محمد.

جنوبا : ورثة زروق محمد.

غربا : ورثة لقرع علي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 مارس 2015.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2014.

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 21083 - 21

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوفليك الرحبة الريحية B31 بتازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اوفليك الرحبة الريحية 

B31 بتازة"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة جماعة أوالد الشريف.

مساحته : 8 ار 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  امحمد البهلول.

شرقا : امحمد البهلول.

جنوبا : امحمد البهلول.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يونيو 2015.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 يناير 2015.

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21084 - 21

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : حلسن بوعالم ابن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي األمل"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعالم"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي األمل.

مساحته : 1 ار 17 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريق.

شرقا : برباش محمد.

جنوبا : ايديل محمد.

غربا : اتيال محمد بن عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2018.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اكتوبر 2010.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2004.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21085 - 21

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : علي لقرع ابن حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ازريرب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك نادية 1"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة جماعة باب مرزوقة دوار ازريرب.

مساحته : 13 ار 21 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريق، حماني أحمد.

شرقا : لقرع امحمد، ملزابي عبد اهلل.

جنوبا : حماني احمد.

غربا : لقرع امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2009.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21086 - 21

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : علي لقرع ابن حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ازريرب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك نادية 2"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة جماعة باب مرزوقة دوار ازريرب.

مساحته : 3 ار 11 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حماني عبد اهلل.

شرقا : طريق.

جنوبا : لقرع امحمد، طريق.

غربا : حماني احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2009.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21087 - 21

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : جماعة تيزي وسلي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سوق اإلثنني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سوق اإلثنني"

نوعه : ارض بها بنايات مختلفة. 

موقعه : اقليم تازة دائرة أكنول قيادة وجماعة تيزي وسلي.

مساحته : 1 هــ 94 ار 16 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حماني عبد اهلل.

شرقا : طريق.

جنوبا : لقرع امحمد، طريق.

غربا : حماني احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 1965.

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21088 - 21

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "لويزة لغيور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لويزة لغيور"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن دوار أوالد اعمار.

مساحته : 4 ار 91 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة دردر محمد.
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شرقا : ورثة اعرالم محمد.

جنوبا : ورثة احلمايدي محمد.

غربا : ورثة االردار احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21089 - 21

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عرصة البشير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عرصة البشير"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن دوار أوالد عامر.

مساحته : 20 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الشادلي العيدي.

شرقا : ورثة احلمايدي علي.

جنوبا : ورثة املرابط محمد.

غربا : ورثة الهوة محمد، والدردار العربي، الدردار احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21090 - 21

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجع حلمة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرجع حلمة"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن دوار أوالد عمار.

مساحته : 20 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة املرابط العربي.

شرقا : البهوة احمد، املعاين محمد.

جنوبا : ورثة املرابط محمد.

غربا : ورثة احلمايدي محمد، ورثة الشادلي عيدي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21091 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العنصر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العنصر"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن دوار نقراوت.

مساحته : 20 ار 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : واد.

شرقا : املرابط محمد.

جنوبا : عبد اهلل البغل.

غربا : عبد اهلل البغل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21092 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العرص"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العرص"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن.

مساحته : 5 ار 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الوزاني محمد.

شرقا : وورثة املرابط .

جنوبا : لشهب عبد السالم.

غربا : ورثة الشادلي عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.
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مطلب رقم 21093 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كعدة الركبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كعدة الركبة"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن.

مساحته : 39 ار 84 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البهرة محمد.

شرقا : طريق .

جنوبا : ورثة الشادلي السعيد.

غربا : الصيدي عبد الرحيم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21094 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان السيد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان السيد"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة اترايبة احملل املدعو : عني الثالثاء.

مساحته : 60 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الصغير اخلليفة.

شرقا : بوعيسى محند، واليعقوبي محمدين، واحميدة الغازي، وعبد 

السالم املسعودي.

بوطهر،  بن  امحمد  املراحي  وورثة  العربي،  بوعيسى  ورثة  واد،   : جنوبا 

ورثة عالل جبيلو، أوالد القائد علي.

غربا : أوالد سي حمودة، واد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21095 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني السمارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني السمارة"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة اترايبة احملل املدعو : عني الثالثاء.

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الغزالي احمد.

شرقا : اليعقوبي محمد بوزيان.

جنوبا : الساقية.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21096 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني الثالثاء"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني الثالثاء"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة اترايبة احملل املدعو : عني الثالثاء.

مساحته : 3 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج محند.

شرقا : ورثة احلاج محند.

جنوبا : طريق.

غربا : ساقية، بوعاش احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21097 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني مسعود"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني مسعود"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة اترايبة احملل املدعو : عني الثالثاء.

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بن الطيب.

شرقا : املراحي عبد اهلل بن علي.
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جنوبا : ورثة الصغير اخلليفة.

غربا : ورثة امحمد بن عائشة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21098 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ابو تيز"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابو تيز"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة اترايبة احملل املدعو : عني الثالثاء.

مساحته : 36 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة بوعيسى عالل بن قدور.

جنوبا : مولود الشهبي.

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21099 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بياض الزيتون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض الزيتون"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تايناست جماعة اترايبة احملل املدعو : عني الثالثاء.

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العسري امحمد.

شرقا : العسري امحمد.

جنوبا : العسري امحمد.

غربا : العسري امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21100 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان املساكن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان املساكن"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة جماعة بني لنت احملل املدعو : دوار بني خليفة.

مساحته : 2 هـ 50 ار تقريبا. 

حدوده : 

عبد  مرغاد  ورثة  محمد،  بورميي  ورثة  حمو،  اخملتار  أوالد  ورثة   : شماال 

املالك، الكوبي محمد، ورثة حلسن حمودة، ورثة عبد السالم حمودة.

شرقا : صامبة احمد، صامبة ادريس، واوالد بورميي احمد، صامبة اعمار، 

مرغاد احمد.

جنوبا : ورثة قدور البورميي، عبد العزيز صامبة، صامبة احمد االدريسي، 

صامبة محمد بن محمد.

غربا : امحمد الرويضي وكرشال محمد بن عمار.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21101 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : جالل الدين بوتيب بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية ملوك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املسيرة"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي املسيرة.

مساحته : 6 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بوتيب بن علي.

شرقا : ممر.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2001.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2004.

على   2020 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 21102 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيـظ :

1 - محمود مصطفى بن علي.

2 - محمود رشيد بن علي. على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغروت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املسيرة"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي املسيرة.

مساحته : 1 ار 70 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : مراب، طريق.

جنوبا : طريق.

غربا : بوطيب بوكرين.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2012.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ماي 1981.

على   2020 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "األصيل" 

مطلب رقم : 20046 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1024 املؤرخة فـي : 15 اغسطس 2018.

فإن مسطرة  26 ديسمبر 2019  مبقتضى مطلب اصالحي محرر في 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا، باملساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري وهي 52 س، بدال من 40 س املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "لغويرك"

مطلب رقم : 20406 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1045 املؤرخة فـي : 09 يناير 2019.

: 30 اكتوبر 2019، فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في 

السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  اعاله  املذكور  امللك  حتفيظ 

خاليد احلمراوي بن عالل، وذلك بناء على : احلجج املودعة سابقا وكذا

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "باسم اهلل"

مطلب رقم : 20703 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1065 املؤرخة فـي : 29 ماي 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 30 ديسمبر 2019، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املذكور اعاله تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد عبد 

اهلل بلحاج بن احمد، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا وكذا رسم 

شراء عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

بنعمارة عبد الرحيم     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111169 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد زير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية 

)أهل سيدي بوزيد( 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فم الغابة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فم الغابة " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اسفي، املنطقة احلضرية االولى ، سيدي بوزيد 

مساحته : 18 هك تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة بن صالح 

شرقا : مجموعة ورثة 

جنوبا : ورثة محمد الشايفي 

غربا : الشارع

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين 

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111170 - 23 

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 

طالبا التحفيظ : 

1( العوسي خدوج بنت عباس بن عالل بنسبـة 1/2 

2( كصير عمر ابن ابراهيم بن عمر بنسبـة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلرش" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلرش " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار 

الزغاغرة 

مساحته : 21 آر 09 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل 

شرقا : احلاج عبد القادر 

جنوبا : فخيري ميلود

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2019 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 يناير 2019 

- - شهـــادة اداريـــــة مؤرخة في 17 يناير 2019 

على   2020 فبراير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111171 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد زير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية 

) البيهات،املنادلة،العوينة، اوالد ابراهيم حمادات، اوالد علي بن زيد( 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصفية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصفية " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة 

مساحته : 813 هك تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق – ودوار البيهات 

شرقا : اوالد علي بن زيد 

جنوبا : دوار املناجلة- والرسم العقاري عدد 63227 - 23 - ودوار البيهات 

غربا : العوينة- احلمادات اوالد ابراهيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين 

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111172 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : شركة سنترال جيبس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد شعبة اخلادم 11" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد شعبة اخلادم 11" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الشتيوات 

مساحته : 01 هك 22 آر 46 سنتيارا تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشاوفي بوشعيب

شرقا : مقلع سنترال جيبس 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29145 - 23 

غربا : طبيزة دمان امحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 ماي 2016 

على   2020 فبراير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111173 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : شركة سنترال جيبس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الشعبة 9" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الشعبة 9 " 

نوعـه : أرض عارية تخترقها شعبة 

موقعه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار القدادرة 

مساحته : 72 آر 06 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشعبة وشكراني عبد النبي

شرقا : فرحي احمد- وفرحي مبارك 

جنوبا : فرحي مبارك – وفرحي احمد 

غربا : الشعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 ماي 2016 

على   2020 فبراير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 111174 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : شركة سنترال جيبس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد كركر الكبير 8" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد كركر الكبير 8" 

نوعـه : أرض عارية بها مقلع وتخترقها شعبتني 

موقعه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الشتيوات 

مساحته : 04 هك 12 آر 83 سنتيار تقريبا 



عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(356

حدوده : 

شماال : الشكراني عبد اهلل

شرقا : فرحي مبارك- وفرحي احمد 

جنوبا : فرحي احمد – وفرحي مبارك 

غربا : الشعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 1979 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 مارس 1983 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 فبراير 2016 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 فبراير 2016 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 فبراير 2016 

على   2020 فبراير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111175 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : شركة سنترال جيبس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد شعبة اخلادم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد شعبة اخلادم" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار الشتيوات 

مساحته : 43 آر 93 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : مقلع سنترال جيبس

شرقا : فرحي مبارك- وف رحي أحمد 

جنوبا : شكراني عبد النبي 

غربا : الرسم العقاري عدد 9648 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 ماي 2016 

على   2020 فبراير   28 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال 

مطلب رقم 111176 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 140" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 140" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اسفي ، حي عقبة بن نافع، دوار لبتامى 

مساحته : 01 هك 08 آر 90 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2014 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2014 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 مارس 2016

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال. 

مطلب رقم 111177 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 139" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 139" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اسفي ، حي عقبة بن نافع، دوار لبتامى 

مساحته : 08 آر 69 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2014 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2014 

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 111178 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 137" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 137" 

نوعـه : أرض عارية 
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موقعه : اسفي ، حي عقبة بن نافع، دوار اوالد بال 

مساحته : 08 آر 32 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2013

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2014

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 مارس 2016

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 اكتوبر 2017

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 111179 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : خلنيشي حنان بنت محمد بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلواش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلواش" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول بهوائها مساحتها 

01 آر 06 س 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة آيير، دوار النجاجرة 

مساحته : 03 آر 50 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : احملروم 

جنوبا : اليوسفي حسن 

غربا : كرام ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2008 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2010

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111180 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالبا التحفيظ : 

1( لشكر لطيفة بنت احملجوب بن عبد اهلل بنسبـة 1/2 

2( شكري عبد العزيز ابن احملجوب بن عبد اهلل بنسبـة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكنينة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكنينة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار البداهجة 

مساحته : 24 آر 40 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : بن احمد ميلود 

جنوبا : بن احمد ميلود 

غربا : بلوداح مصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2014 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2014

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2014 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير 2015

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 ديسمبر 2019

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111181 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : برهوم طارق ابن محمد بن سليمان 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلطة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلطة" 

نوعـه : أرض عارية بها سكنى تتكون من سفلي وطابق اول بهوائها 

مساحتها 63 متر 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة ملصابيح، قيادة جمعة اسحيم، دوار الوزات 

مساحته : 13 آر 80 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة مسعود بن سالم 

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة ميلود بن عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 مارس 1973

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2012

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ابريل 2019

على   2020 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.
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مطلب رقم 111182 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : برهوم طارق ابن محمد بن سليمان 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الزريبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزريبة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة ملصابيح، قيادة جمعة اسحيم، دوار الوزات 

مساحته : 18 آر 35 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : سماللي فاطمة 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9292/ز 

غربا : سماللي فاطمة – والزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 فبراير 1973

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2012

- رسم احصاء عدلي مؤرخ في 18 يناير 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ابريل 2019

على   2020 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111183 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : برهوم طارق ابن محمد بن سليمان 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السلك" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السلك" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة ملصابيح، قيادة جمعة اسحيم، دوار الوزات 

مساحته : 76 آر 40 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ميلود بن عالل 

شرقا : ورثة ميلود بن عالل 

جنوبا : ورثة مبارك بن عالل 

غربا : ورثة مبارك بن عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 فبراير 1973

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2012

- رسم احصاء عدلي مؤرخ في 18 يناير 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ابريل 2019

على   2020 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال

مطلب رقم 111184 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : برهوم طارق ابن محمد بن سليمان 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " يامنة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يامنة" 

نوعـه : أرض فالحية بها مطفية 

موقعه : اقليم اسفي ، جماعة ملصابيح، قيادة جمعة اسحيم، دوار الوزات 

مساحته : 01 هك 14 آر 65 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة عبد الكبير بن سالم بن عالل 

جنوبا : ورثة احلاج الرازي- و الرسم العقاري عدد 9292/ز 

غربا : لكراعي ادريس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يوليو 1977

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2012

- رسم احصاء عدلي مؤرخ في 18 يناير 2018 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 ابريل 2019

على   2020 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131076 - 24

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : كرمي بن سليمان بوجيبار.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليمان 1".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اَيت يوسف وعلي، احملل املدعو : " شمورا ".

مساحته : 11 آر 02 س تقريبا.
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حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الرسم العقاري عدد 29334 - 24؛ 

جنوبا : بوعزاوي محمد؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 90 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 330 عدد 365 بتاريخ 09 اغسطس 2019.. 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 10 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131077 - 24

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : كرمي بن سليمان بوجيبار.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سليمان 2".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اَيت يوسف وعلي، احملل املدعو : " شمورا ".

مساحته : 21 آر 15 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الواد؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30299 - 24؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17591 - 24 وبوعزاوي محمد؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30574 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم اثبات امللكية مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 90 صحيفة 352 

عدد 386 بتاريخ 29 اغسطس 2019.

صورة شمسية طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي 

الوتائق رقم 81عدد 326 صفحة 426 بتاريخ 12 فبراير 2018 

شهادة إدارية مؤرخة في 10 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 12 زواال.

طلب رقم : 131078 - 24

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اشاويا توسارت 3" 

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : اقليم احلسيمة ، جماعة الرواضي ، احملل املدعو : اشاويا.

مساحته : 21 آر.

حدوده : 

شرقا : ورثة امقران محمد؛

شماال : ورثة امقران محمد ؛

جنوبا : ورثة بوعلي عبد الكرمي وورثة بوعلي حدو ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : ملك مسجل حتت الرمز املعلوماتي 218122

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131079 - 24

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : مصطفى بن عبد اهلل ازرقان.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازرقان".

نوعـه : أرض بها بناء من سفلي وطابقيني علويني وطابق تالت بالتراجع .

افقير حي سيدي  تغزوين   "  : املدعو  احملل  احلسيمة،  : مدينة  موقعه 

عابد زنقة 5، ".

مساحته : 67 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : لبحر جمال؛

شماال : محمادي محمد؛ 

جنوبا : محمد السيددادي ؛

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

97 صحيفة 268  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 266 بتاريخ 14 فبراير 2014

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 30 سبتمبر 2019.

نسخة من عقد شراء مؤرخة في 19 سبتمبر 2019

صورة شمسية طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ 

في 09 اغسطس 2019

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 15 اغسطس 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 11صباحا.

مطلب رقم 131080 - 24

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : املصطفى بن محمد الرداد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرداد".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم احلسيمة،جماعة امزورن ، احملل املدعو : " امزورن ".
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مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : محمد بلعيزي، محمد لعجاب؛

شماال : محمد بلعيزي، محمد لعجاب ؛ 

جنوبا : محمد بن عمرو؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 13 مارس 2019. 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يوليو 1992.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 15 يوليو 2019.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 15 يوليو 2019.

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في 13 مارس 2019.

 89 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  اصالح  ملحق  رسم 

صحيفة 344 عدد 296 بتاريخ 15 يوليو 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 16 اغسطس 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 131081 - 24

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : احمد أوالد احلاج ابن حمادي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازباريا ".

نوعـه : . أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم احلسيمة،جماعة الرواضي .

مساحته : 22 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : طريق؛

شماال : ورثة العياشي عبد اهلل، عبد القادر أجيد ؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : أوالد احلاج حمادي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم43 صحيفة 152 عدد 139 

بتاريخ 19 سبتمبر 2001 

عقد مناقلة عرفي ثابت التاريخ في 26 اكتوبر 1988.

شهادة إدارية مؤرخة في 27 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131082 - 24

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : شركة كاب راديو .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كاب راديو".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "أفزار ".

مساحته : 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : حسن بوغابة ؛ 

جنوبا : أحمد الزهالي؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 -عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 12 فبراير 2007 

2 -عقد قسمة ومخارجة عرفي ثابت التاريخ في 05 يناير 1993

3 -نسخة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 

09 فبراير 2007 

4 -شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 07 نوفمبر 2018. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09صباحا.

مطلب رقم 131083 - 24

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ : 

1 - محمد العزوزي بن عبد االسالم بنسبة 1/2 .

2 - عبد السالم العزوزي بن عبد القادر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العزوزي".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : "حوز إزكيرن ".

مساحته : 01 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : والعالي محمد أحمد؛

شماال : عبد احلفيظ النزكي ؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 43 صحيفة 66 

عدد 55 بتاريخ 07 سبتمبر 2001

40 صحيفة 316  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 248 بتاريخ 08 نوفمبر 2000
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نسخة من رسم ملكية مؤرخة في 17 ديسمبر 2019

نسخة من رسم إراثة مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131084 - 24

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مراد جعطيط بن مصطفى .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جعطيط".

نوعـه : أرض بها بناية في طور البناء مكونة من سفلي

 : املدعو  احملل  وعلي  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

"ادهار افريون ".

مساحته : 01 آر50 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : عمر داود؛

شماال : الرسم العقاري 20407 - 24 ؛ 

جنوبا : عمر داود؛

غربا : الطريق 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 19 نوفمبر 2019

نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019

رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوتائق رقم 090 صحيفة 179 

عدد 199 مؤرخة في19 أبريل 2019

شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131085 - 24

تاريخ اإليداع : 2 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد املالك العاللي بن حمو.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العاللي ".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم احلسيمة،جماعة امزورن ، احملل املدعو : " احملجة حوز 

دوار بوسالمة ".

مساحته : 01 آر58 س.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الوالي محمد ؛ 

جنوبا : الشارع؛

غربا : ورثة العاللي كويا ، الوالي محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 89 142 عدد  رقم11 صحيفة  األمالك  رسم شراء عدلي مضمن بسجل 

بتاريخ 20 سبتمبر 1995. 

شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131086 - 24

تاريخ اإليداع : 2 يناير 2020.

طالب التحفيظ : فؤاد ولد الدسولي ابن حمادي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أّنار ".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم احلسيمة،جماعة إزمورن ، احملل املدعو : "أّنار" 

مساحته : 05 آر31 س.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : رحمة أوسعيد، عبد املالك أوسعيد؛

غربا : ورثة أوطاح كاتشا ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 94 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 027 عدد 34 بتاريخ 12 نوفمبر 2019 

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 11 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 12 صباحا. 

مطلب رقم 131087 - 24

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - ابابري محمد بن محمد بنسبة 1/2

2 -ابابري يوسف بن محمد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابابري ".

نوعـه : . أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي. 

الدار  شارع   : املدعو  ،احملل  امزورن  احلسيمة،جماعة  إقليم   : موقعه 

البيضاء رقم22 .

مساحته : 54 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : اسويق محمد ؛ 
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جنوبا : ورثة شعيب موح؛

غربا : الشارع ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 80 صحيفة 335 عدد 287 

بتاريخ 09 مارس 2012

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 1983.

عقد صلح عدلي مؤرخ بفي 23 مارس 1993.

رسم إراتة عدلي مؤرخ في 21 يناير 1993.

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش باقي الوثائق رقم 107 صحيفة 419 

عدد 808 بتاريخ 21 يونيو 2011.

شهادة إدارية مؤرخة في 13 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10052 - 25

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد عز الدين احلنشوض بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اشقيقة اجلرايا ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد مروة ".

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة ".

مساحته : 98 آ 42 س تقريبا . 

القطعة االولى مساحتها : 65 ارا

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 36676/س ؛

شرقا : الهزيلي املعطي؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : الشعبة ، الرسم العقاري رقم : 30587 - 25.

القطعة الثانية مساحتها : 33 ارا و 42 س.

شماال : الشعبة ؛

شرقا : محمد سعد ، الرسم العقاري رقم : 43045/س؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 43045/س، العرفي احلاج ؛

غربا : . الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 49 عدد 232 في 30 يناير 2003؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 87 عدد 74 في 24 ديسمبر 2010؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 108 عدد 198 في 12 ديسمبر 2013؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 28 عدد 82 في 02 يوليو 1999؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 46 عدد 209 في 31 يوليو 2003؛

66 في  نسخة لرسم مخارجة عدلي مضمن بكناش 10 عدد 

21 سبتمبر 1995؛

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10053 - 25

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019 

طالبو التحفيظ السادة : 

فاطمة لعنيبي بنسبة 1/9

امليلودي لعنيبي بنسبة 2/9

منى لعنيبي بنسبة 1/9

فتيحة لعنيبي بنسبة 1/9

محمد لعنيبي 2/9

احمد لعنيبي بنسبة 2/9

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الزفزوفات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلربة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اوالد بن عليان ".

مساحته : 03 هـ 50 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امللك العمومي ؛

شرقا : ورثة التوغا عمر؛

جنوبا : ورثة التوغا عمر؛ 

غربا : بنخدير احلاج محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 124 عدد 03 في 25 يونيو 2015؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 49 عدد 323 في 06 

أغسطس 2019؛

رسم استخالف شاهد عدلي مضمن بكناش 114 عدد 145 في 

02 أكتوبر 2019؛

نسخة لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 105 عدد 343 في 

01 أغسطس 2019؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 05 مارس 2015؛

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .
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مطلب رقم 10054 - 25

تاريخ االيداع : 02 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة الوفي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العزوزيات " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العزوزيات".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو السحاتة .

مساحته : 28 آ 45 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عمرو بن احمد بن ابراهيم، ورثة املعطي بن احلاج بن احمد؛

شرقا : ورثة احلداوي بن احمد ومن معه؛ 

جنوبا : ورثة عمرو بن اسماعيل؛

غربا : احلاج ادريس بن احمد ومن معه .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 84 عدد 88 في 10 ماي 2010؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 142 عدد 147 في 07 يونيو 2017؛

3 - رسم إشهاد عدلي مضمن بكناش 96 عدد 126 في 11 سبتمبر 2017؛

4 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ماي 2017؛

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10055 - 25

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد منير الشلحي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرة وريان " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرة وريان ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو البصاصلة .

مساحته : 42 آ 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رحال الرحايلي؛

شرقا : ورثة الشلحي الكبير، الرسم العقاري رقم : 27871/س ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 27871/س؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 171 عدد 78 في 31 ديسمبر 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2019؛

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10056 - 25

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب مرفوق بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمرية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمرية".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو اوالد يونس .

مساحته : 2 هـ 19 آ 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 14984 - 25؛

شرقا : مرفوق احمد، الرسم العقاري رقم : 33072 - 25؛ 

جنوبا : امللك العمومي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 25391 - 25، مرفوق التومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 168 

في 20 ديسمبر 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2019؛

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10057 - 25

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب مرفوق بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلرشية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشية".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو اوالد يونس .

مساحته : 02 هـ 20 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 14984 - 25؛

شرقا : مرفوق احمد؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد بن حمادي ؛

مطلب  محمد،  مرفوق   ،25  -  32862  : رقم  العقاري  الرسم   : غربا 

التحفيظ رقم : 4145 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 – نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 169 عدد 169 

في 20 ديسمبر 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2019؛

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3782 - 26

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبدالكرمي فوحي بن بوشعيب

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "ركبة اجلهل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفتح "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي

مساحته : 41 ار 04 سنتيار

شماال : طريق غير معبدة عرضها 10 أمتار

جنوبا : الطريق السيار

شرقا : فوحي بوشعيب

غربا : ورثة موسى بن محمد بن املكي

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بعدد 64 ص 66 كناش االمالك 

عدد 19 بتاريخ 10 ابريل 1982

2 - حكم رقم 1728 صادر عن احملكمة االبتدائية باحملمدية بتاريخ 

18 اكتوبر 1993

3 - تقرير خبرة منجز من طرف اخلبير الباهي ادريس بتاريخ 29 ابريل 1992

بالبيضاء  االستئناف  محكمة  عن  صادر   8662 رقم  قرار   -  4

بتاريخ 19 ديسمبر 1995

5 - صورة طبق األصل لشهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 19 مارس 1997

6 - محضر تنفيد بتاريخ 17 يونيو 1996

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 323 ص 239 كناش االمالك 03   7

بتاريخ 04 ابريل 1997

اجمللس  رئيس  ادارية عدد 333 صادر عن  - صورة شمسية لشهادة   8

اجلماعي للشالالت بتاريخ 24 مارس 1997

9 - تصريح بالشرف بتاريخ 24 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020على 

الساعة 09 و 30د صباحا

مطلب رقم 3783 - 26

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - الزهرة اسماعيلي بنت احمد بنسبة 9/72

2 - عبد اللطف اسماعيلي بن أحمد بنسبة 14/72

3 - أمال اسماعيلي بنت احمد بنسبة 07/72

4 - سهام اسماعيلي بنت احمد بنسبة 07/72

5 - يسني اسماعيلي بن احمد بنسبة 14/72

6 - غزالن اسماعيلي بنت أحمد بنسبة 07/72

7 - محمد اسماعيلي بن احمد بنسبة 14/72

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله

االسم الذي يعرف به امللك : "أرض حمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اأرض حمري "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو

مساحته : 04 هكتارات و 50 ار

شماال : طريق عمومية غير معبدة 

جنوبا : سعيد التدالوي

شرقا : الطريق االقليمية رقم 3019

غربا : الرسم العقاري 16053/س

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 171 كناش 170بتاريخ 24 ديسمبر 2019

2 - رسم استدراك عدلي عدد 277 كناش 116 بتاريخ 30 ديسمبر 2019

3 - شهادة ادارية عدد 35 / م ش ق بتاريخ 22 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 مارس 2020على 

الساعة 09 و 30د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

    عبد احلميد سفيان

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41334 - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - املصطفى عالوي بن محمد ؛

2 - نعيمة بنكجان بنت حمادي. 
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االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نعيمة"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، ملحقة وجماعة موحى وحمو الزياني، 

املكان املدعو : دوار تيزي نصنصال .

مساحته : 01 آ 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : محمد النوحي ؛

جنوبا : املصطفى عالوي ؛

غربا : محمد امزاز .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 123 مؤرخ في 09 ديسمبر 2013. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41335 - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - املصطفى عالوي بن محمد ؛

2 - نعيمة بنكجان بنت حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزي نصلصال"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، ملحقة وجماعة موحى وحمو الزياني، 

املكان املدعو : ايت بوهو .

مساحته : 10 آ 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زينب بنت حلسن ؛

شرقا : ايطو بنت حلسن ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛

غربا : ايطو بنت حلسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 394 مؤرخ في 12 ماي 2008 ؛

2 - رسم شراء عدد 238 مؤرخ في 30 يونيو 2011 ؛ 

3 - رسم شراء عدلي عدد 19 مؤرخ في 11 ديسمبر 2012 ؛ 

4 - شهادة ادارية عدد 48 مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة 

مطلب رقم 41336 - 27

تاريخ االيداع : 03 يناير 2019. 

طالب التحفيظ : ابراهيم نعيم بن سي احلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابراهيم"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : مــدينة خنيفرة، املكان املدعو : سيدي بوتزكاغت .

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الهواري ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : هشور علي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1167/85 مؤرخ في 05 نوفمبر 1985؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 90 مؤرخ في 06 يوليو 2017 .

3 - شهادة ادارية عدد 25 مؤرخة في 30 ديسمبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 مارس2020 على 

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41337 - 27

تاريخ االيداع : 06 يناير 2019. 

طالب التحفيظ : احماد اوعزيز بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ام علي"

نوعه : ارض فالحية .

املكان  الزياني  اوحمو  دائرة خنيفرة، جماعة موحى  و  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت نوح.

مساحته : 02 هـ 14 ار 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : راجي ؛

شرقا : اوعزيز اسكندي ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

غربا : اوعزيز محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد ملكية عدد 206 مؤرخ في 29 يونيو 2009 ؛

2 - عقد شراء عدد 233 مؤرخ في 17 يوليو 2009 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 مارس2020 على 

الساعة التاسعة .
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مطلب رقم 41338 - 27

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد حداني بن والساعيد ؛

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حداني"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي مبروكة1.

مساحته : 01 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري( ؛

شرقا : ورثة اخللطي ؛

جنوبا : موالي املهدي بن موالي هاشم،موحى اوعقى امحزون؛

غربا الزنقة ) ملك حضري(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1158 مؤرخ في 20 ديسمبر 2004؛

2 - شهادة ادارية عدد 420 مؤرخة في 25 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41339 - 27

تاريخ االيداع : 08 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : رشيد اكزي بن عبد اخلالق ؛

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مبروكة"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي السيري ، زنقة 26 رقم01.

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رضواني احمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : عمر بن عبد اهلل؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد3386 مؤرخ في 10 سبتمبر 1991 

2 - شهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 06 يناير 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم     

 محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50378 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  19  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد عبد الرحمان الناجمي بن احمد؛ 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : احلرية؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : احلرية. 

نـوع امللك : أرض عارية بها دار للسكنى من طابق أرضي ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : 01 ار 76 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : العمرى سالم ؛

شـرقـا : الزنقة . ؛

جـنـوبا : محمد الناجمي ؛

غـربـا : الزنقة . ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 07 ابريل 2016 ؛

-صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 1982؛ 

-شهادة إدارية مؤرخة في 08 نوفمبر 2019؛ 

-تصميم موقعي ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    06  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50379 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  19  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد يوسف الباشا بن محمد؛

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك الباشا؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك الباشا؛ 

نـوع امللك : أرض بها بناية من طابق أرضي و طابقني علويني ؛

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد؛

مسـاحتـه : 01 ار 20 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : عزيزي محمد ؛.

شـرقـا : الزنقة . ؛

جـنـوبا : اسماعيل انتيدارت ؛

غـربـا : خديجة كينوز ؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 مارس 2011 موافق ل 11 ربيع الثاني 1432؛

- نسخة عدلية من عقد تسليم مؤرخ في 30 مارس 1982 ؛

- شهادة إدارية خاصة بالتحفيظ مؤرخة في فاحت نوفمبر 2019 ؛

- وكالة مصححة االمضاء مؤرخة في 13 ديسمبر 2019 ؛

- تصميم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  18  فبراير 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50380 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  19  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيـظ : السـيد محمد مستعد بن مبارك؛

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار عبد احلليم؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : دار عبد احلليم؛ 

نـوع امللك : دار مبنية بالتراب ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات؛

مسـاحتـه : 03ار 06 سنتيار تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : الطريق و ورثة سالم بوتوغارت ؛

جـنـوبا : ورثة سالم بوتدغارت ؛

غـربـا : ورثة البكري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2019 موافق ل 21 جماد الثانية 1440 ؛

- شهادة إدارية خاصة بالتحفيظ مؤرخة في 17 ديسمبر 2019 ؛

: العاشرة  2020 على الساعة  :  18  فبراير  عملية حتديده ستقع يوم 

صباحا صباحا.

مطلب رقـم 50381 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  19  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد محمد مستعد بن مبارك؛ 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملشايع؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملشايع؛ 

نـوع امللك : أرضية فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو 

: بلدة العروميات؛

مسـاحتـه : 15ار 30 سنتيار تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة الصالح امليلودي ؛

شـرقـا : ملك االحباس ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : املصرف ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2019 موافق ل 03 

ذي احلجة 1440 ؛

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 مارس 2015 موافق ل 27 

جماد االولى 1436 ؛

- شهادة إدارية خاصة بالتحفيظ مؤرخة في 17 ديسمبر 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  18  فبراير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50382 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  20  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية ايت وتفاو)اليغ نتركى( ؛

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الرجم؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الرجم. 

نـوع امللك : ارض رعوية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة توندوت، احملل املدعو : توندوت؛

مسـاحتـه : 30 هكتار تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : اراضي جماعية ؛

شـرقـا : اراضي جماعية ؛

جـنـوبا : اراضي جماعية ؛

غـربـا : اراضي جماعية ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : حيازة هادئة و مستمرة ؛

: العاشرة  2020 على الساعة  :  19  فبراير  عملية حتديده ستقع يوم 

صباحا صباحا.

مطلب رقـم 50383 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  27  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد ملكاود احمد بن احلسني؛ 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار ملكاود؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : دار ملكاود؛ 

نـوع امللك : دار للسكنى من طابق ارضي وطابق اول و حديقة ؛

موقعه : ورزازات، جماعة ورزازات، احملل املدعو : حي فضراكوم.

مسـاحتـه : 03 ار 25 سنتيار تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : ملكاود محمد ؛

شـرقـا : الطريق ؛
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جـنـوبا : حم احمان؛

غـربـا : عبد اهلل ازناك ؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل املـلك : 

ل 08  موافق  ديسمبر 1987   28 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

جماد االولى 1408 ؛

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 11 ماي 1974 ؛

- شهادة إثبات الهوية املوحدة ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  26  فبراير 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50384 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  31  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيـظ : السـيد محمد احدو بن محمد؛ 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك احدو؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك احدو؛

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة؛

مسـاحتـه : 08 آر00 س تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة ؛

شـرقـا : زواذي حلسن ؛

جـنـوبا : الزنقة؛

غـربـا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : ارتفاق عبارة عن زنقة تخترق امللك عرضها أربعة أمتار؛

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 22 ربيع الثاني 1404 موافق 26 يناير 1984؛

-شهادة ادارية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019؛

-نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 15 صفر 1403 موافق فاحت 

ديسمبر 1981؛

-شهادة ادارية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  مارس 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50385 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  31  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيـظ : السـيد شتوان عبد احلق بن محمد؛

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك شتوان؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك شتوان؛

نـوع امللك : أرض بها دار للسكن من طابق أرضي و اخر علوي ؛

موقعه : ورزازات، جماعة ورزازات، احملل املدعو : حي ايت كظيف؛

مسـاحتـه : 70 سنتيار تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : البوعزاوي عبد الرحمان ؛

شـرقـا : عبد املالك النكادي ؛

جـنـوبا : الزنقة ؛

غـربـا : مصطفى اليونسي ؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2005 موافق ل 05 شوال 1425؛

- نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 1993 موافق ل 

11 ربيع الثاني 1414 ؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 27 سبتمبر 2005 ؛

- نسخة مصادق عليها من رخصة السكن مؤرخة في 22 مارس 2007؛

عملية حتديده ستقع يوم :  02  مارس 2020 على الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقـم 50386 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  31  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيـظ : السـيد العسري عبد السالم بن احمد؛ 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك العسري؛

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك العسري. 

نـوع امللك : دار للسكن من طابق أرضي ؛

موقعه : ورزازات، جماعة ورزازات، احملل املدعو : حي أيت كظيف؛

مسـاحتـه : 50 سنتيار تـقـريـبـا؛

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة ؛

شـرقـا : زينب بورحيم ؛

جـنـوبا : جواد بالكبير .

غـربـا : احلرور محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل املـلك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ابريل 2010 و رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 07 ماي 2008 ؛

- نسخة مصادق عليها من رخصة البناء و رخصة السكن و تصميم البناء ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 مارس    02  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

عشر و النصف زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات 

املصطفى فخري     
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محافظة الرماني

مطلب رقم 5371 - 29

تاريـخ اإليـداع : 02 يناير 2020 .

طالبي التحفيظ : 

1.محمد سعدان بن اجلياللي بن محمد بنسبة 1/2؛

2.املصطفى سعدان بن اجلياللي بن محمد بنسبة 1/2؛.

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : "سيدي علي الشيدمي "

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سعدان ".

نـوعـه : " ارض فالحية".

البالد  الرماني، جماعة جمعة مول  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار الكواودة النجدة 2 .

مسـاحتـه : 03 هـ 70 آرا 00 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 4296 - 29؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 4549 - 29 ومطلب التحفيظ عدد 1562 - 29 ؛

جـنوبـا : مطلب التحفيظ رقم 1562 - 29؛

غـربـا : امللك الغابوي؛

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 ذي القعدة 1435 

)09 سبتمبر 2014(؛

مودع  أصله   2010 ماي   04 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  نسخة   -

بالرسم العقاري عدد 13913/ر؛

- نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2014؛

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 فبراير 2014؛

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2014؛

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤر في 23 ابريل 2015؛

عدد  حتت   2019 ديسمبر   24 بتاريخ  اإلمضاء  مصححة  عرفية  موافقة   -

1487/2019 بجماعة مول البالد.

 2020 02 مارس  يوم  املؤقت هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي      

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145917

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بال بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تالث ندبريك 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" املاجري "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " ثالث ندبريك " ،

مساحته : 53 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2015 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 09 أكتوبر 2019،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145918

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد مبارك بوكيو بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " أم الكركور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أم الكركور"

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار العوينة " ،

مساحته : 04 هـ 42 آ 31 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-30532 ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-55764 ،

غربا : رع رقم 31-34747 ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم مخارجة عرفي مؤرخ في 19 ماي 2010 ،

ملحق رسم مخارجة عرفي مؤرخ في 29 ماي 2019 ،

نسخة طبق االصل لعقد شراء عرفي مؤرخ في 10 أبريل 1995 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 28 ماي 2019 ،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-145919

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها 

ربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها السيد حسن شويض ، 

االسم الذي يعرف به امللك " السوق "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " السوق"

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز اجلماعة " ،

مساحته : 09 آ 12 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : املدرسة اجلماعاتية رسموكة ، 

شرقا : رع رقم 31-16578 ، 

جنوبا : الطريق االقليمية رقم 1007 ،

غربا : ساحة املدرسة العتيقة بعضا واملدرسة اجلماعاتية بعضا آخر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 مارس 2019 ،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145920

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها 

ربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها السيد حسن شويض ، 

االسم الذي يعرف به امللك " املساحة اخلضراء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " املساحة اخلضراء "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز اجلماعة " ،

مساحته : 54 آ 96 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : فارق املاء واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، 

للشرب  الصالح  للماء  الوطني  املكتب  وقناة  بعضا  القيادة   : شرقا 

بعضا آخر ، 

جنوبا : قناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،

غربا : املصلى ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

12 مارس 2019،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145921

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها 

ربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها السيد حسن شويض ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملعب رياضي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملعب رياضي "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ايت ابراهيم ايوسف " ،

مساحته : 30 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الدوار، 

شرقا : ملك الدوار ، 

جنوبا : ملك الدوار،

غربا : املسلك املؤدي للدوار، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2019 ،

رسموكة  ألربعاء  اجلماعي  اجمللس  رئيس  لقرار  االصل  طبق  نسخة 

أبريل   02 في  املؤرخ  أرضية  قطعة  هبة  قبول  على  باملوافقة  يقضي 

2019 عدد01.

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145922

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها 

ربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها السيد حسن شويض ، 

االسم الذي يعرف به امللك " منزل اجلماعة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " منزل اجلماعة "

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية سكنية والباقي عبارة 

عن حديقة ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز اجلماعة " ،

مساحته : 05 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-7806 ، 

شرقا : ورثة عروب ، 

جنوبا : زنقة ،

غربا : ممر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

12 مارس 2019،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا .
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مطلب رقم 31-145923

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها 

ربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها السيد حسن شويض ، 

االسم الذي يعرف به امللك " خزانة اجلماعة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " خزانة اجلماعة "

نوعه : أرض بها بناية سفلية ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز اجلماعة " ،

مساحته : 02 آ 49 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : اعدادية رسموكة ) امللك اخلاص للدولة املغربية( رع رقم 31-29893 ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : دار الطالب ،

غربا : ممر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

12 مارس 2019،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-145924

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها 

ربعاء رسموكة ممثلة في شخص رئيسها السيد حسن شويض ، 

االسم الذي يعرف به امللك " دار اجلماعة 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار اجلماعة 1 "

نوعه : أرض بها بناية ومرآب ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  أربعاء  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مركز اجلماعة " ،

مساحته : 04 آ 23 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 1007، 

شرقا : رع رقم 31-16578 ، 

جنوبا : منازل سكنية ،

غربا : ممر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 

12 مارس 2019،

على   2020 مارس   02 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-145925

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 .

طالبي التحفيظ السادة :

شاين خديجة بنت محماد بحصة 7/88، 

شاين فاطمة بنت محماد بحصة 7/88،

شاين عبد الرحيم بن محماد بحصة 14/88،

شاين عبد النبي بن محماد بحصة 14/88،

شاين مينة بنت محماد بحصة 7/88،

شاين فتيحة بنت محمد بحصة 7/88، 

شاين جميلة بنت محمد بحصة 7/88،

شاين رشيد بن محمد بحصة 14/88،

رقية بوكدور بنت احلسني بحصة 11/88، 

االسم الذي يعرف به امللك " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " شاين "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت " ،

مساحته : 06 آ 50 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : حوما محمد ، 

شرقا : اداملودن منهم محمد بلمودن ، 

جنوبا : بوحسون محمد ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2018 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في07 ديسمبر 2015

ثالثة وكاالت عرفية مصححة االمضاء في 06 08-07- أبريل 2016 ،

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145926

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محند جهادي بن ابريك ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك جهادي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك جهادي "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " حتت تبريدة " ،

مساحته : 92 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : شركة متسنا ، 
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شرقا : الطريق ، 

جنوبا : شركة متسنا ،

غربا : شركة متسنا ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لرسم استمرار امللكية عدلي مؤرخ في 14 يونيو 2016 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 ،

نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في16 ديسمبر 2016

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 12 أبريل 2018 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 19 أغسطس 2014،

شهادة ادارية مؤرخة في 16 أغسطس 2018 عدد 98/2018 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 29 ماي 2019 دد 84/2019 ،

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145927

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد السعيد ساروت بن العربي ، 

االسم الذي يعرف به امللك " منزل ساروت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " منزل ساروت "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي ادرق رقم 8"،

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مبارك اكجي ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : احلسن اوبكرمي ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم مبادلة عدلي مؤرخ في 08 يناير 2019 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 07 ماي 1999،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 02 ديسمبر2004 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 03 أبريل 2019 عدد147/57/2019،

على   2020 مارس   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145928

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد محمد بوريش بن بلقاسم ، 

االسم الذي يعرف به امللك " اغلني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اغلني"

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها منزل سكني سفلي وطابق 

علوي واحد والباقي بها صهريج ومرآب وبعض أشجار الزيتون ،

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" دوار تيزي "،

مساحته : 09 آ 15 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق وحلسن بن احلسني التلحيق ، 

شرقا : بلقاسم بن محمد السامي ، 

جنوبا : ابراهيم بن أحمد ايت بوبكر ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر2019 ،

على   2020 مارس   04 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145929

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد أحمد احلسناوي بن محمد ، 

السيد ابراهيم احلسناوي بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك دار افرض "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار افرض"

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع دوار ادبوشني " ،

مساحته : 95 آ 47 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة سيدي علي بعضا وممر بعضا آخر، 

شرقا : ممر ، 

الغير  ( بعضا وملك  املدرسة   ( املغربية  اللدولة  امللك اخلاص   : جنوبا 

وورثة سيدي علي بعضا آخر،

غربا : ورثة همو صالح بعضا وامللك اخلاص اللدولة املغربية 

) املدرسة ( بعضا آخر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرار امللكية عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر2019 ،

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145930

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مصطفى الرامي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " الرامي"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الرامي "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " مزارع تبلكوكت سيدي محمد بن عبد اهلل " ،

مساحته : 01 آ 04 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بهوش رقية ، 

شرقا : الزنقة ، 

جنوبا : رقية بهوش ،

غربا : رقية بهوش ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر2013 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2007 ،

نسخة طبق االصل لرسم عطية عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 1993 ، 

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145931

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 .

طالب التحفيظ :

السيدة بية األشكر بحصة 07/64 ،

السيدة فاطمة ايت عروس بحصة 8/64 ،

السيدة نعيمة األشكر بحصة 07/64 ،

السيد عمر األشكر بحصة 14/64 ،

السيد جامع األشكر بحصة 14/64 ،

السيد العربي األشكر بحصة 14/64 ، 

االسم الذي يعرف به امللك " حتت بحيرة اوعال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حتت بحيرة اوعال "

نوعه : أرض محاطة بسور وبجزء منها بها بناية من سفلي ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو " دوار بوارين " ،

مساحته : 15 آ 57 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن مبارك ، 

شرقا : علي األشكر بن محمد ، 

جنوبا : مصرف املاء بعضا وحلسن لشكر بعضا آخر،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 ،

نسخة طبق االصل لوكالة بنظير عدلية مؤرخة في 8 يناير 2019

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 25 يناير 2019 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 25 يناير 2019 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 03 أغسطس 2015 ، 

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145932

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر العزوزي بن جعفر، 

السيدة مليكة عبي بنت عبد القادر ،

مناصفة بينهما على الشياع ، 

االسم الذي يعرف به امللك " افتاس 6 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" افتاس 6 "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " أفتاس " ،

مساحته : 01 آ 05 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أحمد بال ، 

شرقا : ابراهيم بال ، 

جنوبا : رع رقم 31-22600 ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2019 ،

رسم هبة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2016 ،

صورة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر2015 ،

عدد   2019 سبتمبر   02 في  مؤرخة  ادارية  لشهادة  االصل  طبق  نسخة 

 129/2019

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 ظهرا .

مطلب رقم 31-145933

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني الفقير بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ملك الفقير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك الفقير"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو " حي احمليط"،
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مساحته : 05 آ 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ابراهيم اجوي ، 

وورثة   31-39134 رقم  ورع   31-23147 رقم  التحفيظ  : مطلب  شرقا 

أحمد بن ابراهيم ، 

جنوبا : زنقة ،

غربا : زنقة ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 ،

على   2020 مارس   09 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " اساكر" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 876 

بتاريخ 14 أكتوبر 2015 ،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 02 يناير2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  27633 رقم  التحفيظ  مطلب  اساكر"  املسمى"  امللك 

واقليم  دائرة  رسموكة  وقيادة  احملجوب"جماعة  املدعو"دوار  باحملل 

تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي : 

- حتت االسم اجلديد " طوطش " لقطعة أرضية مساحتها 13 آ 40 

س يحدها شماال : مطلب التحفيظ رقم 27633-31 ، شرقا : مطلب 

التحفيظ رقم 27626-31 ، جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-27507 

، غربا : الطريق في اسم أحمد طوطش بن بوبكر.

- حتت االسم القدمي " اساكر" لقطعة أرضية مساحتها : 01 هـ 49 آ 

58 س في اسم نفس طالب التحفيظ االصليني والتي تشكل ما تبقى 

من امللك ، وذلك بناءا على نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املدكور وكذا : 

 243/2017 عدد  التحفيظ  ملف   108 عدد  ابتدائي  حكم  نسخة   -

بتاريخ 03 أبريل 2018 ، 

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 11 يوليو 2019 ،

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت أكتوبر2001،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" مقبرة دواغرم"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 944 

بتاريخ فاحت فبراير 2017 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 يناير 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

 31  -  71261 رقم  التحفيظ  مطلب  دواغرم"  مقبرة  املسمى"  امللك 

الكائن بجماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

ادمالك تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي 

ملساحة قدرها 26 آ 08 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- نسخة مستخرجة من كناش احملتويات دات الرقم الترتيبي 19/189 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" موجاريف"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 975 

بتاريخ 06 سبتمبر 2017

مسطرة  فإن  ديسمبر2019   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

 -  127885 رقم  التحفيظ  مطلب  املسمى"موجاريف"  امللك  حتفيظ 

31 الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 

طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  ادحموش  دوار  املدعو 

نفس  مبقتضى  وذلك  س   50 آ   13 قدرها  ملساحة  االصلي  التحفيظ 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكدا : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 

والباقي بدون تغيير . 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62173 - 35

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1323.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1323.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 04. 

مساحته : 17 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2790 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 05 مارس 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62174 - 35

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1317.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1317.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.
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سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 02. 

مساحته : 22 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : امللك اجلماعي. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2788 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 05 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62175 - 35

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1320.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1320.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 10. 

مساحته : 19 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2730 مؤرخ في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 05 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62176 - 35

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1319.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1319.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 09. 

مساحته : 18 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية رقم 2731 مؤرخ في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 05 مارس 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62177 - 35

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : كمال احداد ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك اجلنان 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلنان 2.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان وبئر وأساس بناء.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار املساسة. 

مساحته : 40 آر 33 سنتيار تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة عمر بن عدي. 

شرقا : ورثة عبد اهلل بنعدي وممر غير نافذ والرسم العقاري عدد 36392 

.35 -

جنوبا : الرسم العقاري عدد 36392 - 35.

غربا : ورثة عمر بوجالب .

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2015.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 ابريل 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 21 مؤرخة في 31 ماي 2015.

تاريخ التحديد 06 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32764 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ السيدات و السادة : 

- انيسة الوات بنسبة 8/72

- احمد الوات بنسبة 16/72

- ربيعة الوات بنسبة 8/72

- اعويشة الوات بنسبة 8/72
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- رشيد الوات بنسبة 16/72

- رجيعة العمراوي بنسبة 2/72

- عمر الوات بنسبة 7/72

- حمزة الوات بنسبة 7/72

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوات 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الوات 2"

نوعه : ارض بها بناء حتتوي على سفلي و طابقيني علويني 

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو زنقة غرناطة

مساحته : 59 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد السالم بلكحل ؛

جنوبا : ياسني دحمان

شرقا : واكرمي ابراهيم ؛

غربا : زنقة 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم خليفي و ترجمته محرر بتاريخ 19 ديسمبر 1949 الصفحة 115 و 

مايليها كناش 40 لدائرة العرائش عقار 2221 تسجيل اول. 

- شهادة املطابقة رقم 37/2019 حررت بتاريخ 23 ماي 2019.

 246 عدد   269 صحيفة  ب   2 التركات  بكناش  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

بتاريخ 22 يونيو 2009.

64 عدد 41  6 د صحيفة  رقم  التركات  اراثة عدلي مضمن بكناش  - رسم 

بتاريخ 07 اغسطس 2013.

- رسم اراثة و فريضتها مضمن بكناش التركات رقم 6 ج صحيفة 184 عدد 

119 بتاريخ 08 اكتوبر 2017.

- رسم اعتذار عن خطا مضمن بكناش اخملتلفة رقم 5 أ صحيفة 63 

عدد 60 بتاريخ 17 اكتوبر 2017.

- صورة طبق األصل من توكيل مفوض عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 

20 مارس 2019.

- رسم وكالة عامة موثق حرر بتاريخ 03 و 04 اكتوبر 2017. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 28 فبراير 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا ؛

مطلب رقم 32765 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ السيدات و السادة : 

- انيسة الوات بنسبة 8/72

- احمد الوات بنسبة 16/72

- ربيعة الوات بنسبة 8/72

- اعويشة الوات بنسبة 8/72

- رشيد الوات بنسبة 16/72

- رجيعة العمراوي بنسبة 2/72

- عمر الوات بنسبة 7/72

- حمزة الوات بنسبة 7/72

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوات 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الوات 1"

نوعه : ارض بها بناء حتتوي على سفلي .

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو : شارع املقاومة

مساحته : 04 ار 65 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبيبو محمد ؛

جنوبا : ملول املفضل و شارف احمد 

شرقا : السيد الشاقي و زنقة ؛

غربا : محمد الدكالي و ملك الغير 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم خليفي و ترجمته محرر بتاريخ 25 ديسمبر 1962 الصفحة 6 

كناش 31 لدائرة العرائش عقار 893 تسجيل ثالت 

- شهادة املطابقة رقم 38/2019 حررت بتاريخ 23 ماي 2019

2 ب صحيفة 269 عدد 246  التركات  اراثة عدلي مضمن بكناش  - رسم 

بتاريخ 22 يونيو 2009.

- رسم اراثة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 6 د صحيفة 64 عدد 41 

بتاريخ 07 اغسطس 2013.

- رسم اراثة و فريضتها مضمن بكناش التركات رقم 6 ج صحيفة 184 عدد 

119 بتاريخ 08 اكتوبر 2017.

- رسم اعتذار عن خطا مضمن بكناش اخملتلفة رقم 5 أ صحيفة 63 

عدد 60 بتاريخ 17 اكتوبر 2017.

- صورة طبق األصل من توكيل مفوض عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 

20 مارس 2019.

- رسم وكالة عامة موثق حرر بتاريخ 03 و 04 اكتوبر 2017. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 28 فبراير 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 32766 - 36

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019

اسم  في  بالعرائش  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

الدولة امللك اخلاص

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سكن للمستوصف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سكن للمستوصف"
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نوعه : ارض بها بناء .

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة الساحل

مساحته : 03 ار 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ 15105 - 36 ؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

شرقا : ارض عارية؛

غربا : مطلب التحفيظ 15105 - 36

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 28 فبراير 2020 على 

الساعة 12 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32767 - 36

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : السيد محمد بن عبد السالم الغزواني الغيالني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الغزواني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغزواني "

نوعه : ارض فالحية بها بناء يحتوي على سفلي و طابقني علويني وبئر

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة عياشة ، احملل املدعو مدشر ظهر سوان

مساحته : 14 هـ 89 ار 82 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق و املفضل احمد الوهابي ؛

جنوبا : ورثة احمد بنعياد و ورثة احمد بوشتى الغرافي ؛

شرقا : احمد عيسى لعاللق و حسن احمد لعاللق ؛

غربا : ورثة عبد السالم بنعياد و ورثة احمد بوشتى الغرافي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل من رسم موجب إحصاء متخلف عدلي مضمن بكناش 

التركات رقم 67 صحيفة 266 عدد 262 بتاريخ 15 اغسطس 2006.

- صورة طبق األصل من رسم ثبوت مخارجة مضمن بكناش التركات 

رقم 10 صحيفة 492 عد 466 بتاريخ 16 ابريل 2007.

- رسم مقاسمة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 12 صحيفة 133 

عدد 113 بتاريخ 04 فبراير .2008

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 13 

صحيفة 168 عدد 0145 بتاريخ 14 يناير 2009.

صحيفة 46 عدد 57  رقم 408  األمالك  بيع عدلي مضمن بكناش  - رسم 

بتاريخ 12 مارس 2015.

رقم 508 صحيفة 335  األمالك  - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 

عدد 344 بتاريخ 11 ماي 2017.

رقم 535 صحيفة 243  األمالك  - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 

عدد 250 بتاريخ 26 اكتوبر 2017.

رقم 535 صحيفة 241  األمالك  - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 

عدد 248 بتاريخ 26 اكتوبر 2017.

رقم 502 صحيفة 136  األمالك  - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 

عدد 157 بتاريخ 13 مارس 2017.

 220 رقم 572 صحيفة  األمالك  - رسم شراء عدلي مضمن بسجل 

عدد 323 بتاريخ 24 اكتوبر 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 03 مارس 2020 على 

الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 32768 - 36

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الهويني بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الهويني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الهويني "

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق اول

حي  املدعو  احملل   ، الكبير  القصر  مدينة   ، العرائش  اقليم   : موقعه 

االندلس رقم 161 

مساحته : 01 ار 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة ؛

جنوبا : مصطفى اصطولي؛

شرقا : احمد العطار و الرسم العقاري عدد 17849 - 36 ؛

غربا : احمد العطار

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من عقد شراء عدلي ضمن اصله بكناش األمالك رقم 37 

عدد 420 صحيفة 223 بتاريخ 15 اغسطس 1979.

- رسم شراء عقار عدلي مضمن بكناش الالمالك رقم 26 صحيفة 77 

عدد 95 بتاريخ 15 اغسطس 2001.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 04 مارس 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32769 - 36

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

اسم  في  بالعرائش  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

امللك اخلاص لدولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة )مدرسة لالمنانة("

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة ) مدرسة لالمنانة "



عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(378

نوعه : ارض بها بناء 

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو : مدرسة لالمنانة

مساحته : 09 ار 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العاري عدد 13872 - 36 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2624 - 36 ؛

شرقا : طريق عمومي؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 22868 -  36 و 23184 - 36

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 06 مارس  2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32770 - 36

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

اسم  في  بالعرائش  الدولة  أمالك  مندوب  السيد   : التحفيظ  طالب 

امللك اخلاص لدولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 1610/ش ح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة الدولة 1610/ ش ح "

نوعه : ارض بها بناء 

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة زعرورة ، احملل املدعو : مدرسة اكرسان

مساحته : 23 ار 89 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ارض عارية ؛

جنوبا : املفضل الشنتوف ؛

شرقا : طريق عمومي؛

غربا : ااملفضل الشنتوف

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 06 مارس 2020 على 

الساعة 12 زواال ؛

إعالن عن إيداع الالئحة التجزيئية التعديلية والتكميلية للمالك.

محرم   27 في  105-62-1املؤرخ  الشريف  الظهير  ملقتضيات  تطبيقا 

1382 )30 يونيو 1962(الصادر بضم األراضي الفالحية و املتمم و املغير 

 25(  1369 االولى  جمادى   10 بتاريخ   32.69.2 رقم  الشريف  بالظهير 

يوليو 1969( و تطبيقا للفصل 10 من املرسوم رقم 2-62-240 بتاريخ 

22 صفر 1382 مؤرخ 25 يوليو 1962 املتمم و املغير باملرسوم 38-69-2

بتاريخ 10 جمادى االولى 1389)25 يوليو 1969(. 

ليكن في علم العموم أنه أودع مبقر القيادات التالية: سوق الطلبة، 

تطفت، بني جرفط، ريصانة، بإقليم العرائش الئحة املالك التجزيئية 

ضم  منطقة  املدعوة:  األراضي  ضم  ملنطقة  والتكميلية  التعديلية 

األراضي الفالحية دار خروفة قطاع 1بإقليم العرائش. 

فعلى جميع املالكني الذين لم يسبق لهم أن طلبوا حتفيظ امالكهم 

االمتثال  عدم  حالة  وفي  بذلك،  القيام  الى  يبادروا  أن  املنطقة  بتلك 

تلك  حتفيظ  سيجري  فانه  الشأن  هذا  في  العقاري  احملافظ  إلنذار 

االمالك بصفة تلقائية

الالئحة  على  مجانا  االطالع  في  احلق  له  االمر  يهمه  من  ولكل  هذا 

وكذا  أعاله  اليها  املشار  احمللية  السلطات  مقر  في  الذكر  السالفة 

باحملافظة العقارية بالعرائش.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش بالنيابة

خالد املعرف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64095 - 37

تاريخ اإليداع : 6 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : محمد البكوري بن احمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : “ عني ادشيش “ ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فضل اهلل ؛

مشتمالته : أرض بها بنايتني األولى من طابق ارضي و طابقني علويني 

و الثانية من طابق ارضي و طابقني علويني ؛

موقعه : اقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني ادشيش .

مساحته : 2 ار 38س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : رسم عقاري عدد 5583 -ف ؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 5781 - 37 ؛ 

جنوبا : الطريق و زنفة عرضها 10 م 

غربا : السهب ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 4 سبتمبر 1974 ؛ 

شهادة املطابقة بتاريخ 14/11/2019 ؛ 

نسخة طبق األصل لرخصة البناء بتاريخ 2 مارس 1976 ؛ 

نسخة طبق األصل لرخصة البناء بتاريخ 24 اغسطس 1984 ؛ 

نسخة طبق األصل لرخصة البناء بتاريخ 11 اغسطس 1981 ؛ 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة
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مطلب رقم 64096 - 37

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالكرمي السهلي بن عبدالعزيز 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : “ العزيفات “ ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العزيفات ؛

مشتمالته : عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تاونات جماعة عني مديونة دوار واد الدرادر احملل 

املدعو العزيفات .

مساحته : 1 ار 00س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : فاطمة احملمدي ؛ 

شرقا : فاطمة احملمدي ؛ 

جنوبا : طريق عرضها 3 م 

غربا : طريق عرضها 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 24 اغسطس 2016 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 24 اغسطس 2016 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 14 اكتوبر 2019 .

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 6 مارس 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف    

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2730 - 38 

تاريـخ اإليداع : 02 يناير 2020

طالب التحفيظ : مبارك الفضيل بن املكي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » القسارية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » القسارية«.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، دائرة عني عودة جماعة ام عزة احملل 

املدعو " القسارية" .

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 33 آر45 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ارتفاق مرور ؛

شرقا : فاطنة الوهابي ؛

جنوبا : محمد بالعياشي ؛

غربا : عائشة الوهابي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 ربيع التاني 1441املوافق ل : 30 

نوفمبر 2019 ضمن بعدد 126 صحيفة 211 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 

كناش األمالك رقم21 

2 - شهادة إدارية عدد 06 مؤرخة في 02 سبتمبر 2019

3 - تصميم موقعي للملك .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم : 02 مارس 2020 على 

الساعة : العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31577 - 39

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الزاهدي بن ادريس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » أسكن «.    

نوعـه : ارض فالحية بها بئر.

موقعه : دوار اوالد مبارك جماعة اكودار املنابهة قيادة سيدي عبداهلل 

اوموسى اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 00 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي محمد ناصر منهم عبد الغاني ناصر؛ 

شرقا : السهب؛ 

جنوبا : االعسري احلسن؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 31 مارس 1973.

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 يونيو 2013.

- شهادة مطابقة االسم مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

- وكالة عرفية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31578 - 39

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة اد بن سالم بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ازغار «.    
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نوعـه : ارض فالحية .

موقعه : دوار امي نوكني جماعة سيدي احساين قيادة سكتانة دائرة 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 86 ار 31 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مطلب عدد39/18694. 

جنوبا : اد العسري ووحقي ابراهيم؛

غربا : احلسن خير؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 31 أكتوبر 2019. 

تاريخ التحديد : 5 مارس 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31579 - 39

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني اكليز بن امبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار احلسني «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : حي زاوية سيدي الطيب بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ورثة واكرمي؛ 

جنوبا : ورثة احمد ايت الفقيه ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 يناير 1969.

- نسخة طبق االصل لرخصة بناء عدد91/2 مؤرخة في 26 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 05 مارس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31580 - 39

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد سمير بونو بن ادريس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك سمير «.    

نوعـه : ارض عارية .

موقعه : دوار احملارزة بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة بونو؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : محمد بونو؛

غربا : الرسم العقاري عدد 26086 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 13 ديسمبر 2017.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31581 - 39

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة ايت عبد الرحمان بنت حلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار فاضمة «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : جنان بوتوفوست تافالكت بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8212 - 39؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ايت اليلو؛

غربا : الرسم العقاري عدد 6660 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 1991.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31582 - 39

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمر شاكر بن امبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عمر«.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول .

موقعه : دوار ايت خلخال جماعة ارزان قيادة الفيض دائرة اوالد برحيل 

اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شاكر احلسن؛ 
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شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : شاكر محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 05 يوليو 2018.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 فبراير 2008.

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 يوليو 2008.

- صورة شمسية لرخصة بناء عدد 15/2018 مؤرخة في 13 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31583 - 39

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي عمر الشناح بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك اجلنان «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 47 ار 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حامد موالي احلسني وموالي محمد اكرام؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة الشناح موالي حسن وموالي محمد اكرام؛

غربا : موالي محمد اكرام ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 19 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31584 - 39

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوجمع املوين بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » البركة «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار اضوار جماعة و قيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : البار سعيد؛ 

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : احلبيب البيس وورثة شميس؛ 

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 31 يناير 2019.

تاريخ التحديد : 10 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31585 - 39

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد املربوح بن محند .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك محمد املربوح «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موسى  سيدي  دائرة  اركانة  قيادة  و  جماعة  اركانة  مركز   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوبا احلسني؛ 

شرقا : الهزمان محمد وامروش سعيد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد بن القائد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار مؤرخ في 18 يونيو 2019.

تاريخ التحديد : 10 مارس 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8239 - 40

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : احمد لزعر بن املزوزي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عيشون ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " عيشون ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار بوعمالة.
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مساحته : 14 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 671 - 40؛ 

شرقا :  ورثة ملوك محمد ؛ 

جنوبا : ملوك عبد النبي بن املكي ؛ 

غربا : طريق عمومي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. ملكية عدلية عدد 282 صحيفة 329 كناش االمالك رقم 15 بتاريخ 

14 اكتوبر 2019 توثيق احفير.

2. عقد شراء عدد 302 صحيفة 350 كناش االمالك رقم 15 بتاريخ 14 

نوفمبر 2019 توثيق احفير .

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8240 - 40

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : نوال عزاوي بنت احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عزاوي ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " عزاوي ". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق علوي ومرافق على مستوى السطح .

موقعه : مدينة بركان حي القدس.

مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة احلديقة ؛ 

شرقا :  عزاوي عبد السالم ؛ الرسم العقاري عدد 12672 - 40 

جنوبا : عزاوي ميمون ؛ 

غربا : عزاوي عيسى ؛ الرسم العقاري عدد 13140 - 40

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

3. عقد شراء عدلي عدد 27 صحيفة 30 كناش االمالك رقم 16 بتاريخ 

17 يونيو 2013 توثيق بركان.

2. ملكية عدلية عدد 183 صحيفة 184 مذكرة احلفظ 10 بتاريخ 04 

اغسطس 1991 توثيق بركان.

1. عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 يناير 1997

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8241 - 40

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ميمون مسعودي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيبردوين 5 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تيبردوين 5 ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

املدعو  احملل  الشويحية  جماعة  اكليم  دائرة  بركان  اقليم   : موقعه 

تيبرودين 5.

مساحته : 02 هـ 20 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10574 - 02؛ 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 9883 - 02؛ 

جنوبا : ورثة حليمة وفاطنة بنت ميمون ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 9893 - 02؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : ملكية عدلية عدد 186 كناش االمالك رقم 29 بتاريخ 17 

ديسمبر 2019 توثيق بركان.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8242 - 40

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حفيظ دنشيش بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوالد بنعزة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اوالد بنعزة ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال احملل املدعو دوار اوالد بنعزة.

مساحته : 11 آر13 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة عرضها 08 امتار؛ 

شرقا :  ملك الدحماني محمد؛ 

جنوبا : ورثة الغازر ؛ 

غربا : ورثة عزة بوعزة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : ملكية عدلية عدد 359 صحيفة 469 كناش االمالك رقم 148 

بتاريخ 21 فبراير 2018 توثيق وجدة.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

             محمد بنموسى
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35565 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 8آ40س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم  29486 - 14؛

شرقا : بابوي محمد؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35566 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 8آ40س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35567 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 3آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : بابوي محمد؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35568 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

ايت  املدعو  احملل  امزيزل،  الريش جماعة  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

بن يحيى.

مساحته : 02 آ 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35569 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 03آ تـقـريـبـا.

حدوده : 
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شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 35570 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 03آ08 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35571 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 7. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 03آ 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 30 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35572 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 8

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 8. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 4آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : الالحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35573 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 9

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ايسارو نتغزرين 9. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 03آ60س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : الالحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
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حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 35574 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 10

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 10. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 05آ 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35575 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين 11

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 11. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 02آ 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : ساقية و االحباس ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35576 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغرمني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغرمني 12. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 2 آ 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : ساقية ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35577 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 13. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 04 آ 20س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : ورثة احلو أوحا؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35578 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اسارو نتغزرين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسارو نتغزرين 14. 
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نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 04 آ 40 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : بيروك محمد مع ورثة بابوي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35579 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 16 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

        

مطلب رقم 35580 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجون 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تقجون 7. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 07آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35581 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين08

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 08. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 07 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية اسمنت؛

شرقا : الزاوية مع ممر؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 30 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35582 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تقجوين 9

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تقجوين 9. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 07 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية اسمنت؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر؛
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35583 - 42

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تقجوين ايت عبو 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تقجوين ايت عبو 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة امزيزل، احملل املدعو ايت بن يحيى.

مساحته : 22 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35584 - 42

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : توفيق الديوري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ميمالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مروة. 

نوعه : أرض بها بناء سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ميمالل.

مساحته : 32 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ايت بو حاميدي موالي احلسن؛

جنوبا : الديوري حياة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 304 ص   385 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 19 بتاريخ 31  ديسمبر  1999

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصلها حتت عدد 664 ص 72كناش 

االمالك عدد 13 بتاريخ 15 سبتمبر 1969

 344 ص   148 عدد  حتت  ضمن  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 11 بتاريخ 13 فبراير 1969

كناش   664 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك رقم 13 بتاريخ 15 سبتمبر 1969

نوفمبر1999 ضمن   11 بتاريخ  عقد ملحق عرفي لرسم شراء عدلي 

بعدد 385 ص 304 كناش االمالك 19 بتاريخ 31  ديسمبر  1999

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 35585 - 42

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : توفيق الديوري بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اغرينب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صفاء. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار التفاح وبئر؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت، جماعة ايت عياش، احملل املدعو  مزرعة 

ايت علي اويوسف.

مساحته : 54 آ 15 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : أزمو سعيد و رقيع محمد ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

االمالك  587 كناش  عدد  رسم ملكية عدلي ضمن حتت  نسخة من 

رقم 12 بتاريخ 25 سبتمبر 1969

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 497 ص 451 كناش االمالك رقم 38 

بتاريخ 01 ابريل 2008

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 598 ص 1 كناش االمالك 

عدد 13 بتاريخ 22 سبتمبر 1969

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35586 - 42

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حميد العطيوني بن حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متدى نزري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنات. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  متدى نزري ايت الربع.
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مساحته : 01آ 80س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : ورثة احلسني اومبارك؛

جنوبا : عزيز غنموني ؛

غربا : ضهري مصطفى؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

كناش   199 ص   260 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك عدد 19بتاريخ 10  ديسمبر  1999

صورة شمسية لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 439 ص 396 كناش 

االمالك عدد 32 بتاريخ 20 ابريل 2005

 231 261 ص  نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن اصلها حتت عدد 

كناش االمالك 30 بتاريخ 07 ابريل 2009

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35587 - 42

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : فاطمة الصاحلي بنت احساني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املوامناس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاطمة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  اخرمجيون.

مساحته : 01 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الصاحلي مصطفى؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 38 التركات  كناش   257 121 ص  عدد  نصيب عدلي ضمن حتت  عزل 

بتاريخ 07  يونيو  2018

رسم عقد قسمة عدلي رقم 236/2018 مذكرة رقم 18 عدد 398 ص 

112 بتاريخ 20أبريل2018.

 72 للنسخة  الترتيبي  بالعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

2016- بتاريخ 24 ماي 2016 )كناش األمالك عدد 18 -  30- 5- 1972( 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35588 - 42

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ :

 1 -اقديدش محمد بن محمد

2 -اقديديش محمد بن عمر .بصفتهما شريكني على الشياع سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت داو نتغرامت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ايت داو نتغرامت. 

نوعه : أرض فالحية في قطعتني؛

املدعو   احملل  يعقوب،  بن  ايت  جماعة  ميدلت  ودائرة  اقليم   : موقعه 

سهب الروى.

مساحته : 10 هـ 45 آ 90 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : مطلب رقم 919 - 42؛

جنوبا : رسم عقاري رقم  5709 - 42 ؛

غربا : طريق وفوزية؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 304 ص 488 سجل االمالك عدد 75 

بتاريخ 15 يناير 2019

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 238 ص 389 سجل االمالك عدد 75 

بتاريخ 04 ديسمبر 2018

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 446 ص 190 سجل االمالك عدد 80 

بتاريخ 12 مارس 2019

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 237 ص 378 سجل االمالك عدد 75 

بتاريخ 04 ديسمبر 2018رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 361 ص 69 

سجل االمالك عدد 80 بتاريخ 05 فبراير 2019

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 235 ص 384 سجل االمالك عدد 75 

بتاريخ 04 ديسمبر 2018

نسخة من رسم مخارجة بنظير ضمن حتت عدد 217 ص 347 كناش 

االمالك 75 بتاريخ 29 غشت 2018

رسم قسمة عدلي ضمن حتت عدد 112 ص 161 كناش التركات عدد 

11 بتاريخ 22  ديسمبر  1999

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "ملك آيت هري 1"

 مطلب رقم 24949 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1007 املؤرخة في 18أبريل 2018

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "ملك آيت هري 1" ذي املطلب رفم 24949 - 42،

اآلن  من  تتابع  خنيس،  املدعو  احملل  ميدلت،  ومدينة  بإقليم  الكائن 
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التي  37آر77س  مبساحة  التحفيظ،  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا 

أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 37آر42 س تقريبا املصرح 

بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                             حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9278 - 43

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : مندوب امالك الدولة مبراكش نيابة عن الدولة املغربية

)امللك اخلاص(؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حربيل امتداد"؛

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وأغراس؛ 

موقعه : عمالة مراكش، قيادة حربيل؛ 

مساحته : 1328 هكتار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 64535 - 43 ومطلب التحفيظ رقم  8254/م؛

شرقا : الرسوم العقارية عدد 1343 - 22، 3468/م، 7284 - 22، 4614/م 

و مطلبي التحفيظ رقم 8254/م، 4833 - 43 ؛

جنوبا : الرسوم العقارية 7853/م، 7854/م، 8762/م، 79726/04 و 7740/م؛

غربا : الرسم العقاري رقم 64535 - 43؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

قائمة ارسال حتث عدد DDE/DRM/2466/19 بتاريخ 23 ديسمبر 2019؛

585/قروي- عدد  لألمالك  الدولة  كناش محتويات  من  موجزة  نسخة 

586/قروي587-/قروي؛

مبثابة   2019 ماي   07 بتاريخ   DDE/MAR/978/19 عدد  للرسالة  صورة 

تعرض تاكيدي على التحديد اجلماعي موضوع املرسوم رقم 1023.18.2 

املؤرخ في 10 يناير2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9279 - 43

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

محمد العاقب بن اخملتار بنسبة 2/15؛

فاطنة العاقب بنت اخملتار بنسبة 1/15؛

عبد العزيز العاقب بن اخملتار بنسبة 2/15؛

عبد االله العاقب بن اخملتار بنسبة 2/15؛

انيسة اجلمال العاقب بنت اخملتار بنسبة 1/15؛

عبد الباقي العاقب بن اخملتار بنسبة 2/15؛

عبد الستار العاقب بن اخملتار بنسبة 2/15؛

عبد اللطيف العاقب بن اخملتار بنسبة 2/15؛

صفية العاقب بنت اخملتار بنسبة 1/15؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العاقب"؛

نوعه : دار للسكن من طبق أرضي وطابق علوي؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب دكالة، درب سيدي حلسن وعلي رقم 16؛ 

مساحته : 01 آر 82 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 6927 - 43؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 34306 - 43 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15379/م؛

غربا : درب سيدي حلسن وعلي و العاقب محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   257 صحيفة   297 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

296 في 25 نوفمبر 2019؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 294 صحيفة 357 كناش 2 رقم 136 في 

27 ماي 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9280 - 43

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : بوشعيب وكافا بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوشعيب"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار سكان؛ 

مساحته : 18 آر 35 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : أحمد املهداوي؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مسعودي سفيان و وكاف طارق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 437 صحيفة 345 كناش االمالك عدد 

287 بتاريخ 25 أكتوبر 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 50 صحيفة 62 كناش االمالك عدد 250 

بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بتوثيق مراكش؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 528 صحيفة 444 كناش اخملتلفة عدد 

235 بتاريخ 26 سبتمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 26/2019 بتاريخ 13 سبتمبر 2019؛
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نسخة رسم قسمة عدلي ضمن أصله بعدد 60 صحيفة 63 كناش 

االمالك عدد 61 بتاريخ 13 ديسمبر 2001 بتوثيق مراكش؛

.11:30 2020 على الساعة  03 مارس   : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

مطلب رقم 9281 - 43

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

طارق وكاف بن محمد بنسبة 1/2؛

سفيان املسعودي بن العياشي بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك طارق و سفيان"؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والعنب؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار سكان؛ 

مساحته : 18 آر 35 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : أحمد املهداوي؛

شرقا : وكاف بوشعيب ؛

جنوبا : ممر؛

غربا : عزيز املهداوي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 939 صحيفة 347 كناش االمالك عدد 

287 بتاريخ 15 أكتوبر 2016 بتوثيق مراكش؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 528 صحيفة 444 كناش اخملتلفة عدد 

235 بتاريخ 26 سبتمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 222 صحيفة 235 كناش اخملتلفة عدد 

242 بتاريخ 04 أكتوبر 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 50 صحيفة 62 كناش االمالك عدد 250 

بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بتوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 26/2019 بتاريخ 13 سبتمبر 2019؛

نسخة رسم قسمة عدلي ضمن أصله بعدد 60 صحيفة 63 كناش 

االمالك عدد 61 بتاريخ 13 ديسمبر 2001 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9282 - 43

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : شركة " كمنسكاي بيلدينغ غروب " ميثلها محمد 

كيكي بن امحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياس"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة و جماعةالويدان، دوار العربي؛ 

مساحته : 15 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 10 أمتار؛

شرقا : محمد و ابرهيم فورادي ؛

جنوبا : طريق عرضها 10 امتار؛

غربا : محمد العمراني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

 296 االول عدد  22 كناش  32 صحفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

بتريخ 12 سبتمبر 2019؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 50 صحيفة 41 كناش االمالك عدد 

286 بتاريخ 07 يناير 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 13:30.

مطلب رقم 9283 - 43

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : آيت أفقير عبد الغفور بن ناصر ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " آيت أفقير"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، الرحبة القدمية، درب النخلة رقم 27 ؛ 

مساحته : 87 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب النخلة؛

شرقا : درب والصابة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 144002 - 04 و عائشة؛

غربا : العربي البركة؛

: حق الهواء على ملك عائشة  العينية والتحمالت العقارية  احلقوق 

مساحته 9 سنتيار ؛

أصل امللك : 

363 كناش االمالك رقم  349 صحيفة  رسم هبة عدلي ضمن بعدد 

240 بتريخ 30 مارس 2019 توثيق مركش؛

رقم  اخملتلفة  كناش   79 98 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  وكالة  رسم 

236 بتاريخ 15 فبراير 2019 توثيق مراكش؛

رقم  440 كناش االمالك  328 صحيفة  رسم هبة عدلي ضمن بعدد 

269 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 توثيق مراكش؛

التركات رقم  153 كناش  119 صحيفة  ارثة عدلي ضمن بعدد  رسم 

174 بتاريخ 23 يونيو 2018 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 956 بتاريخ 28 أبريل 1987؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 657 بتاريخ 12 مارس 1985؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9284 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : احلبيب بنيس بن أحمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امحيجير 2"؛
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نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دئرة وجماعة الويدان دوار خلميالت ؛ 

مساحته : 90 آر 78 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ايت بلعفرة؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ايت قدور بلعالم؛

غربا : محمد بلعبار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 239 صحيفة 240 سجل االمالك رقم 

277 بتريخ 23 فبراير 2019 توثيق مراكش؛

االمالك  سجل   230 صحيفة   231 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 277 بتاريخ 21 فبراير 2019؛

وكالة متبثة االمضاء في 06 مارس 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9285 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

أم هاني بنت العربي بنسبة 12/96 ؛

عبد اللطيف بنشقرون بن أحمد بنسبة 14/96؛

حفيظة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 7/96؛

عبد الغني بنشقرون بن أحمد بنسبة 14/96؛

نفيسة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 7/96؛

نعيمة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 7/96؛

عبد الرحيم بنشقرون بن أحمد بنسبة 14/96؛

عبد الصادق بنشقرون بن أحمد بنسبة 14/96؛

لطيفة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 7/96؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنشقرون "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حومة سيدي أحمد السوسي، درب اجلامع رقم 178؛ 

مساحته : 01 آر 73 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 15276/م و الصابة؛

شرقا : سلفيو بنوتي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 105189/م؛

غربا : مطلب التحفيظ 38785 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 194 صحيفة 218 كناش 

عدد 28 بتاريخ 27 يوليو 1999 توثيق مراكش؛

االمالك  سجل   446 صحيفة   441 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 284 بتاريخ 07 نوفمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

 19 41 في  منرة  ل  47 ش  95 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

قعدة 1390؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9286 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ريضا مخانتر بن املصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باملوري 2 "؛

نوعه : بناية بها فيال؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلمقدم؛ 

مساحته : 10 آر 54 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : هشام بنداود ؛

جنوبا : هشام بنداود؛

غربا : حياني فاطمة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   217 صحيفة   296 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 228 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 ؛

قرارعدد 80/2018 مبثابة رخصة بناء مؤرخ في 06 -  أبريل 2018 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9287 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ريضا مخانتر بن املصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باملوري 3 "؛

نوعه : بناية بها فيال؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلمقدم؛ 

مساحته : 10 آر 51 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : املصطفى مخانتر ؛

جنوبا : امناعم عادل؛

غربا : رشيدي براهيم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   136 صحيفة   121 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 275 بتاريخ 09 أغسطس 2018 ؛

قرار عدد 192/2018 مبثابة رخصة بناء مؤرخ في 08 أغسطس 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 مارس 2020 على الساعة 10:30.
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مطلب رقم 9288 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : املصطفى مخانتر بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باملوري 4 "؛

نوعه : بناية بها فيال؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلمقدم؛ 

مساحته : 10 آر 51 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : حياني فاطمة ؛

جنوبا : بورخة محمد؛

غربا : ريضا مخانتر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 03 صحيفة 02 كناش االمالك عدد 

270 بتاريخ 29 ديسمبر 2017 ؛

قرار عدد 134/2018 مبثابة رخصة بناء مؤرخ في 08 يونيو 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9289 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ابراهيم رشدي بن العربي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باملوري 1 "؛

نوعه : بناية بها فيال؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلمقدم؛ 

مساحته : 10 آر 46 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : ريضا مخانتر ؛

جنوبا : امناعم عادل وطالب التحفيظ؛

غربا : ملصطفى مخانتر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 33 صحيفة 32 كناش االمالك عدد 

275 بتاريخ 02 يوليو 2018 ؛

قرار عدد 243/2018 مبثابة رخصة بناء مؤرخ في 07 نوفمبر 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 05 مارس 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9290 - 43

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد اللطيف فكاك بن ادريس طالب حتفيظ حق الزينة؛

الدولة املغربية )امللك اخلاص( طالبة حتفيظ حق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ويش ويش "؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي؛ 

موقعه : مراكش املدينة، املالح، زنقة احفير رقم 3؛ 

مساحته : 02 آر 40 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : سكتان ومطلب التحفيظ رقم 7669 - 43؛

شرقا : درب احفير ؛

جنوبا : امينة القباج؛

غربا : زنقة برمية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   403 صحيفة   371 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 296 بتاريخ 06 يناير 2020 ؛

الرابع  الكناش  من   462 عدد  حتت  أصله  مضمن  عبري  شراء  رسم 

تشرين  شهر  في  مراكش  العبرية  باحملكمة  املالية  العبرية  للرسوم 

سنة 5721 موافق احلطور 1960بالتقومي العبري؛

33629 للرسم اعاله بواسطة املترجم اكاف كنافو  نص تعريب عدد 

واملسجل مبراكش في 08 ديسمبر 1961 صحيفة 19 عدد 167 كناش 14؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9291 - 43

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : حميد موروث بن املكي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك موروث "؛

نوعه : ارض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار أحمد بلحاج؛ 

مساحته : 11 آر 00 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مينة بنت أحمد؛

شرقا : مينة وردي؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 384 صحيفة 328 كناش االمالك رقم 

280 بتاريخ 11 ماي 2019 ؛

االمالك  كناش   227 صحيفة   239 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 284 بتاريخ 06 ماي 2019 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة 30 :10.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لعشي "

مطلب رقم 8366 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 960 بتاريخ  24 ماي 2017

مسطرة  فإن  2020؛  يناير   07 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " لعشي "؛ ذي املطلب رقم 8366 - 43؛ الكائن 

تتابع حتت نفس  ؛   5 رقم  اجلنائز،  درب  بن صالح،  املدينة، حي  مبراكش 

التسمية و في اسم نفس طالب التحفيظ و مبساحة قدرها : 01 ار 
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العقود  وذلك مبقتضى  بها سابقا.  املصرح  املساحة  بدال من  16 س؛ 

عدلي  استمرار  رسم  وكذا  املذكور.  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة 

 25 بتاريخ   296 عدد  االول  كناش   264 صحيفة   305 بعدد  مضمن 

نوفمبر 2019. 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي بوسف بن علي

جواد شريفي.  

 

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141742  - 44

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر  2019. 

طالب التحفيظ : االمني عبد اجمليد بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محيرشة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "محيرشة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه :  دوار اوالد اشبان اخريشفة جماعة وقيادة اوالد عمران سيدي بنور .

مساحته : 24 ار 50 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  :  

شماال : بوشعيب األبدر بن الفاطمي 

شرقا : طريق .

جنوبا :  طريق .

غربا : ميلود بن ملصدق 

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك  :  

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 مارس 2018.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2018

- شهادة إدارية مؤرخة في 25 يونيو 2018

- رسم  ملكية عدلي مؤرخة في 01 أغسطس 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أغسطس 2018

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2018

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2019

تاريخ التحديد املؤقت :  28 فبراير 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141790  - 44

تاريخ اإليداع : 02  يناير 2020. 

طالب التحفيظ : مؤيد العربي بن عباس بن العربي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حطة النوالة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " حطة النوالة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اوالد محمد بن موسى جماعة بني تسيريس قيادة العونات

اقليم سيدي بنور .

مساحته : 41 ار 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضه 4 أمتار 

شرقا : طريق عرضه 4 أمتار.

جنوبا : طريق عرضه 4 أمتار.

غربا : موسى مؤيد بن خليفة بن احمد

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 23 أكتوبر 2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2019

تاريخ التحديد املؤقت : 02 مارس 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 141791  - 44

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020. 

طالبوا التحفيظ : 

1 - البريدي حادة بنت قدور بنسبة 11/88،              

2 -ركبان عبد الرحيم بن الطاهر بنسبة 14/88

3 - ركبان عبد الرزاق بن الطاهر بنسبة 14/88

4 - ركبان محجوبة بنت الطاهر بنسبة 7/88

5 - ركبان رضوان بن طاهر بنسبة 14/88

6 - ركبان هشام بن الطاهر بنسبة 14/88

7 - ركبان محمد بن الطاهر بنسبة 14/88                

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار الطاهر".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  "دار الطاهر".

 نوعها دار للسكن من طابق ارضي وطابق أول.

موقعه : مركز اوالد عمران سيدي بنور.

مساحته : 1 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املعلم احمد بلهماز 

شرقا : الرسم العقاري رقم 17296 - 44.

جنوبا : طريق.

غربا : محمد ثمنب

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2019.

 - شهادة ادارية مؤرخة  28 فبراير 2019..

تاريخ التحديد املؤقت : 02 مارس 2020 على الساعة 11 و00 دقيقة صباحا                                   

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "ملك إراوي"

مطلب رقم 6403  - 44

2019. فإن مسطرة  23 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "ملك إراوي" مطلب التحفيظ رقم 6403 - 44. 

الكائن مبنطقة الضم املدعوة رقم 8 - 9 - 10، تتابع مسطرة حتفيظه 

من االن فصاعد في اسم : 
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1– اواري عبد الكبير بن احمد بنسبة ½

2 -اواالي احلسن بن احمد بنسبة 1/2.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها وكذا : 

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 07 أكتوبر 2019 مضمن بعدد 28 كناش 77. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "احلمري" 

مطلب رقم 7745  - 44

2019. فإن مسطرة  19 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "احلمري" ذي مطلب التحفيظ رقم 7745 - 44 

 11 ار   64 ، والبالغ مساحته   -3 1 ر  الكائن مبنطقة الضم املدعوة ب 

سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعد في اسم : 

1– البزيوي الشرقي بن احمد 

2 - البزيوي الطاهرة بنت احمد 

3 - البزيوي املصطفى بن بوشعيب 

4 - الكرمي رشيدة بنت صالح 

بدون أسهم معينة.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها وكذا : 

1 - حكم ابتدائي رقم 318/12 ملف 282/11 في 17 يوليو 2012

2 - شهادة بعدم الطعن باالستئناف أو النقض مؤرخة في 27 مارس 2017

3 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 23 أغسطس 2000

4 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 يناير 2003

5 - وكالة عرفية مؤرخة في 29 أكتوبر 20110

6 - شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 08 ماي 2017

7 -شهادة حتويل الرهن مؤرخة في 08 ماي 2017

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بلكودي" 

مطلب رقم 12872  - 44

2019. فإن مسطرة  19 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "بلكودي" ذي مطلب التحفيظ رقم 12872 - 44

الكائن مبنطقة ضم االراضي ب ر 1 2-، والبالغ مساحته 01 هكتار 99 ار

11 سنتيار تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعد في اسم : 

1– بوشعيب خيشوبي بن محمد بصفته مالكا وحيدا.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها وكذا : 

1 - حكم ابتدائي رقم 329/11 عدد 422 بتاريخ 28 أغسطس 2012 

2 - شهادة بعدم التعرض واالستئناف او النقض مؤرخة في 26 فبراير 2017 

3 - عقد بيع عرفي مؤرخ 12 أغسطس 2005

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الفيض"

مطلب رقم 15908  - 44

2019. فإن مسطرة  16 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "الفيض" ذي مطلب التحفيظ رقم 15908 - 44 

الكائن مبنطقة الضم رقم 2 - 3 - 4، البالغ مساحته 81 ار 66 سنتيار  

تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعد في اسم : 

1– ابراهيم حسني بن العوني بصفته مالكا وحيدا.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها وكذا : 

 23 151/2014 املؤرخ في  71/2014 حكم عدد  1 - حكم ابتدائي رقم 

ديسمبر 2014.

2 - شهادة بعدم الطعن باالستئناف  مؤرخة في 29 أكتوبر 2019. 

3 - عقد بيع كلي عرفي مؤرخ في 19 مارس 2003

4 - شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 05 ديسمبر 2019

5 - شهادة املوافقة على حتويل الرهن مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                 مصطفى بومهدي.

 

محافظة سيدي البرنوصي

مطلب رقم 1008 - 49

تاريخ اإليداع : 3  يناير 2020

طالبوا التحفيظ  : السادة والسيدات :

1/حرقان محمد بنسبة 45680/616680

2/حرقان مليكة بنسبة 22840/616680

3/حرقان عائشة بنسبة 22840/616680

4/حرقان فاطمة بنسبة 22840/616680

5/حرقان الشعيبية بنسبة 22840/616680

6/حرقان ميلودة بنسبة 22840/616680

7/حرقان مصطفى بنسبة 45680/616680

8/شيفى الكبيرة بنسبة 205560/616680

9/معاشي محمد بن بوشعيب بنسبة 51390/616680

10/معاشي بوشعيب بنسبة 30834/616680

11/معاشي مينةبنسبة 15417/616680

12/معاشي زهرة بنسبة 15417/616680

13/معاشي اجلياللي بنسبة 30834/616680

14/معاشي أحمد بنسبة 30834/616680

بصفتهم   30834/616680 بنسبة  محمد  بن  محمد  15/معاشي 

طالبي التحفيظ على الشياع بالنسب املذكورة أعاله .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض خالوطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض خالوطة "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة مقاطعات سيدي البر نوصي مقاطعة سيدي مومن 

أهل الغالم.

مساحته : 34 ارا و 26 سنتيارا تقريبا.
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حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 5783 - 26

شرقا : ورثة الغالي

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15514/س

غربا : امحمد الذهبي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 146 كناش االمالك عدد 65 بتاريخ 

22 ربيع الثاني 1434موافق 5 مارس 2013 .

2 -رسم اراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 03 كناش التركات عدد 26 

بتاريخ 5 جمادى االولى 1432 موافق 9 أبريل 2011 .

3 -رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 262 كناش عدد 263 بتاريخ 4 جمادى 

الثانية 1438 موافق 3 مارس 2017 . 

4 -نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 25 يوليو 2018 .

عمالة  عامل  السيد  من  مسلمة   5/2013 عدد  ادارية  -شهادة   5

مقاطعات سيدي البرنوصي بتاريخ 29 يناير 2013 .

6 -وكالة عرفية مصادق على امضاءاتها بتاريخ 8 ديسمبر 2017 .

7 -شهادة ادارية عدد 653 مسلمة من السيد رئيس مقاطعة سيدي 

مومن بتاريخ 9 يونيو 2014 .

2020على  مارس   3  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي البر نوصي.

                         أيت بوحسني عبدالفتاح.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18700 - 53

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  فاطمة غرباوي بنت بوشعيب .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اخمليص . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احمليرشات .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار اخمليص .

مساحته  : 56 آر 95 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : فاطمة هال و املصطفى احملبوبي ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : اوالد احلاج املعطي ؛

غربا :  الرسم العقاري رقم 14032 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 329 صحيفة 263 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 150 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18701 - 53

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( فاطمة غرباوي بنت بوشعيب .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اخمليص . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اخمليص .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار اخمليص .

مساحته : 01 هك 19 آر 42 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : محروم البئر ؛

شرقا : هال فاطمة ؛

جنوبا : فاطمة غرباوي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 49720 س و امني العربي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك :

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 329 صحيفة 263 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 151 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 18702 - 53

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020.

طالبتي التحفيظ السيدتني :

 مينة بابا بنت احمد بنسبة 1/2

السعدية بابا بنت احلاج احمد بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان الروح . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الروح .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي عبد اخلالق دوار العنابرة .

مساحته : 01 هك 43 آر 20 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : عبد القادر بابا ؛

شرقا : بوشعيب املعزي بن الوهلي و عبد السالم الشتوكي ؛
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 4893/س ؛

غربا : ورثة عمر بن سلطانة و ورثة سي بوعزة بن العنبوري ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 106 صحيفة 317 

كناش األمالك عدد 98 بتاريخ 05 ماي 2014.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 53 مؤرخة في 27 مارس 2014.

-تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 06 يناير 2020.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 18703 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبتي التحفيظ السيدتني :

 فاطمة شهاب بنت بوشعيب بنسبة 1/2

السعدية شهاب بنت بوشعيب بنسبة 1/2

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض رابحة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض رابحة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد ابريك .

مساحته : 01 هك 87 آر 66 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 101491 - 53 ؛

شرقا : الطريق االقليمية عدد 3613 ؛

جنوبا : شهاب خدوج و شهاب مينة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 7761/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 379 صحيفة 288 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 05 أغسطس 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 79 مؤرخة في 08 يوليو 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18704 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( منير بصلة بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلطة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد احلارثي .

مساحته : 20 آر 35 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : عريشي احمد ؛

شرقا : احمد ولد التامي ؛

جنوبا : طريق من 5 امتار ؛

غربا : طريق مارة من 3 امتار و الربيعي زهرة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 173 صحيفة 218 

كناش األمالك عدد 136 بتاريخ 07 فبراير 2017.

 114 صحيفة   146 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 103 مؤرخة في 20 سبتمبر 2016.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري    

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18194 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنيارة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " جنيارة 1".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو املستوي.

مساحته : 06 هـ تقريبا.

حدوده :

شماال : الواد؛

 شرقا : محمد بن احلاج؛ محمد مرتزق بن بوشتى؛

 جنوبا : الطريق؛ احلسن املرسي؛

 غربا : عبدالرحمان البواط؛ عبدالعزيز مرتزق.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   03 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 
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مطلب رقم 18195 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : السحنة واملقبرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " السحنة واملقبرة ".

نوعـه : أرض فالحية بها مقابر. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو بني بوهطاط.

مساحته : 90 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : علي الدردار؛

 شرقا : ورثة الغزاوي؛

 جنوبا : االحباس؛

 غربا : علي الدردار.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   03 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

 مطلب رقم 18196 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة باب الشرفة بني بوزالت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مقبرة باب الشرفة 

بني بوزوالت ".

نوعـه : أرض فالحية بها مقابر. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو بني بوزوالت.

مساحته : 03 هـ 75 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة التهامي بوشتى؛ ورثة احلسن بن الغالية؛

 شرقا : ورثة التهامي اعبابو؛

 جنوبا : بناية أحمد؛ استيتو محمد؛ اعبابو اخلمار؛

 غربا : ورثة احلسن بن الغالية؛ عبدالرحمان القرشي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   04 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18197 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بودبالهي 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " بودبالهي 2. ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو املستوي.

مساحته : 02 هـ تقريبا.

حدوده :

شماال : روني أحمد؛ 

 شرقا : روني أحمد؛

 جنوبا : عبدالعزيز بعكوك؛

 غربا : الواد.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   04 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18198 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أوالد بن قدور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " أوالد بن قدور".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو بني بوهطاط.

مساحته : 10 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ثورية اجلزولي؛ 

 شرقا : سعيدة اللزمي بنت محمد بن أحمد؛

 جنوبا : سعدية اللزمي بنت محمد بن أحمد؛

 غربا : املسجد.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

05 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 18199 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة اجلرف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مقبرة اجلرف".

نوعـه : أرض بها مقبرة.. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو ازبار مشيط

مساحته : 70 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة بوشتى بن علي؛ 

 شرقا : األحباس؛ طريق؛

 جنوبا : الطريق؛

 غربا : ورثة بوشتى بن علي.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم اخلميس  05 مارس 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.      

 

مطلب رقم 18200 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : وجلة اجلامع 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " وجلة اجلامع 1".

نوعـه : أرض فالحية.. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، احملل املدعو غفساي.

مساحته : 30 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛ 

 شرقا : رسم عقاري رقم 1242/37؛

 جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 253/54؛

 غربا : مطلب التحفيظ رقم 5038/54.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

05 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2020 على الساعة الواحدة زواال.

 مطلب رقم 18201 - 54                     

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سيدي عبدالكرمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " سيدي عبدالكرمي".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو بوزغروف.

مساحته : 04 هـ تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة اوالد احلاج املدني؛ 

 شرقا : الواد؛

 جنوبا : ورثة شعيب؛ ورثة الصدف ادريس؛

 غربا : ورثة ادريس الصدفي؛ ورثة امحمد الوزاني.

 احلقوق العينية : الشيء                                              

  أصل امللك :

  - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   06 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

              

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى " ملك احمد " 

مطلب رقم 5950 - 54 الذي أدرج اعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 777  املؤرخة في 20 نوفمبر 2013.

       مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19/08/2014  فإن

 مسطرة حتفيظ امللك املسمى " ملك احمد " موضوع املطلب رقم: 

5950/54، الكائن بإقليم تاونات، بلدية قرية بامحمد، حي أوالد بن 

التحديد  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعداً  اآلن  من  تتابع  الطيب، 

التكميلي وهي 01 آ 56 س عوضا عن مساحة  01 آ 48 س. 

               احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة.

                                                  عزيز التزراتي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33519 - 55 

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : ابراهيم فارس بن محمد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة ارضية بحي تانوت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "السعادة" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته :  1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلسن ايت ينوح 

شرقا : عبد املالك دهبي 
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جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يوليو  1995 

2 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16أغسطس 2010 

3 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 ديسمبر  2016

4 -شهادة إدارية بتاريخ 8 سبتمبر 2017 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 24  فبراير 2020 على الساعة 09  

دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33520  - 55 

تاريخ اإليداع : 30   ديسمبر  2019

طالبي التحفيظ : 

1 -العفيفي بوشرة بنت عثمان بنسبة 1 - 2 

2 -عفيف محمد بن محمد بنسبة 1 - 2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقة ارضية بحي املسيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مروى ويونس "

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن مستودع وطابق أول  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة 

مساحته :  77 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : العيد زويدي 

غربا : العيد زويدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -صورة شمسية من شهادة إدارية بتاريخ  11 أغسطس 2008

2  رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15سبتمبر 2008

3 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 10  ديسمبر  2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 27  فبراير 2020 على الساعة 09 

دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33521  - 55 

تاريخ اإليداع : 30  ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : حيمر محمد بن املصطفى بنسبة 1  - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغبالو نيوسف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيمر " 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي واذي الذهب

مساحته :  1 آ 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : زنقة 

جنوبا : غالب إميان 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14 ديسمبر  2017 .

2 -شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2018  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 27  فبراير   2020 على الساعة 

10 و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33522  - 55 

تاريخ اإليداع : 2  يناير 2020

طالب التحفيظ : العزيز عبد السالم بن موحى بنسبة 1  - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيعويت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميار" 

مشتمالته : أرض بها بناية من قبو وطابق سفلي عبارة عن مستودع 

وطابقني علويني ومرافق بالسطح.  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي النهضة.

مساحته : 88 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الشارع 

جنوبا : محمد الرافعي 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 27 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  -صورة   1

مارس 2019

2 -صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 18يونيو 2019 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليو  2019 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33523 - 55 

تاريخ اإليداع : 6  يناير 2020

طالب التحفيظ :

اتوامي اللة فظمة الصغيرة بنت سيدي عاشور بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امزير مني نترك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لوز 2" 

مشتمالته : أرض عارية  
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موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك. 

مساحته : 1 آ 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : محمد ايت بن عبد اهلل 

غربا : ورثة ايت جتديعت باسو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 8 مارس 2019 

2 -شهادة إدارية بتاريخ 4 ديسمبر 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 5 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33524  - 55 

تاريخ اإليداع : 8 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد ايت سعيد بن سعيد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة ارضية بحي الدوم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ايت سعيد" 

مشتمالته : أرض عارية مجهزة

موقعه : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي الدوم  

مساحته : 81 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : حاجي سعيد 

جنوبا : بوتوجى محمد 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26ماي 2008 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 فبراير  2017 

3 - شهادة إدارية بتاريخ 30ديسمبر 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33525  - 55 

تاريخ اإليداع : 8  يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد تكيوط بن حساين بنسبة 1 - 1

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغدة نداو اغرم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مولودة " 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم  

مساحته : 1 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : بنها حمو و بنها حلسن 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30يوليو 1969 

2 -شهادة إدارية بتاريخ 14ماي 2018  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33526  - 55 

تاريخ اإليداع : 8  يناير 2020

طالبي التحفيظ : 

1 -بامو املصطفى بن عمر بنسبة 1 - 2 

2 -بامو عادل بن عمر بنسبة 1 - 2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنخال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تويسانتر " 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة محاطة بسور  

موقعه : إقليم أزيالل دائرة وجماعة ابزو احملل املدعو دوار امداحن  

مساحته : 2  آ 93 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 08 بعرض 40 مترا 

شرقا : زنقة عرضها 08 امتار 

جنوبا : ورثة بامو عبد الرحمان 

غربا : زنقة ذات عرض متغير  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31يوليو 2018.

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12مارس 2019 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 12سبتمبر 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 15 

و00 دقيقة بعد الزوال.

مطلب رقم 33527  - 55 

تاريخ اإليداع : 9  يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد العزيز بن سعيد بن محمد بنسبة 1 - 1

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة ارضية بحي اغير نحاحان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عزيز " 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول  
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موقعه : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي اغير نحاحان 

مساحته : 82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : يحيى محمد  

شرقا : البشير بن العربي 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 2008 

2 -شهادة إدارية بتاريخ 31ديسمبر 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33528  - 55 

تاريخ اإليداع : 9  يناير 2020

طالب التحفيظ : 

1 -عاقل سيدي عمر بن سي التهامي بنسبة 2 / 4 

2 -عاقل اللة مينة بنت سي التهامي بنسبة 1 / 4 

3 -عاقل اللة اعويش بنت سي التهامي بنسبة 1 / 4 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزارع متقديت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متقديت 1" 

مشتمالته : أرض فالحية بورية  

موقعه : إقليم أزيالل دائرة وجماعة ابزو احملل املدعو مزارع متقديت 

مساحته : 5 هـ 12 آ 44 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بن هدان علي 

شرقا : أراضي اجلموع 

جنوبا : شعبة 

غربا : ورثة بن تابت حدو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 22 يوليو 2015 .

2 -رسم عدلي موضوعه ملحق اصالحي بتاريخ 27 يناير 2016 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 2 يناير 2020 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33529  - 55 

تاريخ اإليداع : 9  يناير 2020

طالب التحفيظ : صويلح عمر بن محمد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاغروت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن سي حدو "

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ولتانة جماعة ايت ماجضن احملل املدعو دوار وريد  

مساحته : 1 هـ 73 آ 4 س تقريبا 

حدوده : 

شماال :  الطريق اجلهوية رقم 304

شرقا : ورثة الصاحلي علي 

جنوبا : محمد مكروان و حنشير عبد السالم 

غربا : ورثة ايت احدافة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 21 بتاريخ  استمرار  األصل من رسم عدلي موضوعه  1 -صورة طبق 

فبراير  2019

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15ابريل 2019

3 -شهادة إدارية بتاريخ 7 يناير 2020  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 14 

و00 دقيقة بعد الزوال

خالصة إصالحية - تتعلق امللك املسمى" بوعداس سادسا" 

ذي املطلب رقم 2795 ت الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 2095 املؤرخة في 19 ديسمبر 1952

واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 2528 

املؤرخة في 27 أبريل 1981

مبقتضى املطلب اإلصالحي املؤرخ في 26  ديسمبر 2019. فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " بوعداس سادسا " ذي املطلب رقم 2795  ت 

الكائن بإقليم أزيالل دائرة وجماعة ابزو احملل املدعو دوار واورينت. تتابع 

من اآلن فصاعدا مجزأة  في ست قطع على الشكل األتي :

نفس  حتت  تقريبا،  آر   50 هكتارات   10 مبساحة   : األولى  -القطعة   

التسمية و في اسم نفس طالبي التحفيظ االصليني.

 -القطعة الثانية و الثالثة : مبساحة 06 هكتارات 70 آر تقريبا، حتت 

نفس التسمية و في اسم نفس طالبي التحفيظ االصليني، بحيث 

تشكل مجموع ما تبقى من امللك بعد احلكم بصحة التعرض املدون 

بكناش 05 عدد 437 لفائدة السيد محمد خملنت بن الكبير.

 -القطعة الرابعة : حتت تسمية " خملنت 1" مبساحة 61 آر 17 س تقريبا 

وهي القطعة املرموز لها برقم 9 بالتصميم العقاري للملك موضوع 

مذا املطلب، تتابع في اسم السيد محمد خملنت بن الكبير احملكوم له 

بصحة تعرضه.

33 س  آر   60 2" مبساحة  : حتت تسمية " خملنت   -القطعة اخلامسة 

للملك  العقاري  بالتصميم   6 برقم  املرموز لها  القطعة  تقريبا وهي 

الكبير  بن  السيد محمد خملنت  اسم  في  تتابع  املطلب  هذا  موضوع 

احملكوم له بصحة تعرضه.

  -القطعة السادسة : حتت تسمية " خملنت 3" مبساحة 01 هكتار 68 

آر 41 س تقريبا وهي القطعة املرموز لها برقم 5 بالتصميم العقاري 

للملك موضوع هذا املطلب، تتابع في اسم السيد محمد خملنت بن 

الكبير احملكوم له بصحة تعرضه،
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وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور أعاله وكذا:

1 -احلكم االبتدائي عدد 124/94 بتاريخ 24  نوفمبر  1994، ملف رقم 14/81.

2 -القرار االستئنافي عدد 1546، ملف رقم 749/95، بتاريخ 01 ديسمبر 2004.

عدد  ملف   1359 رقم  املادي  اخلطأ  بإصالح  االستئنافي  -القرار   3

301/08/13 بتاريخ 24 ديسمبر 2008.

749/1995، بتاريخ  4 -شهادة بعدم الطعن بالنقض ضد احلكم عدد 

20 ماي 2010.

749/1995، بتاريخ  5 -شهادة بعدم الطعن بالنقض ضد احلكم عدد 

24 فبراير 2011.

6 -نسخة شهادة بعدم الطعن بالنقض ضد احلكم عدد 749/1995، 

بتاريخ 27  نوفمبر  2018.

7 -شهادة تبليغ احلكم االستئنافي ملف التبليغ 15/2015، بتاريخ 23 

يوليو 2010.

8 - شهادة ضبطية بتاريخ 26 سبتمبر 2019، املؤرخة في 01 أغسطس 2019.

134 سجل األمالك  195 صحيفة  9 - رسم عدلي مضمن حتت عدد 

رقم 51 بتاريخ 07  نوفمبر  1972

10 - ملحق إصالحي مضمن حتت عدد 172 صحيفة 174 بتاريخ 28 

فبراير 2013،

11 - شهادة إدارية حتت عدد 06/2013 بتاريخ 04  يونيو 2013. 

12 - رسم عدلي مضمن حتت عدد 141 صحيفة 119 كناش األمالك 

رقم 52 بتاريخ 12 أبريل 1973

 28 بتاريخ   174 171 صحيفة  13 -ملحق إصالحي مضمن حتت عدد 

فبراير 2013.

14 -شهادة إدارية حتت عدد 07/2013 بتاريخ 04  يونيو 2013

15 -شهادة مطابقة حتت عدد 92/2013 بتاريخ 14 فبراير 2013.

16 -رسم عدلي مضمن حتت عدد 140 صحيفة 118 بتاريخ 26 أبريل 1973

 26 بتاريخ   172 169 صحيفة  17 -ملحق إصالحي مضمن حتت عدد 

فبراير 2013.

18 -شهادة إدارية حتت عدد 05/2013 بتاريخ 04  يونيو 2013 :

خالصة إصالحية - يتعلق بامللك املسمى" تغدة نكرننوالن "

مطلب رقم 19582 - 55 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 947 املؤرخة في 22 فبراير 2017

مسطرة  فإن   .2020 يناير   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "تغدة نكرننوالن" ذي املطلب رقم 19582 - 55 

مزارع  املدعو  احملل  نلخير  اكودي  جماعة  أزيالل.  ودائرة  بإقليم  الكائن 

التحفيظ   طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  عرفة،  ايت 

وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 65 آر  34 سنتيار بدال 

من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ. والكل استنادا 

إلى نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور أعاله. كما 

السيد  هو  الشمال  جهة  من  اجملاور  بأن  يصرح  التحفيظ  طالب  أن 

موالي محمد بدال من السيدة فاظمة بنت موحى.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                             عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22776 - 56

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : الزهرة الشتوكي بنت احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشتوكي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الشتوكي. 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  دوار توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك بوبكر شاموش

شرقا : محمد احملجوبي ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : ملك حامت الشتوكي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

19 يوليو  1 - صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلية مؤرخة في 

2018 مضمن بعدد 197 صحيفة 201 كناش األمالك رقم 12 بتاريخ 

05 سبتمبر 2018

2 - صورة طبق األصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2018 

مضمن بعدد 92 صحيفة 90 كناش األمالك 29 بتاريخ 02 يناير 2019.

 3 - عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 26 سبتمبر 2019

اإلمضاء  التاريخ عرفي مصحح  ثابت  بيع  - ملحق إصالحي لعقد   4

بتاريخ 17  أغسطس 2019

 03 5 - صورة شمسية من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

أبريل 2010 

6 -صورة طبق األصل من ملحق إصالحي لعقد بيع ثابت التاريخ عرفي 

مصحح اإلمضاء بتاريخ 05 يوليو 2018 
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7 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 31 ماي 2018 حتت 

عدد 37/ق ش ق 8 - شهادة إدارية مؤرخة في 20  نوفمبر  2019 حتت 

عدد 84/ق.ت         

2020 على  فبراير   27  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22777  - 56

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : راشيد الكرش بن البشير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكرش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكرش

نوعه : منزل سفلي و طابق علوي 

موقعه : احملل املدعو  حي الكرامز الرك األصفر ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 04

شرقا : بوزيد سعيد ؛

جنوبا : سعود عبد الرحمان ؛

غربا : بوخنوش احلسني ؛

احلقوق العينية : الشيء٫

أصل امللك : 

 32 بعدد  مضمن   2004 سبتمبر   04 في  مؤرخ  عدلي  بيع  -عقد   1

صحيفة 32 سجل األمالك رقم 30 بتاريخ 27 سبتمبر 2004

2 - نسخة بيع عدلية مؤرخة في 30 يوليو 1991 مسجل أصلها بعدد 

 23 05 3 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في  8873 سجل اإليداع رقم 

أغسطس 2019 مضمن بعدد 473 سجل اخملتلفة عدد 46 بتاريخ 04 

سبتمبر 2019

4 - عقد هبة عدلية مؤرخة في 12  أغسطس  2013 مضمن حتت عدد 

260 صحيفة 262 سجل األمالك عدد 56 بتاريخ 22 أغسطس 2013

5 - صورة طبق األصل من وكالة خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 22 

أغسطس 2019 

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 30

مطلب رقم 22778  - 56

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : احمد لفغير بن احلافظ

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أمرسال تاجانانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أمرسال تاجانانت

نوعه : أرض محاطة بسور بها أشجار الزيتون

موقعه : احملل املدعو  تاجانانت تغمرت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

مساحته : 68 آر 55 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : لفغير املهدي بن احمد

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة فغير محمد بن اعلي سالم ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 248 2019 مضمن بعدد  24 ديسمبر  1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 25 ديسمبر 2019

2 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 21 ديسمبر 2019 مضمنة بعدد 

239 سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 23 ديسمبر 2019.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2019 حتت عدد 26/2019  

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22779  - 56

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020

طالب التحفيظ : عياد ابدار بن اخملتار 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ابدار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ابدار نوعه : دار للسكن 

مكونة من سفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  كويرة اليهودية حي وادنون ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زركان احملجوب

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : منصور سالم ؛

غربا : مبارك محيمدات و بوبكر الركراكي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 475 1976 مضمن بعدد  يوليو   02 1 -رسم تسليم عدلي مؤرخ في 

صحيفة 224 كناش 01 عدد 30 بتاريخ 11 ديسمبر 1976

أصلها  مضمن   2006 يناير   24 في  مؤرخة  عدلية  شراء  نسخة   -  2

بعدد 237 صحيفة 291 سجل األمالك رقم 34 بتاريخ 26 يناير 2006 

3 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 08  سبتمبر  2011 مضمن بعدد 165 

صحيفة 172 سجل األمالك رقم 50 بتاريخ 17  أغسطس  2011

4 - تصريح بالضياع مصحح اإلمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2019

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  5

بتاريخ 04 يونيو 2019 . 

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30
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مطلب رقم 22780  - 56

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020

طالب التحفيظ : عياد باتا بن املعطي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ناحية تيرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ناحية تيرت

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشارع

شرقا : الزنقة ؛

في  طودي  الواحد  عبد  و  بعضا  البصيري  اجمليد  عبد  ملك   : جنوبا 

البعض األخر ؛

غربا : ملك عبد الرحمان احليحي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد بيع عدلي مؤرخ في 01 يناير 1981 حتت عدد 273 صحيفة 163 

كناش 01 عدد 40 بتاريخ 05 مارس 1981

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019 حتت عدد 54 ق.ت.ت/ج.ك . 

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22781  - 56

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبدالهادي النميري بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عبد الهادي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عبد الهادي

 نوعه : بقعة أرضية

موقعه : احملل املدعو  حي التواغيل ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 56 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : بيروك ميلمنني و من معها ؛

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 28 يوليو 2017

2 - صورة طبق األصل من وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء 

بتاريخ 30 يناير 2008 .

مصححة  عرفية  مفوضة  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  3

اإلمضاء بتاريخ 18  سبتمبر  2001

4 - صورة طبق األصل من فرع بيروك الصديق عرفي مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 23 أبريل 1999

5 - صورة طبق األصل من إراثة عدلية مؤرخة في 17 مارس 1998 حتت 

عدد 11 صحيفة 19 سجل التركات 04 بتاريخ 06 أبريل 1998 

مارس   25 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  -صورة   6

 08 رقم  الوثائق  باقي  سجل   47 صحيفة   206 بعدد  مضمنة   1999

بتاريخ 08 أبريل 1999 

15 فبراير  7 - صورة شمسية من موجب األهلية عدلية مؤرخة في 

1999 مضمنة بعدد 244 صحيفة 448 سجل التركات 40 بتاريخ 22 

فبراير 1999 .

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  8

بتاريخ 22  سبتمبر  2005 9 - صورة طبق األصل من رسم إستمرار 

عدلي مؤرخ في 30 يوليو 1997 مضمن بعدد 584 صحيفة 549 سجل 

باقي الوثائق رقم 5 . 

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22782  - 56

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020

طالب التحفيظ : موسى حمداتي بن احلسني 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمداتي موسى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمداتي موسى

 نوعه : أرض بورية فالحية بها بئر

موقعه : احملل املدعو  تارمكسيت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم 

مساحته : 28 هكتار 80 آر 30 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 17699  - 56

شرقا : ملك بنعلي محمد بعضا و كمور محمد و أمهوس احلسني و 

أمهوس علي في البعض األخر ؛

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 12؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : به شعبات و يخترقه طريقان دو عرضني متغيرين 

أصل امللك : 

1 -رسم ملكية عدلية مؤرخة في 16 مارس 2019 حتت عدد 53 سجل 

األمالك رقم 11 بتاريخ 26 مارس 2019

 2019 06 فبراير  إدارية مؤرخة في  2 - صورة طبق األصل من شهادة 

حتت عدد 02/2019 . 

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30 .
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مطلب رقم 22783  - 56

تاريخ اإليداع : 07 يناير  2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 880/قروي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 880/قروي 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  جماعة و قيادة الشبيكة إقليم طانطان 

مساحته : 7000 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك الدولة اخلاص

شرقا : الطريق املعبدة الرابطة بني الشبيكة و أبطيح ؛

جنوبا : واد أفستات؛

غربا : ملك الدولة اخلاص ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخ 23 ديسمبر 2019                 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30

مطلب رقم 22784  - 56

تاريخ اإليداع : 07 يناير  2020

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن امللك اخلاص للدولة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 881/قروي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : 881/قروي 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  جماعة و قيادة الشبيكة إقليم طانطان 

مساحته : 9000 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 2475  - 56

شرقا : الطريق املعبدة الرابطة بني الشبيكة و أبطيح ؛

جنوبا : ملك الدولة اخلاص ؛

غربا : ملك الدولة اخلاص ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

                2019 ديسمبر   23 مؤرخ  احملتويات  كناش  من  -نسخة مستخرجة   1

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22785  - 56

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2019

طالب التحفيظ : حمادي خليفي بن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخلير 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخلير

نوعه : أرض 

موقعه : احملل املدعو  جماعة أم الكردان قيادة أديس إقليم طاطا

مساحته : 100 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اخملشوني حلسن بن حلبيب

شرقا : جبل

جنوبا : بوخلبار عبد اهلل و اخللطي ابراهيم؛

غربا : جبل ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 07  أغسطس  2019 مضمن بعدد 367 

صحيفة 382 سجل األمالك العقارية رقم 07 بتاريخ 14 أكتوبر 2019 .

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 أكتوبر 2019 حتت عدد 06/2019 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22786  - 56

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : نعيمة شعيب بنت احلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : نعيمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نعيمة

نوعه : دار مكونة من سفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي إبن رشد ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : املالوي محمد ؛

جنوبا : سربوت أحمد ؛

غربا : همام ابراهيم ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 496 بعدد  مضمن   2009 يوليو   08 في  مؤرخة  عدلية  هبة  -عقد   1

صحيفة 447 سجل األمالك رقم 44 بتاريخ 27 يوليو 2009 

مضمن   1973 أغسطس     08 في  مؤرخة  عدلية  شراء  نسخة   -  2

أصلها بعدد 195 صحيفة 191 كناش 01 عدد 24 

3 - رخصة بناء مؤرخة في 13 يناير 2010 رقم 15121

4 - رخصة شغل األمالك اجلماعة مؤرخة في 13 يناير 2010 عدد 2010/66. 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22787  - 56

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020

طالب التحفيظ : عالي الطارقي بن خاطري 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : طارقي 4
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طارقي 4

 نوعه : أرض عارية تقع باجملموعة املصغرة للتدخل السريع

موقعه : احملل املدعو  حي الوفاء ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 08 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الواد ؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : عياد بن بورويك ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 25  سبتمبر  1977 مضمن بعدد 156 

صحيفة 89 كناش 01 عدد 33 بتاريخ 24 أبريل 1978 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 20  ديسمبر  2017 حت عدد 218 ق.ت.ت.ج..ك 

3 - إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 16  ديسمبر  2019 . 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22788  - 56

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : فاطمتو ادويري بنت احلسان 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فاطمتو 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاطمتو 

 نوعه : دار مكونة من سفلي

موقعه : احملل املدعو  حي املسيرة ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حمادي أوبحسي 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : يوسف ابيضار؛

غربا : اوبيروك احلسن ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 227 بعدد  مضمن   2014 فبراير   11 في  مؤرخة  عدلية  هبة  -عقد   1

صحيفة 213 سجل األمالك رقم 58 بتاريخ 18 مارس  2014 

 298 بعدد  مضمن   2006 ماي   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 361 سجل االمالك عدد 35 بتاريخ 16 ماي 2006 

3 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 17 يونيو 1993 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 6 عدد 7679 4 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

30  ديسمبر  2019   . 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22789  - 56

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : امبارك اخيار بن احلسان 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخيار

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخيار

 نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي الرحمة ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : عالي احليحي ؛

جنوبا : عالي احليحي ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 142 1994 مضمن بعدد  29  ديسمبر   بيع عدلي مؤرخ في  1 -عقد 

صحيفة 112 كناش األمالك رقم 03 بتاريخ 12 أكتوبر 1995 

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2018 مضمن بعدد 48 سجل 

األمالك عدد 69 بتاريخ 13 يوليو 2018 

3 - صورة طبق األصل من عقد اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 12 

 23 418 سجل التركات رقم  359 صحيفة  2014 مضمن بعدد  نونبر 

بتاريخ 19 نوفمبر 2014 

4 - صورة طبق األصل من عقد اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 04 يناير 

2018 مضمن بعدد 40 سجل التركات رقم 29 بتاريخ 10 يناير 2018 

5 - صورة طبق األصل من عقد اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 04 

 10 بتاريخ   29 رقم  التركات  39 سجل  2018 مضمنة حتت عدد  يناير 

يناير 2018

6 - صورة طبق األصل من عقد اراثة عدلية مؤرخة في 04 يناير 2011 

مضمن بعدد 13 صحيفة 17 سجل التركات رقم 19 

7 - صورة طبق األصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 23 يناير 2018 

 13 بتاريخ   75 رقم  اخملتلفة  341 كناش  383 صحيفة  بعدد  مضمنة 

فبراير 2018 

8 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 05  نوفمبر  2014 

مضمن حتت عدد 219 صحيفة 166 سجل اخملتلفة رقم 33 بتاريخ 20 

نوفمبر 2014 

يونيو   29 في  مؤرخة  عدلية  وصية  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  9

2010 مضمن بعدد 220 صحيفة 277 سجل التركات رقم 18 بتاريخ 

14 أغسطس 2010
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10 - صورة طبق األصل من ادن بيع عقار قاصر مؤرخ في 23 ماي 2018 

11 - نسخة عادية من حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم رقم 

135 بتاريخ 03 أبريل 2018 .

12 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 07 يناير 2020 رقم 03/2020   . 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22790  - 56

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل تادوت بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تادوت 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تادوت 2

 نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو  حي ابن رشد ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 91 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلبيب بيروك 

شرقا : عبد اهلل تادوت ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2536  - 56؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -صورة طبق األصل من اراثة عدلية مؤرخة 17 مارس 1998 مضمن 

بعدد 11 صحيفة 19 سجل التركات عدد 04 بتاريخ 06 أبريل 1998. 

25 مارس  - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في   2

 08 رقم  الوثائق  باقي  سجل   47 صحيفة   206 بعدد  مضمن   1999

بتاريخ 08 أبريل 1999 

3 - صورة طبق األصل من رسم ثبوت ملكية عدلية مؤرخة في 30يوليو 

 5 رقم  الوثائق  باقي  سجل   349 صحيفة   584 بعدد  مضمن   1997

4 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 04 أغسطس 2006 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  5

بتاريخ 30 يناير 2006

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  6

بتاريخ 18  سبتمبر  2001 

7 - اتفاق على قسمة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 31 يوليو  2006 

8 - شهادة إدارية مؤرخة في 04  أغسطس  2006 حتت عدد 624 ق ت ت 

9 - صورة طبق األصل من موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

03 يناير 2020. 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22791  - 56

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبد اهلل تادوت بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تادوت 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تادوت 1

 نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو  حي ابن رشد ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 91 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : احلبيب بيروك و من معه 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : البوريقي )الرسم العقاري رقم 2536  - 56(؛

غربا : تادوت عبد اهلل و احلبيب بيروك ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلية مؤرخة 17 مارس 1998 مضمن 

 1998 أبريل   06 04 بتاريخ  19 سجل التركات عدد  11 صحيفة  بعدد 

25 مارس  - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في   2

 08 رقم  الوثائق  باقي  سجل   47 صحيفة   206 بعدد  مضمن   1999

بتاريخ 08 أبريل 1999 

 30 3 - صورة طبق األصل من رسم ثبوت ملكية عدلية مؤرخة في 

يوليو  1997 مضمن بعدد 584 صحيفة 349 سجل باقي الوثائق رقم 5 

4 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 04 أغسطس 2006 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  5

بتاريخ 30 يناير 2006

اإلمضاء  مصححة  عرفية  عامة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  6

بتاريخ 18  سبتمبر  2001 

7 - صورة طبق األصل من اتفاق على قسمة عرفية مصححة اإلمضاء 

بتاريخ 31 يوليو 2006 

8 - شهادة إدارية مؤرخة في 04  أغسطس  2006 حتت عدد 623 ق ت ت 

9 - صورة طبق األصل من موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

03 يناير 2020 

10 - صورة طبق األصل من وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء 

بتاريخ 22  سبتمبر  2005  . 

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك بيروك " 

مطلب رقم 21485  - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1001 املؤرخة في  11 مارس 2018

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 26 ديسمبر 2019. فإن مسطرة 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " بيروك  ملك  املدعو"  امللك  حتفيظ 

ستتابع  طاطا.  إقليم  أديس،  قيادة  و  بجماعة  الكائن   .56  -   21485

من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة
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 عن التصميم الهندسي و البالغة 92 هكتار 19 آر 36 سنتيار ،بدال 

والكل حسب  التحفيظ  إيداع مطلب  إبان  بها  املصرح  املساحة  من 

الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كدا بناء على 1 - بينة إستغالل 

 412 333 صحيفة  2019 مضمنة بعدد  28 فبراير  عدلية مؤرخة في 

سجل اخملتلفة رقم 14 بتاريخ 15 مارس .

2 - بينة إستغالل عدلية مؤرخة في 12  سبتمبر  2019 مضمنة بعدد 

67 صحيفة 72 سجل اخملتلفة رقم 15 بتاريخ 01  أغسطس  2019 

3 - نسخة طبق األصل من وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك احلبيب " 

مطلب رقم 22436 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 1033 املؤرخة في  17 أكتوبر 2018 

2019. فإن مسطرة  30 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

رقم  التحفيظ  " موضوع مطلب  احلبيب  املدعو" ملك  امللك  حتفيظ 

22436 - 56. الكائن بحي تيرت السفلى ، مدينة كلميم. ستتابع من 

اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة عن 

املساحة  من  ،بدال  سنتيار   10 آر   01 البالغة  و  الهندسي  التصميم 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بريزة اهل سعيد

 بنصالح الساحلية " مطلب رقم 21310 - 56 الذي أدرجت 

خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 977 

املؤرخة في 20 سبتمبر 2017 

2019. فإن مسطرة  19 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو " بريزة اهل سعيد بنصالح الساحلية " موضوع 

و  الفيجة جماعة  بدوار  الكائن   .56 -  21310 رقم  التحفيظ  مطلب 

فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  إقليم  األبيض  الشاطئ  قيادة 

التصميم  عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  نفس طالب  إسم  في 

املساحة  من  ،بدال  سنتيار   30 آر   89 هكتار   02 البالغة  و  الهندسي 

 : : شماال  التالية  للحدود  و  التحفيظ  إيداع مطلب  إبان  بها  املصرح 

تفافي مربيه ، شرقا : أرض موات ) ألهل بوعيطة( ، جنوبا : سالم موما 

) مطلب التحفيظ رقم 17702 - 56( ، غربا : عمر زكام بدال من اجملاورين 

املصرح بهم إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " لرباب22 " 

مطلب رقم 5313 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 521 املؤرخة في 24 ديسمبر 2008 

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20 ديسمبر 209 ٫ فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " لرباب22 " موضوع مطلب التحفيظ رقم 5313 - 56.

أسرير القروية  اجلماعة  تغات  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الكائن 

طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  إقليم 

التحفيظ و للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة 03 

هكتار 31 آر ، بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على :

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 22 أكتوبر 2019 مضمن بعدد 224 

مضمن بسجل األمالك عدد 72 بتاريخ 28 نوفمبر 2019

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 أغسطس 2019 حتت عدد 819/2019

 احملافظ على األمالك العقارية بكلميم. 

                                      عرظاوي محمد.

  

محافظة إفران

مطلب رقم 6728  - 57

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ : ابراهيم أقدمي بن باسو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة".  

نوعه : أرض فالحية بورية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة إفران، جماعة ضاية عوا، احملل املدعو سيدي 

ميمون أيت يدير.

مساحته : 25 آر سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : علي يحيا

شرقا : علي يحيا

جنوبا : الطريق

غربا : واد

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 547 صحيفة 370 بتاريخ 16 ديسمبر 2019

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 542 صحيفة 368 بتاريخ 14 

ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 06 مارس 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 6729  - 57

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : حلسن وغامن بن حدو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تربوبط 1".  

نوعه : أرض فالحية بها فيال من سفلي وطابقني.
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موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران.

مساحته : 92 آر 95 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية

شرقا : ورثة عمراوي قاسم

جنوبا : الطريق 

غربا : الساقية

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 194 صحيفة 130 بتاريخ 24 

ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 09 مارس 2020  على الساعة 

احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 6730  - 57

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : حلسن وغامن بد حدو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تربوبط2".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران

مساحته : 01 هكتار 47 آر 44 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : عمراوي محمد

شرقا : ورثة عمراوي قاسم، الساقية

جنوبا : ورثة كرمي دريس

غربا : املياه والغابات

احلقوق العينية والتحمالت : 

-هذا امللك يخترقه خط تيار كهربائي وساقية

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 195 صحيفة 131 بتاريخ 24 

ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 09 مارس 2020  على الساعة 

احلادية عشر والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 6731 - 57

تاريخ اإليداع : 07  يناير 2020

طالب التحفيظ : حلسن وغامن بن حدو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تربوبط3".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران

مساحته : 37 آر 93 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : فاضيلي اليزيد

شرقا : فاضيلي اليزيد

جنوبا : املياة والغابات

غربا : الساقية

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 196 صحيفة 131 بتاريخ 24 

ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 09 مارس 2020 على الساعة 

الثانية والنصف بعد الزوال.

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                                      عبد اجلبار فرطاس.

  

محافظة إنزكان 

مطلب رقم 21018 - 60 

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : اجلماعة احلضرية انزكان

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املركب الثقافي.

نوع امللك : عقار مشيد عليه مركب ثقافي.

موقعه : حي املوظفني، جماعة انزكان، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 18 ار 49 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : ساحة السعادة؛

شـرقا : ساحة السعادة؛

جنـوبا : طريق

غربـا : ساحة السعادة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

عقد بيع عقار  تابث التاريخ مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.

اذن اداري مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.

قرار عاملي عدد 03/16  مؤرخ في 25 ماي 2016.

قرار مجلس الوصاية  عدد 159/م ع – 11-15.

تصميم موقعي                      

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  :  17 فبراير2020 الساعة 10 صباحا .

مطلب رقم 21019 - 60

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : العمراوي الزاهية و عالل بن العوجة مناصفة بينهما 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : فضل اهلل.
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نوع امللك : دار للسكن من طابق سفلي وطابقني علويني.

موقعه : تراست ، جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 94 سنتيار تقريبا..

حدوده : 

شمـاال : ليلى محمد؛

شـرقا : طريق؛

جنـوبا : رقية ملوك؛

غربـا : خديجة زابا؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 10 أبريل 1997.

عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 فبراير1995

عقد تسليم عرفي مؤرخ في 17 يوليو 1995.

نسخة شمسية لرسم اراثة مؤرخ في 18 ديسمبر 1982؛

نسخة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 09 مارس1982؛

2020 على الساعة  17 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21020 - 60

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : شركة مكدر اسكان اخلير. 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اخشاب 2.

نوع امللك : أرض فالحية.

موقعه : ، اجلماعة احلضرية القليعة ، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 41 ار 85 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : ورثة احلاج بلعيد؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد تسليم  عرفي مؤرخ في23 مارس 2001.

-وكالة عدلية  بتاريخ 01 يونيو 1993.

- رسم اراثة بتاريخ 11 ماي 1989.

-وكالة عدلية  بتاريخ 20 مارس 2001.

-رسم اراثة بتاريخ 22 مارس 2000.

-وكالة عدلية  بتاريخ 04 أبريل 2000

- رسم اراثة بتاريخ 10 مارس 1987.

- رسم اراثة بتاريخ 19 يناير 2001.

-وكالة عدلية  بتاريخ 19 يناير 2001.

-رسم اراثة بتاريخ 22 يونيو 1998

-نسخة وكالة عدلية  بتاريخ 24 يونيو 1998.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 فبراير2020 الساعة 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 21021 - 60 

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : شركة مكدر اسكان اخلير 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : اخشاب

نوع امللك : أرض فالحية 

موقعه : اجلماعة احلضرية القليعة ، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 45 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : ورثة احلاج بلعيد؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد تسليم  عرفي مؤرخ في23 مارس 2001.

-وكالة عدلية  بتاريخ 01 يونيو 1993.

- رسم اراثة بتاريخ 11 ماي 1989.

-وكالة عدلية  بتاريخ 20 مارس 2001.

-رسم اراثة بتاريخ 22 مارس 2000.

-وكالة عدلية  بتاريخ 04 أبريل 2000

- رسم اراثة بتاريخ 10 مارس 1987.

- رسم اراثة بتاريخ 19 يناير 2001.

-وكالة عدلية  بتاريخ 19 يناير 2001.

-رسم اراثة بتاريخ 22 يونيو 1998

-نسخة وكالة عدلية  بتاريخ 24 يونيو 1998.

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2018

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 فبراير2020 الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 21022 - 60

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : احلسني اوشن بن موالي محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اشن

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : حي تراست اجلماعة احلضرية انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.
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مساحته : 55 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : اجلياللي خرازا ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : عبداهلل اوزيكي؛

غربـا : هشام الذهبي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

2019. رسم شراء عدلي مؤرخ  يونيو  -رسم هبة عدلي مؤرخ في26 

في02 مارس 2013.

- االصل لعقد بيع عرفي بتاريخ 15 ديسمبر 2010.

صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي بتاريخ 21 يوليو 2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21023 - 60

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : اجلياللي خرازا بن ادريس

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلياللي

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني 

موقعه : حي تراست اجلماعة احلضرية انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 56 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : زوهير رواح ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : اوشن احلسني؛

غربـا : بقار عبداهلل ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في02 نوفمبر 2009.

شهادة ادارية عدد 39/2010 بتاريخ 20 يناير 2010

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 فبراير2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21024 - 60

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : سعدية كوريزمي و سالم غشت

اسم امللك : ملك اخلير.

موقعــه : حي اسايس ازرو ايت ملول،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01 آر تقريبا.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : ابو حسني اسحمور

شـرقا : طريق

جنـوبا : طريق .

غربـا : ادحي احلسني و بنري ابراهيم.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 19 نوفمبر 2013.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 يناير 2002

-وكالة عرفية مؤرخة في 17 ديسمبر 2011   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 20 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21025 - 60

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : موالي محمد الكرايني بن موالي احلسن

اسم امللك : ملك الكرايني.

موقعــه : جماعة القليعة، عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 07 آر  13س تقريبا.

نوعــه : ارض عارية  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : موالي علي الكرايني

جنـوبا : ابراهيم ايت موالي .

غربـا : 30534 - 60.

أصل امللك : 

نسخة  رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 1969.

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 20 فبراير2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21026 - 60

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : محجوبة شبيب بنت عباس

اسم امللك : شبيب.

موقعــه : جماعة القليعة ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 84 س تقريبا.

نوعــه : ارض عارية  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : الطريق

جنـوبا : الكبيرة احلسيم

غربـا : الطريق.
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أصل امللك : 

-عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 أغسطس 2003.

- شهادة إدارية مؤرخة في 25 مارس 2004

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 20 فبراير2020 الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 21027 - 60

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : عثمان بوحاسي و عبد الكبير بوحاسي

اسم امللك : االخوة

موقعــه : جماعة ايت ملول ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 78 س تقريبا.

نوعــه : دار من سفلي وطابقني  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : مومدي عائشة

شـرقا : مومدي عبدالكبير

جنـوبا : ا مومدي عبدالكبير

غربـا : الطريق.

أصل امللك : 

-نسخة عقد صدقة عرفي مؤرخ في 04 فبراير 2009

- رخصة بناء مؤرخة في 05 سبتمبر 2017

موافقة ثابتة التاريخ للمحامي معتصم حماد مؤرخة في 01 أبريل 2019؛

عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 نوفمبر 2011

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21028 - 60

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : ايت حسي اليزيد 

اسم امللك : اليزيد

موقعــه : دوار دار بن الشيخ جماعة التمسية   عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 65 س تقريبا.

نوعــه : دار من سفلي وطابق أول  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : لشكر نادية

جنـوبا : عزيز بايقور

غربـا : احمد بلخير.

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 يناير 2009

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21029 - 60

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : عبدالسالم الشرادي بن احملجوب

اسم امللك : مبروكة

موقعــه : شارع بوزكار مسدورة اجلرف جماعة انزكان ،عمـالة انزكان 

ايت ملول. 

مساحتـه : 58 س تقريبا.

نوعــه : دار من سفلي وطوابق ثالثة  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : اخروب محمد

شـرقا : ورثة املودن محمد

جنـوبا : الطريق

غربـا : الطريق.

أصل امللك : 

-رسم استمرار مضمن بعدد 254 صحيفة 233 امالك 82 بتاريخ 01 

أغسطس 2019 توثيق انزكان

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21030 - 60

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019

و  اعثمان  احمد  و  اعثمان  فاطمة  امنواح  الزهراء   : التحفيظ  طالبة 

محمد اعثمان  بنسبة الثمن للألولى وللذكر مثل حظ االنثيني فيما 

تبقى لآلخرين.

اسم امللك : دار بوجمعة

موقعــه : زنقة الشامخ ،جماعة الدشيرة ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01آر 30 س تقريبا.

نوعــه : دار من سفلي وطابقني علويني

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : فاطمة اشوطة

شـرقا : احيا مقبول

جنـوبا : ديوان سعيد

غربـا : الطريق.
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أصل امللك : 

-رسم استمرار مضمن بعدد 383 صحيفة 334 امالك 23 بتاريخ 02 

مارس 2007 توثيق انزكان

رسم اراثة مرتب بكتابة ضبط احملكمة االبتدائية انزكان عدد 57/1605 

بتاريخ 26 أكتوبر 1987 سجل 02 اخملتلفة 

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21031 - 60

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : ابراهيم عرباوي بن بلعيد

اسم امللك : ملك عرباوي

موقعــه : حي اكروماعي ،جماعة الدشيرة ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01آر 30 س تقريبا.

نوعــه : ارض بها دار قدمية في جزء منها

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : احمد ابرباش

شـرقا : محمد ادوحمان

جنـوبا : محمد وخلاصم

غربـا : الطريق.

أصل امللك : 

عقد بيع عدلي بتاريخ 03 يناير 1967

رسم صدقة عدلي بتاريخ 12 فبراير 2016 

شهادة املطابقة بتاريخ 06 ديسمبر 2019

شهادة ادارية بتاريخ 28 نوفمبر 2019

تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 فبراير2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21032 - 60

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : سميرة هباش بنت محمد

اسم امللك : اخلير

موقعــه : درب القبلة  ،جماعة التمسية ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01آر 21 س تقريبا.

نوعــه : دار قدمية متهدمة

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : هباش احمد

شـرقا : الهموني احلسني

جنـوبا : الطريق

غربـا : هباش علي

أصل امللك : 

عقد تسليم عدلي بتاريخ 20 مارس 1998

ملحق استدراكي عدلي بتاريخ 08 ديسمبر 2015

وكالة عدلية بتاريخ 16 نوفمبر 1994

وكالة عدلية بتاريخ 07 أكتوبر 1994

اراثة عدلية بتاريخ 11 نوفمبر 1994

تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 فبراير2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21033 - 60

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : ادريس مليحة بن احمد

اسم امللك : ملك امليحة

موقعــه : حي تراست  ،جماعة انزكان ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01آر 06 س تقريبا.

نوعــه : دار سفلية

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : ورثة عبداهلل اوحلاج وملتوكي احمد

جنـوبا : ممر

غربـا : رسم عقاري رقم 49294 - 09 

أصل امللك : 

قسمة رضائية عدلية بتاريخ 16 مارس 2016

رسم استمرار عدلي بتاريخ 03 فبراير 2016

تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 فبراير2020 الساعة 14 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بإنزكان.

                                            عبداحلليم فتح اهلل.

 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب رقم 5569 - 63

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : الشعيبية حميد بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد شعيبية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد شعيبية "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر.

مساحته : 41 ار 36 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
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شماال : ورثة مستجيد. 

شرقا : طريق يليه الرسم العقاري رقم  323 س.

جنوبا : ورثة السمان والرسم العقاري رقم  49953 - 63.

غربا :  حميد محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 196بتاريخ 06 محرم1423 هـ املوافق  

25 مارس 2002 )توثيق الدارالبيضاء(.

شهادة ادارية عدد 0007645 مؤرخة في 11يونيو 2001

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 5570 - 63

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020

طالب التحفيظ : يوسف عركوب بن الطاهر بن خليفة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الكزايل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الكزايل "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار أوالد بن اعمر املصاحلة

مساحته : 04 ار 14 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : ورثة اجلزولي بوشعيب. 

شرقا : ورثة اجلزولي عبد اهلل.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 29234/س

غربا  : ممر عرضه 2.50 متر يليه ورثة اجلزولي بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 92 صحيفة 82 كناش عدد 127 بتاريخ 

09 رمضان 1440 موافق 15مايو 2019 )توثيق الدارالبيضاء(.

شهادة ادارية عدد 01/2019 مؤرخة في 18  يناير  2019 .   

شهادة ادارية عدد 3255 مؤرخة في 26  ديسمبر  2019.

ذو   28 بتاريخ   433 عدد  كناش   364 بعدد  ضمن  عدلي  وكالة  رسم 

احلجة 1440 موافق 30  أغسطس  2019.

2020 على  : 04 مارس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد   املؤقت 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5571 - 63

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ  :

محمد قرجي بن احلسني بن أحمد بنسبة 1/2

بوبكر حراش بن عبد القادر بن محمد بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "أرض الطاهرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض اخلير "

نوعه  : أرض بها بنايات.

موقعه  : عمالة إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار حلاللفة.

مساحته : 10 ار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : بنصفية التامي. 

شرقا : بنصفية التامي.

جنوبا : طريق أزمور)الطريق الثانوية130(.

غربا  : بنصفية التامي.

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 11 صحيفة  9كناش عدد 44  األمالك 

بتاريخ 02  سبتمبر 2009  موافق 12 رمضان 1430)توثيق الدارالبيضاء(.

نسخة رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 11 صحيفة 9 كناش عدد 

44  األمالك بتاريخ 02 سبتمبر 2009  موافق 12 رمضان 1430)توثيق 

الدارالبيضاء(.  

إشهاد عدلي ضمن بعدد 554 كناش عدد 97 بتاريخ 22 محرم 1440 

موافق 02 أكتوبر 2018.

صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 2688 مؤرخة في 13  أغسطس 2009. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد   املؤقت  :  09 مارس 2020 على الساعة

التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ساقية اجلنان"

مطلب التحفيظ رقم 7515 د

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 02 يناير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " ساقية اجلنان  " موضوع مطلب التحفيظ رقم 7515 د 

الكائن بعمالة إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي، تتابع من 

االن فصاعدا  في اسم السيدين :

محمد االشهب بنسبة 1/2

علي عابيد بنسبة 1/2. وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما 

ملطلب التحفيظ وكذا :

 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 28 سبتمبر 1983 .

 - نسخة رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 161 صحيفة 179 كناش 36 

التركات بتاريخ 23 نوفمبر 1999.

 -رسم بيع عدلي ضمن بعدد 440 صحيفة 473 كناش 1 عدد 7 بتاريخ 

11 شوال 1423 هـ املوافق ل 16  ديسمبر  2002.

 -رسم بيع عدلي ضمن بعدد 106 صحيفة 90 كناش 1 عدد 9 بتاريخ 

17 جمادى  األول 1425 هـ موافق  06 يوليو  2004.

 -رسم نسخة وكالة عدلي ضمن بعدد 63 صحجيفة 54 كناش عدد 

66 اخملتلفة  بتاريخ 07 يناير 2002.   

                          احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء- النواصر.

                                              مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6093  - 67

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد اخللوفي بن العربي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : عني األولى.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني األولى ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ازرار.

مساحته : 69 آر 99 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : اعويش اوزين وورثة عبد السالم امسكور.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 13390 - ك.

جنوبا : مولود ميلودي.

غربا : واد.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في : 07 - 12 - 2019 مضمن بكناش 

األمالك 113 عدد 272 صحيفة 303 بتاريخ : 24 - 12 - 2019.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6094  - 67

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد اهلل وفضيل بن احلسني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بويدر محمد اوعيسى.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويدر محمد اوعيسى".

نوعـه : أرض فالحية دار للسكن وبئر.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن.

مساحته : 51 آر 68 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : موحى اوحماد.

شرقا : طريق.

جنوبا : ميمون افضيل.

غربا : ميمون افضيل.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في : 03 - 01 - 2018 مضمن بكناش 

األمالك 64 عدد 44 صحيفة 42 بتاريخ : 22 - 01 - 2018.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 6095  - 67

تاريخ االيداع : 06 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد اهلل وفضيل بن احلسني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بويدر محمد.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويدر محمد ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن.

مساحته : 72 آر 17 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : موحى اوحماد.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5261 - ك.

جنوبا : عاشور افضيل.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في : 03 - 01 - 2018 مضمن بكناش 

األمالك 64 عدد 43 صحيفة 41 بتاريخ : 22 - 01 - 2018.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6096  - 67

تاريخ االيداع : 07 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : حميدو غلوس بن بنعيسى.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تامشاشاط.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تامشاشاط ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة تامشاشاط، دوار ايت سعيد اوموسى.

مساحته : 87 آر 50 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : حميد فاطمة ومحمد ادراوي.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5308 - ك.



عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(416

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 11557 - ك.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي عدلي مؤرخ في : 25 - 02 - 1993 مضمن بكتابة 

الضبط مبحكمة احلاجب بتاريخ : 01 - 04 - 1993 عدد 202.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب

محمد احلريشي      

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18060 - 68

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : البشير بن موينة بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض".

نوعه : أرض عارية.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  إقليم   : موقعه  

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

مساحته : 01 آر 20 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : املصطفى اخلير؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : السعدية زرايدي؛              

غربا : محمد لكالع؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

 102 بعدد  مضمن   2018 يونيو   21 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 129؛

- شهادة ادارية عدد 51 بتاريخ 28 مايو 2018؛

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18061 - 68

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020. 

طالب التحفيظ :  محمد احراش بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلصيبة".

نوعه : ارض فالحية بورية.

الشرقية  بني عمير  قيادة  بن صالح  الفقيه  دائرة  و  إقليم   : موقعه  

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار الشرفاء اوالد عبد اهلل.

مساحته : 01 هكتار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شعبة؛

شرقا : عبد الرحمان الزيتوني؛

جنوبا : طريق عمومية؛              

بن  الرباحي  امحمد  عنهم  ينوب  البصري  بن  اجلياللي  ورثة   : غربا 

اجلياللي؛

احلقوق العينية : ارتفاق الشعبة من جهة الشمال.          

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 12 أبريل 1990 عدد ترتيبي 2106 - 90.

- شهادة ادارية عدد 01 بتاريخ 02 يناير 2020.

على   2020 06مارس   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18062 - 68

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : رضوان الدي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زوهرة".

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي فقط.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو زنقة الساقية 

احلمراء رقم 11.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رشيد ايت املامون؛

شرقا : زهرة الطاهري؛

جنوبا : الزنقة؛              

غربا : العنصوري – حدو محرار؛

احلقوق العينية : ال شيء.          

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 02 مايو 1997 مضمن بعدد 251 صحيفة 297.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 19 مايو 2006 مضمن بعدد 72 صحيفة 87.

- رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2019 مضمن بعدد 

33 صحيفة 32.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 9 مايو 2006.

- شهادة ادارية عدد 136 - 2019 بتاريخ 02 سبتمبر 2019.

- شهادة ادارية عدد 23 - 2019 بتاريخ 16 اكتوبر 2019.

على   2020 مارس   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.
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مطلب رقم 18063 - 68

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020. 

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد الوراد بن عبد القادر.

2 - ربيع الوراد بن محمد.

3 - عبد اإلله الوراد بن محمد.

بصفتهم ورثة على الشياع بنسبة 10 أسهم من اصل 16 لألول و 3 أسهم 

من أصل ذلك لكل واحد من الثاني و الثالث. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلرشة".

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي أحمد الضاوي.

مساحته : 70 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : ابراهيم البوالوي - ورثة صالح ولد اميهة باردة؛

شرقا : صالح مجيد؛

جنوبا  : زنقة؛              

غربا  : امبارك العسكري؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

 أصل امللك  : 

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 1987 عدد ترتيبي 374 - 88.

بعدد  2019 مضمن  يناير   08 اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في  - رسم   

197 صحيفة 308.

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 04 مؤرخة في 07 يناير 2019.

 - تصريح عرفي مصحح االمضاء في 08 يناير 2020.

 - شهادة ادارية عدد 190 - 2019 مؤرخة في 24 - 12 - 2019.

2020 على  10 مارس   : املؤقت   التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30728 - 72

تاريخ اإليداع : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سعيد الوصيف بن مبارك؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الوصيف"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، احلي اجلديد.

مساحته : 29 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : الزنقة؛

 شرقا : محمد سالم؛

 جنوبا : محمد سالم؛

 غربا : ابريك التامي.

 أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 151 صحيفة 141 سجل األمالك 50 

بتاريخ 24 أكتوبر 2003  توثيق ابن جرير.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير

محمد عطشة    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57297 - 75

تاريخ اإليداع :  27 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ : محمد اخلضري بن عباس.

اإلسم الذي يعرف به امللك "احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "احلطة".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دوار القروعة.

مساحته :  01  ار 87 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8124 - 08؛

شرقا : صغير نور الدين  ؛

جنوبا : ممر عمومي من 06 امتار،

غربا : ورثة احلاج العربي،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 2 - 10 - 2019.

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 - 01 - 2013.

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 57298 - 75

تاريخ اإليداع :  27 ديسمبر 2019.

طالبة  التحفيظ : طامو السايح بنت عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد احلرش 1".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد احلرش 1".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة اوالد رحمون ، دوار لبيدات.

مساحته : 01 هكتار 09 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العبدي مصطفى وعبد القادر الكراتي والطريق وفاطنة السايح؛

شرقا : السلطان عبد الرحيم والسلطان محمد  ؛

جنوبا : ابو الفالح زهرة والطريق وعبد الرحيم السايح وورثة عبد القادر السايح،

غربا : عبد الرحيم السايح،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ  مصادق عليه بتاريخ 19 - 11 - 2019.

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا

مطلب رقم 57299 - 75

تاريخ اإليداع :  30 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ : عبد الكبير فتاح بن عبد اهلل.

اإلسم الذي يعرف به امللك "دار الزوبية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار الزوبية".

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار الشواربة.

مساحته :  01 هكتار 70 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب محراش؛

شرقا : ورثة فتاح عبد اهلل   ؛

جنوبا : ورثة زيان احمد،

غربا : ورثة فتاح زهرة،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ  مصادق عليه بتاريخ 29 - 11 - 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 

02 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 57300 - 75

تاريخ اإليداع :  30 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ : احملفوظ  روان بن عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض الكاعة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض الكاعة".

نوعه : أرض عارية.

 ، الواليدية   جماعة   ، الزمامرة  دائرة  بنور،  سيدي   إقليم    : موقعه 

دوارحيوط الكاهية.

مساحته :  01 ار 74 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري؛

شرقا : روان مينة   ؛

جنوبا : ورثة ماشو،

غربا : ورثة جوبير،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ  مصادق عليه بتاريخ 01 - 08 - 2019.

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا

مطلب رقم 57301 - 75

تاريخ اإليداع :  30 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ : بوشعيب حسون بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد املعاشي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد املعاشي".

نوعه : أرض فالحية.

 ، الغنادرة  جماعة   ، الزمامرة  دائرة  بنور،  سيدي   إقليم    : موقعه 

دوارالدحامنة.

مساحته :  59 ار 74 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الغالي؛

شرقا : ممر عمومي   ؛

جنوبا : محمد حسون وممر عمومي،

غربا : مطلب التحفيظ عدد 35755 - 55،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 - 10 - 2019

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 57302 - 75

تاريخ اإليداع :  02 يناير 2020.

طالبة  التحفيظ : زوبيدة عياد بنت العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد الشانطي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد الشانطي".
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نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم  اجلديدة ، دائرة احلوزية ، جماعة  اوالد رحمون ، دواراخلربة .

مساحته :  77 ار 05 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ورثة االيوبي عطي والرسم العقاري عدد 161961 - 08   ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14998 - 08،

غربا : املطلب عدد 83443 - 08،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 - 06 - 2019.

 -  شهادة ادارية  عدد 132 - 2019 مؤرخة في 10 - 06 - 2019.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 57303 - 75

تاريخ اإليداع :  03 يناير 2020.

طالبة  التحفيظ : رشيدة السايح بنت عبد القادر .

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد احلرش 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد احلرش1".

نوعه : أرض فالحية.

 ، رحمون  اوالد  جماعة    ، احلوزية  دائرة   ، اجلديدة  إقليم    : موقعه 

دوارلبيدات.

مساحته :  01 هكتار 09 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فوزية السايح ؛

شرقا : طريق مارة ومحمد السايح   ؛

جنوبا : محمد السايح ،

غربا : سعيد كباوي،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 19 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 57304 - 75

تاريخ اإليداع :  03 يناير 2020.

طالب  التحفيظ :  يونس املسكاوي  بن احلسني .

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض احلطة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض احلطة ".

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة    ، اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم    : موقعه 

اسماعيل ، دوارالسواهلة.

مساحته :  15 ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املسكاوي احلسني وورثة عائشة بنت باق ؛

شرقا : طريق   ؛

جنوبا : ورثة يزة بنت اسماعيل ،

غربا : ورثة الطاهر بن عالل،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 18 - 07 - 2018.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش  

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5037 - 77

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2020

طالب التحفيظ :  ابراهيم الروبي بن مسعود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » سبع بالدات«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سبع بالدات«؛ 

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة انكاد دوار احلجاجي

مساحته : 02 هـ 29 ار 06 سنتيار  تقريبا.

حدوده :

شماال : حسن محمد بن قدور؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9081 - 02؛

جنوبا : نوار امليلود ؛

غربا : طريق؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 – رسم ملكية عدد 215 كناش 21 صحيفة 280  مؤرخ في 29 أكتوبر1999  ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 258 كناش 139 صحيفة 352 مؤرخ في فاحت مارس 2017

3 - وكالة عدلية عدد 379 صحيفة 293 كناش 198 مؤرخة في 07 - 11 - 2019 

472 مؤرخ في  167 صحيفة  399 كناش  - رسم شراء عدلي عدد   4

2019 - 11 - 09
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05 - تقرير خبرة مؤرخ في 15 - 08 - 2003

6 - ملف تنفيذي عدد12 - 06 مؤرخ في 26 - 06 - 2006

7 - محضر قسمة عينية مؤرخ في 26-06-2006

8 - حكم ابتدائي رقم 185 مؤرخ في 15-01-2004

9 -  قرار استئنافي رقم 445 مؤرخ في 06-04-2005

10 - قرار محمكة النقض عدد 731 مؤرخ في 28-02-2007

تاريخ إجراء عملية التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5038 - 77

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالبو التحفيظ :

1 - السهلي خليفة بن محمد بنسبة48 - 192،

2 - محمد خليفة بن محمد بنسبة48 - 192،

3 - محمد خليفة بن محمد بنسبة48 - 192،

4 - ميينة صاحلي بنت حماد  بنسبة6 - 192،

5 - أحمد خليفة بن امليلود بنسبة14 - 192،

6 - خيرة خليفة بنت امليلود بنسبة7 - 192،

7 - كرمية خليفة بنت امليلود بنسبة7 - 192،

8 - فاطنة خليفة بنت امليلود بنسبة7 - 192،

9 - فاحتة خليفة بنت امليلود بنسبة7 - 192،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » خلليفية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » خلليفية«؛ 

نوعه : أرض معدة للبناء

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة احملل املدعو حي النور، 

مساحته : 33 ار 77 سنتيار  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد O - 28531؛

شرقا : الرسم العقاري عدد O - 28531؛

جنوبا : الطريق رقم 111 ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 – رسم ثبوت امللكية عدد 360 كناش 168 صحيفة 401 مؤرخ في 

28 نوفمبر 2019  ؛

2 – رسم إراثة عدد 298 كناش 33 صحيفة 457 مؤرخ في 07 اغسطس 2002.

3 - عقد إصالحي عدد 507 صحيفة 399 كناش 198 مؤرخ في 20 - 12 - 2019

4 - نسخة طبق األصل لشهادة ادارية  مؤرخة في 21 نونبر 2019

تاريخ إجراء عملية التحديد: 09 مارس 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

مطلب رقم 5039 - 77

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020

طالب التحفيظ : احمد لصفر بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » لكريرة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » لكريرة«؛ 

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد دوار أوالد احلمام ، 

مساحته : 40 ار 00 سنتيار  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : ملك بنيونس الطيبي ؛

شرقا : ملك بنيونس الطيبي ؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض أربع أمتار؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 118 - 77 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 88 كناش 79 صحيفة 93 مؤرخ في 14 يوليو 2011  ؛

2 - رسم عدلي لعقد صدقة عدد 176 صحيفة 232 كناش 121 مؤرخ 

في 11 - 09 - 2015

تاريخ إجراء عملية التحديد : 10 مارس 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد:

كمال عونة    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 3075 - 80

تاريخ اإليداع :  30ديسمبر 2019

طالب التحفيظ :  جمعية اإلحسان خلدمة بيوت الرحمان و األعمال اإلجتماعية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك اإلحسان"

نوعه :  أرض عارية،

موقعه : حي التوامة اجلماعة احلضرية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 05 ار 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا :  طريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 327 كناش األمالك 52 بتاريخ 03 - 04 - 2018.

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 16 - 11 - 2006.
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- ملحق عقد هبة عرفي مؤرخ في 17 - 09 - 2009.

- تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 26 - 06 - 2019.

- تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 26 - 06 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت  02 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3076 - 80

تاريخ اإليداع :  30 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ :  رشيد التكناوي بن مسعود.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك التكناوي "

نوعه :  أرض عارية،

عمالة  بيوكرى  احلضرية  اجلماعة  بيوكرى  تني  حي  غرب   : موقعه  

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 87 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : عادل الوسيمي؛   

جنوبا  : الرسم العقاري عدد 7212 - 60؛  

غربا :  الداودي زينة؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

األمالك  292 سجل  360 صحيفة  بعدد  - رسم صدقة عدلي ضمن 

عدد 35 بتاريخ 02 - 06 - 2015.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي محرر بتاريخ 14 - 05 - 1993.

- صورة طبق األصل لعقد القسمة عرفي مؤرخ في 01 - 09 - 1998.

- شهادة مبثابة إذن بتقسيم عقار مؤرخة في 26 - 02 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت  02 مارس 2020 على الساعة 15 : 00 

مطلب رقم 3077 - 80

تاريخ اإليداع :  31ديسمبر 2019

طالب التحفيظ :  زينة بن محمد بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " تبحرت أمني تسل اك أدوز"

نوعه :  أرض فالحية،

موقعه : دوار النواصر اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 71 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت بعلي ؛

شرقا : ورثة احلاج مبارك بن كيريش ؛   

جنوبا : ورثة سي احلسن بن الطاهر؛  

غربا :  أحمد أجنار؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 445 صحيفة 325   كناش األمالك 85 

بتاريخ 10 - 09 - 2019.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 147 صحيفة 101 كناش األول عدد 19 

بتاريخ 22 - 02 - 1973.

- رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 146 صحيفة 100 كناش األول عدد 

19 بتاريخ 22 - 02 - 1973. 

تاريخ التحديد املؤقت  02 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 

مطلب رقم 3078 - 80

تاريخ اإليداع :  31ديسمبر 2019

طالبو التحفيظ :

1 - فاطمة الصاليح ، بنسبة 63 - 720

2 - رقية الصاليح ، بنسبة 73 - 720.

3 - حلسن الصاليح ، بنسبة 136 - 720. 

4 - خديجة الصاليح ، بنسبة 73 - 720. 

5 - زينة الصاليح ، بنسبة 73 - 720. 

6 - ابراهيم الصاليح ، بنسبة 136 - 720. 

7 - مبارك الصاليح ، بنسبة 136 - 720. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك الصاليح"

نوعه :  أرض فالحية مكونة من قطعتني،

موقعه : مركز أيت ميلك اجلماعة القروية أيت ميلك إقليم أشتوكة-

أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 96 ار 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بايه ؛

شرقا : ورثة أيت مبارك و ورثة أموهن و ورثة سي موح ؛   

جنوبا : ملك احلاج مولود؛  

غربا :  خيار علي؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   62 474 كناش أمالك  - رسم إستمرار عدلي ضمن حتت عدد 

.2019 - 10 - 14

- رسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد 216 كناش التركات عدد 33 بتاريخ 

.2018 - 07 - 10

- رسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد 217 كناش التركات عدد 33 بتاريخ 

.2018 - 07 - 10

 38 التركات  كناش   49 عدد  حتت  ضمن  عدلي  إراثة  فريضة  رسم   -

بتاريخ 05 - 12 - 2019.
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 38 التركات  كناش   52 عدد  حتت  ضمن  عدلي  إراثة  فريضة  رسم   -

بتاريخ 05 - 12 - 2019.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 02 - 07 - 2018.

- نسخة موجزة ن رسم الوفاة مؤرخة في 02 - 07 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت  02 مارس 2020 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 3079 - 80

تاريخ اإليداع :  02 يناير 2020

طالب التحفيظ :  محمد قرواش بن سيدي عبد القادر بن على.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك قرواش"

نوعه :  أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه : احملل املدعو بحيرة قبلة الشانطي اجلماعة الترابية بيوكرى 

عمالة أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 01 ار 00 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الساحلي موال احمد ؛   

جنوبا : حمداني علي؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 9277 - 60 وبعضا الساحلي موالي احمد ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 16 - 01 - 1995.

- صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مرخ في 20 - 12 - 1985.

تاريخ التحديد املؤقت  03 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3080 - 80

تاريخ اإليداع :  02 يناير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - نادية الداودي بنسبة 7 - 48

2 - سلمى الداودي بنسبة 7 - 48

3 - احمد الداودي بنسبة 14 - 48

4 - املهدي الداودي بنسبة 14 - 48

5 - فاطمة يوسفي بنسبة 6 - 48.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " دار احلسن"

نوعه :  أرض بها بناية،

موقعه : دوار اغبالو اجلماعة الترابية لسيدي وساي عمالة أشتوكة - أيت باها.

مساحته : 08 ار 89 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الداودي عبد الكرمي ؛   

جنوبا : الداودي املدني؛  

غربا :  ممر عمومي ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 465 كناش األمالك 57 بتاريخ 12 - 03 - 2019.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 25 - 10 - 2018.

- رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 209 ص 368 بتاريخ 20 - 04 - 2018 

سجل التركات رقم 207.

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 - 02 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت  03 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 

مطلب رقم 3081 - 80

تاريخ اإليداع :  03 يناير 2020

طالب التحفيظ :  مبارك اضرضور بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك اضرضور"

نوعه :  أرض فالحية،

موقعه : قبلة دوار التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-

أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 12 ار 37 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق وبعضا الرسم العقاري عدد 13256 - 60؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : زاينة اضرضور؛  

غربا :  ورثة نايت ولتيت احلسني ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد تسليم عرفي مصحح االمضاء في 13 - 03 - 2001.

بتاريخ  400 ص   779 عدد  حتت  مضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

.1994 - 11 - 01

- اشهاد مبوافقة عدلي مضمن حتت عدد 223 سجل اخملتلفة رقم 23 

بتاريخ 30 - 12 - 2019.

- صورة طبق االصل لنسخة رسم استمرار عدلي مضمن حتت عدد 94 

ص 93 بتاريخ 06 - 01 - 1993.

- صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 24 - 01 - 2001.

سجل   385 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

التركات رقم 34 مضمن بتاريخ 03 - 09 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت  04 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3082 - 80

تاريخ اإليداع :  06  يناير 2020

طالب التحفيظ :  عبد اهلل االنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك محمد"
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نوعه :  أرض عارية،

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 40 ار 00  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حنني حسن ؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : داودي محمد؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 78695 - 09 ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 26 - 08 - 2011.

تاريخ التحديد املؤقت  09 مارس 2020على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3083 - 80

تاريخ اإليداع :  07  يناير 2020

طالب التحفيظ : شركة البيت نيكوص –شركة ذات مسؤولية محدودة-.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بحيرة ازكار"

نوعه :  أرض عارية،

اقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  بوداود  تني  مدخل   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 15 ار 00  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن احلاج احلسن وبعضا احلاج احلسن املنجرة ؛

شرقا : الطريق ؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 6815 - 80 ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد شراء عدلي مضمن بعدد 429 ص 318 سجل االمالك 21 بتاريخ 

2012 - 07 - 06

- نظير رسم اراثة عدلي مضمن بعدد442 ص 347 كناش التركات 6 

بتاريخ 23 - 04 - 1999.

- محضر تنفيذ مؤرخ في 19 - 07 - 1985.

- قرار صادر عن محكمة االستئناف باكادير رقم 67 بتاريخ 08 - 01 - 1985.

تاريخ التحديد املؤقت  09 مارس 2020على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 3084 - 80

تاريخ اإليداع :  08  يناير 2020

طالب التحفيظ :  محمد مولي بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " انرار"

نوعه :  أرض عارية،

موقعه : دوار ايت بال اداومحند اجلماعة الترابية لوادي الصفاء اقليم 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 05 ار 44  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة ايت بلحاج ؛   

جنوبا : حماد اوسعيد؛  

غربا :  احلسن ايت بلحاج ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  65 االمالك  كناش   45 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 12 - 10 

تاريخ التحديد املؤقت  09 مارس 2020على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 3085 - 80

تاريخ اإليداع :  08 يناير 2020

طالب التحفيظ :  محمد مولي بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ازكار بوشعيب"

 نوعه :  أرض عارية،

موقعه : دوار ايت بال اداومحند اجلماعة الترابية لوادي الصفاء اقليم 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 05 ار 71  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 2066 - 80 وبعضا مولى محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ 2066 - 80؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا :  حليان عائشة؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  65 االمالك  كناش   46 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 12 - 10 

تاريخ التحديد املؤقت  09 مارس 2020على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 3086 - 80

تاريخ اإليداع :  08  يناير 2020

طالب التحفيظ :  محمد مولي بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك مولي"

نوعه :  أرض عارية،
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موقعه : دوار ايت بال اداومحند اجلماعة الترابية لوادي الصفاء اقليم 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 06 ار 00  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اجربان علي ؛

شرقا : طريق ؛   

جنوبا : طريق؛  

غربا :  طريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  65 االمالك  كناش   47 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 12 - 10

تاريخ التحديد املؤقت  09 مارس 2020على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 3087 - 80            

تاريخ اإليداع :  08  يناير 2020

طالب التحفيظ :  فريد مولي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بوبالض"

نوعه :  أرض عارية،

موقعه : دوار ايت بال اداومحند اجلماعة الترابية لوادي الصفاء اقليم 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 03 ار 79  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4557 - 80 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3610 - 80؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا :  رشيد اوحمو ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  65 االمالك  كناش   48 بعدد  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

.2019 - 12 - 10 

تاريخ التحديد املؤقت  09 مارس 2020على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 3088 - 80

تاريخ اإليداع :  09  يناير 2020

طالب التحفيظ :  عبد اهلل توفيق بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " فينجير البركة"

نوعه :  أرض فالحية،

موقعه : دوار تنال اجلماعة الترابية النشادن اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 79 ار 74  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3249 - 60 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6495 - 60؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا :  الرسم العقاري عدد 11709 - 60 ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم صدقة عدلي عدلي مضمن بعدد 408 ص 467 كناش االمالك 

46 بتاريخ 18 - 07 - 2019.

سجل   256 ص   221 عدد  حتت  مضمن  عدلي  صدقة  عقد  ملحق   -

االمالك 50 بتاريخ 31 - 12 - 2019.

- اشهاد مبوافقة عدلي مضمن بعدد 118 ص 137 سجل اخملتلفة 94 

بتاريخ 31 - 12 - 2019.

- رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 600 سجل اخملتلفة 20 بتاريخ 22 

.2019 - 04 -

- وكالة عرفية مؤرخة في 21 - 01 - 2019.

- رسم بيع عدلي مضمن بعدد 634 ص 442 كناش االمالك 3 بتاريخ 

.1998 - 06 - 22

- صورة شمسية رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 7 ص 6 كناش عدد 8 

بتاريخ 06 - 03 - 1998.

- صورة شمسية لرسم استمرار عدلي محرر بتاريخ 31 - 05 - 1995.

 121 167 ص  - صورة شمسية لرسم قسمة مراضاة مضمن بعدد 

كناش االمالك 45 بتاريخ 23 - 11 - 1998.

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 181 ص 177 كناش االمالك 8 بتاريخ 

.2003 - 02 - 03

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 - 10 - 1997.

تاريخ التحديد املؤقت  10 مارس 2020على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 3089 - 80

تاريخ اإليداع :  09  يناير 2020

طالب التحفيظ :  محمد ازكن بن حلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ارضام"

نوعه :  أرض بها بناية من سفلي وطابق اول،

اقليم  النشادن  الترابية  اجلماعة  ابراهيم  الشيخ  تني  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 35 ار 08  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : فاضمة اسرار وبعضا يامنة اسرار وبعضا احلسن اسرار؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا : محمد بن احمد ايت عدي ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 31 االمالك  كناش    328 ص   303 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 06 - 02 - 2015.
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- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 234 ص 194 سجل االمالك رقم 20 

بتاريخ 18 - 02 - 2011.

- صورة طبق االصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 02 - 09 - 2004.

تاريخ التحديد املؤقت  10 مارس 2020على الساعة ال10 : 30

مطلب رقم 3090 - 80

تاريخ اإليداع :  09  يناير 2020

طالب التحفيظ :  محمد ازكن بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك ازكن"

نوعه :  أرض عارية محاطة بسور،

اقليم  النشادن  الترابية  اجلماعة  ابراهيم  الشيخ  تني  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 01 ار 36  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد تيبيا ؛

شرقا : محمد تيبيا؛   

جنوبا : الطريق؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 13 االمالك  كناش    444 ص   572 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 13 - 04 - 2007.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 25 - 09 - 2000.

- شهادة ادارية مؤرخةفي 23 - 06 - 2014.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مسجل بتاريخ 20 - 03 - 2001.

تاريخ التحديد املؤقت  10 مارس 2020على الساعة ى11 : 00

مطلب رقم 3091 - 80

تاريخ اإليداع :  10  يناير 2020

طالب التحفيظ :  ابراهيم بوصالح بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك بوصالح"

نوعه :  أرض عارية،

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 90  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاضمة بدوح ؛

شرقا : فاضمة بنت محمد؛   

جنوبا : العبد  و بعضا رشيد متوكل بن عمر ؛  

غربا :  الطريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ   48 االمالك  كناش   102 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2017 - 06 - 21

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 170 كناش االمالك 60 بتاريخ 

.2019 - 04 - 23

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 21 - 11 - 1996.

- شهادة ادارية مؤرخة في 24 - 12 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت  11 مارس 2020على الساعة 14 : 00

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " نبوستات"

مطلب التحفيظ عدد 19979 - 09

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3813 

املؤرخة في 27 - 11 - 1985

مبقتضى طلب مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى :  " نبوستات " ذي مطلب التحفيظ عدد 19979 - 09 الكائن 

باها،  أيت  اقليم اشتوكة  بيوكرى  الترابية  بيوكرى اجلماعة  بدوار تني 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- رقية بن احمد بن سعيد بنسبة 2783379456

- حدية بن احمد بن سعيد بنسبة 2783379456

- مينة بن احمد بن سعيد بنسبة 3474614880

- بيزنكاض احمد بن احمد بن عبال بنسبة 17515441152

- بنكروم احمد بن محمد بنسبة 41751959766

- منادي عائشة بن موسى بن محمد بنسبة 30926959668

- سمية حبيب الدين بن احمد بنسبة 89344550152

- احلسن عماري بنسبة 20617973112

- أسماء عماري بنت احلسن بنسبة 27490630816

- فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن بنسبة 27490630816

- احمد الرامي بن محمد بنسبة 6622811268

- صالح الرامي بن محمد بنسبة 6622811268

- احلسن الرامي بن محمد بنسبة 6622811268

- عائشة الرامي بن محمد بنسبة 3311405634

- رقية الرامي بن محمد بنسبة 3311405634

- فاطمة الرامي بن محمد بنسبة 3311405634

- زينة الرامي بن محمد بنسبة 3311405634

- حنان ازوكني بن احلسني 1103801878 

- حميد ازوكني بن احلسني بنسبة 2207603756

من أصل 300604981248.

وملساحة قدرها  21 ار 81 سنتيار بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

و كذا بناء على : 

- احلكم االبتدائي عدد  07 بتاريخ 07 - 03 - 2002 ملف 10.2000

- القرار االستئنافي عدد 257 بتاريخ 21 - 01 - 2003 ملف 02.70

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 21 - 04 - 2006
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- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 671 ص 246 

كناش التركات 15 بتاريخ 25 - 09 - 1956

604 كناش  بعدد  إراثة عدلية مضمنة  األصل لرسم  - نسخة طبق 

التركات 3 بتاريخ 18 - 02 - 1986

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 143 ص 124 

كناش التركات 07 بتاريخ 27 - 09 - 1999

469 ص  بعدد  عدلية مضمنة  فريضة  لرسم  األصل  - نسخة طبق 

441 كناش التركات 09 بتاريخ 31 - 12 - 2001

- رسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 374 كناش التركات 3 بتاريخ 02 - 02 - 1987

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مؤرخة في 05 - 02 - 1986

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 62 ص 47 كناش 

التركات 08 بتاريخ 28 - 05 - 2000

 07 التركات  كناش   124 144 ص  بعدد  عدلية مضمنة  إراثة  رسم   -

بتاريخ 27 - 09 - 1999

كناش   200 ص    284 بعدد  مضمنة  عدلية  إراثة  لرسم  نسخة   -

التركات 04 بتاريخ 08 - 04 - 1997

كناش   356 ص   498 بعدد  مضمنة  عدلية  صدقة  لرسم  نسخة   -

االمالك 05 بتاريخ 18 - 07 - 2000

كناش   356 ص   494 بعدد  مضمنة  عدلية  صدقة  لرسم  ملحق   -

االمالك 05 بتاريخ 18 - 07 - 2000

 22 التركات  كناش   255 285 ص  بعدد  عدلية مضمنة  إراثة  رسم   -

بتاريخ 08 - 09 - 2006

 36 52 ص  بعدد  إراثة مضمنة  لرسم  اصالحي  مللحق  - رسم عدلي 

كناش اخملتلفة 29 بتاريخ 29 - 09 - 2006

 24 التركات  26 كناش  36 ص  بعدد  فريضة عدلية مضمنة  رسم   -

بتاريخ 20 - 04 - 2007

- شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 - 04 - 2010

 16 التركات  كناش   226 304 ص  بعدد  عدلية مضمنة  إراثة  رسم   -

بتاريخ 17 - 07 - 2007

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ايت امزال"

مطلب التحفيظ عدد 27013 - 09

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 4141 

املؤرخة في 11 - 03 - 1992

مبقتضى طلب مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى :  " ايت امزال " ذي مطلب التحفيظ عدد 27013 - 09 الكائن 

باها،  أيت  اقليم اشتوكة  بيوكرى  الترابية  بيوكرى اجلماعة  بدوار تني 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- مينة بن احمد بن سعيد بنسبة 315874080

- منادي عائشة بن موسى بن محمد بنسبة 2589612444

- سمية حبيب الدين بن احمد بنسبة 7481102616

- احلسن عماري بنسبة 1726408296

- أسماء عماري بنت احلسن بنسبة 2301877728

- فاطمة الزهراء عماري بنت احلسن بنسبة 2301877728

- عكيدة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 3126464514

- مبارك بن محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 1936908288

- ايجة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 968454144 

- سلطانة بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 968454144

- صفية بنت محمد بن ابراهيم بن العربي بنسبة 968454144

- بنكروم أحمد بن محمد بنسبة 2642237442

من أصل 27327725568.

وملساحة قدرها  12 ار 16 سنتيار بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

و كذا بناء على : 

- احلكم االبتدائي عدد 2002 - 09 بتاريخ 07 - 03 - 2002 ملف 09.2002

- القرار االستئنافي عدد 255 بتاريخ 21 - 01 - 2003 ملف 02.67

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 20 - 07 - 2009

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 671 ص 246 

كناش التركات 15 بتاريخ 25 - 09 - 1956

604 كناش  بعدد  إراثة عدلية مضمنة  األصل لرسم  - نسخة طبق 

التركات 3 بتاريخ 18 - 02 - 1986

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 143 ص 124 

كناش التركات 07 بتاريخ 27 - 09 - 1999

469 ص  بعدد  عدلية مضمنة  فريضة  لرسم  األصل  - نسخة طبق 

441 كناش التركات 09 بتاريخ 31 - 12 - 2001

- رسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 374 كناش التركات 3 بتاريخ 02 - 02 - 1987

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مؤرخة في 05 - 02 - 1986

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلية مضمنة بعدد 62 ص 47 كناش 

التركات 08 بتاريخ 28 - 05 - 2000

 07 التركات  كناش   124 144 ص  بعدد  عدلية مضمنة  إراثة  رسم   -

بتاريخ 27 - 09 - 1999
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كناش   200 ص    284 بعدد  مضمنة  عدلية  إراثة  لرسم  نسخة   -

التركات 04 بتاريخ 08 - 04 - 1997

كناش   356 ص   498 بعدد  مضمنة  عدلية  صدقة  لرسم  نسخة   -

االمالك 05 بتاريخ 18 - 07 - 2000

كناش   356 ص   494 بعدد  مضمنة  عدلية  صدقة  لرسم  ملحق   -

االمالك 05 بتاريخ 18 - 07 - 2000

 22 التركات  كناش   255 285 ص  بعدد  عدلية مضمنة  إراثة  رسم   -

بتاريخ 08 - 09 - 2006

 36 52 ص  بعدد  إراثة مضمنة  لرسم  اصالحي  مللحق  - رسم عدلي 

كناش اخملتلفة 29 بتاريخ 29 - 09 - 2006

 24 التركات  26 كناش  36 ص  بعدد  فريضة عدلية مضمنة  رسم   -

بتاريخ 20 - 04 - 2007

- شهادة ثبوت الشخصية مؤرخة في 02 - 04 - 2010

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد    

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 4906 - 81

تاريخ اإليداع  : 03 يناير 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.كلثوم قازة بنت عالل بنسبة 07 - 104.

2.حياة قازة بنت عالل بنسبة 07 - 104.

3.فاطمة قازة بنت عالل بنسبة 07 - 104.

4.محمد قازة بن عالل بنسبة 14 - 104.

5.مليكة قازة بنت عالل بنسبة 07 - 104.

6.جميلة قازة بنت عالل بنسبة 07 - 104.

7.زهرة قازة بنت عالل سنة 25 - 05 - 1987  بنسبة 07 - 104.

8.فتيحة قازة بنت عالل بنسبة 07 - 104.

9.زهرة قازة بنت عالل املزدادة سنة 15 - 12 - 1977 بنسبة 07 - 104.

10.سعيدة قازة بنت عالل بنسبة07 - 104.

11.عبد اهلل قازة بن عالل بنسبة 14 - 104.

12.ارقية قازة بنت عبد القادر بنسبة 13 - 104.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان عني الكنز".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عني الكنز ".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.

مساحته : 01 هـ 82 آر 64 س  تقريبا.

اجملاورون : 

الرسم   ،16 -  4831 التحفيظ رقم  القازة مطلب  ورثة عالل   : شماال 

العقاري رقم 2949 - 81؛

شرقا : قازة معشوقة؛

جنوبا : ورثة عالل القازة مطلب التحفيظ رقم 4831 - 16؛

 غربا : ورثة ماكة محمد الرسم العقاري رقم 19807 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 51 رقم  العقار  03 كناش  02 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 28 - 03 - 2019 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية لرسم اراثة وفريضة عدلي ضمن اصله بعدد 339 

ص 390 كناش التركات رقم 07 بتاريخ 26 - 12 - 2011 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 39 - م.ت - 2019 عن جماعة ايت بويحيى احلجامة 

مؤرخة في 14 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4907 - 81

تاريخ اإليداع  : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى عزيزي بن محمد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عزيزي ".       

نوعه  : ارض عارية.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية العياشي رقم 226.

مساحته : 84 س  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 47142 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 1523 - 81؛

جنوبا : ايطو الرجعي؛

 غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 273 ص 349 كناش العقار رقم 48 

بتاريخ 29 - 01 - 2019 توثيق تيفلت.
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2. نسخة رسمية لرسم مبادلة عدلي ضمن اصله بعدد 539 ص 462 

كناش العقار رقم 05 بتاريخ 11 - 02 - 2010 توثيق تيفلت.

242 ص  3. نسخة رسمية لرسم مخارجة عدلي ضمن اصله بعدد 

260 كناش العقار رقم 59 بتاريخ 11 - 09 - 2007 توثيق تيفلت.

4. نسخة رسمية لرسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد 288 ص 211 

كناش التركات رقم 140 بتاريخ 30 - 11 - 2006 توثيق تيفلت.

5.شهادة ادارية العادة الهيكلة عدد 471 بتاريخ 30 - 12 - 2019.

6. شهادة إدارية عدد 273 مؤرخة في 26 - 11 - 2018.

على   2020 مارس   05  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4908 - 81

تاريخ اإليداع  : 07 يناير 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.نزهة القمش بنت اجلياللي بنسبة 07 - 112.

2.مصطفى القمش بن اجلياللي بنسبة 14 - 112.

3. لطيفة القمش بنت اجلياللي بنسبة 07 - 112.

4. عبد احلميد القمش بن اجلياللي بنسبة 14 - 112.

5. فاطنة القمش بنت اجلياللي بنسبة 07 - 112.

6. مرمي القمش بنت اجلياللي بنسبة 07 - 112.

7. عز الدين القمش بن اجلياللي بنسبة 14 - 112.

8. يونس القمش بن اجلياللي بنسبة 14 - 112.

9. شهر زاد القمش بنت اجلياللي بنسبة 07 - 112.

10. فدوى القمش بنت اجلياللي بنسبة 07 - 112 .

11.خديجة الشرفي بنسبة 14 - 112.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية الروكبة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضاية الروكبة ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 40 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 23719 - 16 ؛

شرقا : ورثة العربي القمش؛

جنوبا : ورثة القمش احلاج بنعاشير؛

 غربا : ورثة العربي القمش ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 1988 849 لسنة  1. رسم ثبوت ملك عدلي ضمن بعدد ترتيبي عدد 

كناش العقار توثيق تيفلت.

2. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 226 ص 252 كناش التركات رقم 62 

بتاريخ 16 - 09 - 2009 توثيق سال.

3. شهادة إدارية عدد 57 مؤرخة في 25 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4909 - 81

تاريخ اإليداع  : 08 يناير 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1.فاظمة النعمي بنت عسو بنسبة 10 - 80.

2.فاطيمة بن محات بنت بنعيسى بنسبة 7 - 80.

3. اثال بن محات بنت بنعيسى بنسبة 7 - 80.

4. السعدية بن محات بنت بنعيسى بنسبة 14 - 80.

5. نعيمة بن محات بنت بنعيسى بنسبة 7 - 80.

6. عالل بن محات بن بنعيسى بنسبة 14 - 80.

7. فاظمة بن محات بنت بنعيسى بنسبة 7 - 80.

8. عبد اهلل بن محات بن بنعيسى بنسبة 14 - 80.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ظهر العبد".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ظهر العبد ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو كعبات.

مساحته : 09 آر 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 34188 - 16 ؛

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : عائشة بن موحات؛

 غربا : عائشة بن موحات ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 51 رقم  العقار  33 كناش  28 ص  1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 26 - 04 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 330 ص 400 كناش التركات 

رقم 16 بتاريخ 25 - 11 - 2015 توثيق تيفلت.

 53 رقم  العقار  كناش   80 ص   59 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .3

بتاريخ 03 - 06 - 2019 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 202 مؤرخة في 12 - 12 - 2019.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.



429 عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(

مطلب رقم 4910 - 81

تاريخ اإليداع  : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد بلفقير بن عبد الكبير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان احمد".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان احمد ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت مشان.

مساحته : 01 هـ 24 آر 86 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الصنايكي محمد الرسم العقاري رقم 55652 - 16 ؛

شرقا : ورثة الصنايكي محمد ورثة موالي احمد ادريس ؛

جنوبا : ورثة ميمونة بوطاهر ؛

 غربا : عبد السالم لكسيبة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 172 ص 213 كناش االمالك رقم 31 

بتاريخ 10 - 09 - 2019 توثيق سال.

 331 ص   340 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  نسخة   .2

كناش التركات رقم 87 بتاريخ 15 - 04 - 2014 توثيق سال.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4911 - 81

تاريخ اإليداع  : 08 يناير 2020.

طالب التحفيظ : نور الدين بن مسعود بن عمر. 

       ." E 143 االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " القدس

نوعه  : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.

موقعه  : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : بومدين لطيفة ؛

جنوبا : الوردي حدو ؛

 غربا : قبلي بنعيسى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 443 ص 392 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 12 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

عدد  املؤقت  والتسلم  االشغال  تسلم  حملضر  االصل  طبق  نسخة   .2

257 بتاريخ 25 - 12 - 2019.

3.شهادة ادارية عدد 436 بتاريخ 1 - 12 - 2011.

4.رخصة البناء قرار رقم 364 بتاريخ 06 - 3 - 2012.

5. رخصة البناء قرار رقم 1114 بتاريخ 26 - 11 - 2010.

6. نسخة طبق االصل شهادة ادارية بشان نسخة من رخصة البناء 

عدد 06 بتاريخ 06 - 01 - 2020. 

7.رخصة السكن عدد 36 بتاريخ 29 - 01 - 2010.

8. رخصة السكن عدد 490 بتاريخ 09 - 04 - 2012.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان الشلحة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 301 - 81 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 876 

بتاريخ 14 - 10 - 2015 .

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " فدان الشلحة " الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى 

احلجامة دوار ايت سعيد موضوع مطلب التحفيظ رقم 301 - 81

ستتابع من االن فصاعدا في إسم السيد بدر بلغول بن احمد.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. عقد توثيقي مؤرخ في 25 - 11 - 2019 عن ذ. ايوب بنعيشوش.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان املبيت"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 940 - 81

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 989 

بتاريخ 13 - 12 - 2017 .

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 02 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " فدان امليت " الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد 

 81  -  940 رقم  التحفيظ  النبي موضوع مطلب  عبد  ايت  دوار  الرزاق 

ستتابع من االن فصاعدا حتت تسمية "فدان املبيت" بدال من "فدان امليت".

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 453 ص 443 كناش باقي الوثائق 

رقم 27 بتاريخ 31 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     
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محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2081 - 82

تاريخ اإليداع  : 30 ديسمبر 2019 . 

طالب التحفيظ : عبد القادر اخلنوبي بن ابراهيم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " لعبابسة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" لعبابسة"

نوعه : بناية ذات سفلي وطابقني علويني  .

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح قيادة وجماعة اوالد زمام احملل  املدعو "العبابسة ".

مساحته : 01 آر 55 س تقريبا. 

اجملاورون  : 

شماال  : اخلنوبي املصطفى ؛ 

شرقا  : اخلنوبي نور الدين ؛

جنوبا  : زنقة ؛ 

غربا  : خنوبي فاحتة ومن معها – مطلب التحفيظ عدد 5992 - ب .

احلقوق العينية  : الشيء            

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 - 12 - 2016.

- شهادة إدارية عدد79 - 2019مؤرخة في 15 - 11 - 2019  - شهادة 

إدارية عدد63 - 2016مؤرخة في 09 - 12 - 2016 

على   2020 فبراير   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30  صباحا.

مطلب رقم 2082 - 82

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 . 

طالبا التحفيظ : 

1 -  بوزكري الشعبي بن محمد .

2 -  االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " وصال "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" وصال"

نوعه  : بناية للسكن ذات سفلي وطابق علوي  .

املدعو  احملل   السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم  موقعه: 

"حي األندلس".

مساحته : 57 س تقريبا. 

اجملاورون  : 

شماال  : زنقة - فضيلي ؛ 

شرقا  : فاطنة بنت حمادي ؛

جنوبا  : فاحتي العربي؛ 

غربا  : حمادي اخلالطي 

احلقوق العينية  : الشيء            

أصل امللك  : 

-   رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 - 07 - 1991.

- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء مؤرخ في 27 - 08 - 2007.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 22 - 08 - 2007.

- وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 08 - 10 - 2019.

- ملحق تابث التاريخ مؤرخ في 18 - 12 - 2019 .

-  شهادة إدارية عدد2104 مؤرخة في 23 - 12 - 2019 .

- شهادة إدارية عدد2942 مؤرخة في 02 - 10 - 2019 .

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30  صباحا.

مطلب رقم 2083 - 82

تاريخ اإليداع  : 02 يناير 2020 . 

طالبة التحفيظ : بهيجة رفيق بنت عبداهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " احلرشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احلرشة"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور  .

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح قيادة وجماعة اوالد زمام احملل  املدعو 

"أوالد زمام  ".

مساحته : 01 آر 14 س تقريبا. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛ 

شرقا  : ورثة البوهالي بن الشرقي ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا  : اعناية محمد.

احلقوق العينية  : الشيء            

 أصل امللك  : 

-   رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 - 06 - 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء مؤرخة في25 - 04 - 2018

-  شهادة إدارية مؤرخة في 05 - 06 - 2018 .

- شهادة إدارية مؤرخة في 10 - 12 - 2019 .

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 15  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة

كرمي ناجيم   



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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مطلب رقم 26700 - 02

اسم امللك : جنان بوشقيف.

موقعه : وجدة، شارع العونية درب القراقر رقم 6.

مساحته: 14 آر 78 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون: 

شماال : ممر بعرض 1.6 مترا، الرسم العقاري رقم O/6227؛

شرقا : ميينة محمدين؛

براجع  - 02، محمد سليماني،   115492 قم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

التهامي، براجع علي؛

غربا : ممر، ممر بعرض 04 أمتار.

طالبا التحفيظ:

 - السيدة فطيمة قابلي بنت محمد؛

 - السيد عبد القادر قابلي بن محمد؛ مناصفة بينهما.

مطلب رقم 26725 - 02

اسم امللك : الكعدة.

موقعه : وجدة، حي اجلرف االخضر.

مساحته: 10 آر 13 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري رقم 128338 - 02؛

شرقا : سعيدي محمد؛

رقم  التحفيظ  مطلب   ،02  -  130769 قم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

570/77؛

غربا : قرقاش امليلود.

طالب التحفيظ السيد، يحي دوحي بن عبد القادر.

مطلب رقم 26727 - 02

اسم امللك : صاحلة.

موقعه : وجدة، شارع احمد الكعواشي رقم 443 مكرر.

مساحته: 01 آر 00 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

اجملاورون: 

شماال : بوكرارة محمد؛

شرقا : ممر بعرض 2.3 مترا؛

جنوبا : مليكة بنت علي؛

غربا : ممر بعرض 1.5 مترا.

طالب التحفيظ السيد، ميينة عزوز بنت عبد القادر.

مطلب رقم 26728 - 02

اسم امللك : املاجن.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة لعوينات القروية، دوار لغواط.

مساحته: 02 هـ 82 آر 14 سنتيار .

محافظة وجدة

مطلب رقم 26634 - 02
اسم امللك : بستان شروق.

موقعه : إقليم فجيج، قصر زناقة.
مساحته: 36 آر 87 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات من سفلي وأشجار النخيل.
اجملاورون: 

شماال : ساقية عومومية بعرض 0.40 مترا، قادي بوفلجة؛
شرقا : ممر بعرض مترين، ورثة فنزار؛

جنوبا : ساقية عمومية بعرض 0.40 مترا؛
غربا : ممر بعرض مترين، ساقية عمومية بعرض 0.40 مترا.

طالب التحفيظ: السيد محمد شقرون بن حمو.

مطلب رقم 26661 - 02
اسم امللك : ملك بزة.

موقعه : إقليم فجيج، قصر زناقة.
مساحته: 08 آر 36 سنتيار .

بها  وإسطبل وحديقة  أول  بناية من سفلي وطابق  بها  أرض   : نوعه 
أشجار النخيل.

اجملاورون: 
شماال : شارع اجملاهدين؛
شرقا : فنزار مصطفى؛

جنوبا : زنقة بعرض 06 أمتار؛
غربا : ابشي محمد.

طالب التحفيظ: السيد محمد بزة بن بزة بن عبداهلل.

مطلب رقم 26676 - 02
اسم امللك : األصلية.

موقعه : وجدة، حي الزاري شارع قدور الورطاسي.
مساحته: 01 آر 42 سنتيار .

نوعه : أرض عارية.
اجملاورون: 

شماال : ممر بعرض 04 أمتار، شارع قدور الورطاسي بعرض 30 مترا؛
شرقا : شارع قدور الورطاسي بعرض 30مترا؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 151400 - 02؛
غربا : ممر بعرض 04 أمتار.

طالب التحفيظ: السيد محمد العياط بن بوجمعة.
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نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : الطريق االقليمية رقم 6034 بعرض 20 مترا؛

شرقا : ورثة لبخيتي العربي، ورثة لبخيتي قدور؛

جنوبا : بلوطي امحمد، برخلي مجيد؛

غربا : ورثة برخلي بوجمعة.

طالبوا التحفيظ: السيد ابخيت الطيب بن بنحدو رمن معه املذكورين 

 1059 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشورة  التحفيظ  مطلب  بخالصة 

بتاريخ 17 أبريل 2019.

مطلب رقم 26729 - 02

اسم امللك : املاجن.

موقعه : إقليم جرادة، جماعة لعوينات القروية، دوار لغواط.

مساحته: 01 هـ 50 آر 74 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : بخيتات احلاج؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14064 - 02؛

جنوبا : ورثة البلوطي امحمد؛

غربا : ورثة لبخيتي قدور.

طالبا التحفيظ السيدين:

 - ابخيت الطيب بن بنحدو، بنسبة ½ جزء

 - ابخيت بنعيسى بن حدو، بنسبة ½ جزء.

مطلب رقم 26730 - 02

اسم امللك : سيدي احمد بنشقرون.

موقعه : وجدة، درب امباصو زنقة سيدي احمد بنشقرون.

مساحته: 03 آر 74 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها خراب وضريح بن شقرون.

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري رقم O/26632، زنقة سيدي احمد بن شقرون؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 133743/0؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 41115 - 02.

طالب التحفيظ: األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة. 

مطلب رقم 26731 - 02

اسم امللك : بوتيك 1113.

موقعه : وجدة، املدينة القدمية.

مساحته: 10 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن دكان.

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري رقم O/2620 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم O/16639؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم O/16639؛

غربا : زنقة الوحدة.

طالب التحفيظ األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 26740 - 02
اسم امللك : تفلوين.

موقعه : عمالة وجدة، جماعة سيدي بولنوار القروية، دوار أوالد موسى 

تينزي2 احملل املدعو"تفوين".

مساحته: 06 هـ 66 آر 06 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : مفكر عبد الناصر؛

شرقا : واد؛

جنوبا : ورثة حلسن اخملفي؛

غربا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار، ورثة لعلى امبارك.

طالب التحفيظ السيد: إلياس زروق بن نورالدين.

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد احلسن مزوزي بن محمد أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة 

-مرمي  -بوبكر  -العيد  -البشير  -املكاوي  بنعبداهلل  مزوزي:  والسيدات 

-محمد -مليكة -فتيحة -حمزة -خديجة -محمد -بشيري فطيمة 

الزهراء -حرية -رشيدة -مرمي -نعيمة -زكية، مبقتضى  -اميان -فاطمة 

وكالة عدلية بتاريخ 23 أغسطس 2019 وأخرى بتاريخ 13 يونيو 2019، 

أن يسلم لهم نظير  العيون. طلبوا   55 الزنقة  الفتح  الساكن بحي 

"دار  املدعو  للملك  املؤسس   O -  19263 عدد  العقاري  للرسم  جديد 

معزوزي2" الكائن بعني بني مطهر، و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان قد سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان    

محافظة فاس 

مطلب رقم 25027 - 07
اسم امللك: "حمام خلراشفني" 

االندلس، درب اجلمام  اإلدارية  امللحقة  املدينة،  الكائن بفاس   : موقعه 

احملل املدعو: "حمام خلراشفني "
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وقع حتديده في: 30/10/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آ 09 س

نوعه: أرض بها حمام من طابق ارضي

اجملاورون:

شمـاال: درب

شرقـا: فاطمة يوبي ادريسي

جنوبـا: طالبة التحفيظ

غربـا: طالبة التحفيظ

طالبة التحفيظ:احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد هيلدبروند دومينيك فرنسوا املالك املسجل ، طلب أن يسلم 

له نظير جديد من الرسم العقاري عدد 125704 - 07 املؤسس للملك 

الكبيرة،  الطالعة  امليتر،  درب  بفاس،  الكائن  الطاهري"  رياض  املدعو" 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

حدو اواحلسن      

محافظة اجلديدة 

مطلب رقم 118911 - 06

اسم امللك :أرض الكرضة. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة أوالد احسني، دوار أوالد اسماعيل.

وقع حتديده في : 01 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آ 16 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى. 

اجملاورون:

شماال : طريق. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : التادالوي عبد اهلل.

غربا : مطلب عدد 118894/08.

طالب التحفيظ: سعد الفيضي بن حسن.

    احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة

              املعطي زديد

محافظة  أكادير

مطلب رقم 09-36295

اسم امللـك : " ملك عباسي ".

موقعه : حي أغروض بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 22/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 ار 57 س  .

نوعه : ارض محاطة بها مستودع وبئر .  

اجملاورون : 

عدد  الرسم  و  بعض  في   09  -  48493 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

91106 - 09 في البعض اآلخر؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 91106 - 09؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 126846 - 09؛   

غربا : الرسم العقاري عدد 3931/س . 

طالب التحفيظ : املكي عباسي بن عبد الرحمان.  

مطلب رقم 38640 - 09

اسم امللـك : " مبروك ".

موقعه : دوار متراغت، جماعة وقيادة أورير القروية، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 20/10/2009 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 14 ار 16 س  .

نوعه : ارض بها بنايات .  

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : واد متراغت؛   

غربا : الرسم العقاري عدد 47445 - 09 في البعض ومطلب التحفيظ 

عدد 34698 - 09 في البعض اآلخر. 

طالب التحفيظ : ناعيري عبد اهلل بن احمد.  

مطلب رقم 43509 - 09

اسم امللـك : " الياس 5 ".

موقعه : دوار آيت بيهي، جماعة وقيادة تغازوت القروية، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 29/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 05 ار 85 س  .

نوعه : ارض عارية من قطعتني .  

اجملاورون : 

• بالنسبة للقطعة األولى :

شماال : آيت جاعا؛ 

شرقا : آيت جاعا؛   
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جنوبا : الطريق؛   

غربا : آيت بوعدي. 

* بالنسبة للقطعة الثانية : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : آيت جاعا؛   

جنوبا : رشيد آيت إدر في بعض وآيت أحمد في البعض اآلخر؛   

غربا : محمد جوك في بعض وآيت بوعدي في البعض اآلخر.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوعدي بن احلسن بن محمد.  

مطلب رقم 43511 - 09

اسم امللـك : " إلياس 3 ".

موقعه : دوار آيت بيهي، جماعة وقيادة تغازوت القروية، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 29/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 94 سنتيار  .

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي .  

اجملاورون : 

شماال : ورثة آيت بوعدي؛ 

شرقا : ورثة آيت بوعدي؛   

جنوبا : ورثة آيت بوعدي؛   

غربا : الطريق. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوعدي بن احلسن بن محمد.  

مطلب رقم 43512 - 09

اسم امللـك : " إلياس 1 ".

موقعه : دوار آيت بيهي، جماعة وقيادة تغازوت القروية، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 29/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 02 آر 65 سنتيار  .

نوعه : أرض عارية .  

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : جناة بوعدي؛   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 198309 - 09؛   

غربا : مينة بوعدي. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوعدي بن احلسن بن محمد.  

مطلب رقم 43591 - 09

اسم امللـك : " فوق دار أواركان ".

موقعه : دوار بوزكار، جماعة وقيادة امسكرود القروية، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 17/12/2018 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 38 آر 40 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية .  

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 42952 - 09؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد S/11324؛   

جنوبا : الطريق؛   

غربا : احلسني بن احملجوب. 

طالب التحفيظ : عمر ازوكان بن محمد ومن معه .  

مطلب رقم 43639 - 09

اسم امللـك : " بلغوتي 1 ".

أكادير  عمالة  القروية،  تغازوت  وقيادة  جماعة  افراضن،  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 19/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 آر 25 سنتيار .

نوعه : أرض عارية .  

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 162286 - 09؛   

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 43640 - 09؛   

غربا : بوبكر شرادي. 

طالب التحفيظ : مراد بلغوتي بن عمر .

مطلب رقم 43640 - 09

اسم امللـك : " بلغوتي 2 ".

أكادير  عمالة  القروية،  تغازوت  وقيادة  جماعة  افراضن،  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 19/04/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 آر 54 سنتيار .

نوعه : أرض عارية .  

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43639 - 09؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 162286 - 09؛   

جنوبا: الرسم العقاري عدد 162286 - 09؛   

غربا : بوبكر شرادي. 

طالب التحفيظ : مراد بلغوتي بن عمر .

مطلب رقم 43657 - 09

اسم امللـك : " ملك أعوام ".

أكادير  القروية، عمالة  الدراركة  دوار تغامنني، جماعة وقيادة   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 04/06/2019 .
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 01 آر .

نوعه : أرض عارية .  

اجملاورون : 

شماال : ورثة رقية أحفيظ؛ 

شرقا : حفيظ بوهيا؛   

جنوبا : الطريق؛   

غربا : عبد الفتاح. 

طالب التحفيظ : عمر أعوام بن عبد اهلل.  

مطلب رقم 43658 - 09

اسم امللـك : " دار فارس ".

أكادير  القروية، عمالة  أورير  دوار بيخربيشن، جماعة وقيادة   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 04/06/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 70 سنتيار .

نوعه : أرض عارية .  

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل البردعي؛ 

شرقا : الطريق؛   

جنوبا : الطريق؛   

غربا : الرسم العقاري عدد 226670 - 09 . 

طالب التحفيظ : ابراهيم فارس بن محمد .  

مطلب رقم 43660 - 09

اسم امللـك : " اخرب اوموش ".

أكادير  عمالة  القروية،  تغازوت  وقيادة  جماعة  افراضن،  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 17/06/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 09 آر 94 سنتيار .

نوعه : أرض عارية .  

اجملاورون : 

شماال : بوعود؛ 

شرقا : جمال ايت بيبرين في بعض وأودري في البعض اآلخر؛   

جنوبا : الطريق؛   

غربا  : الطريق . 

طالب التحفيظ : سعود بن هوميل بن فراج الدوسري ومن معه . 

مطلب رقم 43662 - 09

اسم امللـك : " ملك الراضي ".

أكادير  عمالة  القروية،  الدراركة  وقيادة  جماعة  اكيو،  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 25/06/2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 59 سنتيار .

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .  

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : محمد راضي؛   

جنوبا : بوبكري؛   

غربا : فنيدي ابراهيم. 

طالب التحفيظ : محمد الراضي بن ابراهيم.  

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد ابراهيم أمزيان بن محمد، املغربي املزداد سنة 1952 واحلامل 

أن  طلب  بفرنسا  والساكن   J8894 رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 

املؤسس   09  -  132683 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم 

اجلماعة  احملمدي،  باحلي  الكائن   "  2744 احملمدي  "احلي  املدعو  للملك 

الذي  النظير  ضياع   بسبب  وذلك  إداوتنان،  عمالة   ألكادير،  احلضرية 

كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل 15  يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

محمد أوغوش    

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 48025 - 10

اسم امللك : سيدي صالح 2 .

الواد  سعيد  أوالد  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

جماعة أوالد يوسف احملل املدعو سيدي صالح.

مساحته : 07 هـ 10 آ 12 س .

نوعه : ارض فالحية بجزء منها مقبرة. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة صالح بن اعبيدة واتار الشعبة،

جنوبا : رسم عقاري عدد 10-93433؛

شرقا : ممر ؛

غربا : محجير خليفة ورسم عقاري عدد 93433-10.

طالب التحفيظ : السيد محمد البوعزاوي بن املعطي. 
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مطلب رقم 50942 - 10

اسم امللك : احلربولية .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلربولية.

مساحته : 38 آ 41 س .

نوعه : ارض مغروسة باشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 10-47129؛،

جنوبا : ورثة طه محمد

شرقا : ورثة بيضان صالح وورثة بيضان لكبيرة ؛

غربا : رسم عقاري عدد 53569-10

طالبة التحفيظ : السيد ة نادية جنيب بنت احمد ومن معها . 

مطلب رقم 51169 - 10

اسم امللك : موالي.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصراحملل 

املدعو ادوز.

مساحته : 65 س .

نوعه : بناية دات سفلي به متجر وطابق اول . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : شوقي عبد الرحمان ؛

شرقا : الزنقة ؛

غربا : بشرى بوهو .

طالب التحفيظ : السيد حلسن ايت بناصر ومن معه. 

مطلب رقم 51161 - 10

اسم امللك : مالك .

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

القصيبة احملل املدعو.افود نايت دوهو

مساحته : 05 هـ 11 آ 57 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة جزئيا باشجار مختلفة . 

اجملاورون : 

شماال : فوزي حدو وفوزي حسن،

جنوبا : فوزي مونة وفوزي فاطمة؛

شرقا : ممر؛

غربا : ارتفاق الشعبة.

طالب التحفيظ : السيد سالم انبارش بن موحى. 

مطلب رقم 51199 - 10 

اسم امللك : بسلهام 2.

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

القصيبة احملل املدعوبويردان.

مساحته : 95 آ 70س .

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : اوشنيط محمد؛

شرقا : ورثة ميمون اوالطالب؛

غربا : ورثة عسو هري اوعلي ويامنة عكي.

طالب التحفيظ : السيد حسن بسلهام بن موحى . 

مطلب رقم 51221 - 10

اسم امللك : رفيق.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوحي االمل جتزئة النور 3.

مساحته : 02 آ 11 س .

نوعه : دار للسكنى دات قبو وسفلي به متجر وطابقني . 

اجملاورون : 

شماال : مدخل ،

جنوبا : الزنقة ؛

شرقا : رسمني عقاريني عدد 10-85588 و10-85590؛

غربا : مطلب عدد 10-25638 ورسم عقاري عدد 78123-10.

طالب التحفيظ : السيد خالد رفيق بن عمر . 

مطلب رقم 51227 - 10

اسم امللك : مروان.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية2.

مساحته : 01آ .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي به متجر ، طابق اول ومرافق . 

اجملاورون : 

شماال : بومالي سي محمد ،

جنوبا : الفياللي احمد ورسم عقاري عدد 10-68289؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : رسم عقاري عدد 51205-10.

طالب التحفيظ : السيد سعيد ايت بلحاج بن امحمد. 

مطلب رقم 51229 - 10

اسم امللك : سعاد.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دار الدباغ.

مساحته : 61 س .

نوعه : دار للسكن دات سفلي ، طابقني ومرافق . 

اجملاورون : 

شماال : ايت احلوات صالح وزنقة ،

جنوبا : حفوظ احمد وكوري محمد ؛

شرقا : احلجاجي صالح بن باسو؛

غربا : أجور محمد ورثة ايت صوفي.

طالبة التحفيظ : السيد ة سعاد الفرساني بنت محمد. 
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مطلب رقم 51238 - 10

اسم امللك : التقدم .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان دوار جغو.

مساحته : 20 آ 91 س .

نوعه : ارض عارية مغروسة باشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : باعريب عبد االله ومن معه،

جنوبا : ارتفاق الساقية؛

شرقا : رسمني عقاريني عدد 10-28396 و10-20127؛

غربا : باعريب عبد االله ومن معه.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى زريدي ومن معه. 

مطلب رقم 51284 - 10

اسم امللك : نور الهدى.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

نور الهدى.

مساحته : 80 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : الصغير اجلياللي،

جنوبا : ساقية وممر ؛

شرقا : محفوظ مصطفى؛

غربا : الصغير قدور.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى وحيب بن عمر. 

مطلب رقم 51288 - 10

اسم امللك : امصاد.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

دوار أوالد بوهندة.

مساحته : 80 س .

نوعه : ارض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : متغارت خالد،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : مطلب عدد 10-50918؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى امصاد بن ابراهيم. 

مطلب رقم 51290 - 10

اسم امللك : فؤاد.

موقعه : اقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعومرس ايت اعمر 

حي احلرية .

مساحته : 83 س .

نوعه : ارض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : اسية قريش؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد فؤاد ازنوبات بن املصطفى. 

مطلب رقم 51293 - 10

اسم امللك : حسنة.

موقعه : اقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو مرس ايت اعمر.

مساحته : 64 س .

نوعه : ارض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : داللي محمد؛

شرقا : رفيق ميمون؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت اجديد بن عبو. 

مطلب رقم 51308 - 10

اسم امللك : تزروالت.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعوتازروالت.

مساحته : 43 آ 23 س .

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 78909-10،

جنوبا : ورثة مصمودي صالح؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : ارتفاق الساقية.

طالب التحفيظ : السيد حلسن زعبول بن زايد. 

مطلب رقم 51315 - 10

اسم امللك : نورالدين.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو احلرشة.

مساحته : 03 آ 61 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الطريق؛

غربا : فرحاني محمد.

طالب التحفيظ : السيد نور الدين فرحاني بن محمد . 
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اصالح خطأ - يتعلق باملطلب رقم 50897 - 10 

الذي نشر اإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 1030 بتاريخ 26 سبتمبر 2018 

عوضا عن :

املساحة : 60 س تقريبا. 

اقـرا  :

املساحة : 60 آ تقريبا.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل     

          الشرقي الشوبي

محافظة الناظور

إعالنات جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 35432 - 11

يتعلق بامللك املسمى: " أغنيمة " 

 الكائن باقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

طالب التحفيظ السيد: احلسن اغنيمة بن محمد و من معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1036، 

املؤرخة في 07 - 11/2018 .

مطلب رقم 114 - 11

يتعلق بامللك املسمى: " بالد اخلضير " 

قسم  األراضي  ضم  منطقة  مزوجة،  قبيلة  الناظور،  باقليم  الكائن 

حسان.

وشعني  عمرو  وبوعكة  إدريس  بوعكة  السادة:  التحفيظ  طالب 

بنعيسى وحوشو عالل والنصيري اخملتار.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3526، 

املؤرخة في 28/05/1980 .

مطلب رقم 3493 - 11

يتعلق بامللك املسمى: " عرباوي " 

األراضي  ضم  منطقة  بويحيى،  بني  قبيلة  الناظور،  بإقليم  الكائن 

قسم كارت.

طالبوا التحفيظ السادة: 

العرباوي عالل محمد بنسبة 22500 - 112500

العرباوي حسن بن محند بنسبة 67500 - 112500

العرباوي ميمون بن محند بنسبة 22500 - 112500

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

. 09/12/1997

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ
 رقم 32593 - 11 ، الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 931  بتاريخ 02/11/2016 
بدال من : 

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان بوخدو بن احمد.

اقـرأ:
طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان بوخدو بن احمد و من معه.

والباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 
رقم 33928 - 11  ، الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده
 باجلريدة الرسمية عدد 1091  بتاريخ 27/11/2019 

بدال من : 
طالب التحفيظ السيد: الزرفاني عبد احلميد بن احمد.

اقرأ:
طالب التحفيظ السيد: الزرفاني عبد احلميد بن احمد و من معه.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بالناظور   

      ربيع اليعكوبي

محافظة سيدي عثمان

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دريات" 
ذي مطلب رقم 44241 - 12 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1070 املؤرخة في 03 يوليو 2019.
عوضا عن : 
ارض عارية  

إقرأ:
ارض بها بها بناية؛

والباقي بدون تغيير.  

            احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

           طارق اشتوي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 35574 - 14
اسم امللك: احلفرة.

احملل  امحمد،  بني  جماعة  الريصني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: غابة قصر اوالد سعيدان.

وقع حتديده في: 19 مارس 2018.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 68 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: طريق غير معبدة؛

جنوبا: طريق غير معبدة؛

غربا: طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 38425 - 14

اسم امللك: اجبران بايت سيدي عبد اهلل بوبكر.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة مالعب، احملل املدعو: 

مزرعة توروك تغنتاست.

وقع حتديده في: 26 ماي 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 هـ 49 آر 17 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ايت حساين؛

شرقا: مصرف؛

جنوبا: ملرابطني؛

غربا: ساقية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 38465 - 14

اسم امللك: مسجد اوالد بوبكر الشياحنة.

الصباح  القروية عرب  اجلماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

زيز، احملل املدعو: قصر اوالد بوبكر الشياحنة تزميي.

وقع حتديده في: 06 يوليوز 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 54 س.

نوعه: ارض بها بناء مسجد من سفلي وبئر؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: بوطاهر عبيد؛

غربا: بوطاهر احمد وعبدالوي عبد القادر؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

مطلب رقم 38650 - 14

اسم امللك: كمون الرواضي.

الصباح  القروية عرب  اجلماعة  ارفود،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

زيز، احملل املدعو: غابة قصر موالي ابراهيم.

وقع حتديده في: 20 سبتمبر 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 96 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: ورثة خلالفة بن دحمان؛

جنوبا: خياطي مبارك؛

غربا: ورثة العياشي بن عمر؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 38886 - 14

.STE B.K.S.M :اسم امللك

احملل  العليا،  فركلة  جماعة  تنجداد،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: مزرعة ايت عاصم.

وقع حتديده في: 18 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 01 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: احمد اوحدو؛

شرقا: بن يدير محمد اوخيت؛

جنوبا: شركة B.K.S.M؛

غربا: حميد حلسن؛

.STE B.K.S.M TRAVAUX SARL - AU :طالب التحفيظ

مطلب رقم 38912 - 14

اسم امللك: مساكن الفالحة.

الفالحة  مساكن  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

بوتالمني.

وقع حتديده في: 20 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 40 آر 28 س.

نوعه: ارض بها بنايات من سفلي وحديقة وبئر؛

اجملاورون: 

شماال: شارع موالي علي الشريف؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 22124/14؛

جنوبا: الواد حلمر؛

غربا: مطلب التحفيظ رقم 21936/14؛

طالب التحفيظ: الدولة املغربية)امللك اخلاص ( ممثلة من طرف مندوب 

امالك الدولة بالرشيدية. 

مطلب رقم 38998 - 14

اسم امللك: ملك مالكي.

ايت  املدعو:  احملل  اخلنك،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

باموحى.

وقع حتديده في: 29 نوفمبر 2018.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 09 آر 13 س.
نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون؛

اجملاورون: 
شماال: مصرف؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 20922/14؛
جنوبا: الرسم العقاري عدد 20977/14؛

غربا: مصرف؛
طالب التحفيظ : حلسن مالكي بن موحى.

مطلب رقم 39025 - 14
اسم امللك: املرجة الدخالنية 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 19 ديسمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 28 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مسلك؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: عزوزي عبد اهلل وطاهري عبد القادر؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39027 - 14
اسم امللك: املرجة الدخالنية 3.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 19 ديسمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 02 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: عزوزي عبد اهلل؛
شرقا: عزازي محمد؛

جنوبا: مسلك؛
غربا: سماحي محمد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39028 - 14
اسم امللك: املرجة االخيرة.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 24ديسمبر 2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 05 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ساقية اسمنتية؛
شرقا: الهاشمي حماد؛

جنوبا: ساقية اسمنتية؛
غربا: ساقية اسمنتية؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39043 - 14
اسم امللك: الراكب 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 02 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 17 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: بن عبو علي؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: طريق عمومية غير معبدة؛
غربا: بن احمد احلاج؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39044 - 14
اسم امللك: اغالل 3.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 02 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 15 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: بن جياللي احمد؛
شرقا: بن عبو علي؛

جنوبا: بن عبد القادر؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39045 - 14
اسم امللك: اغالل 2.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 02 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 99 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: بن احمد حلاج؛
شرقا: بوحفص حسان ومصرف؛

جنوبا: طاهري عبد القادر؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.
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مطلب رقم 39046 - 14
اسم امللك: اغالل 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 03 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 82 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: سماعيل رحماني؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: بوبكر محمد؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39047 - 14
اسم امللك: الراكب 3.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 03 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 87 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل وشجرة زيتون واحدة؛
اجملاورون: 

شماال: بن عبد الكرمي احلاكم؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: مصرف و طريق غير معبدة؛
غربا: طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39048 - 14
اسم امللك: اخلرجة 2.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 03 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 71 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: طاهري محمد؛
شرقا: مسلك؛

جنوبا: بن عبو علي؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية. 

مطلب رقم 39050 - 14
اسم امللك: الزراولة 2.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 07 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 19 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخلة؛
اجملاورون: 

شماال: طاهري احمد؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: بوحفص عبد الرحمان ومسلك؛
غربا: املاحي تاج؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39051 - 14
اسم امللك: اخلرجة 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 07 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 27 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: عباسي شيخ؛
شرقا: دهاوي عبد الرحمان؛

جنوبا: بن سماعيل رحماني؛
غربا: بوحفص رحماني؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39052 - 14
اسم امللك: ام الدروج.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 07 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 12 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: سماحي عبد اهلل؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: ساقية اسمنتية؛
غربا: شادلي محمد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39056 - 14
اسم امللك: الزراولة 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 10 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آر 47 س.
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نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: املاحي عبد اهلل ومصرف وبن عبو علي؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: بن عبو احمد وبوحفص عبد الرحمان وطاهري احمد؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39060 - 14
اسم امللك: دكار الركز 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 15 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 05 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: الهاشمي احمد؛
شرقا: مصرف؛
جنوبا: مسلك؛

غربا: بن احمد محمد؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39062 - 14
اسم امللك: دكار الركز 2.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 16 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 22 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: سماحي محمد؛

جنوبا: سماحي عبد اهلل؛
غربا: مطلب التحفيظ رقم 39063/14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39063 - 14
اسم امللك: عني الظهر.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 16 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 39 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مطلب التحفيظ رقم 39062/14 و سماحي عبد اهلل؛

جنوبا: مصرف؛
غربا: سماحي محمد وبن احمد حلاج؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39064 - 14
اسم امللك: بحيرة حلسن 2.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 16 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 64 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: امينة بنت مبارك؛
شرقا: باسيدي بلمصطفى؛

جنوبا: مصرف؛
غربا: سماحي موالي دريس وورثة حلاج احمد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39066 - 14
اسم امللك: بحيرة حلسن 1.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 17 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 25 س.

نوعه: ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون: 

شماال: الهاشمي احمد؛
شرقا: الهاشمي شيخ وعزوزي احمد؛

جنوبا: طاهري محمد؛
غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.

مطلب رقم 39146 - 14
اسم امللك: حامت.

املدعو: احلي  الرشيدية، اجلماعة احلضرية الرفود، احملل  اقليم  موقعه: 
اجلديد.

وقع حتديده في: 28 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 08 س.

نوعه: ارض بها بناء من سفلي وطابق اول؛
اجملاورون: 

شماال: الرسمني العقاريني عدد 20463/14 و20463/14؛
شرقا: بلبول الهاشمي؛
جنوبا: عبا عبد السالم؛

غربا: زنقة؛
طالب التحفيظ : عبد الرحمان مديني بن محمد.



443 عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(

مطلب رقم 39188 - 14
اسم امللك: ملك اللة هشومة.

الشطر  بوتالمني  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 
الثاني.

وقع حتديده في: 08 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 99 س.

نوعه: ارض بها بناء عبارة فيال من سفلي وطابق اول وحديقة؛
اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 20407/14؛
شرقا: زنقة؛

جنوبا: حمداني محمد؛
غربا: الرسم العقاري عدد 24855/14؛

طالب التحفيظ : اللة هشومة حسناء بنت حلسن.

مطلب رقم 39200 - 14
اسم امللك: وهيب.

الشطر  بوتالمني  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 
الثاني.

وقع حتديده في: 20 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 98 س.

نوعه: ارض بها بناء عبارة فيال من سفلي وطابق اول وحديقة وبئر؛
اجملاورون: 

شماال: هاشمي موالي احلسن؛
شرقا: الرسم العقاري عدد 20418/14؛
جنوبا: الرسم العقاري عدد 20415/14؛

غربا: زنقة؛
طالب التحفيظ : سعادة علي بن عمر.

مطلب رقم 39204 - 14
اسم امللك: كدية سكاوي.

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
املدعو: حاسي البيض كدية سكاوي.

وقع حتديده في: 20 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 93 س.

نوعه: ارض عارية؛
اجملاورون: 

شماال: التحديد االداري رقم 700؛
شرقا: التحديد االداري رقم 700؛
جنوبا: التحديد االداري رقم 700؛

غربا: التحديد االداري رقم 700؛
طالبا التحفيظ السيد:

1 - سكاوي امحمد بن يوسف ؛
الشياع  علبى  شريكني  بصفتهما  يوسف  بن  محمد  سكاوي   -  2

سوية بينهما.

مطلب رقم 39209 - 14
اسم امللك: ملك مروش.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة وجماعة الريصاني، احملل املدعو: درقاوة 
شعبة الكرش.

وقع حتديده في: 27 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 هـ 82 آر 31 س.

نوعه: ارض عارية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: واد درقاوة؛

أ و علي اوسو وعدي ماروش  12080/ك  شرقا: مطلب التحفيظ رقم 

ومن معه؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 20549/14 وارض اجلموع؛

غربا: كراوي يوسف وطريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : عدي مروش ومن معه.

مطلب رقم 39222 - 14

اسم امللك: ملك حسني.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي احمليط.

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 63 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: مطلب التحفيظ رقم 39212/14؛

غربا: مزرار موحى؛

طالب التحفيظ : مولودة حسني بنت موحى ومن معها.

مطلب رقم 39226 - 14

اسم امللك: ملك لكروح امبارك 1.

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: مرزوكة.

وقع حتديده في: 10 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 11 س.

نوعه: ارض بها بناء عبارة عن فيال من سفلي وحديقة ومسبح؛

اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: طالب التحفيظ؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ : امبارك لكروح بن ابراهيم بن محمد.

مطلب رقم 39231 - 14

اسم امللك: تاقوجت.

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: تاقوجت.

وقع حتديده في: 14 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 45 س.

نوعه: ارض عارية؛
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اجملاورون: 

شماال: طريق غير معبدة؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: ايت باحدو رقية؛

غربا: ايت باحدو حمو؛

طالب التحفيظ : احماد اوكنير ابن عمو.

إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى : " ملك بصري " 
موضوع مطلب رقم 39726 - 14 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1089 بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

عوضا عن : 
طالب التحفيظ: عز الدين بهري بن محمد

اقرأ :
طالب التحفيظ: عز الدين بصري بن محمد 

والباقي بدون تغيير. 

احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية

       احلسن ايت العرج

محافظة العيون

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " بوكراع 3" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 5162 - 17  الذي نشرت 
خالصة مطلب حتفيظه  باجلريدة الرسمية عدد 1090 

بتاريخ 20  نوفمبر 2019 . 
اقرأ  : 

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد: 5067/17

عوضا عن : 
اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص.

والباقي بدون تغيير 

                    احملافظ  املساعد على األمالك العقارية بالعيون 

                                              سيدي حمدي بوحنانة

 

محافظة خريبكة
 

 

مطلب رقم 38617 - 18 
إسم امللك : " بياضي الظهر" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار أوالد السالوي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 90آر 16س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 14369/18؛

جنوبا : الناجي الزهرة ، عبد العزيز العباسي؛

شرقا : طالبو التحفيظ؛

التحفيظ  مطلب   ،19681/18  ،17517/18 العقاريني  الرسمني   : غربا 

6643/18،الطريق.

طالب التحفيظ :عبد اجلليل صدقي بن محمد. 

مطلب رقم 38976 - 18 

إسم امللك : " السانية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بني يخلف دوار أوالد املكناسي.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر. 

مساحته : 4هـ 70آر 65س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 15274/18؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 36610/18، 8218/18؛

 ،91588/18 العقارية  الرسوم   ،3874/18 التحفيظ  مطلب   : شرقا 

8172/18، 11191/18؛

غربا :الرسوم العقارية 14577/18، 36709/18، 11190/18.

طالب التحفيظ :محمد يامل بن لكبير ومن معه. 

مطلب رقم 38979 - 18 

إسم امللك : " بالد ارويشية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار التوانسة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 57آر 30س.

اجملاورون : 

القطعة األولى :

شماال : ورثة احلاج محمد الوادراسي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 38980/18؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة احلاج محمد الوادراسي.

القطعة الثانية :

شماال : ورثة املولودي بن املودن؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 38980/18؛

شرقا : ورثة الشرقي بن املعطي؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : أحمد النشاط بن الكبير 

مطلب رقم 38980 - 18 

إسم امللك : " بالد ارويشية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار التوانسة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 1هـ 58آر29س.
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اجملاورون : 
القطعة األولى:

شماال : مطلب التحفيظ 38979/18؛
جنوبا : الرسم العقاري 19507/س؛

شرقا : الطريق؛
غربا :ورثة احلاج محمد الوارداسي.

القطعة الثانية:
شماال : مطلب التحفيظ 38979/18، الطريق؛

جنوبا : ورثة احلاج عامرموستنير؛
شرقا : ورثة الشرقي بن املعطي؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : محمد احلسني بن الكبير. 

مطلب رقم 39010 - 18
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار أوالد عزوز بن عالل.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :01هـ 90آر93س.
اجملاورون : 

شماال: نور عبد السالم، نور صالح، الرسم العقاري40743/18؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري 53410/18؛
غربا :الرحيمي رحمة بنت قدور ومن معها.

طالب التحفيظ :عبد الرحيم لياسني بن محمد. 

مطلب رقم 39047 - 18 
إسم امللك : " دار شاكر" .

موقعه :مدينة خريبكة دوار عالل زنقة أحمد الفشتالي.
مساحته : 01آر 02س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة الغناي احلاج احملجوب؛
جنوبا : الرسم العقاري 95195/18؛

شرقا : كمتي مليكة؛
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : حلسن شاكر بن محمد. 

مطلب رقم 39184 - 18 
إسم امللك : " حلرش " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 04هـ 19آر 95س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : عرسة لكبير بن املعطي، الرسم العقاري 60749/18؛

شرقا : الرسوم العقارية 50996/18، 50997/18 ، 50998/18 ،50999/18، 
5100/18، 284/18؛

غربا : عرسة لكبير، حادة بنت املعطي عرسة.
طالب التحفيظ : املكي عرسة بن املعطي. 

مطلب رقم 39192 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار الشرفة.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبئر وبنايات خفيفة وحوض 

للماء. 
مساحته : 43آر 93س.

اجملاورون : 
شكير  ورثة  حلسن،  شكير  ورثة  أحمد،  بن  محمد  شكير   : شماال 

مباركة ، ورثة شكير املولودي ؛
جنوبا : شكير العربي؛

شرقا : شكير اجلياللي، شكير محمد بن املولودي، ؛
غربا : شكير صالح، الطريق.

طالب التحفيظ :الكبير شكير بن أحمد. 

مطلب رقم 39204 - 18 
إسم امللك : " دار العاتية 2 " .

موقعه : مدينة وادي زم زنقة املدارس.
نوعه : أرض بها بنايتني األولى تتكون من سفلي وثالث طوابق علوية 

ومرافق بالسطح
والثانية تتكون من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته : 02آر 65س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة رحال العساري ، ورثة جناي صالح؛
جنوبا : زنقة غير نافدة؛

شرقا : ورثة بلبصير محمد؛
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : العاتية عبد الرحيم بن عبد السالم ومن معه. 

مطلب رقم 39228 - 18 
إسم امللك : " أرض امحمد غزالن " .

موقعه :مدينة أبي اجلعد حي النهضة.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 02آر 53س.
اجملاورون : 

شماال : غزالن احلاج بن الصالح؛
جنوبا : حمو البرشوي؛

شرقا : الرسم العقاري 59816/18؛
غربا :الزنقة.

طالب التحفيظ :غزالن امحمد بن املعطي. 
 

مطلب رقم 39231 - 18 
إسم امللك : " دار احلواري " .

موقعه :مدينة حطان مكيمل الشرفية حي احلسني.
نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح. 

مساحته : 01آر.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 91724/18؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : عطفاوي فاطنة ومن معها؛
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غربا :ورثة عبد القادر البشير.
طالب التحفيظ : محمد احلواري بن صالح. 

 
مطلب رقم 39249 - 18 

إسم امللك : " بالد الصفى" .
موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد مسعود.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وسكن من سفلي . 

مساحته : 01هـ 04آر 50س.
اجملاورون : 

 ،18425/18 العقارية  الرسوم  احلاج لكبير،  ورثة سهيل  ورثة   : شماال 
74296/18، 49957/18؛

جنوبا : الطريق؛
شرقا : الطريق
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : بوعبيد منير بن أحمد ومن معه. 

مطلب رقم 39258 - 18 
إسم امللك : " بالد محمد " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة دوار زعارطة آيت اخليرانية.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 45آر 69س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 79104/18، مطلب التحفيظ 39259/18، ورثة 
سطايلي بنداود بن حلسن؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39260/18؛
شرقا : الرسم العقاري 84212/18؛

غربا : الرسم العقاري 98105/18.
طالب التحفيظ : محمد بلحامرة بن صالح. 

مطلب رقم 39278 - 18 
إسم امللك : " ملك سعيد " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي املركز.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01آر 01س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عبد السالم بن عمر؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : زهرة بنت الرافة؛
غربا :زهرة بنت الرافة.

طالب التحفيظ : سعيد لوران بن بوعزى. 
  

مطلب رقم 12971 - 18 
إسم امللك : " بئر الكلب 2 " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار آيت أحمد.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي. 

مساحته : 03هـ 34آر19س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة آيت حمادة بن صالح؛
جنوبا : املعطاوي املعطي، الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ 12972/18، الطريق؛
غربا :مطلب التحفيظ 829/ت، الطريق.

طالب التحفيظ :مطهر عبد احلق بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 22558 - 18 
إسم امللك : " فاطمة 1 " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار الدحامنة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 13آر 10س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد بن بلكاسم؛
جنوبا : الرسم العقاري 23844/س،الطريق؛

شرقا : ورثة بعدي محمد الشرقاوي؛
غربا : الرسمني العقاريني 46268/18، 45678/18، سماوي محمد.

طالب التحفيظ : املصطفى سماوي بن أحمد. 

مطلب رقم 38251 - 18 
إسم امللك : " مكيمل" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار لعمامرة.
مساحته : 81آر 88س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة أحمد حسنابي؛

جنوبا : ورثة عموري ابراهيم، حسنابي احلاج ابراهيم؛
شرقا : مطلب التحفيظ 38250/18؛
غربا : مطلب التحفيظ 37982/18، 

طالب التحفيظ :حسنابي محمد بن صالح. 

مطلب رقم 38656 - 18 
إسم امللك : " حلبة ألعاب القوى " .

موقعه :مدينة أبي اجلعد كهف سي اخلياط.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 61آر 48س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 37844/18؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 37845/18؛

شرقا : احملروم؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ :اجلماعة الترابية ملدينة أبي اجلعد املمثلة في شخص 
رئيسها. 

مطلب رقم 38657 - 18 
إسم امللك : " حلبة ألعاب القوى " .

موقعه :مدينة أبي اجلعد كهف سي اخلياط.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 05هـ 57آر89س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 37845/18؛
جنوبا : ورثة الزهواني امحمد؛

شرقا : احملروم؛
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غربا : ورثة الزهواني امحمد.
طالب التحفيظ :اجلماعة الترابية ملدينة أبي اجلعد ممثلة في شخص 

رئيسها. 

مطلب رقم 38968 - 18 
إسم امللك : " طليعات الشمس" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد رحو.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر. 

مساحته 13هـ 54آر 22س.
اجملاورون : 

شماال : الشرقي شمسي بن عباس؛
جنوبا : الرسم العقاري 40285/18؛
شرقا : الشرقي شمسي بن عباس؛

غربا : الرسمني العقاريني 8500ا /18، 5234/د.
طالب التحفيظ : العياشي شميي بن عباس. 

مطلب رقم 38990 - 18 
إسم امللك : " العميري " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد جدرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 17آر 02س.
اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني 19340/س، 73788/18؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ 38991/18، محمد ولد قانة؛
غربا :بوعزة بن اجلياللي.

طالب التحفيظ : عبد القادر سداوي بن أحمد ومن معه. 

مطلب رقم 39128 - 18 
إسم امللك : " ملك صالح " .

آيت  الزعارطة  دوار  الطرش  قصبة  جماعة  زم  وادي  :دائرة  موقعه 
اخليرانية.

نوعه : أرض فالحية. 
مساحته : 05آر 40س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 39136/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 96543/18؛
شرقا : مطلب التحفيظ 39131/18؛

غربا : ورثة علي بن بياز.
طالب التحفيظ : فاطنة لعريشي بنت امحمد. 

مطلب رقم 39131 - 18 
إسم امللك : " ملك صالح" .

آيت  الزعارطة  دوار  الطرش  قصبة  جماعة  زم  وادي  :دائرة  موقعه 
اخليرانية.

نوعه : أرض فالحية. 
مساحته :36آر 31س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 39136/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 96513/18؛
شرقا : الطريق؛

غربا :مطلب التحفيظ 39128/18.
طالب التحفيظ :احلبيب بلحمرة بن صالح. 

مطلب رقم 39136 - 18 
إسم امللك : " نزيل" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار الزعارطة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 39 آر 15س.
اجملاورون : 

شماال : بلحامرة نبيل ومن معه؛
جنوبا : لعريشي فاطنة، بلحامرة احلبيب؛

شرقا : الطريق، الرسم العقاري96513/18؛
غربا :ورثة علي بن بياز.

طالب التحفيظ : امحمد نزيل بن محمد. 

مطلب رقم 39141 - 18 
إسم امللك : " ملك مالك" .

موالني  اخلطاطبة  دوار  الطرش  قصبة  جماعة  زم  وادي  :دائرة  موقعه 
السهب.

نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجار. 
مساحته : 09آر 39س.

اجملاورون : 
شماال : محمادي بوعزة، الطريق؛

ورثة   ،92226/18 العقاري  الرسم  معه،  ومن  املعطي  ناشط   : جنوبا 
ناشط عبد القادر؛

شرقا : الطريق؛
غربا :الرسم العقاري 85951/18.

طالب التحفيظ :صالح ناشط بن عبد القادر. 

مطلب رقم 39161 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة لكفاف دوار ملشاهرة.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وطابق أول ، وأشجار الصبار. 

مساحته : 18آر 33س.
اجملاورون : 

شماال : النهضة اجلياللي, ورثة النهضة رقية؛
جنوبا : ورثة النهضة أحمد؛

شرقا : ورثة النهضة فاطنة؛
غربا :الرسمني العقاريني 76628/18، 28897/18.

طالب التحفيظ :النهضة محمد بن محمد. 

مطلب رقم 39162 - 18 
إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار ملشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 17آر 62س.
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اجملاورون : 
شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة النهضة أحمد؛
شرقا : النهضة فاطنة ومن معها

غربا :الرسم العقاري22661/18.
طالب التحفيظ : النهضة صالح بن محمد 

مطلب رقم 39223 - 18 
إسم امللك : " منزل حسن الفريجي" .
موقعه :مدينة ادي زم درب احلاج قدور.

نوعه : أرض عارية. 
مساحته : 01آر 09س.

اجملاورون : 
شماال : جبران رشيد، ورثة احلاج قدور؛

جنوبا : الزنقة؛
شرقا : ورثة احلاج قدور؛

غربا :الداودي عبد العزيز.
طالب التحفيظ :حسن الفريجي بن قدور. 

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة
بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 55705 - 19
إسم امللك: " الدجنب درواض ، املصلى ، عشوبة ظهر بوهالل ، تزمورو 

نوادر دزروق " 
موقعه: إقليم تطوان، قيادة وجماعة بني يدر احملل املدعو: دوار البوارشة 

رواض 
تاريخ التحديد: 13 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 11 هـ 72 ار 60 س.
نوعه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية

اجملاورون:
شماال: خندق ، مزارع دوار بوارشة

شرقا: محمد الردام ،
جنوبا : سعيد الردام ، ورثة عبد الواحد،

غربا: مزارع دوار بوارشة ، ودوار جنيوش،
طالب )ة( : اجلماعة البوارشة الوصي عنها السيد وزير الداخلية.

مطلب رقم 40904 - 19
إسم امللك: " الدماني ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني احملل املدعو: وادي الليل 
تاريخ التحديد: 16 ماي 2018

املساحة التي أظهرها التصميم: 34 هـ 85 ار 47 س.
نوعه: أرض بها نباتات طبيعية

اجملاورون:
شماال: ممر عمومي
شرقا: ممر عمومي ،

جنوبا : اجلماعة الساللية بني سالم ،
غربا: خندق،

طالب )ة( : اجلماعة وادي الليل الوصي عنها السيد وزير الداخلية.

إعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب - التحفيظ
 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي السوق القدمي بإقليم

 تطوان قيادة عني احلصن - جماعة السوق القدمي

إن احملافظ على األمالك العقارية بتطوان يشرفه أن ينهي لعلم العموم 
مبنطقة  الواقعة  التالية  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  أن 
دائرة   - تطوان  بإقليم  القدمي،  السوق  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ 
ينتهي بعد مضي  القدمي،  السوق  اجبالة، قيادة عني احلصن، جماعة 
شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد 
1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969.

  51268 - 51266 - 51237 - 51236 - 50556 - 50546 - 45672 - 14730
 51294 - 51292 - 51289 - 51288 - 51285 - 51283 - 51282 - 51274
 -  51332  -  51331  -  51330  -  51329  -  51307  -  51303  -  51302  -
 51348 - 51346 - 51338 - 51337 - 51336 - 51335 - 51334 - 51333
 -  51368  -  51367  -  51366  -  51357  -  51354  -  51353  -  51351  -
 52080 - 52061 - 51717 - 51661 - 51407 - 51375 - 51374 - 51371
 52585  -  52560  -  52554  -  52553  -  52551  -  52548  -  52541  -
 -  52593  -  52592  -  52590  -  52589  -  52588  -  52587  -  52586  -
 52625 - 52601 - 52600 - 52599 - 52597 - 52596 - 52595 - 52594
 53478  -  -  53227  -  53224  -  53215  -  52635  -  52634  -  52631  -
 -  53688  -  53680  -  53676  -  53672  -  53669  -  53653  -  53484  -
 53707 - 53706 - 53699 - 53697 - 53696 - 53695 - 53692 - 53689
 -  53716  -  53715  -  53713  -  53711  -  53710  -  53709  -  53708  -
 53746 - 53745 - 53742 - 53739 - 53722 - 53721 - 53718 - 53717
 53775  -  53770  -  -  53758  -  53757  -  53756  -  53755  -  53750  -
 - 53811 - 53810 - 53809 - 53804 - - 53784 - 53780 - - 53778 -
 53954 - 53990 - 53945 - 53924 - 53899 - 53842 - 53829 - 53828
 53994  -  -  53988  -  53985  -  53984  -  53983  -  53981  -  53975  -
 -  54327  -  54309  -  54284  -  54223  -  54195  -  54182  -  54001  -
 54518 - 54345 - 54322 - 54275 - 54493 - 54463 - 54450 - 54373
 - 54652 - 54639 - 54620 - - 54543 - 54534 - 54525 - 54522 -
 54784 - 54782 - 54781 - 54780 - 54760 - 54713 - 54695 - 54754
 -  54799  -  54797  -  54796  -  54794  -  54793  -  54790  -  54788  -
 52606 - 52605 - 52604 - 52603 - 52602 - 52601 - 52600 - 54800
 -  52613  -  52612  -  52611  -  52610  -  52609  -  52608  -  52607  -
  53808 - 53805 - 53802 - 53552 - 52624 - 52620 - 52616 - 52614

 54791 - 54779 - 54766 - 54241 - 53830 - 53819 - 53813
والكل حتت عدد : 19

احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
املصطفى طريفة    
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محافظة سال - املدينة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم   اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد برميلي سفيان الساكن بفيال رقم 34 حي الشرطة 

رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  الرباط.  مابيال 

60816 - 20 املؤسس للملك :"سفيان 2" الكائن بسال املدينة بطانة.

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم للهالك قيد حياته.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

     العلمي النعيم 

 

محافظة اسفي

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ اجلماعي

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي التيجي "

اقليم اسفي.

 86753 - 96805 - 96499 - 96300 - 96048 - 95684 - 95195 - 86717

 -  86757  -  96807  -  96513  -  96305  -  96050  -  95731  -  95231  -

 95243 - 86777 - 96808 - 96514 - 96313 - 96051 - 95791 - 95235

 -  95251  -  86782  -  96826  -  96516  -  96330  -  96063  -  95809  -

 95862 - 95259 - 86801 - 96827 - 96529 - 96332 - 96070 - 95861

 -  95869  -  95269  -  86829  -  96831  -  96532  -  96346  -  96160  -

 96206 - 95874 - 95292 - 92578 - 96832 - 96533 - 96350 - 96201

 -  96209  -  95888  -  95306  -  92583  -  96833  -  96534  -  96351  -

 96375 - 96221 - 95913 - 95309 - 92585 - 96856 - 96535 - 96373

 -  96389  -  96225  -  95916  -  95317  -  92590  -  96866  -  96542  -

 96544 - 96392 - 96227 - 95918 - 95338 - 92609 - 96917 - 96543

 -  96545  -  96394  -  96228  -  95919  -  95355  -  92619  -  96939  -

 96953 - 96546 - 96395 - 96239 - 95920 - 95396 - 92631 - 96952

 -  96954  -  96555  -  96402  -  96241  -  95924  -  95420  -  92638  -

 92681 - 96955 - 96557 - 96406 - 96243 - 95935 - 95426 - 92642

 -  92719  -  96976  -  96590  -  96412  -  96248  -  95936  -  95428  -

 95438 - 92730 - 96990 - 96591 - 96417 - 96249 - 95951 - 95437

 -  95450  -  92736  -  96994  -  96598  -  96418  -  96250  -  95959  -

 95975 - 95478 - 92737 - 96997 - 96602 - 96421 - 96251 - 95970

 -  95976  -  95483  -  92748  -  97000  -  96634  -  96430  -  96258  -

 96261 - 95977 - 95493 - 92832 - 97017 - 96638 - 96442 - 96259

 -  96263  -  95984  -  95497  -  92866  -  97022  -  96639  -  96447  -

 96451 - 96265 - 95987 - 95502 - 93187 - 97024 - 96641 - 96450

 -  96452  -  96271  -  95992  -  95525  -  94925  -  97025  -  96652  -

 96658 - 96462 - 96273 - 95994 - 95531 - 95006 - 97040 - 96653

 -  96662  -  96463  -  96274  -  95997  -  95532  -  95014  -  97041  -

 97049 - 96665 - 96464 - 96275 - 96000 - 95546 - 95020 - 97042

 -  97050  -  96714  -  96465  -  96276  -  96002  -  95573  -  95043  -

 95142 - 97052 - 96729 - 96468 - 96278 - 96004 - 95593 - 95068

 -  95151  -  97053  -  96732  -  96489  -  96279  -  96015  -  95595  -

 95641 - 95164 - 97054 - 96787 - 96491 - 96284 - 96034 - 95624

 -  95658  -  95190  -  97086  -  96792  -  96495  -  96293  -  96045  -

 - 97090 - 96804 - 96496 - 96294 - 96046

احملافظ على األمالك العقارية باسفي

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 47326 - 24

اسم امللك : " بنعودة "

موقعه : اقليم احلسيمة دائرة بني ورياغل جماعة ايت يوسف اوعلي 

احملل املدعو اغزار ابالي . 

وقع حتديده في : 12 ابريل 2019

مساحته : 2 ار 75 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : سميرة ،ماموت 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 18416 - 24 

جنوبا : الشتيوي محمد 

غربا : الطريق 

طالبة التحفيظ : بنعودة سعيدة بنت خلضر 
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مطلب رقم 48410 - 24

اسم امللك ''اليوسفي "

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير ،احملل املدعو حي متسقيدنت .

وقع حتديده في : 25 ابريل 2019

مساحته : 1ار 50 س

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5338 - 24 

شرقا : مصطفى اليوسفي 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : عبد الرحيم الكوطة 

طالبو التحفيظ : اليوسفي عبد الغني بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 49417 - 24

اسم امللك : سبرا1

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو اشوان 

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019

مساحته 08ار 78 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : االرسم العقاري عدد 21817 - 24

شرقا : ورثة حدو عيسى 

جنوبا : ورثة محمد اليزيد 

غربا : الرسم العقاري عدد 21917 - 24

طالبو التحفيظ : سبرا محمد بن عبد الصمد ومن معه 

مطلب رقم 49419 - 24

اسم امللك : " ملعب القرب بتزاغني "

احملل  قمرة  ايت  جماعة  ورياغل  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املدعو تزاغني 

وقع حتديده في : 07 ماي 2019

مساحته : 12ار 60 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46311 - 24

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة احلاج احمد 

غربا : مستوصف 

الدولة  عن  نيابة  باحلسيمة  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

–امللك اخلاص- 

مطلب رقم 49425 - 24

اسم امللك : " تبركوكست "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو تبركوكوست 

وقع حتديده في : 08 ماي 2019

مساحته : 02 ار 27 س 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مدني سلحيوي 

شرقا : ورثة الرايس مسعود سيبيرا 

جنوبا : ورثة علوش صالح 

غربا : ورثة موح شعيب سلحيوي 

طالب التحفيظ : محوقي محمد بن يوسف 

مطلب رقم 52667 - 24

اسم امللك : " العزاوي محمد "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي سيدي عابد 

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019

مساحته : 95 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوغابة 

شرقا : ورثة بوغابة 

جنوبا : ورثة بوغابة 

غربا : الرسم العقاري عدد 27642 - 24

طالبو التحفيظ : العزاوي شعيب بن عبد الرحمان ومن معه 

مطلب رقم 52668 - 24

اسم امللك : " العزاوي 1 "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي سيدي عابد 

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019

مساحته : 80 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 52667 - 24 

شرقا : ورثة بوغابة 

جنوبا : ورثة بوغابة 

غربا : ورثة بوغابة

طالبو التحفيظ : العزاوي شعيب بن عبد الرحمان ومن معه 
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مطلب رقم 52680 - 24

اسم امللك : " امزيان 6 "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي سيدي عابد تورض انكمارن 

وقع حتديده في : 21 ماي 2019

مساحته : 01ار08 س 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الوفراسي محمد 

شرقا : الرسم العقاري عدد 13901 - 24 

جنوبا : محمد بوغابة 

غربا : الوفراسي محمد 

طالبة التحفيظ : امزيان الزهرة بنت احمد 

مطلب رقم 54693 - 24

اسم امللك : " الغلبزوري 1 "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو الدهس موح بولعنان شارع املعمورة 

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته : 87 س 

علويني  وطابقني  سفلي  من  تتكون  االولى  بنايتني  بها  ارض   : نوعه 

والثانية من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : الشارع 

غربا : ملك الغير 

طالب التحفيظ : الغلبزوري عبد اللطيف بن حمادي 

مطلب رقم 54707 - 24

اسم امللك : " منير ملقدم "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو تالبودة 

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019

مساحته : 1ار 26 س 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10203 - 24 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : منوهة بلحاج 

غربا : املقدم احلسن 

طالب التحفيظ : املقدم منير بن احميدو 

مطلب رقم 54719 - 24

اسم امللك : " بدي "

موقعه : مدينة احلسيمة زنقة تزاغني رقم 48 

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019

مساحته : 81ار 

نوعه : أرض بها بناية من قبو وسفلي وطابق اول 

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 46214 - 24 

جنوبا : الشارع 

غربا : احمد امزيل 

طالب التحفيظ : بدي احمد بن محمد 

مطلب رقم 56122 - 24

اسم امللك : " زانون "

موقعه : اقليم احلسيمة مدينة بني بوعياش احملل املدعو بوغرمان 

وقع حتديده في : 04 يوليو 2019

مساحته : 85 س 

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول وطابق ثاني بالتراجع 

اجملاورون : 

شماال : مرزوق 

شرقا : الشارع 

جنوبا : ورثة احمد لعروسي 

غربا : الشارع 

طالبة التحفيظ : زانون خدوج بنت سليمان 

مطلب رقم 59979 - 24

اسم امللك : "الفقيري "

موقعه : اقليم احلسيمة جماعة ايت قمرة احملل املدعو اغراف 

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019

مساحته : 12ار 60 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31561 - 24

شرقا : الرسم العقاري عدد 31561 - 24

جنوبا : ورثة شلة 

غربا : ورثة شلة 

طالب التحفيظ : الفقيري عمر بن علوش 



عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(452

مطلب رقم 59981 - 24

اسم امللك : " اهال "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي اجار ازوكاغ 

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019

مساحته : 2ار 04 س 

نوعه : ارض بها بناية تتكون من قبو وسفلي وثالث طوابق علوية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31513 - 24 ،هشام ايت سعيد ، الرسم 

العقاري عدد 47188 - 24.

شرقا : الشارع 

جنوبا : الشارع 

غربا : الرسم العقاري عدد 37334 - 24

طالب التحفيظ : اجملاهد جنيب بن محمد 

مطلب رقم 59984 - 24

اسم امللك : " فائزة "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو بوجيبار 

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019

مساحته : 09ار 72 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حيميت 

شرقا : حميت محمد 

جنوبا : الطريق 

غربا : حميت محمد 

طالبة التحفيظ : حلوش فائزة بنت محمد 

مطلب رقم 61003 - 24

اسم امللك : " مونات 1 "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل تخنوست 

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019

مساحته : 1ار 59 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر اخلطابي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 12859 - 24 

جنوبا : محمد اخلطابي 

غربا : محمد اخلطابي 

طالبة التحفيظ : اخلطابي مونات بنت عمر 

مطلب رقم 61004 - 24

اسم امللك : " مونات 2 "

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو تخنوست 

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019

مساحته : 01ار 67 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16482 - 24 

شرقا : ورثة عمر اخلطابي 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 48013 - 24

غربا : الرسم العقاري عدد 32454 - 24

طالبة التحفيظ : اخلطابي مونات بنت عمر 

مطلب رقم 61006 - 24

اسم امللك : " تغلبونت "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير احملل املدعو تغلبونت 

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019

مساحته : 1ار 49 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : اخلطابي جمال 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 46608 - 24 

جنوبا : الشارع 

غربا : الشارع 

طالب التحفيظ : احلداد محمد بن احمد 

مطلب رقم 61022 - 24

اسم امللك : " خرماش "

احملل  قمرة  ايت  جماعة  ورياغل  بني  دائرة  احلسيمة  اقليم   : موقعه 

املدعو افراس 

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019

مساحته : 4ار 91 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 39212 - 24 

شرقا : الرسم العقاري عدد 27904 - 24 ،الرسم العقاري عدد 27905 - 24 ، 

الرسم العقاري عدد 27903 - 24 
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جنوبا : احلامتي خدوج 

غربا : الطريق 

طالبة التحفيظ : خرماش حفيظة بنت محمد 

مطلب رقم 61023 - 24

اسم امللك : " بوغروم "

موقعه : مدينة احلسيمة حي سيدي عابد شارع الناظور 

وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019

مساحته : 48 س 

نوعه : ارض بها بناية تتكون سفلي وطابقني علويني. 

اجملاورون : 

شماال : دادي مالك، الرسم العقاري عدد 31412 - 24 

شرقا : الرسم العقاري عدد 14042 - 24 

جنوبا : الشارع 

غربا : االدريسي فاظمة ، االدريسي ميمونت ، بوغروم فاطمة 

طالبو التحفيظ : بوغروم فاطمة بنت عمر ومن معها 

مطلب رقم 91929 - 24

اسم امللك : " اخلوفي "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير حي الوالي احملل املدعو الواد املالح 

وقع حتديده في : 24 اكتوبر 2019

مساحته : 1ار 56 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : مالحي منوهة 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 91931 - 24 

غربا : مالحي منوهة 

طالب التحفيظ : اخلوفي محمد بن احمد 

مطلب رقم 91930 - 24

اسم امللك : " صليحة 1 "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير حي الدوالي احملل املدعو الواد املالح 

وقع حتديده في : 24 اكتوبر 2019 

مساحته : 2ار 77 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 91931 - 24 ، مالحي منوهة 

شرقا : ورثة توخ 

جنوبا : مالحي منوهة 

غربا : مالحي منوهة 

طالبة التحفيظ : صليحة بنت احلسني الداودي 

مطلب رقم 91931 - 24

اسم امللك : " صليحة 2 "

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير حي الدوالي احملل املدعو الواد املالح.

وقع حتديده في : 24 اكتوبر 2019 

مساحته : 1ار 59 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 91929 - 24 

شرقا : مالحي منوهة 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 91930 - 24 

غربا : مالحي منوهة 

طالبة التحفيظ : الداودي صليحة بنت احلسني 

مطلب رقم 91932 - 24

اسم امللك : "صليحة 3"

موقعه : اقليم احلسيمة بلدية اجدير حي الدوالي احملل املدعو الواد املالح.

وقع حتديده في : 24 اكتوبر 2019 

مساحته : 1ار 51 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الشارع 

شرقا : ورثة اريض ملود 

جنوبا : ورثة توخ 

غربا : ورثة توخ 

طالبة التحفيظ : الداودي صليحة بنت احلسني . 

مطلب رقم 25379 - 24

اسم امللك ''دهار السلوم "

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية اجدير ،احملل املدعو دهار السلوم

وقع حتديده في : 25 فبراير 2019

مساحته :  3 ار 00 س

نوعه : أرض عارية 
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 19908 - 24 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30649 - 24، السيد أقبال علي 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : ورثة أقبال علي محمد 

طالب التحفيظ : أقبال عبد احلكيم بن محمد. 

مطلب رقم 46574 - 24

اسم امللك : "البرودي"

زنقة  املسمى  املكان  احلسيمة،  مدينة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

سيدي يوسف 

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019

مساحته : 99 س 

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي مرفق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : الصالبي احمد 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : داود محمد

طالبو التحفيظ : فضمة افقير بنت محمد ومن معها 

مطلب رقم 47325 - 24

اسم امللك : "املساوي"

موقعه : مدينة احلسيمة احملل املدعو حي تغامنني- تغربني

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019

مساحته : 2 ار 49 س 

نوعه : ارض عارية بها بناء مكون من سفلي وطابق أول وطابق ثاني 

بالتراجع مرفق بسطح .

اجملاورون : 

شماال : املساوي حدي

شرقا : الشارع

جنوبا : بوتكابوت عبد الرحيم، املساوي أمينة 

غربا : رسم عقاري عدد47379 - 24

طالب التحفيظ : املساوي فريد بن عبد السالم

مطلب رقم 47329 - 24

اسم امللك : " أمني 3 "

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة احلسيمة احملل املدعو تورض انكمارن 

وقع حتديده في : 12 ابريل 2019

مساحته : 93 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : محمد بوغابة

شرقا : بوغابة زوليخة 

جنوبا : الوفراسي امحمد 

غربا : الرسم العقاري عدد 12176 - 24 

طالب التحفيظ : بوغابة أمني بن احلسن

مطلب رقم 54697 - 24

اسم امللك : " امزيان "

موقعه : مدينة احلسيمة حي اكار ازوكاغ شارع احللمية 

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

مساحته 99 س 

نوعه : سفلي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : امحمد البوزاوي 

شرقا : بخوش امحمد

جنوبا : طريق 

غربا : إدريس البوزاوي 

طالبة التحفيظ : امزيان سرية بنت محمد 

مطلب رقم 59982 - 24

اسم امللك : "أمزيان"

موقعه : مدينة احلسيمة، حي سيدي عابد احملل املدعو : "تورض انكمارن .

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

مساحته : 01 ار 09 س.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 47327 - 24 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد31510 - 24؛

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 61005 - 24؛

غربا : الوفراسي محمد، 

طالبة التحفيظ : امزيان الزهرة بنت احمد.

مطلب رقم 60987 - 24

اسم امللك : اخلطابي1"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "تخنوست".

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019.

مساحته : 80 س.

نوعه : ارض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة اخلطابي عمر؛

شرقا : اخلطابي محمد؛

جنوبا : ورثة اخلطابي عمر ؛

غربا : الطريق ؛

طالبة التحفيظ : منوهة بنت عمر اخلطابي.

مطلب رقم 61001 - 24

اسم امللك : "حيحود"

موقعه : مدينة احلسيمة، حي افزار.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

مساحته : 01 ار 10 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : الصاحلي فريدة؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : عالش عائشة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد39463 - 24؛

طالب التحفيظ : حيحود محمد بن علي.

مطلب رقم 61011 - 24

اسم امللك : "حسن"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " حي سيدي عابد".

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019.

مساحته : 99 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوغابة محمد؛

شرقا : الشارع

جنوبا : بوغابة وفيلة

غربا : الرسم العقاري عدد 12176 - 24؛

طالب التحفيظ : الوفراسي حسن بن َمحمد.

مطلب رقم 65681 - 24

اسم امللك : عمر"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية أجدير، احملل املدعو : تانوت".

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019.

مساحته : 15 آر 72 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : القدور محمد توهامي،

شرقا : طريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17183 - 24؛

غربا : الرسم العقاري عدد24331 - 24؛ 

طالب التحفيظ : عمر بن احمد اخلطابي.

مطلب رقم 105325 - 24

اسم امللك : "ادهار اعراب"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن ، احملل املدعو : "ادهار اعراب".

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

مساحته : 01 ار 05 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مماس امغار؛

شرقا : زينب أمغار؛

جنوبا : ملك الغير ؛

غربا : ملك الغير

طالبة التحفيظ : اليسناري فريدة بنت شعيب .

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9456 - 25

اسم امللك : " فضل اهلل ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار بني عيسى .

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 16 آ 74 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون.

شماال : ابراهيم غزالي ، الرسم العقاري رقم 71673 - 25، الشعبة؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 24827 - 25؛

غربا : الشعبة . .

طالب التحفيظ : السيد املصطفى بوعسرية بن محمد . . 

مطلب رقم 9494 - 25

اسم امللك : " احلفرة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار احلشالفة .

وقع حتديده في : 27 أغسطس 2018
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آ 34 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : حقاني الكمري ؛

شرقا : احلاج خليفة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 11448/د؛

غربا : حقاني محمد .

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب حقاني بن سليمان . .

مطلب رقم 9529 - 25

اسم امللك : " احملركة 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار توانسة .

وقع حتديده في : 25 أسبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 95 آ 04 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة احلاج كامل ولد حلمر ؛

شرقا : ورثة احلاج كامل ولد حلمر ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9528 - 25 ؛

غربا : محمد ولد ادريبس، مصطفى ولد لبيض.

طالب التحفيظ : السيد سمير زكرياء بن احمد .

مطلب رقم 9543 - 25

اسم امللك : " احلوض ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد علي الطوالع دوار اوالد حميدة .

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آ 23 س . .

نوعه : أرض فالحية بها بناء قدمي .

اجملاورون.

شماال : ورثة صالح مبروك؛

شرقا : ورثة صالح مبروك؛

جنوبا : ورثة فتيش ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد مصطفى احلمامي بن بوعزة .

مطلب رقم 9682 - 25

اسم امللك : " يسرى ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة . .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آ 99 س . .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 9057 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22627/س ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9677 - 25 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 8045 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة رفقي خدوج .

مطلب رقم 9683 - 25

اسم امللك : " شبيركات فاطنة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .

وقع حتديده في : 29 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 33 آ 37 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 25582 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21496 - 25 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 22035 - 25 .

طالبة التحفيظ السيدة فاطنة الشتيوي بنت حجاج .

مطلب رقم 9761 - 25

اسم امللك : " حوض الشيباني".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اسعادة .

وقع حتديده في : 26 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 89 آ 55 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة بوعزة العلوي، الرسم العقاري رقم : 31409 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5672/س ؛

جنوبا : بن حماني خدو؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 59749/س .

طالب التحفيظ : السيد خدو بنحماني بن عبد القادر . .

إعالن جديد بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 29502/ر

امللك املسمى : " بوزنيطيط ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشراردة . 

طالبو التحفيظ : السيد احلاج العياشي بن بوشعيب ومن معه
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وقع التحديد في : 19 يونيو 1964

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

02 نوفمبر 1988 عدد.3966.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3605 - 26

اسم امللك : "جنان بن وراد"

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي، دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق أرضي و طابق علوي واحد و بئر 

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 86 ار 89 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 74729/س- ورثة بوشعيب بن بوشعيب

جنوبا : ورثة امليلودي بن ملليح- رشيد سحيسح و من معه 

شرقا : محمد حطاب- الرسم العقاري 52069 - 26 - الرسم العقاري 

26 - 60986

غربا : ورثة امليلودي بن ملليح

طالب التحفيظ : محمد اعز بن ناجيب.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 31321 - 27

اسم امللك : " محل1078".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : اساكا

وقع حتديده في : 14ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد31320 - 27

شرقا : الزنقة )ملك بلدي( ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31322 - 27؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31316 - 27؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31325 - 27

اسم امللك : "اكر ازكاغ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، جماعة البرج، املكان املدعو : ايت بابا 

ايت احلرش .

وقع حتديده في : 15 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 02 ار38 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار .

اجملاورون : 

شماال : محمد العلمي.

شرقا : الطريق )ملك عمومي (؛ 

جنوبا : الشعبة )ملك عمومي ( ، عروش محمد ؛ 

غربا : بوشديان عباس .

طالب التحفيظ : املصطفى بوحلسن بن ابراهيم

مطلب رقم 31328 - 27

اسم امللك : "االمامي".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي تعاللني.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار70س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : اوناصر رابحة ، بن ايشي محمد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 21014 - 27؛ 

جنوبا : الزنقة )ملك بلدي( ؛

غربا : ورثة ايت موحى حلدوش.

طالبو التحفيظ : عالل الرزوقي ومن معه.

مطلب رقم 31333 - 27

اسم امللك : "فالحي".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : الكورس

وقع حتديده في : 22 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : سعيد لغنيزاع ؛
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شرقا : الزنقة )ملك بلدي( ؛ 

جنوبا : الزنقة )ملك بلدي( ؛

غربا : ادريس الصابني .

طالب التحفيظ : محمد فالحي بن مصطفى.

مطلب رقم 31342 - 27

اسم امللك : " تغالفت".

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت املكان املدعو : تاحجاويت

وقع حتديده في : 28 ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة )ملك بلدي( ؛

شرقا : بلغيتي رقية ؛

جنوبا : محمد الناشي ؛

غربا : بوسار حمو.

طالب التحفيظ : لكبير حسينة بن خليف.

مطلب رقم 31352 - 27

اسم امللك : " ملك وحى".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : املسيرة 2 زنقة 26.

وقع حتديده في : 04 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر07 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13969 - 27 ، 12958 - 27؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

جنوبا : املطلب رقم 31261 - 27 ، قاسمي محمد؛

غربا : الزنقة )ملك بلدي( .

طالبو التحفيظ : باحلسن وحـى ومن معه.

مطلب رقم 31354 - 27

اسم امللك : "السعدية".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : تيشوت العدناني.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة )ملك بلدي( ؛

شرقا : املصطفى بيرالي؛ 

جنوبا : زرطا حساكو؛

غربا : رزوقي احلسني.

طالبة التحفيظ : سعدية سربي بنت محمد

مطلب رقم 31369 - 27

اسم امللك : "سعيدي".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب، جماعة القباب، املكان املدعو : 

دوار بومعزة.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آ 44 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الزهراوي ، ورثة صاير ؛

شرقا : ورثة اوغرضة ؛ 

جنوبا : ورثة اوعرضة ؛

غربا : الطريق )ملك عمومي(.

القطعة الثانية : 

شماال : منحدر )ملك عمومي( ؛

شرقا : الطريق )ملك عمومي( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18294 - 27؛

غربا : الشعبة )ملك عمومي( ؛ 

طالب التحفيظ : سعيد موالي عمر بن سيدي محمد.

مطلب رقم 31370 - 27

اسم امللك : " مسجد اقساوين ".

موقعه : إقليم خنيفرة، دائرة وجماعة اكلموس، املكان املدعو : اقساوين.

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 48 س 

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مسجد يتكون من سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الطريق )ملك عمومي( ؛ 

جنوبا : املستقيم مصطفى مع حوشتي محمد ؛

غربا : اوشرقي ابراهيم.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.
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مطلب رقم 31377 - 27

اسم امللك : " هشام".

موقعه : اقليم خنيفرة، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة البرج 

احملل املدعو : ايت بومزيل. 

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آ 67 س 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : حيرك عبد الهادي ؛

شرقا : طريق) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : املطلب رقم 31376 - 27 ؛ 

غربا : طريق ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : هشام اشطي بن ابراهيم .

مطلب رقم 31378 - 27

اسم امللك : " اوسري".

موقعه : مدينة خنيفرة، حي الزيتون 2 رقم 74. 

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 س 

نوعه : ارض بها بها بناية دات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : ورثة اوحسني ، مليكة البوحسيني ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

غربا : اوحنيني محمد ، اوحنيني احليسن ، بويا محمد.

طالب التحفيظ : محمد اوسري بن ادريس.

مطلب رقم 41053 - 27

اسم امللك : " سعيد".

موقعه : إقليم خنيفرة، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي ام الربيع .

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد21858 - 27 .

شرقا : عسو ولد عال؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : سعيد بن محمد بن محمد.

مطلب رقم 41058 - 27

اسم امللك : " عبد العزيز".

موقعه : اقليم خنيفرة، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي حتجاويت

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : محمد العياشي ؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛ 

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : العلمي احمد .

طالب التحفيظ : عبد العزيز النوري بن محمد.

مطلب رقم 41065 - 27

اسم امللك : "لوبنى – امال - رجاء".

موقعه : مدينة خنيفرة، ، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى.

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 س

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة )ملك حضري(؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري(؛ 

جنوبا : بوحرازن محمد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 17741 - 27.

طالبو التحفيظ : امحمد الصاحلي ومن معه.

مطلب رقم 41085 - 27

اسم امللك : "ضيعة اربو اطلس".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب، جماعة تغسالني، املكان املدعو : ملوية.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 40 آ 73 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة جالل اومبارك ؛

شرقا : طريق ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : ورثة جالل اومبارك ؛

غربا : ورثة جالل اومبارك ، ايت حمو اعلي .
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القطعة الثانية : 

شماال : ورثة جالل اومبارك

شرقا : الشعبة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ورثة جالل اومبارك ؛

غربا : طريق )ملك عمومي(. 

القطعة الثالثة : 

شماال : ورثة جالل اومبارك

شرقا : : الشعبة )ملك عمومي(.؛

جنوبا : ورثة جالل اومبارك

غربا : الشعبة )ملك عمومي(. 

طالبة التحفيظ : شركة اربو اطلس .

مطلب رقم 41099 - 27

اسم امللك : " بن عمر".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : دوار اقزيز

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر01 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : عبد اجمليد السباعي؛

شرقا : احمد جالف؛ 

جنوبا : احمد جالف؛

غربا : الطريق )ملك عمومي(. 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة 

مطلب رقم 31315 - 27

اسم امللك : " دار 35".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : اساكا .

وقع حتديده في : 13ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ، مطلب عدد 31318 - 27 ؛

شرقا : الصافي عبد الرحمان ؛ 

جنوبا : حسني احلسني ؛

غربا : مطلب عدد 31317 - 27

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31316 - 27

اسم امللك : " دار 36".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : اساكا .

وقع حتديده في : 13ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطالب عدد 31320 - 27 و31321 - 27 31322 - 27؛ 

جنوبا : العربي االدريسي ؛

غربا : باحرار بوعمامة .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31317 - 27

اسم امللك : " مسجد اساكا بن عمر".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : اساكا .

وقع حتديده في : 13ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 50 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي ومرفقات .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطالب عدد 31315 - 27 و31318 - 27؛ 

جنوبا : ورثة مغراوي محمد ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31318 - 27

اسم امللك : " قاعة الوضوء".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : اساكا .

وقع حتديده في : 13ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطلب عدد 31315 - 27؛ 

جنوبا : مطلب عدد 31315 - 27 ؛

غربا : مطلب عدد 31317 - 27 ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31322 - 27

اسم امللك : " دكان عدد 1079".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : اساكا .

وقع حتديده في : 11ماي 2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال مطلب عدد 31321/ 27 ؛ 

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : العربي االدريسي ؛

غربا : مطلب عدد 31316 - 27 .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31346 - 27

اسم امللك : " خعدي".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعــــو : االكورس.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفل.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 20524 - 27؛ 

جنوبا : عزيز اومزيز؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : محمد خاعدي بن احلسني.

مطلب رقم 31347 - 27

اسم امللك : " دكان 1157".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الكورس

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 س 

نوعه : ارض بها بناية ذالت سفل وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31348 - 27؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31351 - 27؛

غربا : رشيد امعطي.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31348 - 27

اسم امللك : " دكان 1158".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الكورس

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 س 

نوعه : ارض بها بناية دالت سفل وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد31349 - 27؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31351 - 27؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31347 - 27، 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31349 - 27

اسم امللك : " دكان 1159".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الكورس

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 س 

نوعه : ارض بها بناية ذالت سفل وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد31350 - 27؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31351 - 27؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31348 - 27، 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31350 - 27

اسم امللك : " دكان 1160".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الكورس

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 س 

نوعه : ارض بها بناية ذالت سفل وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : مسجد ) ملك حبسي (؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31351 - 27؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31349 - 27، 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31351 - 27

اسم امللك : " مسجد الكورس ومرافقه".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الكورس

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار87 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول عبارة عن مسجد .

اجملاورون : 

شماال : مطالب النتحفيظ عدد : 31350 - 27 - 31349 - 27 - 31348 - 27 

، 31347 - 27 ، رشيد امعطي ، محمد اعلي امرهون .

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الشطيبي محمد . 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31367 - 27

اسم امللك : " واحي 1 ".

املكان   ، اسحاق  ايت  جماعة  القباب،  دائرة  خنيفرة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : درب احلسناوي ، حي النهضة .

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 44 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الديالي سيدي؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : ورثة الشارطي يوسف ، اكبور محند ؛

غربا : ورثة حدو موحى اعبو.

طالب التحفيظ : العربي واحي بن مولود. 

مطلب رقم 31371 - 27

اسم امللك : " قاعة الوضوء اساكا العيادي".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : اساكا العيادي

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : سيدي البهوي ، جياللي بن عتمان؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 41091 - 27

اسم امللك : " دكان عدد01 اقساوين ".

موقعه : إقليم خنيفرة، دائرة وجماعة اكلموس، املكان املدعو : اقساوين.

وقع حتديده في : 05 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13س 

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن سفلي و وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 31370 - 27؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 41092 - 27 ؛

غربا : مطلب عدد 31370 - 27 .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 41092 - 27

اسم امللك : " دكان 02 اقساون".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة وجماعة اجلموس، املكان املدعو : اقساوين

وقع حتديده في : 05 اغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 41091 - 27.

شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : مستقيم مصطفى؛

غربا : مطلب عدد 31370 - 27 .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 41102 - 27

اسم امللك : " مقبرة مزكوشن".

موقعه : اقليم خنيفرة، جماعة لهري، املكان املدعو : مزكوشن 

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 38 ار07 س 

نوعه : ارض بها مقبرة .

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 22769 - 27؛

شرقا : مطلب عدد 22769 - 27؛ 

جنوبا : مطلب عدد 22741 - 27 ؛

غربا : مطلب عدد 22742 - 27 .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.
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اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باالعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم ان السيدة اطو عراقي بنت الصديق الساكنة باقليم خنيفرة، 

مدينة مريرت ، حي الفرح زنقة وادي اخملازن ، رقم 580 ، طلب ان يسلم 

للملك  املؤسس   27  -  16002 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لها 

ام  جماعة  اجلموس،  دائرة  خنيفرة،  باقليم  الكائن  "الهام"  املدعـو 

الذي  النظير  وذلك بسبب ضياع  اعمر  : سيدي  املدعو  املكان  الربيع، 

كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا االعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

رمرام وسيم     

 

 محافظة ورزازات

مطلب رقـم 42375 - 28

اسم امللك : دار عمي قادير.

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : دوار تسركات.

مسـاحتـه : ) 01 ار 24 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق أرضي و طابق أول ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة زمزمي حسن ؛

شـرقـا : ورثة زمزمي بن ابراهيم ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ورثة سالم بوتدغارت ؛

طالب التحفيـظ : السـيد زهير بناني بن احمد.

مطلب رقـم 42504 - 28

اسم امللك : دار تسلبيت 3.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01 ار 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : األحباس ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42503 - 28

اسم امللك : دار تسلبيت 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01ار 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : األحباس ؛

شـرقـا : بورحيم ايت لكبير ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : ايت حمزة حمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42502 - 28

اسم امللك : دار تسلبيت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 02ار 01 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : األحباس ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : ايت حمزة حمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42519 - 28

اسم امللك : داو توريرت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حامد احمد ؛

شـرقـا : اد يسني محمد ؛

جـنـوبا : الرايس احلسني ؛

غـربـا : اد يسني حمو ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 42520 - 28

اسم امللك : تسبياط.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 04ار 62 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد عبد اهلل محمد ؛

شـرقـا : اد يسني حمو ؛

جـنـوبا : محمد و ايت برغان ؛

غـربـا : الرايس احلسني و اد علي محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42521 - 28

اسم امللك : دار اكنايري.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 02ار 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت عبد اهلل احمد و محمد ايت حمو ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : القايد حلسن ؛

غـربـا : اد يسني محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42522 - 28

اسم امللك : دار اوسلدا 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 02ار 29 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احمد ايت محمد ؛

شـرقـا : مازوز محمد ؛

جـنـوبا : احمد ايت محمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42523 - 28

اسم امللك : دار اوسلدا 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01ار 44 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : مازوز محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42529 - 28

اسم امللك : دار الطرية.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01ار 77 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حامد حلسن ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : ايت ابراهيم محمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42530 - 28

اسم امللك : اتقان.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01ار 42 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد حمزة حلسن ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : موماد احمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42531 - 28

اسم امللك : اتقان نوفال.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد عزي محمد ؛
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شـرقـا : املصرف و احوكار احمد ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : املصرف و اد عزي محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42541 - 28

اسم امللك : داو انرارن 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 02ار 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : ايت سي احمد محمد ؛

جـنـوبا : ايت سي احمد محمد ؛

غـربـا : بال اوكرمي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42542 - 28

اسم امللك : داو ايت حامد.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

النقب بأرك.

مسـاحتـه : ) 55 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الرايس احلسني ؛

شـرقـا : اد لعمل حلاج ؛

جـنـوبا : ايت ابراهيم محمد ؛

غـربـا : اد علي محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42544 - 28

اسم امللك : اخلميس 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 34 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : ايت محمد احمد ؛

جـنـوبا : اد علي محمد ؛

غـربـا : ايت اوماسني محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42545 - 28

اسم امللك : اخلميس 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 35 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت علي احمد ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : ايت حما علي ؛

غـربـا : ايت حما علي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42546 - 28

اسم امللك : بو اركيون.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01ار 70 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : موماد ابراهيم ؛

جـنـوبا : مازوز ابراهيم ؛

غـربـا : األحباس ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42547 - 28

اسم امللك : بو اركيون.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 55 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : األحباس ؛

جـنـوبا : مازوز ابراهيم ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 42548 - 28

اسم امللك : داو انرارن 3.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 01ار 28 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : حسن بن احلاج ؛

شـرقـا : ايت سي احمد احمد و احلاج بال ؛

جـنـوبا : فروقي حمو ؛

غـربـا : الاليف محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42549 - 28

اسم امللك : داو انرارن 4.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 99 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد بوفكر حلسن و املصرف ؛

شـرقـا : ايت احمد اد احلاج ؛

جـنـوبا : بال اوكرمي ؛

غـربـا : اد احلاج محمد بن عبد الواحد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42554 - 28

اسم امللك : اتقي.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 58 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الرايس احلسني ؛

شـرقـا : اد ياسني محمد ؛

جـنـوبا : ياسني محمد ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42555 - 28

اسم امللك : اتقي 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 01ار 47 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت سيدي عبد الواحد محمد ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : األحباس ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42556 - 28

اسم امللك : فم السويكة.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 02ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : اد حمزة احمد ؛

جـنـوبا : لقايد حلسن و املصرف ؛

غـربـا : برغن احمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42557 - 28

اسم امللك : تركى نتزكزاوت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 86 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : احوكار حلسن ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : اوتدرارت محمد ؛

غـربـا : احوكار محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42570 - 28

اسم امللك : بوتزكارت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 03ار 02 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛
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شـرقـا : اد بوفكر محمد بن حلسن ؛

جـنـوبا : عبد اهلل نايت حامد ؛

غـربـا : املصرف و التحديد االداري 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42586 - 28

اسم امللك : تزنكاض 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 02ار 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : عبد اهلل ايت اجة احمد ؛

شـرقـا : بكيز عبد اهلل ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : ورثة ايت منصور ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42595 - 28

اسم امللك : حتت املسجد 3.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت اوغرضى.

مسـاحتـه : ) 01ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : محمد ايت حسن و ايت علي محمد ؛

شـرقـا : موالي احمد ؛

جـنـوبا : اد الطالب محمد و اد حلسن محمد ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42606 - 28

اسم امللك : داو تكمي.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت اوغرضى.

مسـاحتـه : ) 01ار 08 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر و ساقية ؛

شـرقـا : اد رحو محمد ؛

جـنـوبا : ورثة ايت احلسن حسن و اجمريح حلسن ؛

غـربـا : موالي احمد و ايت علي محمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42477 - 28

اسم امللك : توكوكت 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 1ار 7 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مطلب عدد 28/42479 ؛

جـنـوبا : الشعبة و التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42478 - 28

اسم امللك : بويغيال.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 46 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42479 - 28

اسم امللك : توكوكت 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : مطلب عدد 42477 - 28 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42480 - 28

اسم امللك : اسكا.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 98 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42482 - 28

اسم امللك : اقا 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متالكوت.

مسـاحتـه : ) 1ار 29 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42507 - 28

اسم امللك : داو تسوكت 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 90 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها لوز ؛

حــدوده : 

شمــاال : مطلب عدد 42505 - 28 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42518 - 28

اسم امللك : امورغني.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 2ار 76 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها لوز ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42528 - 28

اسم امللك : فتالة.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 2ار 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها لوز ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : شعبة ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42539 - 28

اسم امللك : داو انرارن 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 1ار 20 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42597 - 28

اسم امللك : حتت املسجد 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت اوغرضى.

مسـاحتـه : ) 66 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛
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حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42612 - 28

اسم امللك : ثالث.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 2ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42613 - 28

اسم امللك : متركودوت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 9ار 43 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : ارض جماعية ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42616 - 28

اسم امللك : اكماضان 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 30 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42617 - 28

اسم امللك : اكماضان2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 1ار 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42620 - 28

اسم امللك : اكرض.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42621 - 28

اسم امللك : اوزوط نروط.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 2ار 66 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ساقية و التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : مصرف و التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42622 - 28

اسم امللك : تباحموت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 43 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42623 - 28

اسم امللك : بيدر.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : املصرف و التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر و الواد ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42624 - 28

اسم امللك : اكرض جلامع 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 1ار 36 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42625 - 28

اسم امللك : اكرض جلامع 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 5ار 21 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار لوز ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42626 - 28

اسم امللك : اكرض جلامع 3.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 1ار 74 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42630 - 28

اسم امللك : تاكنسا.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 46 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42631 - 28

اسم امللك : داو ازرك.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

متجرشت.

مسـاحتـه : ) 54 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42632 - 28

اسم امللك : تيكزالني.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42633 - 28

اسم امللك : ايكاداين 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 91 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42635 - 28

اسم امللك : متركودوت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 6ار 12 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر و التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42636 - 28

اسم امللك : شتكات.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 1ار 27 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42637 - 28

اسم امللك : داو تفراس 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 76 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛
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شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42638 - 28

اسم امللك : داو تفراس 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42655 - 28

اسم امللك : حدا الواد.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 42 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42657 - 28

اسم امللك : داو اللوز.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 2ار69 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42658 - 28

اسم امللك : فدان اد مبارك.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 1ار 07 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42668 - 28

اسم امللك : تكيضا.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : النقب.

مسـاحتـه : ) 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42670 - 28

اسم امللك : تضغارين.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : النقب.

مسـاحتـه : ) 2ار 17 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42671 - 28

اسم امللك : امكني.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : النقب.

مسـاحتـه : ) 36 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42760 - 28

اسم امللك : تابو افلوسن.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : زاوية 

سيدي بوملان.

مسـاحتـه : ) 1ار 34 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42891 - 28

اسم امللك : داو الشيخ 1.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تازولط ايت وغرضة.

مسـاحتـه : ) 86 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42920 - 28

اسم امللك : حدا الواد 2.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42921 - 28

اسم امللك : موحشوش.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 37 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42922 - 28

اسم امللك : عند الواد 1.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 74 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42923 - 28

اسم امللك : بوتسنيت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 62 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42941 - 28

اسم امللك : امليل.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 25 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42942 - 28

اسم امللك : حدا الواد 3.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 18 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42943 - 28

اسم امللك : حدا توغزافني.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 43 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مطلب عدد 42944 - 28 و التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42944 - 28

اسم امللك : تغزافت.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 54 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : مطلب عدد 28/42943 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42945 - 28

اسم امللك : حدا الساقية.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42961 - 28

اسم امللك : موباش.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 38 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42962 - 28

اسم امللك : اوزو.

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 21 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات 

املصطفى فخري     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-19261

امللك املسمى : " االخوان "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" فم تيرت " 

مساحته : 20 هـ 59 آ 23 س ،

خطني  ويخترقها  االركان  اشجار  بها  منها  بجزء  بورية  أرض   : نوعه 

كهربائيني دي التوثرين املتوسط والعالي ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 31-33955 - 31-33986 ،

شرقا : ممر،

31-  -  31-34133 أرقام  التحفيظ  ومطالب  موماد  العربي   : جنوبا 

، 31-18113 - 36623

غربا : واد ادوكلوس ،

طالبو التحفيظ : السيدة يامنة اوطائرة بنت محمد ومن معها .

مطلب رقم 31-71261

امللك املسمى : " مقبرة دو اغرم"

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" ادمالك " 

مساحته : 26 آ 08 س ،

نوعه : أرض عارية وجزء بداخلها محاطة بسور من احلجر ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-66992 ،

شرقا : رع رقم 53653-31 وملك الغير،

جنوبا : أخدود ،

غربا : رع رقم 31-53279 ،

: السيد ناظر أوقاف تيزنيت نيابة عن وزارة االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون االسالمية .

مطلب رقم 31-138500

امللك املسمى : " دار ماما "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" قصبة الراميقي" 

مساحته : 03 آ 48 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة راميقي ،

شرقا : ورثة بيهي ابرامي ،

جنوبا : رع رقم 09-8726 ،

غربا : ابراهيم بن محمد بن بيهي ،

طالبو التحفيظ : السيدة السعدية ماما بنت محمد ومن معها .

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-7928

امللك املسمى : " البوجرفاوي ".

موقعه : احملل املدعو " تيزكي ايت اخلف " جماعة وقيادة تيوغزة دائرة 

واقليم سيدي ايفني ،

طالبو التحفيظ :  السيد موالي محمد البوجرفاوي بن علي ومن معه، 

وقع حتديده بتاريخ 16 أغسطس 2013 ،

مساحته : 47 آ 65 س ،

 660 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 24 أغسطس 2011 .
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مطلب رقم 31-27633

امللك املسمى : " أساكر ".

دائرة  وقيادة رسموكة  دوار احملجوب " جماعة   " املدعو  احملل   : موقعه 

واقليم تيزنيت ،

طالبو التحفيظ : السيدة رقية بوزكني بنت محمد ومن معها ، 

وقع حتديده بتاريخ 29 ديسمبر 2015 ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

13 أبريل 2016 .

مطلب رقم 31-127885

امللك املسمى : " موجاريف ".

موقعه : احملل املدعو " دوار ادحموش " جماعة وقيادة ميراللفت دائرة 

واقليم سيدي ايفني ،

طالب التحفيظ : السيد رشيد اداحملجوب بن العربي، 

وقع حتديده بتاريخ 25 أكتوبر 2017 ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1060 

املؤرخة في 24 أبريل 2019 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 59500 - 35

اسم امللك : ملك آيت عزوز.

سعيد،  آيت  وجماعة  وقيادة  احلنشان  دائرة  الصويرة  اقليم   : موقعه 

دوار آيت مبارك.

تاريخ حتديده : 11 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 74 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية بها شجرة التني وبناية مهدمة. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : ورثة احلاج موسى الكدالي.

جنوبا : نور الدين الزعيدة – عبد الكبير اجلراي.

غربا : أحمد ابن عبيد.

طالب التحفيظ : عبد احلكيم لكدالي ابن موسى.

مطلب رقم 59805 - 35

اسم امللك : تفرط مخو

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اداوكرض، دوار بوزمة.

تاريخ حتديده : 20 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 ار 29 سنتيار. 

سفلي  من  وبناية  والزيتون  األركان  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وطابق علوي ومرآب ومسبح وخزان ماء وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد ابن سعيد جكور.

شرقا : حلسن بعوس.

جنوبا : محمد بادا.

غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : الهاشمي العامري ابن عمر

مطلب رقم 59807 - 35

اسم امللك : ملك الشعبة 2

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة، دوار املساسة.

تاريخ حتديده : 20 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 18 ار 93 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية مسيجة بها شجرة األركان وشجرة الزيتون وخروبة وبناية 

من سفلي وسطح وأخرى في طور اإلجناز ومسبح مطفية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : ورثة فاطمة املودن.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8254 - 35.

طالب التحفيظ : أسماء الشباني بنت احمد.

مطلب رقم 59808 - 35

اسم امللك : سوق عام

اقليم ودائرة الصويرة قيادة اقرمود جماعة سيدي اسحاق،   : موقعه 

دوار الكوانني.

تاريخ حتديده : 21 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 62 سنتيار. 

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وسطح غير قابل للولوج. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : قدور قمرودي.

جنوبا : ميلودة قمرودي .

غربا : قدور قمرودي.

طالب التحفيظ : ميلودة قمرودي بنت قدور.

مطلب رقم 59811 - 35

اسم امللك : تزرين 2.

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة أركان جماعة تركانت، دوار أشتوكة.

تاريخ حتديده : 24 يونيو 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 36 ار 39 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان . 

اجملاورون : 

شماال : أكيا موالي حلسن.

شرقا : أكيا موالي حلسن - مطلب التحفيظ عدد 10782 - 35.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10782 - 35.

غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : فاطمة أفسو بنت املدني.

مطلب رقم 59813 - 35 

اسم امللك : ملك التويكة.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة قيادة اقرمود جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار العبيدات.

تاريخ حتديده : 25 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هكتار 45 ار 83 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها نخلة. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12268 - 35.

شرقا : الطريق الرئيسية رقم 2207.

جنوبا : رسم عقاري عدد 11581/م.

غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : رشيد امشتكو ابن احلسن.

مطلب رقم 61817 - 35

اسم امللك : قطعة مسجد آيت كلول 2.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة بلدية تاملست، دوار آيت كلول.

تاريخ حتديده : 19 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 73 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الكلوش بلخير.

شرقا ورثة الكلوش بلخير.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : هيدة عبد الرحيم.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة. 

مطلب رقم 61818 - 35

اسم امللك : قطعة مسجد آيت كلول .

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة بلدية تاملست، دوار آيت كلول.

تاريخ حتديده : 19 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 80 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : القسري الفاطمي.

شرقا : هيدة عبد الرحيم.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : القسري الفاطمي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

مطلب رقم 61847 - 35

اسم امللك : اسكي نعليوة 1.

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي، 

دوار بوتازرت.

تاريخ حتديده : 07 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 36 ار 47 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : وزليمي احلسني – ميلود بوتزارت.

شرقا : ورثة عبدان محفوظ.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61850 - 35 وطريق عمومي.

غربا : موالي عمر متسعوت.

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت ابن موالي محند.

مطلب رقم 61849 - 35

اسم امللك : اسكي نعليوة 3.

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي، 

دوار بوتازرت.

تاريخ حتديده : 07 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 ار 97 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : موالي عمر متسعوت.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 61850 - 35.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت ابن موالي محند.
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مطلب رقم 59317 - 35

اسم امللك : عني الفوقاني.

موقعه : اقليم الصويرة دائرة آيت داوود، جماعة تاكوشت دوار آيت والل.

تاريخ حتديده : 18 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هكتار 99 ار 67 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار أشجار الزيتون واألركان واللوز وبناية مهدمة . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة املناني علي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 8591 - 35.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8591 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8591 - 35.

طالب التحفيظ : سعاد بوهاد بنت صالح.

مطلب رقم 61878 - 35  

اسم امللك : ملك الكرمات 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة الشياظمة اجلنوبية جماعة حد 

الدرا دوار الدشيرة 

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 3آر 29 س 

نوعه : ارض عارية . 

اجملاورون

شماال : ورثة سالم بن العربي 

شرقا : طريق عمومية

جنوبا : ورثة سالم بن العربي 

غربا : طريق عمومية 

طالب التحفيظ : ابرهيم الفاضلي بن سالم بن العربي 

مطلب رقم 61850 - 35  

اسم امللك : اسكي نعليوة 4

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار بوتازرت 

وقع حتديده في : 07 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 29 آر و 74 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون

شماال : موالي عمر متسعوت - مطلب رقم 61847 - 35

شرقا : مطلب رقم 61847 - 35 - طريق عمومي غير نافذ عرضه 6 أمتار 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 6 أمتار 

غربا : مطلب رقم 61849 - 35 – موالي عمر متسعوت 

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت بن موالي محند 

مطلب رقم 61848 - 35  

اسم امللك : اسكي نعليوة 2

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار بوتازرت 

وقع حتديده في : 07 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 01 هكتار و 07 آر و 30 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون

شماال : مسلك عمومي عرضه 6 أمتار /

شرقا : مسلك غير نافذ – موالي عمر متسعوت 

جنوبا : العبوز مبارك 

غربا : مطلب رقم 59553 - 35 

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت بن موالي محند 

مطلب رقم 61833 - 35  

اسم امللك : ملك الدالية 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة أوناغة دوار أيت حامد

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 4 آر و 20 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية بها شجرة الزيتون. 

اجملاورون

ورثة   –  35  -  39947 عدد  عقاري  رسم   – شرار  احلفيظ  عبد   : شماال 

سعيدة اجلعواني 

شرقا : ممر غير نافذ 

جنوبا : حفيظ اجلعواني بن احلاج سعيد 

غربا : ورثة اجلعواني صالح.

طالب التحفيظ : يوسف اجلعواني بن بوجمعة. 

مطلب رقم 59528 - 35  

اسم امللك : ملك الدار 

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة أوناغة دوار العرايش 

وقع حتديده في : 29 ماي 2019
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املساحة التي اظهرها التصميم : 03 هكتار و99 آر و 25سنتيار 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار األركان و اخلروب اللوز و الزيتون والنخيل 

ومطفيتان . 

اجملاورون

شماال : أشمرور حجوب – مطلب حتفيظ عدد 502 - 35 - رسم عقاري 

عدد 20501 - 35 - رسم عقاري عدد 21664 - 350 

شرقا : طريق عمومي 

جنوبا : ورثة كوكو عبد الواحد- شعبة 

غربا : مطلب رقم 3552 - -35 أشمرور حجوب ) طالب التحفيظ(.

طالب التحفيظ : حجوب أشمرور بن أحمد.

مطلب رقم 61812 - 35  

اسم امللك : ملك حمزة 

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اداوكازو دوار تسيال

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 09 آر و 33 سنتيار 

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون

شماال : مسلك عمومي غير نافذ 

شرقا : أحمد حدو 

جنوبا : ورثة علي شرموك

غربا : محند أمزيل 

طالب التحفيظ : حلسن حدو بن احمد

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7052 - 35

امللك املسمى : بوتكيزين

الواقع : بلديةالصويرة دوار الغزوة 

طالبة التحفيظ : بيجوان املصطفى بن ابراهيم

تاريخ التحديد : 08 ماي 2014

 434 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 25 ابريل 2007

اعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي غامن" 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 

نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 174 69- 1- املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي : 

 61221 - 61219 - 61215 - 61207 - 61204 - 61203 - 61198 - 61197

 -  61319  -  61312  -  61306  -  61305  -  61282  -  61224  -  61222  -

 61387 - 61385 - 61384 - 61366 - 61362 - 61357 - 61337 - 61336

 -  61397  -  61394  -  61393  -  61392  -  61391  -  61390  -  61389  -

 61435 - 61434 - 61433 - 61424 - 61405 - 61403 - 61399 - 61398

 -  61488  -  61486  -  61467  -  61447  -  61444  -  61439  -  61437  -

 61577 - 61515 - 61502 - 61497 - 61496 - 61494 - 61492 - 61490

 -  61659  -  61658  -  61614  -  61613  -  61608  -  61600  -  61599  -

 61708 - 61706 - 61705 - 61669 - 61667 - 61665 - 61664 - 61660

 - 61737 - 61722 - 61721 - 61716 - 61714 - 61710 -

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 54823 - 37

اسم امللك : " احمليجر " .

بلحسن  امحمد  سيدي  جماعة  تيسة  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو أورد ملوك الشنانقة . 

وقع حتديده في : 8 اكتوبر 2018 ،

مساحته : 01 هـ 05 ار 74 س .

نوعه : ارض عارية . 

شماال : رسم عقاري عدد 13003 - 37 و مطلب عدد عدد 21802 - 37 

و رسم عقاري عدد 13001 - 37 

شرقا : رسم عقاري عدد 13744 - 37 ورسم عقاري عدد 13016 - 37 

ورسم عقاري عدد 13017 - 37 

جنوبا : رسم عقاري عدد 13017 - 37 ؛ 

غربا : مطلب عدد : 21792  - 37 ، 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 63891 - 37

اسم امللك : الزوبة " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي احجردريان.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019 ،

مساحته : 01 ار 38 س .

 + ارضي علوي  +طابق  ارضي سفلي  بناية من طابق  بها  ارض   : نوعه 

طابق علوي . 

شماال : ممر في مشروع عرضه 2 متر و بعده راضية املساري بنت عمرو ؛ 

شرقا : عبد السالم املساري بن عمرو ؛ 
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جنوبا : زنقة 

غربا : بوزيد املساري بن عمرو و امحمداملساري بن عمرو ، 

طالب التحفيظ : محمد املساري بن عمرو . . .

مطلب رقم 63942 - 37

اسم امللك : " جنان حماني 2 " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة .

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019 ،

مساحته : 01 ار 24 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرة زيتون واحدة .

شماال : السعيدي احمد بن عبداهلل ؛ 

شرقا : زنقة في مشروع عرضها 6 امتار ؛ 

جنوبا : ورثة السعيدي محمد . 

غربا : ورثة احلاجة زهرة ، 

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد ومن معها 

مطلب رقم 63958 - 37

اسم امللك : " الرميلة " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي احجردريان.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019 ،

مساحته : 93 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون . 

شماال : خليصة السطي ؛ 

شرقا : احمد السطي ؛ 

جنوبا : بوشتى الغماري 

غربا : ورثة السطي عبداهلل ، 

طالبة التحفيظ : زهرة السطي بنت محمد . 

مطلب رقم 63978 - 37

اسم امللك : " كلسة احلايلة " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة .

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019 ،

مساحته : 97 س .

نوعه : ارض عارية .

شماال : سالم و رشيدة ؛ 

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 63979 - 37 . 

غربا : املرابط الغالية ، 

طالبة التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد. 

مطلب رقم 63979 - 37

اسم امللك : " كلسة احلايلة " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة .

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019 ،

مساحته : 91 س .

نوعه : ارض عارية .

شماال : مطلب رقم 63978 - 37 ؛ 

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : خزيبة محمد . 

غربا : الطاهوري بوشتى و املرابط الغالية ، 

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد ومن معها . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف      

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 16621 - 39

اسم امللك : » اليعقوبي « .

موقعه : دوار اوالد ترنة جماعة سيدي بورجا قيادة تزمورت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 اكتوبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هـ 08 ار 30 س.

نوعه : ارض فالحية بها حوض مائي، بئر وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : االحباس؛ 

شرقا : الساقية والطريق؛

جنوبا : املصرف والطريق؛

غربا : الطريق ومطلب التحفيظ عدد 18332 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد محمد اليعقوبي بن ابراهيم.

مطلب رقم 22386 - 39

اسم امللك : » تسرافت « .

ودائرة سيدي موسى  قيادة  الدير  اداوزكي جماعة  بوريا  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 02 ابريل 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 هـ 77 ار 38 س.

بئر  مائي،  حوض  بها  الرمان،  باشجار  مغروسة  فالحية  ارض   : نوعه 

وبناية سفلية.
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اجملاورون : 

شماال : مصرف وميلود رموق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد موتيق وابراهيم لشكر؛

غربا : احلاج ابراهيم لشكر؛

طالبة التحفيظ : السيدة جنيبة الشكلي بنت موحى.

مطلب رقم 28393 - 39

اسم امللك : » فدان اكراني « .

موقعه : دوار عني املديور جماعة وقيادة مشرع العني تارودانت.

وقع حتديده : 26 نوفمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 66 س.

نوعه : ارض محاطة بسور مبني في جزء منها بناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الطاهر غوليلب؛ 

شرقا : حسن خروبة؛

جنوبا : مروش عمر ؛

غربا : الطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد احلسن الغرفي حسن بن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 28414 - 39

اسم امللك : » فم الدوار« .

موقعه : دوار تصدرت جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 04 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 26 ار 16 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : طريق وممر؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : ممر والساقية؛

طالب التحفيظ : السيد عمر مزيان بن عبد اهلل.

مطلب رقم 28425 - 39

اسم امللك : » ملك الدوماني « .

عني   قيادة  اوعمر  احمد  سيدي  جماعة  بلقاسم  ايت  دوار   : موقعه 

شعيب اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 11 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 30 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : مياح احلاج العربي؛ 

جنوبا : كرموس بومهدي والرسم العقاري عدد 40677 - 39؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : السيد احمد الدوماني بن محمد.

مطلب رقم 28440 - 39

اسم امللك : » ملك البشير « .

موقعه : دوار تازمورت جماعة وقيادة تازمورت اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 21 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 00 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وزهرة اصبار؛ 

شرقا : زهرة اصبار والطريق؛ 

جنوبا : الطريق ونعيمة اصبار؛

غربا : نعيمة اصبار والطريق ؛

طالب التحفيظ : السيد البشير احلاير بن علي.

مطلب رقم 28449 - 39

اسم امللك : » ملك فوق الدوار « .

تامية   اوالد  دائرة  قيادة عني شعيب  الرمل  اهل  الدويوير جماعة  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 13 ار 27 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر، صهريج، وحوض مائي وبناية سفلية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 730 - 39؛

غربا : الرسم العقاري عدد 891 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل ايت البريريك بن محمد.

مطلب رقم 28478 - 39

اسم امللك : » النويدر « .

: دوار الكنة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري  موقعه 

اقليم تارودانت.
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وقع حتديده : 14 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 41 ار 35 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38646 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 38646 - 39؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 36855 - 39 ؛

.Société Station service : طالبة التحفيظ

مطلب رقم 28500 - 39

اسم امللك : » ملك الكراج « .

موقعه : دوار تصدرت جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 57 ار 20 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38697 - 39؛ 

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : ورثة انبود حماد؛

غربا : املصرف والرسم العقاري عدد 33378 - 39؛

القطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38697 - 39؛ 

شرقا : قناة مائية؛

جنوبا : ورثة انبود حماد؛

غربا : الشعبة؛

  LES GEANTS DU REVETEMENT SUD شركة جليون درفتمون جنوب -

مطلب رقم 28501 - 39

اسم امللك : » اكفاي « .

موقعه : دوار تصدرت جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 يناير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 04 س.

البرتقال   الزيتون،  باشجار  مغروسة  بسور  محاطة  ارض   : نوعه 

والليمون وبها بئر.

اجملاورون : 

شماال : محمد وعزيز؛ 

شرقا : حسن وعزيز ومبارك وعزيز؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : اوحلو حلسن؛

طالبو التحفيظ : السيد موالي سعيد الفاطمي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28517 - 39

اسم امللك : » احلدبان « .

سيدي  دائرة  احمر  قيادة  اداومومن  جماعة  الشراكة  دوار   : موقعه 

موسى احلمري اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 07 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 هـ 34 ار 82 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : السهب والطريق؛ 

شرقا : الطريق واحلاج ابراهيم لعريبي؛

جنوبا : احلاج ابراهيم لعريبي وعمر بن محمد؛

غربا : عمر بن محمد والسهب؛

طالب التحفيظ : السيد بوشفر عبد السالم بن محمد.

مطلب رقم 28565 - 39

اسم امللك : » فدان املعلمني « .

موقعه : دوار املعلمني جماعة اخلنافيف قيادة اوالد امحلة دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هـ 50 ار 88 س.

نوعه : ارض فالحية بها بئر، اصطبل وبناية سفلية.

اجملاورون : 

شماال : الوزاطي فطومة، العربي عسلي و يوسف الوزاطي ؛ 

شرقا : يوسف الوزاطي والطريق؛

جنوبا : بنو امبارك، بانو عبد العزيز ومحمد بوركبة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 19348 - 39؛

طالب التحفيظ : السيد محمد زطيط بن بلعيد.

مطلب رقم 28583 - 39

اسم امللك : » ملك بوزيد « .

موقعه : باب تارغونت بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 04 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 47 س.

نوعه : ارض عارية .
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اجملاورون : 

شماال : الطاهر بحاجي وورثة عمر ناظر؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطائي اللة شريفة؛

غربا : مصرف والرسم العقاري عدد 35543 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بوزيد بن عمر.

مطلب رقم 28591 - 39

اسم امللك : » دار عامر « .

موقعه : دوار اوالد بلعيد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 88 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : عمر ايت سالم؛ 

شرقا : ورثة حماد معروف؛ 

جنوبا : اولتي سي حلسن؛

غربا : الطريق ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد عامر بن احملجوب.

مطلب رقم 28592 - 39

اسم امللك : » تاع ايت عبو « .

موقعه : دوار اوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 18 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 59 ار 92 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12485 - 39 والرسم العقاري عدد 18316 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد18316 - 39؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 28721 - 39 ؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن ايت يحيا بن محمد.

مطلب رقم 28594 - 39

اسم امللك : » ضريح سيدي ابراهيم اركراك « .

موقعه : بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 19 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 51 س.

نوعه : خربة.

اجملاورون : 

شماال : العدناني موالي احلسن؛ 

شرقا : عدنان العربي؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر والعدناني موالي احلسن ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة تارودانت.

مطلب رقم 28599 - 39

اسم امللك : » دار العربي « .

موقعه : حي اجلديد بلدية اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 22 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 10 ار 02 س.

نوعه : ارض محاطة بسور بها ثالث بنايات سفلية احداها ذات 

طابق اول وحمام وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ والرسم العقاري عدد 36050 - 39 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 36050 - 39 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق واحمد القاهرى؛

طالب التحفيظ : السيد مرتب العربي بن احلسني.

مطلب رقم 28611 - 39

اسم امللك : » فدان الظهرة « .

موقعه : دوار السراحنة جماعة وقيادة اكلي دائرة اوالد برحيل

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 07 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : البدوي اخملتار؛ 

شرقا : مصرف ؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة تارودانت.

مطلب رقم 28614 - 39

اسم امللك : » جنان الفصة « .

موقعه : دوار السراحنة جماعة وقيادة اكلي دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 مارس 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 06 ار 80 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بسبعة اشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛ 

شرقا : ورثة موالي علي بوهو؛

جنوبا : ورثة محمد بن احلسني؛

غربا : بن قدور عمر ومصرف وبن قدور سعيد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة تارودانت.

مطلب رقم 28616 - 39

اسم امللك : » جنان ايت عالل « .

موقعه : دوار السراحنة جماعة وقيادة اكلي دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 98 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة بستة اشجار من الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت عبد الرحمان؛ 

شرقا : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ورثة سليمان بن محمد وورثة علي بن زعيم؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة تارودانت.

مطلب رقم 5978 - 39

اسم امللك : » الدوكني « .

اوموسى  اهلل  عبد  قيادة سيدي  ملهارة  اوزتاض جماعة  دوار   : موقعه 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 28 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 02 هـ 93 ار 09 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : سهب؛

جنوبا : ممر ووحمان مبارك؛

غربا : وحمان مبارك وايت وحمان نوري ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة تارودانت.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن : السيد ميلود سهلي بن الطاهر، الساكن ضيعة 

البورة احملايطة بلدية تارودانت، طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم 

الطاهر*،  *بقعة   : املدعو  للملك  املؤسس  11594/س   : عدد  العقاري 

برحيل  اوالد  دائرة  اوموسى  اهلل  عبد  سيدي  قيادة  اكلي  حد  الكائن 

اقليم تارودانت و ذلك بسبب ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 5992 - 40

اسم امللك :  " اسباعني".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة الشويحية دوار احلفرة.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2018.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز والزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 97ار 25 س . 

اجملاورون : 

شمال : ممر عمومي بعرض 07 امتار.

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 20359 - 02 و284 - 40.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 41213 - 40.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 20359 - 02.

طالب التحفيظ : عيسى جخجوخ بن ميمون. 

مطلب رقم 7566 - 40

اسم امللك :  " تباردة".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار اوالد احمد بنعلي.

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2018.
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نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز والزيتون و بناية آيلة للسقوط 

عبارة عن طابق ارضي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08 ار 67 س . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعلي الطيب.

شرقا : طريق بعرض 3 امتارمن ورائها مطلب التحفيظ عدد 5420 - 40.

جنوبا : ممر عمومي عرضها 10 امتار.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7606 - 40.

طالب التحفيظ : محمد بنعلي بن عبد القادر.

مطلب رقم 7613 - 40

اسم امللك :  " سامغيل".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار بوعمالة.

وقع حتديده في : 02 يناير 2017.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 ار 23 س . 

اجملاورون : 

شمال : الرسم العقاري عدد 51502 - 40، عبد الوهابي امني

شرقا : عبد الوهابي وهيبة، عبد الوهابي زكية .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6022 - 40.

غربا : ممر عرضه غير محدد من ورائه الرسم العقاري عدد 52739 - 40.

طالب التحفيظ : عبد املنعم عبد الوهابي بن محمد . 

مطلب رقم 7740 - 40

اسم امللك :  " بوغريبة1".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية.

وقع حتديده في : 03 يوليو 2017-.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 ار11 س . 

اجملاورون : 

شمال : مطلب التحفيظ عدد 7703 - 40 من ورائه ممر عرضه 10 امتار.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 7703 - 40 من ورائه ممر عرضه 10 امتار.

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 403.

.O - 251 غربا : الرسم العقاري عدد

طالبو التحفيظ : فاطمة مالكي بنت محمد ومن معها . 

مطلب رقم 7798 - 40

اسم امللك :  " تاوريرت اوقوبعن".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار عيشون.

وقع حتديده في : 25 ماي 2018-.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 ار 26 س . 

اجملاورون : 

شمال : بشروري بنعزو وبشروري حوماد وبشروري عبد القادر.

شرقا : ممر عمومي عرضها 06 امتار من ورائها مطلب التحفيظ عدد 

7578 - 40، عبد الغني ملوك، ورثة محمد بن محمد ملوك .

جنوبا : بشروري عيسى، بشروري ميمون، بشروري مصطفى، بشروري 

عبد القادر، بشروري رابحة.

غربا : الرسم العقاري عدد 34842 - 02

طالب التحفيظ : بشروري يونس بن ميمون. 

مطلب رقم 7835 - 40

اسم امللك :  " ارحابي".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار القلعة.

وقع حتديده في : 30 يناير 2008.

نوعه : ارض فالحية بها بناية عبارة عن طابق ارضي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 ار 25 س . 

اجملاورون : 

شمال : ممر عمومي بعرض 10 امتار.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 7610 - 40.

جنوبا : ملك الدولة.

غربا : ورثة يونسي عبد اهلل.

طالب التحفيظ : عمرو اومهدي بن املهدي.

مطلب رقم 7856 - 40

اسم امللك :  "بنستوت 2 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار لوساطة.

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019-.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 49 ار 77 س . 

اجملاورون : 

شمال : مطلب التحفيظ عدد 7857 - 40.

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار من ورائها الرسم العقاري عدد 

66787 - 40، بوعقلني نصيرة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 66854 - 40.

غربا : الرسم العقاري عدد 21903 - 40، زالفي رمضان.

طالب التحفيظ : عبد العزيز بوعقلني بن عمرو. 

مطلب رقم 7857 - 40

اسم امللك :  "بنستوت 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار لوساطة.

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019-.
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نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 55 ار 74 س . 

اجملاورون : 

شمال : ورثة صنهاجي.

شرقا : بوكلني نصيرة.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7856 - 40.

غربا : زالفي رمضان.

طالب التحفيظ : عبد العزيز بوعقلني بن عمرو. 

مطلب رقم 8066 - 40

اسم امللك :  " عركوب اللحم".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار حركات.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2019-.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 90 ار 54 س 

اجملاورون : 

شمال : مطلب التحفيظ عدد 8068 - 40.

شرقا : ورثة غوميض عبد القادر وورثة بنطرشة.

جنوبا : بوجيدة عبد القادر.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6314 - 40، بوجيدة عبد القادر.

طالب التحفيظ : امليلود جامعي بن احميدان. 

مطلب رقم 8067 - 40

اسم امللك :  " عركوب اللحم".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار حركات.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2019-.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 81ار 66 س . 

اجملاورون : 

شمال : فتيحة جامعي.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 16483 - 02.

جنوبا : جامعي العيد ومن معه.

غربا : بوجيدة عبد القادر.

طالبة التحفيظ : فيزة جامعي بنت احمد . 

مطلب رقم 8068 - 40

اسم امللك :  " عركوب اللحم".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار حركات.

وقع حتديده في : 05 فبراير 2019-.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 46 ار 35 س 

اجملاورون : 

شمال : الهام جامعي.

شرقا : ورثة غوميض عبد القادر وورثة بنطرشة.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8066 - 40.

غربا : بوجيدة عبد القادر.

طالب التحفيظ : احميدان جامعي بن عبد السالم . 

مطلب رقم 8094 - 40

اسم امللك :  "بنستوت ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2019-.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 41 ار 53 س . 

اجملاورون : 

شمال : عيساوي عمرو.

شرقا : ممر عمومي عرضه 10 امتار من ورائها مطلب التحفيظ عدد 

8095 - 40، عيساوي عمرو.

جنوبا : غلوش ميمون ومن معه.

غربا : الرسمني العقاريني عدد 53448 - 40 و 28683 - 40.

طالب التحفيظ : علي الرماش بن بوجمعة. 

مطلب رقم 8095 - 40

اسم امللك :  " بنستوت 1".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2019-.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 56 ار 72 س . 

اجملاورون : 

شمال : عيساوي عمرو.

شرقا : الرسوم العقارية عدد 21903 - 40 و 5477 - 40 و 20020 - 02 

و 28683 - 40.

جنوبا : ورثة رماش فاطمة.

مطلب  ورائها  من  امتار   10 عرضها  معبدة  عمومية  طريق   : غربا 

التحفيظ عدد 8094 - 40، عيساوي عمرو، غلوش ميمون ومن معه.

طالب التحفيظ : علي الرماش بن بوجمعة . 
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مطلب رقم 8126 - 40

اسم امللك :  " تفروين".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار اوالد معمر.

وقع حتديده في : 28 ماي 2019-.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون وبناية تتكون من طابق ارضي وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 43 ار 14 س 

اجملاورون : 

شمال : ورثة زاكي محمد، ورثة طاهري احلاج علي.

شرقا : الرسم العقاري عدد o/25178، ورثة احلاج علي.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار.

غربا : طريق وطنية رقم 607 من ورائها الرسم العقاري عدد 12763 - 40،.

طالبو التحفيظ : ربيعة غوميض بنت مزيان ومن معها.

مطلب رقم 8162 - 40

اسم امللك :  " مسجد تيزي يخلف".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تيزي يخلف.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019-.

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مسجد وخزان ماء. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 ار 94 س . 

اجملاورون : 

.o/13863 شمال : الرسم العقاري عدد

.o/11715 شرقا : الرسم العقاري عدد

جنوبا : االوقاف.

.o/13863 غربا : الرسم العقاري عدد

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف والشؤون االسالمية وجدة . 

مطلب رقم 19121 - 02

اسم امللك :  " ملك الدولة 82".

موقعه : اقليم بركان دائرة السعيدية جماعة مداغ املكان املسمى دشيرة.

وقع حتديده في : 24 ابريل 2001-.

نوعه : ارض فالحية بها بنايتني من طابق سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 هـ 05 ار 10 س 

اجملاورون : 

شمال : الرسمني العقاريني عدد 2905 - 02 و4873 - 02.

 02 -  43222 العقاريني عدد  الرسمني   ،18 رقم  رئيسي  : طريق  شرقا 

و43223 - 02.

جنوبا : الرسوم العقارية عدد 4638 - 40، 9050 - 02 و 9940 - 02.

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار من ورائها الرسم العقاري عدد 

.02 - 910

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية - امللك اخلاص - النائب عنها السيد 

مدير االمالك اخملزنية بوجدة .

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى – كيس -

ذي مطلب التحفيظ رقم 7787 - 40 

الكائن اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال 

والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 968

بتاريخ 19 يوليو 2017-.

بدال من : 

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 - ابراهيم املهدي بن محمد. 

2 - محمد كارم .

3 - رمضان املهدي .

4 - مليكة املهدي بنت محمد .

5 - عمارة املهدي بنت محمد .

6 - وردة املهدي بنت محمد .

7 - ابراهيم املهدي بن محمد.

8 - خديجة املهدي بنت محمد.

9 - محمد املهدي بن محمد.

10 - احمد املهدي بن محمد.

11 - فطيمة املهدي بنت محمد.

12 - زاهية املهدي بنت محمد.

13 - فاطنة املهدي بنت محمد.

14 - ربيعة املهدي بنت محمد.

15 - حليمة املهدي بنت محمد.

16 - ميمونة املهدي بنت محمد.

اقرا : 

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 - ابراهيم املهدي بن محمد بنسة 2/19. 

2 - رمضان املهدي بن محمد بنسة 2/19.

3 - مليكة املهدي بنت محمد بنسة 1/19.

5 - عمار املهدي بن محمد بنسة 2/19. .

5 - وردة املهدي بنت محمد بنسة 1/19.

6 - خديجة املهدي بنت محمد بنسة 1/19. 

7 - محمد املهدي بن محمد بنسة 2/19.

8 - احمد املهدي بن محمد بنسة 2/19.

9 - فطيمة املهدي بنت محمد بنسة 1/19.

10 - زاهية املهدي بنت محمد بنسة 1/19.

11 - فاطنة املهدي بنت محمد بنسة 1/19.

12 - ربيعة املهدي بنت محمد بنسة 1/19. 

13 - حليمة املهدي بنت محمد بنسة 1/19.

14 - ميمونة املهدي بنت محمد. بنسة 1/19.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى    
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 24949 - 42

اسم امللك : ملك آيت هري 1.

موقعه : إقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  خنيس.

وقع حتديده في : 08 يونيو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37آر77س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : آيت هري زايد؛

شرقا : أيت هري موحى وآيت هري هري؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : عمر آيت هري بن علي.

     

مطلب رقم 35192 - 42

اسم امللك : اكالن 6.

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدركلوت.

وقع حتديده في : 19يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10آ38س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 28618 - 14

الريش  دائرة  ميدلت،  بإقليم  الكائن  الدرداق"  "أرض   : املسمى  امللك 

جماعة النزالة.

طالب التحفيظ :  شركة واجوت

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2006.

 624 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 15 ديسمبر 2010.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                             حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

 

مطلب رقم 8366 - 43

اسم امللك : " لعشي".

موقعه : مراكش املدينة، حي بنصلح، درب اجلنائز رقم 5؛ 

تاريخ التحديد : 17 يوليو 2017؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 أر 16 سنتيار؛

نوعه : در للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :      

االرض  من  متر   2.5 علو  من  ابتداء  خديجة  دادة  لفائدة  الهواء  -حق 

مساحته 10 سنتيار؛

-حق االتكاء لفائدة حلاج أحمد على نصف عرض حائط الواجهة ابتداء 

من علو 2 متر من االرض؛

-جدران مشتركة

اجملاورون  : 

شماال  : صابة لغزاين؛ 

شرقا  :  دادة خديجة و خدوج ؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم 51747 - 43 و امزلي أحمد؛ 

غربا  : لسكري أحمد؛

طالبي التحفيظ  :  جميلة لعشي بنت الطاهر.

مطلب رقم 8783 - 43

اسم امللك  : " ملك ايت موسى"

موقعه : مراكش املدينة، طوالة الرحبة القدمية رقم 7 مكرر؛ 

تاريخ التحديد : 17 ديسمبر 2018؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 02 سنتيار؛

نوعه : مدخل؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :      

-جدران مشتركة؛

التكميلي  التحديد  مبحضر  اليها  االشارة  متت  التي  التالية  واحلقوق 

املنجز بايعاز من طالب التحفيظ:

حق الهواء على الرسم العقاري 19087 - 43 ابتداء من الطابق االول ذي 

علو 4 متر من االرض مساحته 47 سنتيار.

حق الهواء على ورثة املغازلي ابتداء من الطابق الثاني ذي لعلو 7.75 

متر، مساحته 17 سنتيار.
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اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 19087 - 43؛ 

شرقا  :  زنقة الرحبة القدمية ؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم 19087 - 43؛ 

غربا  : الرسم العقاري رقم 19087 - 43؛

طالبي التحفيظ  :  كمال ايت موسى بن محمد.

مطلب رقم 8809 - 43

اسم امللك  : " دار يانيس"

موقعه : مراكش املدينة، جامع الفنا لقصور، درب دفة وربع رقم 28؛ 

تاريخ التحديد : 22 يناير 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 34 سنتيار؛

نوعه : در للسكن من طابق أرضي، طابقني وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : جدران مشتركة؛

اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم 50594 - 43؛ 

شرقا  :  درب دفة وربع ؛

جنوبا  : الصابة و الرسم العقاري رقم 28171/م؛ 

غربا  : الرسم العقاري رقم 50594 - 43؛

طالبي التحفيظ  :  محمد الراحل بن الهاشمي.

ااحملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي بوسف بن علي.

جواد شريفي.  

 

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 30536 - 44

اسم امللك : ملك زروق 

موقعه : دوار اوالد سيدي رحال قيادة وجماعة امطل سيدي بنور 

وقع التحديد في : 27 ديسمبر 2016

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 ار 41 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها بنايات وأشجار وبئر

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضه 5 امتار    

شرقا : طريق عمومي عرضه 5 امتار       

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4534 - 44 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4534 - 44

طالب التحفيظ : زروق امحمد بن اجلياللي 

مطلب رقم 120703 - 44

اسم امللك : احلطة 

موقعه : دوار الرشاشدة جماعة وقيادة امطل اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 10 يوليو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 90 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها بنايات و مطفيتني 

اجملاورون : 

شماال : منانة بنت خلوق    

شرقا : طريق عمومي متغير العرض ومحمد بن خلوق       

جنوبا : حليمة بنت عبد السالم  

غربا : اجلياللي بن هنبة 

طالب التحفيظ : خلوف مباركة بنت خلوق بن هدي 

مطلب رقم 120740 - 44

اسم امللك : بقعة احلطة 

اقليم  العونات  وقيادة  جماعة  يوسف  أوالد  مسمارة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 30 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 ار 70 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار وبئر 

اجملاورون : 

شماال : عائشة حميدة بنت امحمد    

شرقا : زهرة الذهبي بنت لكبير ومن معها      

جنوبا : علي حميدة بن محمد ومن معه  

غربا : علي حميدة بن محمد ومن معه 

طالب التحفيظ : حميدة عائشة بنت محمد

مطلب رقم 120803 - 44

اسم امللك : بالد العوجة 

اقليم  العونات  قيادة  تسيريس  بني  رحال جماعة  أوالد  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 06 أبريل 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار 76 سنتيار

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق املؤدي الى الرحامنة    

شرقا : ورثة خليفة بن املعطي       

جنوبا : جمعية الرحمة  

غربا : طريق جهوية رقم 202 الرابطة بني اربعاء العونات و الدار البيضاء 

طالب التحفيظ : جابري حليمة بنت محمد بن ناصر

مطلب رقم 120804 - 44

اسم امللك : أرض احلطة 

موقعه : دوار اوالد عزوز الشراريد جماعة وقيادة بني هالل اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 16 أبريل 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 30 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون
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اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه ثالثة أمتار    

شرقا : احلاج العنبي بن عيسى       

جنوبا : احلاج العنبي بن عيسى  

غربا : مسجد دوا ر اوالد عزوز 

طالب التحفيظ : بركات محمد بن بوشعيب 

مطلب رقم 120824 - 44

اسم امللك : حطة السي محمد بن احلسني والروضة 

اقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 10 يوليو 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 ار 99 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : العربي امللسي بن عبد السالم    

شرقا : احمد امللسي بن عبد السالم وورثة محمد شفيق        

جنوبا : ورثة العربي زروال بن عبد اهلل وممر  

غربا : ملك االوقاف وورثة عائشة زروال بنت عبد اهلل 

طالب التحفيظ : زروال عبد الكبير بن عبد الرحمن

مطلب رقم 120825 - 44

اسم امللك : الكاعة 

اقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 10 يوليو 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 36 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم امللسي    

شرقا : ورثة العربي زروال بن احمد       

جنوبا : ورثة العربي زروال بن عبد اهلل  

غربا : ورثة وزاع محمد بن حمادي 

طالب التحفيظ : زروال عبد الكبير بن عبد الرحمن

مطلب رقم 120826 - 44

اسم امللك : بقعة اجلامع 

اقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 10 يوليو 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 11 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق الدوار متغير العرض.   

شرقا : مسجد دوار الشدادنة وورثة محمد محسيني       

جنوبا : سراج الدين عبد الرحمان  

غربا : ورثة محمد احلوساني وورثة العربي زروال 

طالب التحفيظ : زروال عبد الكبير بن عبد الرحمن

مطلب رقم 120827 - 44

اسم امللك : بقعة الروضة 

اقليم  مطران  قيادة  بوساكن  اوالد  جماعة  الشدادنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 10 يوليو 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار 46 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ممر الدوار متغير العرض    

شرقا : ورثة العربي زروال       

جنوبا : ورثة محمد حوساني ومطلب التحفيظ رقم 120826 - 44  

غربا : ورثة ملصدق زروال بن احمد 

طالب التحفيظ : زروال عبد الكبير بن عبد الرحمن

مطلب رقم 120842 - 44

اسم امللك : أرض شكري 

اقليم  هالل  بني  وقيادة  جماعة  الشراريد  سعيد  اوالد  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 24 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 ار 93 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : السعدية مقبول بنت بوشعيب    

شرقا : السعدية مقبول بنت بوشعيب       

جنوبا : ممر عمومي عرضع 3 أمتار  

غربا : مطلب التحفيظ رقم 42678 - 44 

طالب التحفيظ : شكري امبارك بن امبارك 

مطلب رقم 120875 - 44

اسم امللك : أرض الديار 

اقليم  بوحمام  قيادة  العطاطرة  جماعة  احلساسنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 16 أكتوبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 56 سنتيار
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نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم سكني    

شرقا : ابراهيم سكني       

جنوبا : ورثة سعيد بن احمد وورثة امحمد اعبوشة  

غربا : ابراهيم سكني 

طالب التحفيظ : سكني ابراهيم بن سعيد

مطلب رقم 120877 - 44

اسم امللك : أرض الديار 

اقليم  بوحمام  قيادة  العطاطرة  جماعة  احلساسنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 16 أكتوبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 23 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم سكني    

شرقا : ورثة امحمد عبوشة ورثة محمد الصغير ورثة احمد الطالب        

جنوبا : القناة الرئيسية للسقي  

غربا : ورثة امحمد عبوشة 

طالب التحفيظ : سكني ابراهيم بن سعيد

مطلب رقم 120878 - 44

اسم امللك : أرض الديار 

اقليم  بوحمام  قيادة  العطاطرة  جماعة  احلساسنة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 16 أكتوبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 ار 10 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة غنو بنت احمد    

شرقا : ابراهيم سكني        

جنوبا : ورثة امحمد عبوشة وابراهيم سكني  

غربا : القناة الرئيسية للسقي وورثة احمد القديوي

طالب التحفيظ : سكني ابراهيم بن سعيد:

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

 الواقعة مبنطقة التحفيــظ اجلماعي املدعوة

»اجلابرية سيدي بنور«

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

اجلابرية  القروية  باجلماعة  الكائنة  اجلابرية  باملنطقةاملدعوة  الواقعة 

قيادة امطل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشـر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريـف عدد : 69-174 املؤرخ في 10 

جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد :

 79389  -  75293  -  88667  -  82511  -  80085  -  79387  -  75186

 82782  -  80127  -  79527  -  76206  -  88715  -  82702  -  80126  -

 -  76329  -  88780  -  82967  -  80135  -  79664  -  76328  -  88719  -

 80137  -  79719  -  76381  -  88781  -  83268  -  80136  -  79682

 -  89165  -  84513  -  80138  -  79796  -  76550  -  89079  -  83850  -

 80539 - 79819 - 76719 - 89173 - 86243 - 80323 - 79798 - 76634

 -  89270  -  86419  -  80708  -  79855  -  76720  -  89245  -  86390  -

 81356 - 79950 - 76864 - 89271 - 87188 - 81265 - 79921 - 76807

 -  89365  -  87417  -  81370  -  79955  -  77038  -  89283  -  87265  -

 81427 - 79999 - 77785 - 89395 - 87418 - 81371 - 79998 - 77039

 -  89935  -  88022  -  81793  -  80000  -  78575  -  89883  -  87806  -

 82042 - 80033 - 79144 - 90086 - 88027 - 81890 - 80007 - 78802

 -  90102  -  88603  -  82357  -  80067  -  79330  -  90091  -  88600  -

.90165  -  90369  -  90162  -  88617  -  82403  -  80084  -  79369

 إعالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب الت حفيــظ 

 الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعوة العامرية

إقليم سيدي بنور 

 إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقةاملدعوة العامرية الكائنة باجلماعة القروية العامرية 

بعد مضي شهرين  ينتهي  بنور  وإقليم سيدي  دائرة  بني هالل  قيادة 

ابتداء من نشـر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريـف عدد : 69-174 املؤرخ 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969(. 

 املطالب عدد :

 -  68070  -  71689  -  61330  -  70503  -  68067  -  71619  -  60955  -

 68072 - 71708 - 61551 - 63819 - 68071 - 71692 - 61492 - 70505

 -  72571  -  61784  -  63948  -  68079  -  72564  -  61694  -  63824  -

 72585 - 62045 - 63959 - 68118 - 72579 - 61850 - 63950 - 68085

 -  62102  -  64210  -  68161  -  72588  -  62059  -  64174  -  68119  -

 62410 - 64426 - 68585 - 72707 - 62206 - 64211 - 68571 - 72704

 -  64594  -  69035  -  72715  -  62411  -  64474  -  69027  -  72709  -

 64627 - 69043 - 72720 - 62495 - 64597 - 69041 - 72717 - 62412

 -  69137  -  72730  -  62722  -  64639  -  69045  -  72723  -  62587  -

 69501 - 72741 - 62942 - 67826 - 69500 - 72740 - 62888 - 66905

 -  72803  -  63065  -  71276  -  69505  -  72743  -  62943  -  67839  -

 74733 - 63349 - 71309 - 69586 - 73454 - 63116 - 71306 - 69585

 -  63698  -  71415  -  69903  -  74749  -  63466  -  71397  -  69589  -

 63816 - 68050 - 70002 - 74846 - 63815 - 70138 - 70001 - 74779

 -  68057  -  70004  -  70020  -  70314  -  68051  -  70003  -  74854  -

 68059 - 70012 - 70023 - 70493 - 68058 - 70011 - 70021 - 70451

 -  70014  -  70070  -  70497  -  68062  -  70013  -  70026  -  70494  -

 70016 - 70097 - 70502 - 68066 - 70015 - 70074 - 70500 - 68064

 -  68035  -  74867  -  68047  -  68040  -  68034  -  74866  -  68048  -

. 68045 - 68038 - 68044 - 68037 - 75005 - 75006 - 68043
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 إعالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيــظ 

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعوة بني تسريس

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر اجل للتعرض على حتفيــظ املطالب املذكورة أسفله 

الواقعة باملنطقةاملدعوة بني تسريس الكائنة باجلماعة القروية بني 

مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة  تسريس 

شهرين ابتداء من نشـر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريـف عدد :174-69 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969(.

 للمطالب عدد :

 102982 - 99753 - 111052 - 109795 - 108269 - 102981 - 99733 -

 -  108426  -  102987  -  99856  -  111076  -  109817  -  108371  -

 111078 - 109821 - 108481 - 103785 - 99859 - 111077 - 109818

 103821 - 99872 - 111079 - 109822 - 108499 - 103817 - 99863 -

 -  108503  -  105407  -  99875  -  111080  -  109823  -  108500  -

 111082 - 109849 - 108558 - 105429 - 99876 - 111081 - 109824

 105596 - 99984 - 111084 - 109871 - 108561 - 105471 - 99982 -

 108564  -  105597  -  100169  -  111102  -  109872  -  108562  -

 109890  -  108565  -  105612  -  100249  -  111103  -  109889  -

 111122  -  110614  -  108575  -  106031  -  100328  -  111119  -

 -  100386  -  111123  -  110620  -  108577  -  106055  -  100381  -

 108664 - 106087 - 100390 - 111124 - 110621 - 108662 - 106064

 -  110623  -  108686  -  106140  -  100544  -  111125  -  110622  -

 101519 - 111127 - 110631 - 108700 - 106178 - 101509 - 111126

 -  106468  -  101520  -  111130  -  110633  -  108701  -  106179  -

 110638 - 108709 - 106553 - 101521 - 111131 - 110634 - 108702

 -  111142  -  110652  -  108710  -  106642  -  102168  -  111140  -

 106845 - 102458 - 111154 - 110736 - 108727 - 106727 - 102286

 -  108732  -  106912  -  102470  -  111155  -  110745  -  108731  -

 111157 - 110799 - 108733 - 107022 - 102557 - 111156 - 110797

 -  102830  -  111158  -  110807  -  108783  -  107028  -  102733  -

 109695 - 107108 - 102831 - 111199 - 110843 - 108870 - 107080

 -  110845  -  109700  -  107162  -  102833  -  111200  -  110844  -

 102869 - 111211 - 110846 - 109701 - 107167 - 102867 - 111210

 -  107293  -  102899  -  111263  -  110852  -  109721  -  107182  -

 110890 - 109741 - 108145 - 102957 - 111264 - 110886 - 109726

 -  111316  -  111030  -  109743  -  108147  -  102958  -  111265  -

 108255 - 102978 - 111317 - 111032 - 109771 - 108149 - 102974

.111319  -  112446  -  111400  -  111318  -  111044  -  109794  -

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيــظ

الواقعة مبنطقة التحفيــظ اجلماعي املدعوة امطل 

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

امطل القروية  باجلماعة  الكائنة  امطل  باملنطقةاملدعوة  الواقعة 

قيادة امطل دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

من نشـر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريـف عدد :69-174 املؤرخ في 10 

جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد : 

 116657  -  118504  -  118431  -  117578  -  116949  -  115577  -

 117460  -  116916  -  118511  -  118432  -  117675  -  117404  -

 -  118409  -  117461  -  116927  -  118512  -  118436  -  118000  -

 118520 - 118449 - 118420 - 117484 - 116945 - 118519 - 118447

 -  117539  -  118600  -  118450  -  118423  -  117522  -  116947  -

118958 - 118499 - 119011 - 118601 - 118451 - 118430 - 117538

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

الواقعة مبنطقة التحفيـظ اجلماعي املدعوة مطران

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 

مطران  القروية  باجلماعة  الكائنة  مطران  باملنطقةاملدعوة  الواقعة 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  مطران  قيادة 

  174-69: عدد  الشريـف  )الظهيـر  اإلعالن  هذا  نشـر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليوز 1969(.املطالب عدد :

 97468 - 95013 - 94138 - 98079 - 97745 - 96888 - 95012 - 93443 - 

 94775 - 98180 - 97917 - 97637 - 95556 - 94139 - 98152 - 97882 -

 - 97730 - 96227 - 94911 - 98490 - 119775 - 97638 - 95686 -

. 120068 - 119943 - 120258 - 120348 - 120357 - 98715 - 119928

 إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيـظ

 الواقعة مبنطقة التحفيــظ اجلماعية املدعوة خميس

 القصيبة إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقةاملدعوة خميس القصيبة الكائنة باجلماعة القروية 

خميس القصيبة قيادة مطران دائرة وإقليم سيدي بنور ينتهي بعد 

: عدد  الشريف  )الظهير  اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين  مضي 

.)1969 يوليوز   25 املوافق   1389 األولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69

املطالب عدد : 

 -  138581  -  139810  -  139341  -  139090  -  138803  -  138578  -

 139092 - 138805 - 138582 - 139823 - 139343 - 139091 - 138804

 -  139347  -  139095  -  138806  -  138583  -  139829  -  139344  -

 138602 - 139860 - 139348 - 139096 - 138807 - 138594 - 139847

 -  138816  -  138603  -  139879  -  139349  -  139098  -  138812  -

 139358 - 139110 - 138817 - 138607 - 139880 - 139351 - 139099

 -  139887  -  139359  -  139111  -  138824  -  138611  -  139881  -

 138872 - 138614 - 139889 - 139360 - 139112 - 138831 - 138612

-  139116  -  138894  -  138615  -  139901  -  139361  -  139113  -



493 عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(

 139918 - 139363 - 139117 - 138895 - 138616 - 139915 - 139362 
 -  138621  -  139921  -  139369  -  139129  -  138897  -  138619  -
 139148 - 138899 - 138624 - 139922 - 139371 - 139131 - 138898
 -  139385  -  139149  -  138900  -  138625  -  139975  -  139382  -
 138634 - 139979 - 139395 - 139151 - 138920 - 138629 - 139978
 -  138950  -  138641  -  139980  -  139397  -  139153  -  138934  -
 139406 - 139155 - 138952 - 138642 - 139981 - 139398 - 139154
 -  139983  -  139450  -  139157  -  138953  -  138644  -  139982  -
 138961 - 138648 - 139984 - 139452 - 139158 - 138954 - 138646
 -  139168  -  138964  -  138650  -  139993  -  139473  -  139160  -
 140018 - 139481 - 139176 - 138965 - 138651 - 139994 - 139479
 -  138654  -  140021  -  139484  -  139177  -  138966  -  138652  -
 139212 - 138974 - 138655 - 140022 - 139495 - 139208 - 138971
 -  139547  -  139213  -  138976  -  138656  -  140023  -  139541  -
 138658 - 140028 - 139548 - 139214 - 138977 - 138657 - 140024
 -  138987  -  138661  -  140031  -  139549  -  139215  -  138981  -
 139578 - 139221 - 138988 - 138662 - 140032 - 139576 - 139216
 -  140052  -  139579  -  139222  -  138999  -  138663  -  140033  -
 139005 - 138666 - 140057 - 139583 - 139255 - 139001 - 138664
 -  139267  -  139007  -  138671  -  140058  -  139585  -  139256  -
 140105 - 139594 - 139270 - 139011 - 138679 - 140082 - 139593
 -  138691  -  140106  -  139598  -  139271  -  139012  -  138690  -
 139273 - 139020 - 138692 - 140107 - 139601 - 139272 - 139019
 -  139639  -  139274  -  139021  -  138694  -  140108  -  139633  -
 138696 - 140110 - 139644 - 139280 - 139034 - 138695 - 140109
 -  139037  -  138697  -  140111  -  139650  -  139281  -  139035  -
 139698 - 139283 - 139051 - 138699 - 140112 - 139697 - 139282
 -  140116  -  139701  -  139285  -  139055  -  138700  -  140113  -
 139062 - 138719 - 140117 - 139703 - 139287 - 139056 - 138718
 -  139289  -  139066  -  138748  -  140168  -  139704  -  139288  -
 140189 - 139707 - 139290 - 139069 - 138749 - 140188 - 139706
 -  138752  -  140199  -  139708  -  139291  -  139070  -  138751  -
 139293 - 139072 - 138755 - 140200 - 139709 - 139292 - 139071
 -  139791  -  139295  -  139076  -  138786  -  140254  -  139784  -
 138789 - 140257 - 139802 - 139296 - 139077 - 138788 - 140255
 -  139084  -  138799  -  140262  -  139804  -  139305  -  139082  -
 139806 - 139318 - 139087 - 138801 - 140781 - 139805 - 139317

.140783 - 139807 - 139324 - 139088 - 138802 - 140782 -
جميع هذه املطالب على الرمز 44.

إعـالنات جديدة عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 6403 - 44
الكائن مبنطقة ضم األراضي املدعوة منطقة الضم رقم 8 - 9 - 10 

الشطر األول من املنطقة العليا اقليم سيدي بنور
طالب التحفيظ : اراوي عبد الكبير بن احمد ومن معه.

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 6091 

بتاريخ 15 أكتوبر 2012

مطلب رقم 7745 - 44

 3 -  1 ر  األراضي املدعوة منطقة الضم رقم ب  الكائن مبنطقة ضم 

الشطر الثاني من املنطقة العليا اقليم سيدي بنور

طالب التحفيظ :  البزيوي الشرقي بن احمد ومن معه.

 وقع حتديده في ابريل 2007.

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5488 

بتاريخ 04 يناير 2007

مطلب رقم 12872 - 44

 2 -  1 ر  األراضي املدعوة منطقة الضم رقم ب  الكائن مبنطقة ضم 

الشطر الثاني من املنطقة العليا اقليم سيدي بنور

طالب التحفيظ :  بوشعيب خيشوبي بن محمد.

 وقع حتديده في ماي 2007.

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5488 

بتاريخ 04 يناير 2007

مطلب رقم 15908 - 44

 4  -  3  -  2 رقم  الضم  املدعوة منطقة  األراضي  الكائن مبنطقة ضم 

الشطر األول من املنطقة العليا اقليم سيدي بنور

طالب التحفيظ :  ابراهيم حسني بن العوني .

 وقع حتديده في يونيو 2007.

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5493 

بتاريخ 22 يناير 2007

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                           مصطفى بومهدي.

  

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 5185  - 15

اسم امللك :  ترست بوعزة .

موقعه إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار شرقاوة .

وقع حتديده في : 17 يناير 2019 . 

 نوعه : أرض فالحية بها بنايات و بئرين .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 01 ار 08 س .

اجملاورين :  

شماال : مستقيم زهرة ؛
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شرقا : الرسم العقاري رقم 19675/س )ق1( ؛

جنوبا : طالب التحفيظ و ورثة الغزواني باسكا و ورثة الكلثومي احلاج 

صالح وانصار حسن ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 24325/س ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( صالح صبار بن املعطي و من معه . 

مطلب رقم 11769 - 53

اسم امللك  :  املرس 2 .

موقعه إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد محمد .

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2019 . 

 نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 41 س .

اجملاورين :  

شماال : وهبي محمد وطريق من 5 امتار و وهبي الطاهر ؛

شرقا : االدريسي سيدي احلاج ؛

جنوبا : محمد ولد بن الزيتون ؛

غربا : وهبي محمد ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( بوشعيب وهبي بن التهامي . 

مطلب رقم 15626 - 53

اسم امللك : ارض البور .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار الشلوح .

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2013 . 

 نوعه :  أرض فالحية تخترقها طريق قدمية مختفية من 20 متر .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 13 ار 77 س .

اجملاورين :   

شماال :  الرسم العقاري رقم 11642 س )ق2( و طريق قدمية مختفية 

من 20 متر ؛

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 1083 من 20 متر و الرسم العقاري رقم 20238 س ؛

جنوبا :  طريق قدمية مختفية من 20 متر و مطلب رقم 2783 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 15627 - 53 ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( احمد الوكال بن موحى . 

مطلب رقم 15627 - 53

اسم امللك : مكيمالت .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار الشلوح .

وقع حتديده في : 02 أكتوبر 2013 . 

 نوعه :  أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  44 ار 80 س .

اجملاورين :   

شماال :  الرسم العقاري رقم 11642/س ؛

شرقا : مطلب رقم 15626 - 53 ؛

جنوبا :  مطلب رقم 2783 - 53 ؛

غربا : التهامي فاطمة ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( احمد الوكال بن موحى . 

مطلب رقم 17314 - 53

اسم امللك : مربيحة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمر .

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019 . 

 نوعه :  أرض فالحية بها بنايات و بئر و اشجار و يخترقها ممر من 3 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 61 ار 51 س .

اجملاورين :   

شماال :  الرسم العقاري رقم 54405/س ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 54405/س ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 55260/س و الرسم العقاري رقم 1208 - 15 

و مطلب رقم 4926 - 15 ؛

غربا : ممر من 3 امتار وطالب التحفيظ :  ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( محمد مؤمن ابن العربي و من معه . 

مطلب رقم 17939 - 53

اسم امللك : ارض احلطة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد البصري .

وقع حتديده في : 06 أغسطس 2019 . 

 نوعه :  أرض بها بناية من سفلي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  5 ار 14 س .

اجملاورين :   

شماال :  البصري محمد ؛

شرقا : طريق عمومي من 10 امتار ؛

جنوبا :  ممر من مترين ؛

غربا : شاعر فتيحة و ورثة البصري محمد ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( محمد ساعي بن احمد . 

مطلب رقم 18397 - 53

اسم امللك : طايل املواق .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار الشراقة .

وقع حتديده في : 22 ماي 2019 . 

 نوعه :  أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض و 

ممر من 5 امتار و ممر من مترين لفائدة عبة محمد .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هك 67 ار 10 س .

اجملاورين :   

شماال :  طريق من 10 امتار ؛
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شرقا : عبة امحمد و ممر من 5 امتار و عبة محمد ؛

جنوبا :  ورثة امحمد بن احلاج و الرسم العقاري رقم 90571 - 53 ؛

غربا : ممر من 5 امتار و من ورائه احلاج حلسن الزهري ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( نعيمة الصادق بنت املفضل و من معها . 

مطلب رقم 18444 - 53

اسم امللك : بوطويل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار الهشاش .

وقع حتديده في : 01 يوليو 2019 . 

 نوعه :  أرض فالحية بها بناية من سفلي و يخترقها خط كهربائي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  12 ار 23 س .

اجملاورين :   

شماال :  طريق من 5 امتار ؛

شرقا : ورثة الغزواني بن محمد و التايكة بنت املعطي ؛

جنوبا :  احلمراني محمد و ورثة العايدي بن الغالي ؛

غربا : طريق من 30 متر ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( محمد زياد بن عبد العزيز . 

مطلب رقم 18462 - 53

اسم امللك : ارض الرمل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار بني مجريش .

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019 . 

يخترقها  و  بنايات  بها  و  قطعتني  من  تتكون  فالحية  أرض    : نوعه   

خطني كهربائيني .

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري 01 هك 10 ار 66 س .

القطعة االولى مساحتها 9 ار 47 س يحدها :  

شماال :  الرسم العقاري رقم 19628 - 53 ؛

شرقا : ورثة محمد بن الكبير ؛

جنوبا :  طريق من 10 امتار ؛

غربا : ورثة زهرة بنت التهامي ؛

القطعة الثانية مساحتها 1 هك 01 ار 19 س يحدها :  

شماال :  طريق من 10 امتار ؛

شرقا : ورثة التهامي و محمد بن سعد ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 110878 - 53 ؛

غربا : فاطمة منيار و ممر من 3 امتار ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( حسن منيار بن بوشعيب . 

مطلب رقم 18540 - 53

اسم امللك : ارض نهيلة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة .

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019 . 

 نوعه :  أرض عارية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  3 ار 15 س .

اجملاورين :   

شماال :  الرسم العقاري رقم 22464/س و احلاج حلسن ؛

شرقا : امحيرشي محمد و الرسم العقاري رقم 132701 - 53 ؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 102655 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 22464/س ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( عبد االله الناهي بن احمد . 

يوم  من  ابتداء  شهران  املذكور  امللك  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر 

إدراج هذا االعالن باجلريدة الرسمية و تقبل هذه التعرضات باحملافظة 

على االمالك العقارية .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " بالد البحر "

مطلب رقم 7588 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 580 بتاريخ 10 فبراير 2010 

عوضا عن :  

طالب التحفيظ :  السيد)ة( محمد الطافي .

إقرأ  :  

طالب التحفيظ :  السيد)ة( محمد طاطي بن اجلياللي و من معه .

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

     فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

       

مطلب رقم 17086 - 54

اسم امللك : " تبودة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي عبدالكرمي، 

دوار دهار.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر2019.

مساحته : 01 هـ 28 آ 77 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون 

شماال : ورثة اخلياطي ملفضل؛ ورثة بوشتى اسارة؛ورثة اخلمار ملفضل؛

شرقا : عبد السالم اسارة ،ورثة احلاج ادريس؛

جنوبا : ورثة اسارة محمد؛ورثة اخلياطي ملفضل؛

غربا : الغزواني محمد.

طالب التحفيظ : السيد أحمد اسارة بن محمد.

مطلب رقم 17084 - 54

اسم امللك : "املشتا".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي عبدالكرمي، 

دوار دهار.
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وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 74 آ 53 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون 

شماال : أحمد اسارة بن محمد؛ 

شرقا : أحمد اسارة بن محمد؛ ؛

جنوبا : احمد اسارة بن اخلمار؛عبدالباسط اسارة؛ احمد املشعبط؛ 

غربا : ورثة اسارة محمد؛.

طالب التحفيظ : السيد أحمد اسارة بن محمد.

مطلب رقم 17085 - 54

اسم امللك : "عني بيضة".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي عبدالكرمي، 

دوار دهار.

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 هـ 06 آ 84 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون 

شماال : ممر رجلي؛ اسارة أحمد بن اخلمار؛ 

شرقا : اسارة عبدالسالم بن محمد ؛

جنوبا : اسارة بوشتى؛ 

غربا : اخلياطي أحمد؛ ممر رجلي؛ اسارة عبدالصمد.

طالب التحفيظ : السيد أحمد اسارة بن محمد.

مطلب رقم 6868 - 54

اسم امللك : " بوشابل 2".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة بوشايل، 

بوشابل املركز.

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019.

مساحته : 94 آ 24 س.

نوعه : أرض فالحية بها أربع بنايات من طابق أرضي ومستودعني 

وبئر وحوض مائي و أشجار مختلفة.

 اجملاورون 

شماال : الطريق؛

شرقا : الشعبة؛ ورثة أحمد الصغير الكرش؛ رسم عقاري رقم 5706 - 54؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 5758 - 54

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة تاونات نيابة  عن الدولة املغربية

- امللك اخلاص-

مطلب رقم 17093 - 54

اسم امللك : "السريجة".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اجملاعرة.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 90 س.

نوعه : ارض بها بناء من طابق أرضي. 

اجملاورون 

شماال : الرسم العقاري رقم 1705 - 54؛ 

شرقا : بوشتى بن اعمر؛

جنوبا : عبدالعالي الدحماني؛

غربا : الزنقة؛.

طالب التحفيظ : السيد عبدالنبي الكامل بن الفاطمي.

                        

   إعالن جديد عن انتهاء التحديد

       

مطلب رقم 5950 - 54

اسم امللك : "ملك احمد".

موقعه : إقليم تاونات، بلدية قرية بامحمد، حي اوالد بن الطيب.

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2012.

مساحته : 01 آ 56 س.

نوعه : أرض عارية. 

 اجملاورون 

شماال : الزنقة؛

شرقا : حميد بوخجو؛

جنوبا : بوشتى الفالحي؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد احمد استستو بن العربي.

  إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر اجلريدة الرسمية عدد  777 

املؤرخة في 20 نوفمبر 2013.          

 
 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

املمضي  محمد  با  بقرية  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أسفله باإلعالم للعموم أن السيد رئيس جماعة موالي بوشتى حميد 

بوشتى،  الساكن مبركز موالي  العربي  بن  السالم  بن عبد  الفشتالي 

جماعة وقيادة موالي بوشتى، دارئرة قرية بامحمد، اقليم تاونات، طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم  1041 ف املؤسس للملك
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بامحمد،  قرية  دائرة  تاونات،  بإقليم  الكائن  بوشتى".  "موالي  املدعو 

قبيلة فشتالة، ذلك بسبب ضياع النظير الذي قد سلم له سابقا.

    في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن. 

  احملافظ على األمالك العقارية بقرية بامحمد بالنيابة.

                                                   عزيز التزراتي.

 

 

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 13230 - 55 

اسم امللك : ايت منديل 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة فطواكة جماعة تديلي فطواكة 

تاريخ حتديده : 02 أكتوبر 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 15 آ 22س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت حراب 

شرقا : ورثة ايت سعيد موالي علي 

جنوبا : ورثة حميني محمد و ورثة شهابي محمد و ورثة مازوني احلسني 

غربا : ورثة ايت حراب 

اجلماعات  على  الوصي  بصفته  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية " افنكور ".

مطلب رقم 19354 - 55 

اسم امللك : تغزى 1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو دوار تيزة 

تاريخ حتديده : 14 أكتوبر  2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 هـ 29 آ 35 س

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني األولى بها اشجار اللوز

اجملاورون : 

القطعة 1:

شماال : طريق عمومي ذو عرض متغير 

شرقا : ورثة ايت بوتسكال احلاج ابراهيم و ورثة اولعيد نايت بوجنوي و 

ورثة علي اوبراهيم نايت بن علي و ورثة دحو اورحو علي و مرشيش عدي 

و طريق عمومي ذو عرض متغير .

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : طريق عمومي ذو عرض 10 امتار 

القطعة 2 :

شماال : شعبة. 

شرقا : طريق عمومي ذو عرض 10 امتار 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : اتوامي السعدية بنت سيدي عاشور

مطلب رقم 19617 - 55 

اسم امللك : بقعة القصر مسجد القصر القدمي 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو دوار القصر 

تاريخ حتديده : 16  ماي  2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 69 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : زنقة و ورثة حميدي حمادي 

شرقا : زنقة و ورثة حميدي حمادي 

جنوبا : زنقة 

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : االوقاف العامة

مطلب رقم 19729 - 55 

اسم امللك : أخرطوق 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة أفورار جماعة بني عياط حملل املدعو ايت اغيال 

تاريخ حتديده : 17  أغسطس  2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آ40 س 

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور بها غرفة

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة 

شرقا : ايت بهوش 

جنوبا : زنقة 

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : الفيض خالد بن مولود ومن معه 

مطلب رقم 19834 - 55 

اسم امللك : بقعة أسامن 5 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة بني حسان احملل املدعو امني ثالثة 

تاريخ حتديده : 28 مارس  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5آ 19س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي ذو عرض متغيير 

شرقا : ورثة ايت اوبيت 
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جنوبا : ورثة ايت اوبيت و بن عائشة 

غربا : ورثة ايت اوبيت 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم 19860 - 55 

اسم امللك : ملك رشيد 1 

موقعه : إقليم ودائرة ازيالل جماعة تبانت احملل املدعو دوار اكرض نوزرو 

تاريخ حتديده : 09  ماي  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آ 34 س 

بناية  التفاح و على جزء منها  : أرض فالحية بها أشجار  مشتمالته 

عبارة عن فيالل من سفلي وطابق اول وغرفة محرك.

 اجملاورون : 

شماال : طريق اسمنتية و إزكزاون محمد 

شرقا : الزاويت علي 

جنوبا : ساقية اسمنتية 

غربا : أوكوال ناصر و مزون حدو 

طالب التحفيظ : حافيظ رشيد بن محند.

مطلب رقم 19861 - 55 

اسم امللك : ملك رشيد 2 

موقعه : إقليم ودائرة أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو دوار اكرض نوزرو 

تاريخ حتديده : 09  ماي  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 آ 38 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار التفاح

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض متغير 

شرقا : ايت عال محمد 

جنوبا : مسلك اسمنتي و ايت عال محمد

غربا : ايت عال محمد 

طالب التحفيظ : حافيظ رشيد بن محند 

مطلب رقم 19922 - 55 

اسم امللك : تغرمت 1 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة أفورار جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار اعطارن 

تاريخ حتديده : 04 مارس  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آ 23 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت حدو اورحو 

شرقا : رحيم احلاج علي بن إخلف 

جنوبا : موحى محتاج ومن معه و فراش محمد 

غربا : ورثة ايت احملجوب 

طالبة التحفيظ :  شاكير السعدية بنت محمد ومن معها

مطلب رقم 19928 - 55 

اسم امللك : ايكر منيمون 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة أفورار جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار اعطارن 

تاريخ حتديده : 04 مارس  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 آ 95 س

مشتمالته : أرض فالحية بها بعض أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : شعبة 

شرقا : رحيم علي 

جنوبا : ورثة اوعيسى سعيد 

غربا : ورثة علي نايت علي أوصالح 

طالبة التحفيظ : شاكير السعدية بنت محمد ومن معها

مطلب رقم 20041 - 55 

اسم امللك : دار حلسن 

املدعو  احملل  الويدان  بني  واويزغت جماعة  دائرة  أزيالل  إقليم   : موقعه 

دوار ايت عمو 

تاريخ حتديده : 08  ماي  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 17 س 

مشتمالته : أرض جزء منها عار وجزء آخر به بناية من قبو جزئي وطابق 

سفلي وطابق أول 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي و طالب التحفيظ 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : طالب التحفيظ 

غربا : ممر عمومي 

طالب التحفيظ : كرمان حلسن بن زايد

مطلب رقم 20045 - 55 

اسم امللك : عرصة بن صالح 

موقعه : إقليم ازيالل دائرة وجماعة ابزو احملل املدعو دوار أقرمود 

تاريخ حتديده : 10  ماي  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آ 1 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والرمان 

اجملاورون : 

شماال : ورثة سيدي محمد حميمي
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شرقا : ملك األوقاف 

جنوبا : ايت حدو او سالم 

غربا : سلطاني محمد و ممر و ورثة سيدي محمد حميمي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم 20094 - 55 

اسم امللك : اكر نوزكور 

موقعه : إقليم ازيالل دائرة ولتانة جماعة امليل احملل املدعو دوار متزيط 

تاريخ حتديده : 21  سبتمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آ 51 س

مشتمالته :  أرض فالحية محجرة بها أشجار اللوز واشجار برية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بركاوي حمد و الشافعي بن بوبكر

شرقا : الشافعي بن بوبكر و ورثة العربي بن عالل 

جنوبا : محمد بلحسن بن علي 

غربا : ورثة بن اجلياللي 

طالب التحفيظ : بوبكراوي محمد بن دريس

مطلب رقم 20095 - 55 

اسم امللك : امالو 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ولتانة جماعة تفني احملل املدعو مزارع تسيلت 

تاريخ حتديده : 21  سبتمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 آ 56 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : حميدأبو عيسى و ورثة موزيك و أرض الغير

شرقا : محمد نايت بازي 

جنوبا : ملك األوقاف 

غربا : واد تيسلت 

طالب التحفيظ : بوبكراوي محمد بن دريس

مطلب رقم 20107 - 55 

اسم امللك : الدار البيضاء 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار القصر 

تاريخ حتديده : 18  يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : محمد خملنطر 

شرقا : احلسني بن قاسم ومن معه 

جنوبا : مصطفى الزحوط 

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : أورتي عبد الهادي بن صالح

مطلب رقم 20129 - 55 

اسم امللك : فدان حتت اكدال 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 10  أغسطس  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ  52 آ51 س

مشتمالته : أرض فالحية بها شجرتني من اللوز

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 18475 - 55 و ورثة ايت الفارسي موحى 

اوناصر و زهير عبد القادر و ورثة ايت عيسى و ورثة ايت العربي 

شرقا : بوعمر محند و برياش ناصر و مطلب التحفيظ رقم 18482 - 55 

و ورثة ايت عيسى 

جنوبا : حلسن بوعمر نايت يوسف 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20130 - 55 

اسم امللك : قرب دار بن تسقي 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 10  أغسطس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 آ 23س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوتسقي مولود و ورثة البرغيتي ابراهيم و ورثة ارزيق عبد 

الرحمان و ورثة بن تسقي محمد و ورثة امزان محمد وممر عمومي 

شرقا : شعبة 

جنوبا : املساعدي عبد الكرمي 

غربا : طريق عمومي

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20159 - 55 

اسم امللك : طبة ملسجد اكرض 2 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 31  أغسطس  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 آ 64 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز
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اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت العربي 

شرقا : ورثة ايت ورزاق و ورثة ايت العربي 

جنوبا : ورثة ايت ورزاق 

غربا : ارزيق عبد السالم و ورثة بالغيتي ابراهيم 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20160 - 55 

اسم امللك : افراو نايت ورزاق 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 31  أغسطس  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 38 آ 93س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : شعبة 

شرقا : العبار صالح و ورثة بوعمر ناصر و ورثة بن العربي محمد و حدو 

ايت العربي و ورثة املساعدي محمد اوصالح 

جنوبا : ورثة ايت ورزاق 

غربا : ورثة بن اوتسقي و ورثة عقى نايت العربي 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20169 - 55 

اسم امللك : افزى نايت ورزاق 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 05  سبتمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 72 آ61س 

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت موحى اموح 

شرقا : ورثة ايت العربي 

جنوبا : ورثة بن تسقي و الرامي محمد 

و  اوحلاج  ورثة حلسن  و  اوحلاج  ورثة صالح  و  اوحلاج  ورثة محمد   : غربا 

امزان محمد و شعبة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20174 - 55 

اسم امللك : مرمي 3 

املدعو  احملل  الويدان  بني  واويزغت جماعة  دائرة  أزيالل  إقليم   : موقعه 

دوار ايت الباكور 

تاريخ حتديده : 07  سبتمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آ 14س

مشتمالته : أرض فالحية محجرة به شجرة من الزيتون

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 20175 - 55 و ورثة محمد بن موح 

شرقا : ابراهيم فجريت 

جنوبا : وكيلي احلسني ومن معه و ورثة محمد بن موح 

غربا : ورثة اقدمي ناين اوحديدو 

طالبة التحفيظ :  ازكي مرمي بنت ميمون

مطلب رقم 20190 - 55 

اسم امللك : تاغدة حتت تادارت 

موقعه : إقليم ازيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس 

تاريخ حتديده : 14  سبتمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ  10 آ21س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 20134 - 55 

شرقا : شعبة 

جنوبا : شعبة و ايت حمو احماد

غربا : ايت حمو احماد و طريق معبدة 

طالب التحفيظ : االوقاف العامة

مطلب رقم 20210 - 55 

اسم امللك : تبوين 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أوزود 

تاريخ حتديده : 01 أكتوبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آ 84س

مشتمالته : أرض عارية على جزء منها اساسات

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

شرقا : بن زروال ابراهيم 

جنوبا : اوتسليت والرسم العقاري رقم  5123 - 55 

غربا : الزهواني مولود 

طالب التحفيظ : مهموز محمد بن احماد

مطلب رقم 23126 - 55 

اسم امللك : ملك املنصوري ابراهيم 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة ايت تكال احملل املدعو متشكضان 

تاريخ حتديده : 02  نوفمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 9س 
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مشتمالته : أرض بها خربة

اجملاورون : 

شماال : بوطالب محمد 

شرقا : حسني اوبكماز 

جنوبا : الطريق املعبدة رقم 3105 

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : املنصوري ابراهيم بن منصور

مطلب رقم 23137 - 55 

اسم امللك : رانيا 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة واويزغت جماعة ايت مازيغ احملل املدعو دوار 

ايت اسيمور 

تاريخ حتديده : 22  نوفمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 آ 51 س

مشتمالته : أرض فالحية محجرة بها أشجار برية وخربة

اجملاورون : 

شماال : بحيرة بني الويدان 

شرقا : كومير محمد 

جنوبا : الطريق رقم 302 

غربا : كومير محمد 

طالب التحفيظ : الزيتوني احلسني بن موحى 

مطلب رقم 23140 - 55 

اسم امللك : منير 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة ايت تكال احملل املدعو متشكظان 

تاريخ حتديده : 23  نوفمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آ 50س

بناية  وعلى جزء منها  الزيتون  بها أشجار  أرض فالحية   : مشتمالته 

من سفلي وبئر 

اجملاورون : 

شماال : بوطالب مصطفى 

شرقا : بوطالب محمد 

جنوبا : الطولي محمد 

غربا : الطريق رقم 3105 

طالب التحفيظ : ابوتيلي محمد بن ميلود

مطلب رقم 23191 - 55 

اسم امللك : تبيوين 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود 

تاريخ حتديده : 24  ديسمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آ 3س 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : العسري أولعيد 

شرقا : بوفرمة أحمد 

جنوبا : زنقة بعرض 6 امتار 

غربا : ورثة ايت سيدي أوعمر 

طالب التحفيظ : عبد اهلل ايتصالح بن احماد

مطلب رقم 23204 - 55 

اسم امللك : تبحارين 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس 

تاريخ حتديده : 07 مارس  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آ 60س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : ايت ابراهيم 

غربا : خالد أمزان 

طالب التحفيظ : ارثان حلسن بن سي محماد 

مطلب رقم 23210 - 55 

اسم امللك : بور الهرشى 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ولتانة جماعة امليل احملل املدعو دواراحلرونة 

تاريخ حتديده : 09  يناير  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 هـ 16 آ 99س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وعلى جز منها بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : ملك األوقاف و بديعة العروس و حميد ايت قاسم 

شرقا : شعبة و ورثة احلسني شيبوب 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : طريق معبدة 

طالب التحفيظ : فارسي موراد بن موحى ومن معه

مطلب رقم 23234 - 55 

اسم امللك : اكاديون موكر 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو امزوغ 

تاريخ حتديده : 31  يناير  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45 آ 96 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز
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اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي بعرض 3 أمتار

شرقا : ساليم محمد و ورثة ايت خوي موحا امزان 

جنوبا : حسن اكدال 

غربا : حلسن بشري 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23244 - 55 

اسم امللك : ملك شمس 

موقعه : إقليم ازيالل دائرة أفورار جماعة تيموليلت احملل املدعو تكيط نتكرامت 

تاريخ حتديده : 08  فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 40س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : زهرة مرمي 

شرقا : زهرة 

جنوبا : زركوني سعاد 

غربا : زنقة بعرض 8 امتار 

طالب التحفيظ : اليويش رضوان بن عبد القادر

مطلب رقم 23266 - 55 

اسم امللك : خديجة إلياس 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي توجا نلكنز 

تاريخ حتديده : 14  فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 

مشتمالته : أرض فالحية محاطة بسور

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4407 - 55 

شرقا : سكيني التهامي 

جنوبا : زنقة 

غربا : طريق معبدة 

طالب التحفيظ : امراي أحمد بن حمو 

مطلب رقم 23312 - 55 

اسم امللك : بوعنتر 3 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار امركو . 

تاريخ حتديده : 15 مارس  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آ 67 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز 

اجملاورون : 

شماال : محمد أمزان و العيساوي احلسني و احلسني بن احلاج ناصر 

شرقا : ورثة العيساوي محمد 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 20122 - 55 و ملك األوقاف 

غربا : احلسني بن احلاج ناصر 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23334 - 55 

اسم امللك : ملك باخشى السعدية 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة أفورار جماعة تيموليلت احملل املدعو مزارع تيموليلت 

تاريخ حتديده : 22 مارس  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 13 آ31س

مشتمالته : أرض فالحية على جزء منها بناية من سفلي وطابق أول 

عبارة عن فيال وبناية اخرى وحظيرة واشجار مختلفة وبئر

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة 

شرقا : ورثة باخشى أولعيد و مليكة باخشى 

جنوبا : ممر عمومي بعرض مترين 

غربا : فهمي موحى اوحساين 

طالبة التحفيظ :  باخشى السعدية بنت العيد

مطلب رقم 23336 - 55 

اسم امللك : ملك اروى 

موقعه : اقليم ازيالل دائرة و جماعة واويزغت احملل املدعو دوار امزاورو 

تاريخ حتديده : 22 مارس  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الزنقة 

غربا : زهرة تاولغزوت 

طالب التحفيظ : الكسني محمد بن احلسني.

مطلب رقم  19510 - 55 

اسم امللك : مقبرة سيدي عبداهلل موحى 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تنانت احملل املدعو دوار تاكوست 

تاريخ حتديده : 17 ماي  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هــ 63 آ35 س

مشتمالته : أرض عبارة عن مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : ملك األوقاف و بونتيتي احمد 

الرسم  و   55  -  10369 رقم  التحفيظ  مطلب  و  عمومي  ممر   : شرقا 

العقاري رقم 9160 - 55 
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جنوبا : شوكراني محمد و الرسم العقاري رقم 15558 - 55 و الرسم 

العقاري رقم 15548 - 55 و جبار محمد بن موح 

غربا : شوكراني محمد و بوجيجة لكبير و فضيلة حمود و محمد جبار 

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم  19582  - 55 

اسم امللك : تغدة نكرننوالن 

مزارع  املدعو  احملل  نلخير  اكودي  أزيالل جماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

ايت عرفة 

تاريخ حتديده : 10  أبريل  2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 آ 34 س

: أرض فالحية بها شجرتني محاطة بسور من احلجر من  مشتمالته 

جهة الغرب 

اجملاورون : 

شماال : موالي محمد  

شرقا : الطريق رقم 304 بعرض 30 مترا 

جنوبا : ورثة ايت حدو محمد 

غربا : ورثة ايت أوزويت 

طالب التحفيظ :  ايت وتعمي محمد بن احماد.

مطلب رقم  20122  - 55 

اسم امللك : تنوت 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل 

املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 06  أغسطس  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هـــ 34 آ 99 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

اجملاورون : شماال : مطلب التحفيظ رقم 23312 - 55 و ملك األوقاف 

شرقا : العيساوي حسن و العيساوي احلسني و ورثة زوهير عبد السالم 

والرامي محمد و ورثة ايت العربي 

جنوبا : اوجابا جنيم و واكنني ابراهيم و زوهير املكي و ورثة زوهير عبد 

القادر و زوهير حسن 

و  السالم  زوهير عبد  ورثة  و  زوهير احلسني  ورثة  و  زوهير مولود   : غربا 

طريق معبدة 

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم  23131  - 55 

اسم امللك : محمد 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة أيت تكال احملل املدعو قرب اجلامع 

تاريخ حتديده : 09 نوفمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آ 9 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : جنان ابراهيم  و جنان عبد اللطيف 

شرقا : ورثة الزاوية 

جنوبا : بني العباسي سيدي محمد 

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : الدهبي محمد بن عبد القادر

مطلب رقم  23138  - 55 

اسم امللك : اغير نحساين 

ابزو جماعة موالي عيسى بن دريس احملل  دائرة  أزيالل  : إقليم  موقعه 

املدعو الكراج 

تاريخ حتديده : 22 نوفمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آ 48 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 4402 - 55 و الرسم العقاري رقم 22320 - 10 

شرقا : ورثة نصير محمد 

جنوبا : ورثة نصير محمد 

غربا : ورثة زوهير احلسني 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم  23301  - 55 

اسم امللك : عبد اهلل 

موقعه : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي اغير نحاحان 

تاريخ حتديده : 26  فبراير  2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آ 95 س 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : أغبوس فاظمة 

شرقا : احلسني الطالب 

جنوبا : بوستة أكسني

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ :  عبد اهلل اشتاشن بن محمد.

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 2795 - ت

اسم امللك : " بوعداس سادسا " 

موقعه : بإقليم أزيالل دائرة وجماعة ابزو احملل املدعو دوار واورانت

وقع حتديده في : 08 مارس 1955.
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املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم : 20 هـ 50 آ 

نوعه : أرض فالحية من ست قطع

القطعة األولى والثانية والثالثة :

البالغة مساحتهم االجمالية : 17 هـ 20 آر

اجملاورون :

 A /315 شماال : مطلب التحفيظ رقم  2313/ت والتحديد االداري رقم

ومحمد بن رحال

شرقا : صالح بن سي املكي و مطلب التحفيظ رقم  2763/ت و علي 

بن عمي صالح.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار وعلي بن عمي صالح و احمد بن 

A /315 عبد اهلل بن علي والتحديد االداري رقم

A/315 غربا : التحديد االداري رقم

القطعة الرابعة واخلامسة والسادسة :

البالغة مساحتهم االجمالية : 02  هـ 89 آر 91 س

اجملاورون :

شماال : احلرمة بن محمد واحلسني بن سي حدو والطريق رقم 24 

شرقا : احلسني بن سي دحو و مطلب التحفيظ رقم 2802/ت و التحديد

A /315 االداري رقم 

A /315 جنوبا : التحديد االداري رقم

غربا : التحديد االداري رقم A/315 مطلب التحفيظ رقم  2798/ت 

تتابع مسطرة حتفيظ امللك اعاله مجزأة على الشكل االتي بني السادة : 

 -احلرمة بن محمد اقديد ومن معه بالنسبة للقطعة األولى والثانية والثالثة.

 -محمد خملنت بن الكبير بالنسبة للقطعة الرابعة واخلامسة والسادسة.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة عدد 2528 بتاريخ 27 

أبريل  1981. 

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                               عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 19626 - 31

اسم امللك : "أزوديك"

موقعه : احملل املدعو تكوست اجلماعة القروية القصابي قيادة القصابي

إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 هكتار 29 آر  11 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون و الصبار و النخيل في جزء 

و بنايتني بالسفلي و مستودع وثالث آبار و ثالث غرف للمحرك و أرض 

محاطة بسور في اجلزء األخر و بها شعبتني يخترقها ممر وخط كهربائي . 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3756 - 31 ؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 12 ؛ 

جنوبا : واد اسرسار – الرسم  العقاري رقم 3551 - 56 

غربا : الرسم  العقاري رقم 3551 - 56 -ورثة املودن آمبارك- آمبارك حلسن

طالب التحفيظ : احلسني املودن بن مبارك ومن معه. 

مطلب رقم 21310 - 56

اسم امللك : "بريزة أهل سعيد بنصالح الساحلية"

األبيض  الشاطئ  وقيادة  جماعة  الفيجة  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 89 آر  30 سنتيار .

نوعه : أرض بورية بها شعبة يخترقها طريق 

اجملاورون : 

شماال : تفافي مربيه ؛

شرقا : أهل بوعيطة ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17702 - 56  

غربا : عمر زكام؛

طالب التحفيظ : عمر زكام بن بوجمعة . 

مطلب رقم 21485 - 56

اسم امللك : "ملك بيروك "                                                                                                                                 

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أديس قيادة أديس إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 هكتار 19آر  36 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بورية بها  بئر و أشجار غير مثمرة )الطلح( وحوش 

ومسكن قدمي يخترقه خط كهربائي وطريق.

اجملاورون : 

شماال : التحديد اإلداري رقم 619  أو ساملي حلسن 

 56  -  21489 التحفيظ  مطلب  أو  رقم619  اإلداري  التحديد   : شرقا 

التحديد اإلداري رقم 619.

جنوبا : التحديد اإلداري رقم 619 التحديد اإلداري رقم 619 أو ورثة رمضان

غربا : الطريق الوطنية رقم 12؛

طالب التحفيظ : محمد احلموني بن بيروك 

مطلب رقم 22436 - 56

اسم امللك : "ملك احلبيب"

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى اجلماعة احلضرية كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 10 سنتيار .

نوعه : بناية مكونة من دار للسكن ومستودع بالسفلي. 

اجملاورون : 
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شماال : الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : احلسني اجلوهري 

غربا : علي التزنيتي؛

طالب التحفيظ : حلبيب وكجي بن بوزيد 

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 5313 - 56

اسم امللك : "لرباب 22"

قيادة  آسرير  القروية  اجلماعة  تغات  سيكتور  املدعو  احملل   : موقعه 

آسرير إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 31 آر .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 5315 - 56 ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5311 - 56 

غربا : عمر ليسيني؛

طالب التحفيظ : البشير عكدادي بن علي. 

 624 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن     

املؤرخة في 15 ديسمبر 2010.

 احملافظ على األمالك العقارية بكلميم. 

                                             عرظاوي محمد.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3844 - 57

اسم امللك : " فدان أعرقوب " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو دوار ايت 

سعيد عمر. 

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2018.

مساحته : 1 هكتار 32 آر  89 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ورثة عزيزي عزيز اوحلسن

شرقا : ورثة باوحماد اوحماد

جنوبا : ورثة باوحماد اوحماد

غربا : بعلى حلسن اوحماد، اوشريف موحى اوبناصر

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس.

مطلب رقـم 3845 - 57

اسم امللك : " فدان تشارفيت 1" .

موقعه : اقليم افران دائرة أزرو، جماعة  متحضيت، احملل املدعو دوار ايت 

سعيد أو عمر.

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2018.

مساحته : 42 آر 76 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : بن حلسن حدو

شرقا : بن الشريف ميمون

جنوبا : بن الشريف محمد

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس.

مطلب رقـم 3848 - 57

اسم امللك : " اشراق" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو احلي اإلداري 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2019.

مساحته : 80 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

اجملاورون :

شماال : عزيز بويخاف، محمد قاديري ومن معه

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : محمد قاديري ومن معه

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

طالبا التحفيظ : 

1 -سعيد بلغيتي بن أحمد بنسبة 01/02

2 -ثورية ممي بنت محمد بنسبة 01/02.

 إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أحالم"

مطلب التحفيظ رقم 6721 - 57 املنشور، إعالن عن خالصته

 واإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1096

 املؤرخة في 01 يناير  2020 

بدال عن :

الساعة  على  يناير2020   13 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا. 
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اقرأ :
التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 14 فبراير 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا. 
احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                                      عبد اجلبار فرطاس.

  

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 4187 - 59   
اسم امللك : " العابر  "

 نوعه : دار للسكن ذات سفلي وطابق علوي ؛
موقعه : مدينة مكناس توالل شارع رقم1زنقة 35 مكرر رقم11 .

مساحته : 01 ار 07 سنتيار؛
حدوده :  

شماال : طريق )ملك عمومي( ؛
شرقا :  رسم عقاري رقم 70090 - 59 ؛ 

جنوبا : السيد لطفي عبد اجمليد و السيد املعروفي العبدالوي ؛
غربا : مطلب رقم 4240  59،  

طالب التحفيظ : السيد العابر عبد الرزاق بن محمد؛ 

مطلب رقم 4193  - 59
اسم امللك : " خديجة "

 نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ؛
موقعه : مدينة مكناس توالل زنقة 2 رقم 42-40 ؛ 

مساحته : 22 سنتيار؛
حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي( السيد زلغي سعيد ؛
شرقا :  السيد زلغي سعيد ؛ 

جنوبا : والسادة ورثة برجي حلسن و السيد العرب محمد؛
غربا : زنقة)ملك عمومي(،  

طالبة التحفيظ : السيدة زالغي خديجة بنت احلسني بصفتها مالكة 
اخلاص( )امللك  املغربية  للدولة  فهو  الرقبة  حق  أما  فقط  الزينة  حلق 

مطلب رقم  4200 - 59     
اسم امللك : " ملك بناصر "

 نوعه : دار للسكن ذات سفلي وطابق علوي ؛
موقعه : مدينة مكناس توالل شارع 2 زنقة 14 رقم 12 ؛

مساحته : 61س؛
حدوده : 

شماال : السيد طبيش بنعيسى و السيد امال احلسني؛ 
شرقا : السيد بيان محمد؛ 

جنوبا : السادة ورثة بن الصغير محمد و ممر؛ 
غربا : السيدة موسليم زهرة و السيد الوكيلي عبد الرزاق؛ 

طالب التحفيظ : السيد بناصر حاضوش بن حلسن بصفته مالكا حلق 
الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(

مطلب رقم  4211 - 59   

اسم امللك : " فاطمة "

 نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول ؛

موقعه : عمالة مكناس جماعة توالل شارع 1 رقم 60 ؛

مساحته : 01ار 59 س ؛

حدوده : 

شماال : مسجد)ملك حبسي( ؛

شرقا : شارع )ملك عمومي( ؛

جنوبا : شارع )ملك عمومي( و السيدين عدي احمد وعدي محمد ،

غربا : مسجد)ملك حبسي( ؛ 

حلق  مالكا  بصفته  محمد  بن  خالد  عدي  السيد   : التحفيظ  طالب 

الزينة فقط أما حق الرقبة فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(

مطلب رقم  4212 - 59 

اسم امللك : " خرماش "

 نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول ؛

موقعه : مدينة مكناس توالل ) جتزئة العابر(شارع 1 زنقة 35 مكرر رقم 25؛

مساحته : 79 س ؛

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم  35712 - 59و طريق)ملك عمومي(  ؛

شرقا : طريق)ملك عمومي( ؛

جنوبا : طريق)ملك عمومي( ؛

غربا : رسم عقاري رقم 35712  59؛ 

طالب التحفيظ : خرماش محمد بن عبد اهلل؛

مطلب رقم  4222 - 59   

اسم امللك : " ازهور"؛

 نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني ؛

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي عمر درب حمادة رقم 22 - 24. 

مساحته : 01ار 01 سنتيار.

شماال : السيد البوهي عبد السالم؛

شرقا : السيد البوهي عبد السالم و السادة ورثة حبيبة بنت محمد 

ودرب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : السيد التهامي احلاجي والسادة ورثة حسنة مدغبو عاصيم ؛ 

غربا : طريق )ملك عمومي(؛

طالبة التحفيظ : السيدة مروان ازهور بنت احمد.
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مطلب رقم 4223 - 59    

اسم امللك : " حمدان"؛

 نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم مكناس قيادة عني عرمة جماعة ايت والل دوار امزوين ؛

مساحته : 26آ 09 س

شماال : طريق )ملك عمومي(؛

شرقا : رسم عقاري رقم 72665 - 59؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 76748 - 05 ؛ 

غربا : السيدة اوطلحة حورية و الرسم العقاري رقم 70798 - 59؛

طالب التحفيظ : السيد حمدان محمد بن علي؛

مطلب رقم  4226 - 59    

اسم امللك : " بادي "

نوعه : دار للسكن ذات سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : مدينة مكناس حي سيدي اعمر احلسيني درب سيدي حلسن رقم 9 ؛

مساحته : 72س؛

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 22984 - 59؛ 

شرقا : السيدة ليوبي خديجة و ممر؛ 

جنوبا : ممر و السيدة اخملشون سعيدة؛ 

غربا : السادة ورثة موالي رشيد و  الرسم العقاري رقم  22984 - 59؛ 

طالب التحفيظ : السيد بادي حميد بن ادريس،

مطلب رقم  4234 - 59   

اسم امللك : " ابيضار "

 نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق  علوي ؛

الزيتون  بن عبد اهلل  السلطان سيدي محمد  : مكناس حي  موقعه 

باب بطيوي ؛ 

مساحته : 01ار 17 س؛

حدوده : 

شماال : السيد محمد الصحراوي؛

شرقا :  ممر ؛ 

جنوبا : السيد الدهبي سعيد؛

غربا : السيد حماني عمر و السيد بوزنقة محمد،  

طالب التحفيظ : ابيضار محمد بن بلعيد بصفته مالكا حلق الزينة 

فقط أما حق الرقبة فهو للدولة املغربية)امللك اخلاص(.

مطلب رقم  4240 - 59    

اسم امللك : " العابر "

 نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق  علوي ؛

موقعه : مدينة مكناس توالل شارع 1 زنقة 35 مكرر رقم 12؛ 

مساحته : 01ار 08س؛

حدوده : 

شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا :  مطلب رقم 4187 - 59    

جنوبا : السيدين العربي عبدالوي و عروص عبد السالم؛

غربا : السيد العابر مصطفى،  

طالب التحفيظ : العاب الرسم العقاري رقم بد اهلل بن محمد

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"بالد خالي محمد"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 4390  59 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1073 

بتاريخ 24 يوليو 2019

عوضا عن : 

نوعه : ارض عارية؛

اقرأ : 

نوعه : ارض فالحية؛

والباقي بدون تغيير،

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله،  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة نعيمة مجبور بنت علي الساكنة واجلاعلة محل 

اخملابرة معها برقم 897 حي اكدال مكناس ، طلبت أن يسلم لها نظير 

جديد للرسم العقاري رقم  20785 - ك، املؤسس للملك املدعو "محل 

السكنى رقم 897". الكائن مبدينة مكناس اكدال، وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان قد سلم لها سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس اإلسماعيلية.

                               البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان 

مطلب رقم 14019 - 60

 اسم امللك  : ايت سيدي يحيى

موقعه  : زاوية اكي افرضن جماعة الدشيرة عمالة انزكان أيت ملول

مساحته  :  84 س.

نوعه  : أرض عارية.
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اجملاورون : 

 شماال  : الرسم العقاري 4276/س.

شرقا: الرسم العقاري 4276/س

جنوبا: الرسم العقاري 65743 - 09 وورثة امبارك

غربا: ورثة امبارك وممر عرضه 03 امتار وايت سيدي يحيى فاطمة

طالب التحفيظ : ايت سيدي يحيى احمد بن عبدالكرمي.

 

مطلب رقم 20813 - 60

 اسم امللك  : ملك العيمة.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان،اكي ازوران 

حي تراست 

مساحته : 39 س.

نوعه  : دار للسكنى تتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

 شماال : عبدالصادق.

جنوبا : تليتماس ابخار.

شرقا : بناية من سفلي وطابقني .

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : نورالدين العيمة بن بريك.

 مطلب رقم 20739 - 60

اسم امللك : ملك خامت.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية ايت ملول، حي ازرو 

مساحته : 79 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

 شماال : طريق معبدة.

شرقا : الطريق.

جنوبا : املازغي ابراهيم.

غربا : ايت حفيظ

طالب التحفيظ : فتيحة خامت

مطلب رقم 20797 - 60

اسم امللك : بامو.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول اجلماعة احلضرية الدشيرة  درب عناش.

مساحته : 65 س.

نوعه : بناية من سفلي وطابق علوي  .

اجملاورون : 

 شماال : زنقة .                                                

شرقا : ممر.

جنوبا : الرسم العقاري 68518 - 09                             

غربا : الرسم العقاري عدد 2516 - 60.

طالب التحفيظ : عائشة و ربيعة وفاطمة والطيب واحلسن واحمد 

اسمهم العائلي بامو وهم أبناء احلسني بامو بن حلسن. 

مطلب رقم 20823 - 60

اسم امللك : دار عدي.

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان،حي املسدورة.

مساحته : 51 س.

نوعه : دار للسكنى مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

 شماال : الرسم العقاري 30156 - 60                           

شرقا : كلثومة مستقيم.

جنوبا : زنقة 

غربا : الرسم العقاري 1680/س وزنقة                             

طالب التحفيظ : عمر عدي بن محمد بن الطاهر

مطلب رقم 20830 - 60

اسم امللك : ملك بوشان.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول اجلماعة احلضرية ايت ملول حي تراست.

مساحته : 49س.

نوعه : دار للسكنى مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

 شماال : الرسم العقاري 45369 - 60.

شرقا : ايت حلسن علي

جنوبا : زنقة.

غربا : جاري احلسني

طالب التحفيظ : فريد بوشان بن عمر

مطلب رقم 20805 - 60

اسم امللك : امبرع.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول اجلماعة احلضرية ايت ملول حي تراست.

مساحته : 40س

نوعه : دار للسكنى مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

 شماال : زنقة 

شرقا : . ممر

جنوبا : . الراجي احمد

غربا : امبرع محمد.

طالب التحفيظ : محمد امبرع بن سالم

مطلب رقم 20796  - 60 

اسم امللك : افريج.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول اجلماعة احلضرية ايت ملول حي اجلرف.

مساحته : 52 س.
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نوعه : دار للسكنى تتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

 شماال : زروال فاضمة.

شرقا : اشواي محمد والرايس بوجمعة.

جنوبا : بوفراح.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : محمد افريج بن الركراكي

مطلب رقم 20832 - 60

اسم امللك : وبيه.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة القروية ايت ملول، دوار اوبيه.

مساحته : 47 س.

نوعه : دار للسكنى مكونة من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 

 شماال  :   الرسم العقاري 50502 - 60.

شرقا :  يامنة بنت احمد

جنوبا : الرسم العقاري 50503 - 60.

غربا : ممر

طالب التحفيظ : محمد بن حسن وبيه.

مطلب رقم 20795  - 60 

اسم امللك : ملك املاسني.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية الدشيرة،درب انوض.

مساحته : 40 س.

نوعه : دار للسكنى تتكون من سفلي وطابقني. 

اجملاورون : 

 شماال : ممر

شرقا : رسم عقاري رقم  60414 - 09.

جنوبا : اوتغيت دريس 

غربا : بوحروت مبارك

طالب التحفيظ : احمد املاسني بن عيسى

مطلب رقم 20835 - 60

اسم امللك : الدار القدمية.

الدشيرة،شارع  احلضرية  اجلماعة  ملول،  ايت  انزكان  عمالة   : موقعه 

محمد الزرقطوني.

مساحته : 72 س .

نوعه : بناية من سفلي يريد أن ينقض.

اجملاورون : 

 شماال : مطلب التحفيظ عدد 20467 - 60.

شرقا : شارع محمد الزرقطوني

جنوبا : رقية ابا و الرسم العقاري 49516 - 60

غربا : ازور حسن

طالب التحفيظ : فاضمة الفائز بنت عمر ومن معها.

مطلب رقم 20819 - 60

اسم امللك : امانوانو

موقعه : حي العرب بلوك 03 ازرو جماعة ايت ملول عمالة انزكان ايت ملول

مساحته 53 س

نوعه : بناية من سفلي وطابقني 

اجملاورون : 

 شماال : الرسم العقاري 26855 - 60.

شرقا : بن حمو عائشة.

جنوبا : زيتها محمد

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : محمد  امانوانو بن جامع

مطلب رقم 20852 - 60

اسم امللك : مباركة

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة القروية القليعة، دوار اخلمايس.

مساحته : 70 س .

نوعه : أرض عارية  .

اجملاورون : 

 شماال : ممر

شرقا : رقية ماغو .

جنوبا : سعيد بوهوش.

غربا : عابدا محمد

طالب التحفيظ : مباركة اجملري.

مطلب رقم 20853 - 60

اسم امللك : ملك التنوتي.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضارية اليت ملول، حي ازرو.

مساحته : 81 س .

نوعه : أرض عارية

 شماال : االدريسي موالي ابراهيم

شرقا : اخراز ابراهيم.

جنوبا : العواد علي.

غربا : زنقة

طالبة التحفيظ : عبد القادر التنوتي بن شعيب

مطلب رقم 20814 - 60

اسم امللك : ملك صيصيد.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان، حي تراست

مساحته : 04 آر 91 س .

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

 شماال : زنقة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 20421 - 60

جنوبا : ورثة ابهوش عمر 

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : صيصيد مصطفى بن عمر ومن معه.
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مطلب رقم  20806 - 60

اسم امللك : دار كوريزمي

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، اجلماعة احلضارية اليت ملول، حي ازرو.

مساحته : 70 س

نوعه : بناية من سفلي

اجملاورون : 

 شماال : اتنان محمد و اماوي عمر 

شرقا : كوريزمي حلسن و ممر

جنوبا : الكندوزي الزهرة

غربا : ورثة ايت كوريزمي

طالب التحفيظ : كوريزمي فاضنة بنت محمد .

مطلب رقم 20798 - 60

اسم امللك : ملك البركة

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية ايت ملول، حي ازرو.

مساحته : 54 س .

نوعه : بناية تتكون من سفلي وطابقني.

اجملاورون : 

 شماال : زنقة

شرقا : اشكري فاضمة

جنوبا : مباركي حلسن

غربا : موالي الشادي يوسف

طالب التحفيظ : علي اكازو بن عبداهلل

مطلب رقم 20848 - 60 

اسم امللك : ملك النواوي

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، جماعة القليعة، دوار الزرايب 

مساحته : 61 س .

نوعه : بناية من سفلي 

اجملاورون : 

 شماال : احمد بن ابراهيم

شرقا : مطلب رقم 20888 - 60.

جنوبا : ممر

غربا : احمد بن ابراهيم.

طالب التحفيظ : حنان النواوي بنت موالي حميد

مطلب رقم 20810  - 60

اسم امللك : ملك ابراهيم.

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية الدشيرة، حي واحلوري.

مساحته : 51 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

 شماال : بزكرا احلسني

شرقا : ممر وورثة كريش.

جنوبا : بوعشرا ابراهيم

غربا : الرسم العقاري 90323 - 09 

طالب التحفيظ : ابراهيم ادبراهيم

مطلب رقم 20844 - 60

اسم امللك : دار امشغال.

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان، حي تغزوت 02.

مساحته : 01 آر  02 س

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 

 شماال : امشغال رشيد وامشغال نعيمة

شرقا : امشغال احمد

جنوبا : زنقة 30 متر

غربا : ايت الشرادي عبدالسالم

طالب التحفيظ : احمد امشغال بن محمد

مطلب رقم 20827 - 60

اسم امللك : ملك هبة

موقعه : اعمالة انزكان ايت ملول،   اجلماعة القروية التمسية،دوار البدوع.

املساحة : 01آر 00 س.

نوعه : بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : حسن بوحساين

جنوبا : اورو محمد

غربا : حسن بوحساين

طالب التحفيظ : يوسف حكاد بن بوجمعة.

مطلب رقم 20855 - 60

اسم امللك : دار الدومي

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول ،اجلماعة احلضرية انزكان حي تراست.

مساحته :  01 آر 36 س .

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون : 

 شماال : شارع االمويني

شرقا : ورثة العربي اوحسن

جنوبا : احلمري

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : احلسني الدومي و فاطمة الزابا.

مطلب رقم 20755 - 60

اسم امللك : الكطراس

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان، حي تراست.

مساحته :  96 س .
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نوعه : بناية من سفلي وطابق اول
اجملاورون : 

 شماال : بنحمو عبداهلل 
شرقا : ايت ازكراوي

جنوبا : ايت حمو.
غربا : ايت اومشعال

طالب التحفيظ : فاطمة الكطراس بنت احلسني ومن معها

مطلب رقم 20794  - 60
اسم امللك : ملك حموش

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية ايت ملول، حي ازرو.
مساحته : 49 س .

نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني
اجملاورون : 

 شماال : خبان عمر
شرقا : ورثة موشان

جنوبا : خبان سعدية
غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : حموش عبداهلل
 

مطلب رقم 20800  - 60
اسم امللك : ملك فتحي

موقعه : عمالة إنزكان ايت ملول، اجلماعة احلضرية انزكان، حي تراست.
مساحته : 53 س .

نوعه : بناية من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون : 

 شماال : ممر
شرقا : زنقة

جنوبا : الرسم العقاري 30516 - 60
غربا : عنطار كمال.

طالب التحفيظ : املصطفى فتحي بن محمد

مطلب رقم 20825 - 60
اسم امللك : ملك بكرمان 1.

موقعه : عمالة انزكان ايت ملول، جماعة القليعة ، حي بنعنفر 
مساحته : 17 آر 51 س.

نوعه : أرض عارية
اجملاورون : 

 شماال : احلسني ايت بيشا/ بناية من سفلي وطابقني/ خلوقي خليفة/ 
الرسم العقاري 18363 - 60 / الرامي مصطفى / مسيلة مينة/ 

جنوبا : زنقة
شرقا : محمد البهجة واحلاج الصحراوي

غربا : حسن شتوكي/ رقية/ العربي مخزني/ الركراكي/ زاير ابراهيم/ 
ورثة سيدي علي الفقيه

طالب التحفيظ : زينة بنت محمد بويردن

مطلب رقم 20765 - 60
اسم امللك : ملك امارسيد

موقعــه : دوار دار بن الشيخ، جماعة التمسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 99 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : الرسم العقاري رقم  11515 - 60

شـرقا  : ٍ زنقة
جنـوبا : زنقة

غربـا  : اوفقير مبارك
طالب التحفيظ : امارسيد محمد و ارحو فظمة مناصفة بينهما.

        
 مطلب رقم 20888 - 60

اسم امللك : ملك راشيدي
موقعــه : ، جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 08آر 10 س.
نوعــه : ارض بها حديقة وتتوسطها بناية من سفلي وطابق أول وبئر .

حـدوده : 
شمـاال  : زنقة

شـرقا  : ٍ محمد ادجان والعربي ايت مزال
جنـوبا : علي واحلواس

غربـا  : العويشي محمد وممر و املطلب رقم  20848 - 60  و هباد احلبيب.
طالب التحفيظ : محمد راشيدي بن سعيد

مطلب رقم 13386 - 60
اسم امللك : احلسن موشني

موقعــه : توهموا لقبالني املزار، جماعة ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 92 س.
نوعــه : ارض عارية

حـدوده : 
شمـاال : دنيا فاطمة

شـرقا  : ٍ ممر بعرض متغير
جنـوبا : مدخل بعرض 03 امتار

غربـا  : موشني سليمان
طالب التحفيظ : احلسن موشني.

 
إعالن جديد عن إنتهـاء التحديد 

مطلب رقم 1170  - 60
اسم امللك : ملك بوركي

اوالد دحو، اجلماعة احلضرية الدشيرة، عمالة  النخلة  دوار   : موقعــه 
إنزكان أيت ملول.

مساحتـه اجلديدة : 96 آر 73 س.
وقع حتديده بتاريخ : 24 فبراير 2014

نوعــه : ارض فالحية
طالب التحفيظ : بوركي موالي يحيا

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  االعالن عن  يلغي  االعالن  إن هذا     
الرسمية عدد 649 بتاريخ 08 يونيو 2011.

احملافظ على األمالك العقارية بإنزكان آيت ملول بالنيابة.

                                 بوشعيب حلميدي.
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محافظة  شيشاوة

مطلب رقم 17502 - 66 

اسم امللك : تورتيت تيمزكيدة3.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 21 آر 49 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 09 - 2019.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 9369 - م؛

جنوبا : ورثة محمد لهب؛

شرقا : اليداون أحمد،املطلب عدد 17482 - 66؛

غربا : ممر عمومي عرضه 3 أمتار.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17503 - 66 

اسم امللك : الفندق.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 5 آر 35 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 09 - 2019.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 7316 - م ؛

جنوبا : ورثة اجيار، وورثة بلقاس؛

عدد  العقاري  الرسم  أمتار،   5 عرضه  مدخل  احلاج،  ايت  ورثة   : شرقا 

7316 - م؛

غربا : ورثة احلاج ايدار .

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17453 - 66 

اسم امللك :  بقعة أغا.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته :  4 آر 87 سنتيارا.

نوعه :  أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 15 - 02 - 2019

اجملاورون : 

شماال :  عبد الرحيم كامل؛

جنوبا :  طريق عمومي؛

شرقا : أيت موالي حما د؛

غربا :  طريق عمومي.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17460 - 66 

اسم امللك :  بقع تالقاسم 5.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته :  5 آر 81 سنتيارا.

نوعه :  أرض فالحية بها شجرة اخلروب. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 02 - 2019

اجملاورون : 

شماال : رقية الفتيحي ؛

جنوبا :  رقية الفتيحي ؛

شرقا :  رقية الفتيحي ؛

غربا : شعبة.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17474 - 66 

اسم امللك : مقبرة اليداون.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته :  40 آر 77 سنتيارا.

نوعه :  مقبرة. 

وقع حتديده بتاريخ : 23 - 04 - 2019

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوملان؛

جنوبا :  ورثة بوملان ؛

شرقا :  طريق عمومي؛

غربا :  شعبة.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17462 - 66 

اسم امللك :  بقع تالقاسم 6.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته :  3 آر 94 سنتيارا.

نوعه :  أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 02 - 2019

اجملاورون : 

شماال :  مطلب التحفيظ امللغى رقم M - 1308؛

جنوبا :  مصرف؛
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شرقا :  مصرف؛

غربا :  أيت شكوح محمد.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17461 - 66 

اسم امللك :  بقع تالقاسم 7.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته :  5 آر 15 سنتيارا.

نوعه :  أرض فالحية بها شجرة زيتون. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 - 02 - 2019

اجملاورون : 

شماال :  أيت شكوح محمد؛

جنوبا :  مصرف؛

شرقا :  مصرف؛

غربا :  أيت شكوح محمد.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17447 - 66 

اسم امللك :  جنان تسيرة 2.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته :  2 آر 51 سنتيارا. 

نوعه :  أرض عارية بها شجرة زيتون.. 

وقع حتديده بتاريخ : 14 - 02 - 2019

اجملاورون : 

شماال :  مصرف ؛

جنوبا :  مصرف، ممر؛

شرقا :  مصرف؛

غربا :  مطلب التحفيظ 17473 - 66.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17448 - 66 

اسم امللك :  حتت الزنقة بتسيرة 2.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته :  6 آر 22 سنتيارا. 

نوعه :  أرض فالحية.. 

وقع حتديده بتاريخ : 14 - 02 - 2019

اجملاورون : 

شماال :  محماد بن حسن؛

جنوبا :  محمد أعراب، الساليمي احملجوب؛

شرقا :  ورثة محمد أعراب، حسن بن ابراهيم؛

غربا :  محماد بن حسن.

طالب التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 17449 - 66 

اسم امللك : حتت الزنقة بتسيرة 3.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته : 7 آر 31 سنتيارا. 

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ  : 14 - 02 - 2019

اجملاورون  : 

شماال : الساليمي احملجوب حسن؛

جنوبا : حلسن المني؛

شرقا : الساليمي احملجوب حسن ؛

غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب  رقم 17452 - 66 

اسم امللك : جنان بوخليق.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط وجماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته : 8 آر 20 سنتيارا. 

نوعه : أرض فالحية. 

وقع حتديده بتاريخ : 15 - 02 - 2019

اجملاورون  : 

شماال : ممر عمومي؛

جنوبا : ورثة بورمان محمد؛

شرقا : طريق عمومي ؛

غربا : ورثة بورمان محمد.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي    

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 37846 - 75

اسم امللك : احلطة .

، دوار  الواليدية  ، دائرة الزمامرة ، جماعة  : إقليم سيدي بنور  موقعه 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 ار 00 سنتيار.
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نوعها : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : زنقة عرضها 12 مترا؛

شرقا : حمدان احمد ؛

جنوبا : جواد شريف.؛

غربا : العربي فنيدي  وتوفيق محبوب.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف كرمي بن محمد.

مطلب رقم 45604 - 75

اسم امللك : ارض الرمل.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار العمامرة.

وقع حتديده في : 13 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  19 ار 39 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن سعيد؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ورثة قباصي.؛

غربا : بكار محمد.

طالب التحفيظ : عبد احلق مومني بن سعيد.

مطلب رقم 45614 - 75

اسم امللك : ارض احلدادا.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار القيايلة.

وقع حتديده في : 20 - 02 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  86 ار 17 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة البشير؛

شرقا : محمد لفقير وطريق ؛

جنوبا : طريق

غربا : قاسم وادالل وورثة عبد القادر سماع.

طالبة التحفيظ : كرمية ناجح بنت عبد السالم.

مطلب رقم 45638 - 75

اسم امللك : التيرس.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار الدراويني.

وقع حتديده في : 18 - 03 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هكتار 04 ار 49 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 25154 - 75؛

شرقا : البقعة رقم 1113 ؛

جنوبا : مطلب عدد 25226 - 75

غربا : مطلب عدد 24498 - 75 ومطلب عدد 25210 - 75 ومطلب عدد 

25076 - 75 ومطلب عدد 25070 - 75.

طالبة التحفيظ : ربيعة بن الهندة بنت بوشعيب.

مطلب رقم 45660 - 75

اسم امللك : حلرش.

دوار   ، الغربية  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

العراوة.

وقع حتديده في : 03 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  15 ار 00 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بناية وبئر واشجار.

اجملاورون : 

شماال : عزوزبن القرية؛

شرقا : طريق  ؛

جنوبا : حمو بوكاشوش

غربا : حمو بوكاشوش ومقبرة سيدي عامر.

طالبو التحفيظ : فاطمة مقياس بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 45716 - 75

اسم امللك : أرض احلمرية.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الواليدية ، دوار اوالد يوسف.

وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  19 ار 89 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : كالي احمد؛

شرقا : كالي احمد  ؛

جنوبا كالي احمد

غربا : كالي احمد.

طالبو التحفيظ : عبد الغني مخداد بن اجلياللي  ومن معه.

مطلب رقم 45717 - 75

اسم امللك : حمرية.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الواليدية ، دوار اوالد يوسف.

وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 ار 89 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : كالي عثمان ؛

جنوبا : كالي احمد ومطلب عدد 13169 - 75.

غربا : كالي احمد.

طالب التحفيظ : عبد الغني مخداد بن اجلياللي  .

مطلب رقم 45728 - 75

اسم امللك : أرض  الرحيمي.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد افرج ، دوار اخلويرات.

وقع حتديده في : 06 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  33 ار 65 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بناية واشجار وبئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ورثة محمد بلباين ؛

جنوبا : ورثة احمد بلعضراوي.

غربا : العضراوي محمد.

طالب التحفيظ : الرحيمي جايل بن احمد  .

مطلب رقم 45748 - 75

اسم امللك : احملرش.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 13 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  66 ار 53 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بناية واشجار.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 31017 - 75 ومطلب عدد 31018 - 75؛

شرقا : طريق عمومية  عرضها 05 امتار ومطلب عدد 31019 - 75 ؛

جنوبا : طريق عمومية  عرضها 05 امتار .

غربا : ورثة حكيمي بوشعيب.

طالب التحفيظ : امحمد حكامي بن بوشعيب  .

مطلب رقم 45751 - 75

اسم امللك : سيدي الباين .

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة اوالد اسبيطة  ، 

دوار سيدي  امبارك.

وقع حتديده في : 22 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  60 ار 32 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 25097 - 44 ومطلب عدد 25096 - 44؛

شرقا : صالح  باميي ؛

جنوبا : مصطفى باميي وتاجر محمد .

غربا : رسم عقاري عدد 6200 - د.

طالبة التحفيظ : جنية هوراس بنت املصدق.  

مطلب رقم 45753 - 75

اسم امللك : احلطة .

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة   إقليم   : موقعه 

اسماعيل   ، دوار اوالد سي بوشعيب.

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  00 ار 52 سنتيار.

نوعها : دار للسكن .

اجملاورون : 

شماال : مصطفى بلحجة ؛

شرقا : ممر عمومي  ؛

جنوبا : منير بوحدوا .

غربا : مطلب عدد 37878 - 75 وعبد املولى مجدوبي.

طالب التحفيظ : جواد الفاحتي  بن سعيد.  

مطلب رقم 45763 - 75

اسم امللك : جنان الشرقي  .

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة   إقليم   : موقعه 

اسماعيل   ، دوار اوالد رافع.

وقع حتديده في : 21 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  12 ار 58 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية  .

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 21843 - س   ؛

جنوبا : احلسني العلوي بن عبد اهلل  .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 85538 - 08.

طالبو التحفيظ : بوجمعة اخلالص  ومن معه.  

مطلب رقم 45780 - 75

اسم امللك : أرض احلطة   .

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة اوالد سيدي 

علي بن يوسف   ، دوار اوالد ناصر.
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وقع حتديده في : 28 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  48 ار 67 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها سكن   .

اجملاورون : 

شماال : قربوص عبد الكرمي  ؛

شرقا : قربوص بوشعيب وطريق عمومية  ؛

جنوبا : املرضي بوشعيب وطريق عمومية ؛  

غربا : مطلب التحفيظ  عدد 61051 - 08؛

طالب التحفيظ : املصطفى مورضي بن املعاشي .  

مطلب رقم 45797 - 75

اسم امللك : أرض احلطة   .

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة الشعيبات   ، 

دوار الشبانات.

وقع حتديده في : 11 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  21 ار 86 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها سكن واشجار وبئر  .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 27026 - 75  ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 27026 - 75 ومطلب التحفيظ عدد 27066 - 75  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 27066 - 75  ؛  

غربا : طريق عمومية ؛

طالب التحفيظ : محمد حلواش بن احمد .  

مطلب رقم 45808 - 75

اسم امللك : البركة   .

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة مكرس  ، دوار املساعدة.

وقع حتديده في : 17 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 ار 45 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12926 - 75 وطريق  اقليمية رقم 3429؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3422 - 75 ؛

جنوبا : معاشو بن عيسى  ؛  

غربا : ابراهيم جبيلو  ؛

طالب التحفيظ : محسن جمال بن احمد.

مطلب رقم 45824 - 75

اسم امللك : أرض الدار.   

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة الشعيبات  ، 

دوار لساسفة.

وقع حتديده في : 20 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  21 ار 85 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها سكن.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 25061 - 75 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 25068 - 75  ومطلب التحفيظ عدد 25067 - 75؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار  ؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 25066 - 75  ؛

طالبو التحفيظ : بديعة فتحا اهلل بنت محمد  ومن معها.

مطلب رقم 45832 - 75

اسم امللك : بالد تالجة .   

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة القواسم  ، 

دوارالسينات.

وقع حتديده في : 24 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  58 ار 12 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 22449 - 75 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 108070 - 75  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22450 - 75؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22451 - 75  ؛

طالب التحفيظ : احمد قرمادي بن عبد القادر.

مطلب رقم 60188 - 08

اسم امللك : عزيز .   

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة سبت سايس  ، 

دواراوالد ارتيمة.

وقع حتديده في : 23 - 04 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  06 ار 43 سنتيار.

نوعها : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 59980 - 08 ؛

شرقا : احمد بن التهامي  ؛

جنوبا : ممر عمومي؛  

غربا : مطلب التحفيظ عدد 59993 - 08  ؛

طالب التحفيظ : عزيز احلسن بن سعيد.

مطلب رقم 70262 - 08

اسم امللك : أرض طموسايت .   

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل   ، دوار رافع.
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وقع حتديده في : 29 - 10 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار39 ار 40 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد الكبيرة ولطيفة بوعاديل وابراهيم ولد العسكري ؛

شرقا : ابراهيم ولد الدرقاوي وطريق عمومية  ؛

جنوبا : احمد زويتينة وورثة اوالد الكبيرة ومدرسة؛  

73985 - 08 ولطيفة بوعاديل ومطلب  غربا : مطلب التحفيظ عدد 

التحفيظ عدد 66224 - 08  ؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم اهريول بن اسماعيل.

مطلب رقم 61787 - 08

اسم امللك : أرض النخلة .   

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة   إقليم   : موقعه 

اسماعيل   ، دوار اوالد  رافع.

وقع حتديده في : 14 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  04 هكتار74 ار 22 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة  مجاهد عبد اهلل ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 61783 - 08  ومطلب التحفيظ عدد 873 - ز ؛

جنوبا : رافعي علي بن محمد ومطلب التحفيظ عدد 64913 - 08؛  

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار  ؛

طالب التحفيظ : رافعي التباري  بن محمد.

مطلب رقم 61783 - 08

اسم امللك : كدية  النخلة .   

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة   إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار اوالد  رافع.

وقع حتديده في : 14 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  05 هكتار15 ار 66 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية  ؛

شرقا : طريق عمومية وورثة مجاهد عبد اهلل ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 61787 - 08 وورثة مجاهد عبد اهلل؛  

عدد  التحفيظ  ومطلب   08  -  89582 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

45777 - 75 ومطلب التحفيظ عدد 45766 - 75 وبن العالية محمد  ؛

طالب التحفيظ : رافعي التباري  بن محمد.

إعالن عن اختتام أشغال التحديد اجلزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "الشعيبات"

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان،

جماعة الشعيبات.

25830-30650-30627-30625-30615-31935-31936-31937-

31938-31940-31942-31947-31969-31974-31975-31839-

30559-31764-31345-31351-31344-31333-31332-30221-

30220-28570-28327-28344-30254-30251-30230-30231-

30232-30233-30228-30222-31304-28296-29224-35189-

30997-30995-30989-30987-30978-30977-30375-30882-

30883-31379-31383-31384-31348-31349-31361-28978-

31330-31052-31054-31331-31002-28498-24742-30976-

30944-30939-30924-30923-31327-31326-31325-31004-

31006-31007-31008-31010-31035-31046-31050-31051-

31244-30532-30847-30848-30860-30534-30535-30536-

28916-31407-31435-31311-31312-31314-31316-25720-

24306-24441-26958-31387-31390-31302-31249-31246-

31301-30998-31245-25374-30656-31315-30206-30203-

30234-30235-30240-30245-24659-30255-30256-30259-

30260-30263-30264-30197-30209-30217-30218-30219-

32049-32047-24663-32381-32382-32384-32385-32395-

32396-32014-32434-32426-32427-32429-32430-32379-

32425-32306-25333-29029-29030-29031-30281-28922-30955

الكل على الرمز 75
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إعالن عن اختتام أشغال التحديد اجلزئي ملطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "القواسم" 

إقليم اجلديدة،دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد افرج،

جماعة القواسم.

 23061 - 23294 - 23386 - 22400 - 23387 - 22821 - 23297 - 22955

  22386 - 23495 - 16881 - 22265 - 22720 - 22641 - 23490 - 22574

  22457 - 23887 - 22266 - 23050 - 22877 - 23950 - 22584 - 22539

  23312 - 17047 - 22251 - 23728 - 22954 - 23047 - 22862 - 22456

  22792 - 22519 - 22434 - 22746 - 23954 - 23450 - 22416 - 23657

  23742 - 23239 - 23719 - 23315 - 22881 - 22757 - 22517 - 22538

  23385 - 22444 - 22735 - 22399 - 22393 - 23291 - 23756 - 23303

  18830 - 22744 - 21723 - 23750 - 22693 - 23726 - 22824 - 22712

  23723 - 17090 - 22449 - 22888 - 23267 - 22815 - 22736 - 23734

  22944 - 22373 - 22372 - 22531 - 22533 - 22247 - 23727 - 23725

  23943 - 22798 - 23724 - 23722 - 23721 - 22534 - 23883 - 22252

  22683 - 22675 - 22670 - 22743 - 22739 - 17274 - 22779 - 22650

  22664 - 22667 - 22666 - 22671 - 22659 - 23144 - 22685 - 22684

  22336 - 23181 - 23183 - 22724 - 23292 - 22774 - 22747 - 22776

  22673 - 22581 - 22452 - 22435 - 22607 - 22433 - 22780 - 22583

  23688 - 23069 - 23080 - 23136 - 22859 - 22606 - 22855 - 22678

  22579 - 23640 - 22409 - 23636 - 23097 - 16907 - 16883 - 22492

  23242 - 23216 - 23214 - 22403 - 17087 - 22362 - 22853 - 23295

  22591 - 23323 - 23327 - 22431 - 22352 - 22351 - 22701 - 23024

  23145 - 23209 - 22867 - 22885 - 22651 - 23949 - 22647 - 23662

  23966 - 22804 - 23574 - 23021 - 23446 - 22604 - 22848 - 22653

  22734 - 22430 - 22390 - 22635 - 22958 - 23146 - 22267 - 22465

  22614 - 23536 - 22642 - 23373 - 22590 - 22681 - 23016 - 22333

  23427 - 23633 - 23491 - 23237 - 22760 - 23428 - 22842 - 22845

  22334 - 22872 - 23018 - 23511 - 23748 - 22603 - 22961 - 23101

  23541 - 23735 - 19585 - 22337 - 22566 - 22645 - 22690 - 22844

  20828 - 23556 - 22648 - 23335 - 22300 - 23529 - 23672 - 23673

  22783 - 22863 - 22766 - 23388 - 22504 - 23249 - 22506 - 22726

  22822 - 22496 - 22892 - 22502 - 22503 - 22255 - 22711 - 22455

  16932 - 22957 - 22357 - 23026 - 23329 - 23092 - 23770 - 23084

 . 22699 - 22361 - 23037

الكل على الرمز 75

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

الزمامرة   - العقارية بسيدي اسماعيل  يتشرف احملافظ على االمالك 

أن السيد حلسن جبرون بن محمد  باإلعالم للعموم  املمضي أسفله 

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 10107 - ج املؤسس 

للملك املدعو "التيرس" وذلك بسبب تالشي  النظير األول.

ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل أجل 

خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

       عبد الرحمان دريوش

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1823 - 76

اسم امللك :  "الغوش" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل حي الرميالت، 

احملل املدعو : العمري .

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 60 آر 27 س .

نوعه : ارض فالحية بها بنائني من سفلي و حوض. 

شماال : الرسم العقاري عدد 26041 - 19 و الرسم العقاري عدد 13249 - 19؛ 

شرقـا : ورثة الغوش؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : أحمد الغوش بن عيسى.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق بالنيابة

شكري بنداود   

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 899 - 78

اسم امللك : "ارويجل".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،جماعة الصخيرات، دوار أوالد الطاهر. 

وقع حتديده في : 02 - 10 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 43 آر 77 س.

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون :
شماال : مطلب رقم43 - 78. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 2918 - 38.
جنوبا : ممر عرضه 04 أمتار.

البيضاء  والدار  الرباط  بني  الرابطة   222 رقم  اجلهوية  الطريق   : غربا 
عرضها 50 مترا.

طالب التحفيظ : عبد احلفيظ خليل بن محمد.

مطلب رقم 900 - 78
اسم امللك : "دومة الزيار".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة عني عتيق، النويفات. 
وقع حتديده في : 09 - 10 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01هـ 02 آر 11 س.
نوعه : أرض فالحية بها ست بنايات ومرآب وبئر  واسطبل وأشجار الزيتون  .

اجملاورون :
شماال : الشريف بوشعيب ومن معه 

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار  والطريق السيار.
جنوبا : الرسم العقاري عدد 53052 - 38.

غربا : الرسم العقاري عدد 6530 - 38.
طالب التحفيظ : شريف امليلودي ابن ابراهيم.

مطلب رقم 902 - 78
اسم امللك : "املصلى 1".

موقعه: عمالة الصخيرات متارة، جماعة سيدي يحيى زعير ، دوار أحواز. 
وقع حتديده في : 23 - 11 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 85 آر 08 س.
طابق  من  وبناية  سفلي  طابق  من  بنايتني  بها  فالحية  أرض   : نوعه 
اسطبالت  وثالث  وبئروصهريج  وساحة  ومخزن  أول  وطابق  سفلي 

وأشجار مثمرة .
اجملاورون :

شماال :مطلب رقم 2145 - 38 أو مطلب رقم 592 - 78. 
شرقا : مطلب رقم 887 - 78.

واجملاورين  عدي  بن  ورثة  لفائدة  أمتار   04 عرضه  مشترك  ممر   : جنوبا 
ومطلب رقم 1381 - 38 .

غربا : مطلب رقم 880 - 78.
طالبو التحفيظ :الزهري العربي ومن معه.

مطلب رقم 909 - 78
اسم امللك : "الضوية1".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة سيدي يحيى زعير، مشيخة الرميلية. 
وقع حتديده في : 24 - 12 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 19 آر 00 س.
نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون :
شماال : مطلب رقم 881 - 78. 
شرقا : مطلب رقم   888 - 78.

جنوبا : ممر عرضه 03 أمتار وورثة زهري بن عدي وخلواجة عبد الهادي.

غربا : مسجد واحلواطة طارق.
طالب التحفيظ : زهري أحمد بن عدي.

مطلب رقم 911 - 78
اسم امللك : "الضوية 2".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة سيدي يحيى زعير، مشيخة الرميلية. 
وقع حتديده في : 24 - 12 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 97 س.
نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :
شماال : مطلب رقم 881 - 78 . 

شرقا : طريق معبدة عرضها 30 مترا.
جنوبا : مطلب رقم 888 - 78.

غربا : مطلب رقم 888 - 78.
طالب التحفيظ : زهري أحمد بن عدي.

مطلب رقم 894 - 78
اسم امللك : "آدم".

أوالد سي  دوار  الصخيرات،  متارة، جماعة  الصخيرات  : عمالة  موقعه 
الطاهر البحارة.

وقع حتديده في : 03 - 09 - 2018 .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 23 آر 42 س.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال : الشرقي بوعزة بن محمد. 
شرقا : الرسم العقاري عدد 43029 - ر.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 30036 - 38 وممر عرضه 04 أمتار.
غربا : مطلب التحفيظ عدد 704 - 38.

طالب التحفيظ : بوبكر الشرقي بن محمد.

مطلب رقم 904 - 78
اسم امللك : "غيثة".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة الصخيرات، دوار أوالد محمد 
بن علي لغوازي. 

وقع حتديده في : 26 - 11 - 2018 .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ه 30 آر 42 س.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري عدد 47973 - 78 ومطلب رقم 1025 - 38 وممر.
شرقا : الشرقي رقية وممر عرضه 03 أمتار. 

 78  -  648 رقم  مطلب  و   38  -  25023 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 
ومطلب رقم 801 - 38 .

غربا : الرسم العقاري عدد 25021 - 38.
طالب التحفيظ : مهدي بنعزوز بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 903 - 78
اسم امللك : "املصلى 2".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة،جماعة سيدي يحيى زعير ، مشيخة الرميلية. 
وقع حتديده في : 23 - 11 - 2018 .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 20 آر 96 س.
نوعه : أرض فالحية بها ثالث مرافق ومستودعني وحوض ومكتب.

اجملاورون :
شماال : طريق معبدة عرضها 30 مترا مؤدية لكل من املنزه وسيدي 

يحيى زعير.
شرقا : زهري أحمد بن عدي.
جنوبا : زهري أحمد بن عدي.

غربا : مطلب رقم 1381 - 38 وممر مشترك عرضه 04 أمتار.
طالبو التحفيظ :الزهري العربي ومن معه

مطلب رقم 910 - 78
اسم امللك : "املصلى".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة  سيدي يحيى زعير، مشيخة الرميلية. 
وقع حتديده في : 24 - 12 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 57 آر 61 س.
نوعه : أرض فالحية بها بناية من صفيح.

اجملاورون :
شماال : طريق معبدة عرضها 30 مترا مؤدية لكل من املنزه وسيدي 

يحيى زعير.
شرقا : مطلب رقم 886 - 78 و مطلب رقم 2145 - 78. 

جنوبا : مطلب رقم 880 - 78.
غربا : مطلب رقم 903 - 78 ومطلب رقم 1381 - 38 وممر مشترك عرضه 04 أمتار.

طالب التحفيظ : زهري أحمد بن عدي.

مطلب رقم 890 - 78
اسم امللك : "برمي روز".

موقعه: عمالة الصخيرات متارة، جماعة الصباح، دوار لغوازي.
وقع حتديده في : 29 - 10 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01ه 00  آر 10 س.
نوعه : أرض فالحية بها صهريج.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري عدد 32357 - -78ممر عرضه 04 أمتار. 

شرقا : الراجي محمد.
جنوبا :الراجي الهاشمي.
غربا  :ممر عرضه 04 أمتار.

طالب التحفيظ :احلجوي ادريس بن أحمد

مطلب رقم 908 - 78
اسم امللك : "اجلنان".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة الصخيرات، دوار البحارة.
وقع حتديده في : 17 - 12 - 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:01ه 02  آر 11 س.
نوعه : أرض فالحية بها ثالث بنايات من سفلي واسطبل وبئر .

اجملاورون :
شماال : رمزي عبد اهلل ولفقيه حلسن. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 34578 - 78 وورثة بوبلة وممر عرضه 03 أمتار.
جنوبا :  ورثة بوعتلة وممر عرضه 03 أمتار.

غربا  : أحمد زعكون.
طالب التحفيظ : بنعيسى عباد بن قاسم.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات
عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم  2396 - 80
اسم امللك : " بحيرة الناعورة "

موقعه : دوار أيت داود اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة - أيت باها
وقع التحديد في 10 - 05 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  04 ار 61 سنتيار.
نوعه :  أرض مسيجة بها بناية من طابق سفلي و حديقة مغروسة 

بها أشجار البرتقال و أشجار احلامض و أشجار اخلوخ و أشجار األرز.
اجملاورون : 

شماال :  زنقة ؛
شرقا :  طريق معبدة ؛ 

جنوبا :  يحيى  ربيح وعمر ربيح  ؛
غربا :  عبد الكبير أوشراع.

 طالب التحفيظ :  موالي الوافي غونيمي.

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  19979 - 09
اسم امللك :  " نبوستات ".

موقعه : بدوار تن بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة - ايت باها 
مساحته :  21 ار 81 سنتيار.

طالبو التحفيظ : رقية بنت احمد بن سعيد ومن معها. 
إن هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور في اجلريدة الرسمية عدد 3966  

املؤرخة 12 - 11 - 1988.

مطلب رقم  27013 - 09
اسم امللك :  " ايت امزال ".

موقعه : بدوار تن بيوكرى، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة  - ايت باها 
مساحته :  12 ار 16 سنتيار.

طالبو التحفيظ : مينة بنت احمد بن سعيد ومن معها. 
إن هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور في اجلريدة الرسمية عدد 4485  

املؤرخة 14 - 10 - 1998.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى :  " بورابح "
مطلب التحفيظ رقم 13441 - 60، الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 542  بتاريخ 20 - 05 - 2009 
بدال من : 

- عبد اهلل الطالبي.
- محمد الطالبي.



521 عدد 1098 - 19 جمادى األولى 1441 )15 يناير 2020(

- أحمد الطالبي.

يجب قراءة : 

1 - عبد اهلل الطالبي ، بنسبة 1 - 3.

2 - محمد الطالبي ، بنسبة 1 - 3.

3 - أحمد الطالبي ، بنسبة 1 - 3.

والباقي بدون تغيير 

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد    

محافظة تيفلت 

مطلب رقم 1340 - 81

اسم امللك : " ملك بالل".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم.

وقع حتديده في : 19 - 03 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 69 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 796 - 81؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 6073 - 81؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 38 - 81؛ 

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : بالل لكريف بن لكبير.

مطلب رقم 1410 - 81

اسم امللك : " فدان تيرست".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوشو.

وقع حتديده في : 20 - 05 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 70 آر 09 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية؛

شرقا : احلنفيف املعطي؛ 

جنوبا : الواد؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4826 - 16؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم غربال بن حلسن.

مطلب رقم 1414 - 81

اسم امللك : " ملك احليمر 36 دوار العياشي ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي.

وقع حتديده في : 27 - 05 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : عموري عبد القادر، بعراطي عبد القادر؛ 

جنوبا : احلوات؛ 

غربا : قيادي محمد؛

طالبو التحفيظ : بوشرى احليمر بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم 1428 - 81

اسم امللك : " الرشاد 8141".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 11 - 06 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : مرزوك محمد؛ 

جنوبا : بوجمعة الزوكي؛ 

غربا : محمد لكرندي؛

طالب التحفيظ : ادريس عبد النبي بن الكبير.

مطلب رقم 1430 - 81

اسم امللك : " فدان لبتيرة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار املواريد.

وقع حتديده في : 11 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 74 آر 68 س.

اجملاورون : 

شماال : حلسيني محمد بن الرياحي؛

شرقا : مارودي محمد؛ 

جنوبا : ورثة املغاري احلسني بن اشريفة؛ 

غربا : الطريق العمومية، املغاري العربي، مطلب التحفيظ رقم 5975 - 16؛

طالب التحفيظ : حمو مارودي بن املهدي.

مطلب رقم 1435 - 81

اسم امللك : " فدان املعيدنات".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار اوالد سعد.

وقع حتديده في : 18 - 06 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 16 آر 76 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 18781 - 16؛ 
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 18781 - 16؛ 
غربا : سعيد القستابي بن محمد؛

طالب التحفيظ : مصدق رشيد بن علي.

مطلب رقم 16128 - 16
اسم امللك : " التويرسة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عمر.
وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آر 82 س.

اجملاورون : 
شماال : الزياني البوهالي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 40609 - 16؛ 
جنوبا : الزياني البوهالي ؛ 

غربا : واد التويرسة؛
طالب التحفيظ : درقاوي بنعيسى بن العربي.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9688 - 16
اسم امللك : " فدان الرمل ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.
طالبو التحفيظ : بلغازي اعمر ومن معه.

وقع حتديده في : 28 - 06 - 2005.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 442 املؤرخة في 22 - 08 - 2007.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

          زكرياء الدغمي

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2019 - 82 
اسم امللك : "الوجلة " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو"أوالد النفاوي".

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هكتار 40 آر 28 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية؛ 
اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري 7623 - 68؛
شرقا : الزيدي صالح ومن معه . 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 4246 - ب؛ 
غربا : صالح الكوشي ومن معه؛

طالب التحفيظ : الكبير القرشي بن رحال.

مطلب رقم 2040 - 82 

اسم امللك : "الواحدي" ؛

قيادة  الشرقية   بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 13 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13101 - 68 .

شرقا : الزايري عبد العزيز ؛     

جنوبا : الرسم العقاري عدد 396 - 82؛ 

غربا : زنقة .

طالب التحفيظ : املصطفى الواحدي بن احمد .

مطلب رقم 8631 - 68 

اسم امللك : " اللويزة " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى جماعة أوالد ناصر 

احملل املدعو" أوالد أيلول".

وقع حتديده في : 03 مارس 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67آر 82 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 15733 - 10)ملغى(؛

شرقا : منطقة ضم األراضي أوالد أيلول  . 

جنوبا : حسن زين بن صغير ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد  18161 - 68 ؛

طالبو التحفيظ : مرجتي املصطفى ومن معه.

مطلب رقم 18907 - 10 

اسم امللك : "احلروش " ؛

احملل  زيدوح  ولد  دار  قيادة وجماعة  بن صالح  الفقيه  إقليم   : موقعه 

املدعو "أوالد حمزة" .

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هكتار 31 آر 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها فيال ذات سفلي وطابق أول و أشجار مختلفة 

وبئر وخزان للماء.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 1139 - 82– الرسم العقاري 1053 - 82 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد  349 - 82  . 

جنوبا : الرسم العقاري 1143 - 82 ؛ 

غربا : فتيحة التونزي و الرسم العقاري عدد 1117 - 82  

طالبو التحفيظ : رشيد خليطي بن محمد ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة

   كرمي ناجيم


